Hela livet – 50 år med sex- och samlevnadsundervisning

1955 ﬁck sverige obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning. Den nya handledningen som kom 1956
var mycket föreskrivande. Redan då kritiserades den för
att vara otidsenlig.
Sedan dess har många år förﬂutit och nya handledningar och läroplansskrivningar har tagit form i takt med
samhällets förändringar.
I den här antologin har samlats artiklar från olika skribenter som ger sina perspektiv på dåtidens och dagens
sex- och samlevnadsundervisning. Här ﬁnns artiklar med
historiska tillbakablickar, intervjuer med ungdomar, reﬂektioner om sex- och samlevnadsundervisningens kvalitet och utmaningar, liksom erfarenheter av arbetssätt och
metoder i skolor idag.
Skriften vänder sig främst till skolpersonal och vår förhoppning är att den ska inspirera och ge tankar för fortsatt utvecklingsarbete.
Innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen har
skiftat genom åren, men behovet av att diskutera de brännande frågorna i livet har funnits i alla tider, världen över
och i alla åldrar. Det handlar om Hela livet!
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Förord
år 2005 är det femtio år sedan sex- och samlevnadsundervisningen
blev obligatorisk i svenska skolor. Regeringen gav i början av 2005
Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att på olika sätt uppmärksamma jubiléet och stimulera till ett ökat kvalitetstänkande kring sexoch samlevnadsundervisningen. Ett kunskapsområde som är centralt i
unga människors liv.
Sverige ses idag fortfarande som en förebild för andra länder, som
kämpar för att sexualupplysning ska bli tillåtet inom skolans ram. Många
länder blev i mitten av 1980-talet tvungna att på olika sätt aktualisera
frågan om sexualupplysning i skolan i och med att hiv/aids kom som ett
nytt och oväntat hot i hela världen.
Även om elever idag i svenska skolor får sex- och samlevnadsundervisning visade Skolverkets kvalitetsgranskning (1999) att variationen var
stor såväl inom varje skola som mellan skolor. En hel del återstår att göra
i svenska skolor idag för att uppnå större likvärdighet. Det kan handla
om rektors styrning, kompetensutveckling av skolpersonal och ökat ämnesövergripande arbete.
Vi hoppas att den här antologin ska inspirera till fortsatt skolutvecklingsarbete kring undervisningen om sexualitet, samlevnad och jämställdhet i skolan. Frågor som är lika aktuella idag som igår – i Sverige
som i övriga världen.
Stockholm den 1 november 2005
Pia Enochsson
generaldirektör
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stina brockman har gjort bilderna i denna bok. De handlar om
ömhetsbevis mellan unga människor. Beröring, blickar, smekningar,
hud mot hud, det som knappt anas och det ytterst påtagliga.
Vi har så många normativa föreställningar om hur ömhetsbevis ska
se ut. Föreställningar som handlar om ålder, kön, hudfärg, utseende,
kläder och allt annat som sorterar människor och sätter etiketter
på deras handlingar. Men här ﬁnns inga färdiga beteckningar, bara
behovet och den konkreta upplevelsen.
Stina Brockman är fotograf och har ställt ut på Moderna Museet och
Kulturhuset, samt på olika gallerier i Sverige och andra länder.
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Inledning
i den här antologin inryms olika artiklar, som alla ger sin pusselbit
till både gårdagens och dagens sex- och samlevnadsundervisning. Inledningsvis berättar ungdomar i fem intervjuer om deras syn på livet,
kärleken, sexualiteten – och sex- och samlevnadsundervisningen.
I två historiska artiklar visas hur kravet på sexualupplysning i Sverige
växte fram ur en folklig förtvivlan. Behovet av sexuell kunskap och tillgång till preventivmedel, kravet på fri abort, längtan efter att bejaka
sin lust och glädje över en gemensam relation – allt detta drev fram
förändringar.
Den första handledningen i obligatorisk sexualundervisning för
skolan (1956) var tydligt föreskrivande och avrådande. Budskapet var:
Ge de unga kunskap, men uppmuntra dem inte att ha sex! Den andra
handledningen (1977) menade att skolan skulle förhålla sig mer neutral. Den tredje handledningen/referensmaterialet (1995) lyfte fram
ungdomssexualiteten på ett sätt som tidigare handledningar inte vågat göra. Sex- och samlevnadsundervisningen sågs nu som ett led i
en ung människas utveckling till en egen individ, där slutmålet är att
kunna fatta egna beslut.
Homosexualitet var ett tema i referensmaterialet från 1990-talet
och har även utvecklats i denna antologi. Frågor om sexuell läggning
bör inte längre vara ett separat tema, utan integreras i olika ämnen.
Det handlar om hela skolans arbete med demokrati och mänskliga
rättigheter.
Dagens sex- och samlevnadsundervisning behöver sättas i relation
till begrepp som etnicitet, kön och klass. I en artikel där fyra forskare
intervjuas, lyfts olika utmaningar fram. Skolan är en viktig länk i arbetet med att lösa upp könspolariseringar i samhället, mellan ﬂickor och
pojkar, unga kvinnor och män. Det gäller också att komma bort från
schabloner, som att med en viss hudfärg, hårfärg och invandrarskap följer en förväntad både manlighet och kvinnlighet. En bra sex- och samlevnadsundervisning ska…”slå hål på de myter som ﬁnns kring män,
kvinnor, homo, hetero, invandrare, svenskar och kroppsideal”, säger en
av forskarna.
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Och hur ser dagens sex- och samlevnadsundervisning ut? I en
artikel beskrivs hur rektorer idag talar om sina skolors sex- och samlevnadsundervisning. 20 av de tidigare kvalitetsgranskade 80 skolorna
(1999) har följts upp. Här ﬁnns exempel på skolor som inspirerats till
utvecklingsarbete, där undervisningen förändrats, med tydligare styrning, mål och kompetensutveckling. Det som komplicerar bilden är
svårigheten att styra över det ämnesövergripande arbetet, där perspektiv kring sexualitet, samlevnad och jämställdhet ska förekomma i ﬂera
ämnen för att skapa helheter och sammanhang för eleven.
En av artikelförfattarna inleder sin artikel med att säga att jubileum
kan man använda till mycket. ”Man kan höja glasen och skåla för det
man anser vara en positiv samhällsutveckling. Men man kan också ställa
nya frågor – vad betydde de gjorda förändringarna? Det vi då uppfattade
som självklara landvinningar. Bar de också på frön till nya problem?”
Begreppet sex och samlevnad tillkom i en tid när det var en stark laddning kring ungdomars sexualitet. Idag är situationen en helt annan. Vi
lever i ett samhälle som är starkt sexualiserat och självfallet påverkar det
unga människor, liksom vuxna. I detta ﬁnns en ny utsatthet.
Behovet av livssamtal för unga människor är idag stort, och det är en
utmaning för skolan att ge utrymme för ett mer kvaliﬁcerat samtal. Sexoch samlevnadsundervisningen är som bäst när den kan ge underlag till
en plattform, från vilken man som ung kan reﬂektera och ta ställning
tillsammans med trygga vuxna – för att sedan gå vidare i livet.
Redaktör för antologin har varit Agneta Nilsson, undervisningsråd
på Myndigheten för skolutveckling. Till arbetet har varit knuten en
redaktionsgrupp som tillsammans med Agneta Nilsson bidragit med
artiklar – Erik Centerwall, Hans Olsson, Hetty Rooth. Även Camilla
Löf, Anna Knöfel Magnusson och Hanna Olsson har bidragit med
artiklar. Författarna svarar själva för innehållet och de ställningstaganden som görs. I slutet av boken ﬁnns en författarpresentation.
Stockholm den 1 november 2005
Agneta Nilsson
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”Jag är en rätt vanlig tjej”
av hetty roth

– Rykten sprids lika fort som hemlisar. Alla litar på alla
och alla vet ändå att det förs vidare.
– Många rykten beror på hämnd och avundsjuka, säger
Maria. Men för mig är det viktigast hur personen är.
Synd att alla killar inte tänker så.

M

aria drar upp benen under sig i mysrummets stora pösiga soffa. Här i Stockholms ytterkant, 45 minuter med
tunnelbanan från centrum, är fritidsgården tonårslivets
puls och hjärta. Här ﬁnns ﬁka och musik och unga engagerade ledare
som lyssnar och ﬁxar allt. Från disco till tjejgrupper och värderingsövningar för killar.
Maria är 18 år och rör sig hemtamt i de fräscha nymålade lokalerna. Kuddarna är mjuka att sjunka in i. Väggarna svarta och röda.
Hon drar gardinerna från fönstren och lite blekt höstljus kommer
in från torget utanför.
Det är lördagseftermiddag. Småbarnsföräldrar, pensionärer, lekande barn och folk i alla åldrar som passerar, pratar, kramas eller
bara väntar på bussen.
– Jag lever ett vanligt liv, umgås med mina kompisar, säger Maria
och puffar till kudden i soffan. Och så går jag i skolan, på hotell- och
restaurang. Men jag vet inte vad jag ska bli. Det skulle vara kul att
äga en nattklubb.
– Jag vill ha en stor familj tidigt. Många barn. Och ett stort tjusigt
bröllop. Ett sånt som man aldrig har råd med, säger hon och skrattar.

Jämlikare
Maria har mjukisbyxor och en skön tröja på sig. Hon säger nästan
genast att det är rätt lätt att vara tjej idag. Ändå. Även om många
tjejer känner krav på sig.
– Inte krav när det gäller jobb, där tror jag alla unga får kämpa
lika mycket.
– Tvärtom är det nästan så att tjejer jobbar överallt nu, man ser
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ﬂer tjejer än killar i butiker och restauranger. Och det är en positiv
grej. Det har blivit jämlikare. Tjejer vågar ta för sig mer, de vågar
säga sina idéer och vågar söka jobb.
– Samma sak gäller förhållanden. Killarna vill ju alltid vara de som
bestämmer. De vill att allt ska vara som de tycker. Men killar måste
ge upp den tanken ifall de vill att det ska funka med någon tjej. Då får
man kompromissa. Man kommer överens och det är det som gäller.
– En bra kille ska ha respekt, säger Maria. Det ska vara lika för
båda. Han får inte säga att jag inte får går ut och sen går han själv
ut. Sånt tycker jag inte om. Man ska behandla den andra så som man
själv vill bli behandlad.
– Vissa av mina kompisar har pojkvänner som försöker bestämma
allt, de ﬁnns ju så klart fortfarande, men i stort sett är det nog rätt
jämlikt.

Ryktet går
– Det som däremot är jobbigt är att det sprids så många rykten hela
tiden. Det behöver inte vara mer än att man har haft sex med en kille,
som man inte är tillsammans med. Man gör ett misstag och så kommer det ut. Då kan man få ett rykte.
– Det knäppa är att om en kille har legat med många tjejer så är han
ball och det är jättetufft, men om en tjej har gjort det är det äckligt.
– Ofta börjar rykten med avundsjuka och hämnd. Tjejer kan säga
väldigt fula saker. Särskilt om tjejer som är annorlunda och vildare
och som har legat med många killar.
– Men jag värderar inte folk efter hur många killar de har varit
med, säger Maria. Jag går inte och klankar ner på dem. För det är
inte mitt problem. Det är tjejens val. Och är jag kompis med henne
så är det för att det ﬁnns någonting bra med henne.
– En del tjejer söker helt enkelt uppmärksamhet från fel håll. De
kanske inte har det så bra hemma och behöver kärlek och uppmärksamhet, och så ligger de med många killar. Precis som att vissa går ut
och slåss för att de behöver uppmärksamhet. Det handlar mycket om
hur man mår inombords. Om självförtroende. Det är vad jag tror.
– Vissa tjejer börjar med killar när de är mindre, och sen fortsätter
de, för att det inte tror att det spelar någon roll vad de gör. För att
deras rykte är kört ändå. Men det är fel, för det går alltid att få bort
ett rykte om man visar något helt annat. Fast många killar har nog
svårt att se det. Och det är synd.
– Min syn på rykten är ändå att de är ingenting att bry sig om. Det
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är bara man själv som vet vad man har gjort, säger Maria. De som
lyssnar på rykten gör det för att de är osäkra. Då blir det viktigt vad
alla andra tycker och tänker.

Lita på varandra
– Det är inte så att jag själv vill ha sex med många, säger Maria. Sex
ska vara något som man inte har med vem som helst, tycker jag. Det
handlar inte om hur kär man är, utan att man litar på varandra. Då
känns det bättre och inte så pinsamt och jobbigt.
– På något sätt har det blivit mycket med sex när det gäller kärlek.
Om man blir tillsammans med någon så ska man ha sex. Annars är
det fel. ”Jaha, har ni inte haft sex?” Det är inte som ett krav, men det
förväntas.
– Men när folk tänker mest på attraktionen blir det svårare att
fokusera på kärleken, säger Maria. Jag tycker att allt ska ske för att
man vill. Inte för att man känner sig påverkad och måste göra det
snabbt. Vill man vänta så väntar man. Är det någon som man verkligen tycker om, så kan man vänta på den människan.
– Jag tror också att det är lättare att skydda sig om man känner
varandra väl. Då spelar det ingen roll om det är jobbigt med kondom, för man vet att det ﬁnns tid. Man behöver inte stressa och
känna sig dum. Så kanske är det så att om man har sex med få, så
skyddar man sig bättre än om man har sex med många?
Maria ser lite vänligt frågande ut när hon talar om skolans sexoch samlevnadsundervisning.
– När jag gick på högstadiet ville jag bara veta hur man gjorde. Men
det kan knappast lärarna berätta om. Man kan ju ha sex på så många
olika sätt. Det är inte bara ett sätt som är det rätta. Om läraren säger
att man gör på ett sätt, så kanske alla går runt och tror det sen.
– Så jag tror inte att det ﬁnns så mycket att lära sig i skolan, utan
det mesta lär man sig nog på egen hand.
– Det är väl inte så lätt heller för en lärare att stå inför sina tonårselever och tala om sex. Det är nog lite pinsamt.

”jag är en rätt vanlig tjej” 11

Hela livet.indb 11

2005-11-09 19:59:55

”Kärlek och sex är meningen med livet”
av hetty roth

– Hej jag heter David och är homosexuell.
– Det är ju inte precis så jag presenterar mig, säger
David som är 16 år och önskar att världen vore
annorlunda.
– Hela komma ut-grejen är egentligen så fel.
Ingen behöver bry sig om min sexuella läggning.
Utom jag själv.

J

ämställdhet, fattigdom, världssvält, hiv. David lägger de
stora samhällsfrågorna på bordet med en gång. Han är 16 år och
har känsliga ögon och ett snabbt leende.
Han talar om orättvisor och att världen borde vara annorlunda.
Om alla människors lika värde och att man måste kämpa för förändring. I hans idealvärld skulle alla ha något att säga till om och allas
röst skulle höras lika mycket.
Om sig själv säger David att livet ﬂyter på. Han har alltid varit
som han är. Inget att fundera över. Det bara är så.
– Jag är väldigt social, säger han. Men jag har rätt få nära vänner.
De vänner jag skaffar mig i skolan håller jag utanför. Alltså utanför
sexualiteten.
Han drar en gräns, och mellan orden skymtar en ljus skugga av
ensamhet.
– Förtroendet till killarna i klassen tar tid, säger han och känner
att han behöver förklara.
– Man blir kompisar och så kanske det går en termin, och sen kan
man känna efter om man vågar säga något. Ibland går det. Ibland inte.
– Andra killar inser inte alltid att homosexualiteten bara är en del
av mig. De tror att jag kommer att stöta på alla jag möter. Men det
är verkligen inte så.
– Så nu är det inte så många i min nya skola som vet, så det känns
lite jobbigt. Vi går ju ändå i samma klass och träffas varje dag
– Jag önskar att ﬂer kunde förstå att man bara är den man är. Att
det inte går att ändra på helt enkelt.
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Bra diskussioner
David har tyckt om killar sedan han var åtta år. Han minns inte att
han funderade särskilt mycket över det då heller. Det bara var så.
– Sedan kom en period i tio-elvaårsåldern då alla tjejer frågade
chans och jag hängde på det. Det var massor av tjejer som tyckte att
jag var söt. Men redan när jag var tolv började jag umgås med kompisar som var homo- eller bisexuella. I Stockholm var det inte så svårt
att träffas och jag har alltid varit tidig.
I tre år har David varit med i en förening för bi- och homosexuella
unga.
– Det är skönt säger han. Där kan man vara precis den man är, vi
känns som en familj. Och vi kan diskutera tillsammans om sådant
som är viktigt.
Det ger lugn och trygghet.

Motarbeta fördomar
På sista tiden har han börjat fundera över varför man överhuvudtaget
ska behöva komma ut om man är homo eller bi, men inte om man
är hetero.
– Jag vill vara stolt över den jag är. När någon frågar mig ska jag
kunna svara ärligt. Eftersom det inte spelar någon roll. Det bästa
vore om alla kunde förstå att det inte är läskigt eller dåligt att man
inte följer normen.
– Det borde skolan också tänka på.
– Det är ju skolan som utbildar barnen. Att motarbeta fördomar
och enögdhet är skolans uppgift. Det är skolans ansvar att få barnen
och ungdomarna att förstå vad som är rätt och vad som är fel.
– Så även om en lärare tycker på ett visst sätt ska han eller hon
lämna information som är neutral.
– Men så är det inte idag, säger David. Vi får inte all den information vi behöver och det tycker jag är ett väldigt stort minus. Det är
samhällets underskott kan man säga.
– Man är ju i skolan för att utbilda sig och då ska det inte bara
handla om vissa saker som man tycker är lämpliga.

Mer tid
David tycker att sex- och samlevnadsundervisningen borde få mer
tid i skolan än den har idag.
– Det blir rätt ytligt nu, säger han. Lite här och lite där.
– Istället skulle man ge sex- och samlevnaden mycket plats och be-
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rätta allt som går att berätta om kroppen. För att det är viktigt. Unga
kan inte gå runt och inte känna sin kropp och inte veta hur det är.
Han minns inte särskilt mycket av sin egen sex- och samlevnadsundervisning på högstadiet, säger han.
– Vi ﬁck läsa lite om pubertet och mens och graviditet, och så hade
vi något prov, tror jag… Men jag har tagit reda på det mesta på egen
hand så jag har klarat mig hyfsat bra ändå.
Överhuvudtaget är det viktigt att avdramatisera sex- och samlevnadsundervisningen i skolan, menar han. Lärarna som håller i sexoch samlevnadsundervisningen ska vara fördomsfria och öppna för
nya saker och förändringar.
– Det bästa är om de pratar om sex på ett avslappnat sätt, som om
det inte vore någonting konstigt.
– Att tala om sex och kroppen ska vara som vad som helst. Som
– ett hårspänne. Men det är samtidigt viktigt att lärarna är människor
som förstår. Som inte bara tar det väldigt lätt.

Samtal
För det som skolan ska förmedla är inte bara fakta utan också samtal,
säger David. Det ska ﬁnnas tid att tala om kärlek och sex och om hur
man skyddar sig och varför.
– Kärlek och sex är två olika saker som kan bli ett, som jag ser det.
De två ﬁnaste sakerna man kan ha i livet.
– Men när det gäller könssjukdomar så vet alla att de ﬁnns, fast alla
inte är medvetna om att det kan hända när som helst. Man tror ju alltid
att det inte händer mig. Man tar inte ansvar för att man inte tar det på
allvar. Orkar inte bry sig. Det är stunden som avgör om jag ska ha kondom eller inte. Och så blir det ofta inte, för att det förstör känslan.
– Men egentligen, vad är värst – att känslan förstörs eller att det
kanske är sista gången du kan ha sex och är frisk.
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”Det gäller att hitta sin identitet”
av hetty roth

– För mig spelar kön, ålder eller sexuell läggning ingen
roll. Jag respekterar alla lika mycket.
– Men det har inte alltid varit så. Faktiskt, säger Jim.
Ett tag var jag rätt påverkad av min omgivning.

J

im ser tillbaka på en uppväxt som varit slingrig med många
törnar. Där han sökt sig fram på en resa in i den hedersrelaterade
kulturen och ut igen.
Idag är han 18 år och på väg framåt i livet.
Pappa från Pakistan, mamma från Sverige. Trygg barndom i villa.
Skilsmässa i tonåren och ﬂytt till Stockholms södra förorter. Utkastad i en kompismiljö där unga killars livsmönster byggs av komplicerade val och motstridiga budskap.
– Innan mamma och pappa separerade var jag ganska svensk av mig,
säger han. Det fanns liksom inte invandare och svenskar för mig. Men
sedan vändes hela livet upp och ner i ett slag.
– Jag var jätteduktig på att åka inlines och hade en kompis som
höll på med det.
– Vi blev världens bästa polare. Vi hade samma intressen. Vi umgicks jämt och då hände det något konstigt med mig, säger Jim. Jag
började se saker på ett annat sätt. Tjejer till exempel.
– Jag ﬁck den där hedersrelaterade synen, kan man säga. Det var inget som jag hade fått hemifrån. Där var det lugnt att ta hem tjejer. Men
ingen av mina kompisar ﬁck göra det och då ville inte jag det heller. ”Äh
fan, man kan inte ta hem tjejer det är inte respekt. Det går inte.”
– Så jag ﬁck en lite nedvärderande syn på kvinnor, kan man säga.
Om en tjej hade haft sex var hon lösaktig.
– Kompisarna, allt du ser i vardagen, påverkar dig så mycket i den
åldern. Och sammanhållningen är jättestark mellan killar som kommer från kulturer med hederstänkande, säger Jim. Det spelar ingen
roll om man är släkt eller inte släkt. Det ska vara tajt. Om man är
vänner då är man vänner på riktigt.
– Och jag var ju överlycklig för att jag hade en bra kompis. Det
blev viktigast av allt. Han och jag blev hur tajta som helst. Bland kil-
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larna där vi bodde var det alltid polarna som gick före tjejen.
– Därför kunde man aldrig ha en ﬂickvän som man gick hem till.
Om polarna gick på bio så var det polarna som du gick hem med. Om
polarna spelade fotboll kunde tjejen komma senare om hon ville.

Vändningen
Han har svårt att sätta ﬁngret på när det vände för honom själv.
– Man ändrar sig. Det har jag gjort.
Jim lutar sig mot orden, låter dem hänga kvar i luften ett ögonblick.
– Men det tog ett år. Minst, säger han.
Kanske handlade det om självkänsla.
– En gång när jag fortfarande var väldigt emot att tjejer ska vara
fria frågade någon om jag skulle palla att leva som en syriansk tjej en
vecka.
– Och jag sa bara att det är klart att jag skulle. Men jag tänkte
inuti, shit, jag skulle aldrig klara det, aldrig i livet. Men så skrattade
jag bara. Fan, vad jobbigt det måste vara. Fast det öppnades nog en
ganska fet lucka i skallen på mig.
– Sedan hände det småsaker som gjorde att jag började diskutera
och så bara vände det. Och ganska radikalt också.
– Nyckeln är identitet, säger Jim. Jag kan ju inte förändra mig
innan jag ens är klar med mig själv. Om jag inte vet vem jag är, om
jag inte känner mig själv. Man måste ha en liten känsla av vem man
är innan man kan gå vidare. Och det tar tid.
Jim strävar efter ett jämställt samhälle idag, säger han. Och han
tror på framtiden. På förändring.
– Jag ser redan idag på unga i min omgivning att de förändras. De
har en syn och de har en kultur med sig hemifrån, som de bär på.
Men de har även en svensk kultur i sig. De accepterar den kanske
inte, de kanske inte tycker att den är så bra, men de vet. Bara det är
en enorm skillnad.
– När de växer upp och får barn så tror jag personligen att i deras
ögon och i deras ansikten kommer det inte att ﬁnnas någon hederskultur.
– Och det händer saker. Jag ser ju själv hur syrianer gifter sig med
svenskar, jag ser araber som gifter sig med greker. Jag ser försoningar, det blir en successiv globalisering i landet. Det går sakta men det
kommer snabbt ändå och jag blir glad bara av att berätta det.
Men visst ﬁnns det svårigheter också, säger Jim.
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Hitta sig själv
– Det kan vara svårt att få unga att förstå att det inte är hela sin kultur som de måste ge upp utan bara en liten del. Just det är jättesvårt
för nästan alla. Det är till och med svårt att leva så även om man har
förstått.
– Och när det gäller tjejerna så är de ibland så förtryckta att de
inte fattar att de är förtryckta. Då vänder de sig mot killarna som har
ändrat sig. Vi som har gett upp det som de står för.
– Fast mig spelar det ingen roll vad man kallar mig för idag. Jag
blir inte sur om man kallar mig för invandrare och jag blir inte sur
om jag kallas för svensk. I Sverige är jag av alla andra klassad som
invandrare på grund av mitt utseende, och i Pakistan är jag också
klassad som invandrare. Så om man utgår från vad alla andra säger så
är jag inte någonting.
– Men det gör ingenting. Jag tycker att det har stärkt mig. Jag kan
erkänna för mig själv att jag är den jag är oavsett vad folk säger. Att
jag kommer från två olika kulturer har berikat mig enormt mycket
både kunskapsmässigt och känslomässigt också. Det har det verkligen gjort.
– Därför tycker jag att samhället verkligen måste satsa på att få
ungdomar att hitta sig själva, säger Jim. Att få ungdomar att identiﬁera sig själva. För om jag inte vet vem jag är, inte är klar med mig
själv så kan jag inte förändras. Och det tar tid att lära känna sig själv,
men man måste ha en liten känsla av vem man är innan man kan göra
någonting annat.
– Synen på kvinnan är som svarta ﬂäckar i vissa kulturer, så ser jag
det idag. Själv lever jag numera i en svensk-pakistansk kultur, som kanske är min egen. Men även om man tog bort det svenska från mig så
skulle jag inte leva i en kvinnoﬁentlig kultur. Eftersom jag har valt att
plocka bort just den lilla delen.
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”Unga måste få kunskap”
av hetty roth

–Jag blev av med oskulden när jag var 13. Vi blev
tillsammans samma kväll.
– Nu efteråt kan jag säga att det var bra eftersom vi
höll ihop i fem år nästan.
Sandra är snart 18 och har nyss gjort slut med sin
tonårskärlek. Det var svårt men det är dags att gå
vidare, säger hon.

H

an var min första riktiga kärlek, säger Sandra. Vi lärde
känna varandra utan och innan. Men det hade inte varit
bra på länge.
Hon rätar lite på ryggen, tittar ett kort ögonblick långt bort och
rynkar ögonbrynen.
– Det här är bra för mig, men kanske inte för honom. Men det var
tvunget. Det hade varit dåligt i ﬂera månader, säger hon.
Sandra stretade emot men pojkvännen förstod inte. Kanske förstod han men ville inte acceptera.
– Under tiden ville han ha sex, men inte jag, säger Sandra. Det
kändes inte bra. Han tjatade och bråkade. Men jag kunde inte. En
15-årig tjej i min situation hade kanske inte sagt nej på det sättet.
För att hon inte hade byggt upp tillräckligt mycket självförtroende
för att säga ifrån.
– Det tog tid också för mig. Att våga handlar om självkänsla.
Otryggheten hindrade mig från att göra slut direkt. Vi hade liksom
växt tillsammans.

Stökigt
Hos Sandra har självkänslan kommit nu, äntligen, säger hon. Högstadiet var inte bra, hon ﬂöt omkring i en dimma av fester med mycket
alkohol, cannabis och ecstasy.
– Som för många andra började det med nyﬁkenhet, säger hon.
Och när livet kändes tungt på andra sätt var det lätt att fortsätta. Då
behöver man inte tänka.
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– Ett tag gick jag inte ens i skolan, men min mamma fanns där
hela tiden och hjälpte mig. Utan henne hade jag inte ens fått slutbetyg från nian, tror jag.
Nu går hon i gymnasiet, tänker sköta skolan och sedan jobba med
att hjälpa unga människor med problem, säger hon.
Ögonen blir mörka när hon talar om det, som om allvaret slagit
sig ner och inte velat vika därifrån.
Att göra fel val i livet handlar ofta om brist på självförtroende,
säger Sandra. Man måste tycka om sig själv helt enkelt för att välja
rätt. Annars går det inte vara rädd om sig.
– När man är tjej och ung och osäker är det till exempel lätt att tro
att man måste vara på ett visst sätt för att bli omtyckt, av sina kompisar
och av killarna. Men så är det inte. Det handlar inte om att man måste
vara den snyggaste av alla och den som har sex med killen. Det är inte
häftigt eller cool på något sätt faktiskt.
Det här måste man försöka få speciellt unga tjejer att förstå, säger
Sandra För det är många tjejer som ljuger om vad de har gjort – och
killar också. De ljuger om att de har haft sex fast de inte har det.
– Sen gör de det, fastän det kanske inte alls kändes rätt. Och så
tycker de att det är svårt att förklara för killen hur de kände. Att det
inte behövde betyda att man ville ha sex för att man ﬂirtade lite på en
fest. Många tjejer tror, att om man har gjort a så måste man göra b.
Det är faktiskt väldigt vanligt.
– Jag kan ju se på mig själv. Jag blev tillsammans med min kille när
jag nyss hade fyllt tretton och vi låg med varandra fösta kvällen. Det
blev bra eftersom vi höll ihop så länge. Det tycker jag verkligen. Men
annars hade jag inte tyckt att det var bra alls.

Börja prata tidigt
– Sånt skulle sex- och samlevnadsundervisningen ta upp i skolan,
säger Sandra.
– Att börja tidigt med undervisningen i skolan är så otroligt viktigt.
– Man ska kanske inte börja prata med åttaåringar om sex men
elvaårsåldern går bra, för det är då många går ifrån det där med leksaker. Börjar man prata tidigt så kanske det ﬁnns kvar senare, någonstans i bakhuvudet.
– Jag visste inte särskilt mycket när jag var tolv, tretton år. Det var
mest kompisar man pratade med. Vi hade haft sexualkunskap och
vi visste vad en kondom var. Men det hade behövts mer fakta om
sjukdomar t ex.
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– Jag tycker att information om sjukdomar är det viktigaste, för
det är inte förrän nu, på senaste tiden som jag själv har börjat inse vad
som verkligen kan hända.
– Många vet ju vad hiv är men ändå inte. Jag ﬁck klart för mig hur
det smittar och vilka riskerna är för ungefär två månader sedan. Det
är ju inte klokt. Det borde jag ha vetat när jag var tretton.
– Jag tror att man tyvärr måste få folk att koppla ihop sjukdomar
och sex, säger Sandra. Även om det inte är kul. För hur ska man annars få folk att skydda sig. Statistiken visar ju att klamydian ökar till
exempel.

Hela högstadiet
Sandra tycker också att sex och samlevnad skulle ﬁnnas med regelbundet under hela högstadietiden.
– Istället för att man har sex och samlevnad en månad, och sedan
dröjer det ett år eller mer innan man hör något igen.
– Man behöver inte heller göra så stor affär av det, utan helt enkelt
blanda in sex och samlevnad i andra ämnen, så att det blir lite mer
diskret. Då lär man sig nog mer än vad man tror. På nåt sätt.
– Det går att få unga att ändra sig, det vet jag, säger Sandra. För
i den åldern är man så lätt att påverka. Därför tycker jag att skolan
alltid skulle försöka hitta människor som når fram till eleverna, alltså
rätt personer.
– Under vanliga lektioner kanske man inte lyssnar så mycket utan
man är mest där för att få närvaro. Speciellt i sjuan till nian brukar
det vara så.
– Då är det viktigt att man gör sex- och samlevnadsundervisningen
intressant. Man kan inte bara stå med en penna och skriva lite, och så
slår vi upp sidan nio. Det är inte så jättekul.
– Det behövs folk som kanske är yngre och engagerade. Så att
man verkligen får unga människor att förstå vad till exempel hiv är,
hur det smittar, vad som händer, var man kan testa sig. Det är viktigt
att man når fram helt enkelt.
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”Drömmen är att vara vem som helst”
av hetty roth

– Plattare mage, ﬁnare lår, färga håret som Cameron
Diaz. Lina säger att hon blir knäckt av trycket.
Ändå slåss hon hela tiden för förändring. Det måste
ﬁnnas något man kan göra, säger hon.

L

ina tar en snabb kaffeklunk, bryter fundersamt sönder sin
macka i små bitar innan hon stoppar in dem i munnen. Hon
säger med eftertryck: Jag blir så frustrerad. Man ska inte behöva tänka på sitt utseende hela tiden.
Vi lever ju på 2000-talet, säger Lina. Och ändå kan vi inte frigöra
oss från all påverkan. Media och reklam bara öser över oss hur vi
ska se ut och vad vi ska tänka. Hur vi ska vara för att lyckas. Från
bröststorleken till att tjejer ska stå vid spisen. Och det börjar redan
på dagis. Inte ens i sagoböckerna är tjejerna starka och kloka.
Hon är 16 år. En glad och kaxig tjej som har svårt att hålla tyst. Hon
insåg tidigt att man måste höras för att synas. Inte minst i skolan.
– Tjejer tar inte för sig. När en tjej pratar tycker folk att hon är
störande. Och jag har fått många kommentarer. Inte minst från andra
tjejer. Som att ingen kommer att vilja ha mig för att jag pratar så mycket
om jämställdhet.
Ibland känner hon sig som en ensam riddare, när hon strider för
sin uppfattning.
– Jag bor i en jätteliten by där jag gick i en jätteliten skola med bara
trettio elever. Hur tryggt som helst och väldig sammanhållning.
– Vi var tio tjejer och sex killar i klassen och jag var den där duktiga och snälla ﬂickan som alla bråkiga pojkar ﬁck sitta bredvid för att
vi skulle hålla ordning.
– Jag kände redan då att det var fel. Jag reagerade mot att killarna
ﬁck ta plats, medan jag eller någon annan av mina tjejkompisar skulle
stå för lugnet. Ändå var det alltid killarna som ﬁck sin vilja igenom.
Det irriterade mig.
Tjej-killuppdelning hängde med ända upp till gymnasiet, säger Lina.
– Man hade alltid känslan av att det var fel att umgås kille-tjej som
kompisar.
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– Redan från ettan hade killarna och tjejerna idrott för sig och
tjejerna umgicks alltid med varandra två och två. Hade man killkompisar sa folk direkt att ”jamen ni är ihop, ni är ju kära”.
– Sådant är svårt att frigöra sig ifrån Och då blir det att man håller
sig undan från varandra.

Samhällsläraren ﬁck oss att förstå
Jag önskar att skolan kunde fungera som en motkraft till det här,
säger Lina. För det behövs verkligen.
– Det är ju så många som blir väldigt påverkade av media. Framför
allt på högstadiet är man så fruktansvärt svag. Man letar verkligen
efter någon sorts tillhörighet, någon bekräftelse på att man är bra.
– Man kan inte bara låta det här rulla på, säger Lina. Oavsett om
skolan gör något eller inte. Idag hänger förändringsarbetet på enskilda lärare och deras engagemang. Men de ﬂesta av lärarna går
sällan på djupet med könsrollsfrågorna.
– Det kan bero på att de tycker att det är jobbigt att ta tag i saker
för att försöka få en förändring. Sådant tar ju tid och det blir en ganska lång process om man ska göra det grundligt. Jag tror kanske att
de helt enkelt inte orkar.
– Vi läser till exempel bara böcker av manliga författare på svenskan. Och i ämnen som historia läser vi väldigt sällan om kvinnor. Däremot har vi fått en alldeles ny fysikbok där tjejer byter däck och män
diskar. Det är skönt att de tänkt på det, men samtidigt fel att det ska
kännas så märkvärdigt.
– Det blir så slumpartat. Jag hade till exempel en mattelärare som
favoriserade tjejerna hela tiden. Det var alltid killarna som ﬁck utskällningar. Samtidigt hade jag en lärare i samhällsämnena som pratade mycket om jämställdhet och var väldigt duktig på att se saker
från olika perspektiv. Han ﬁck oss verkligen att förstå att det inte
ﬁnns någon verklig skillnad mellan könen. Killar kanske har mer
muskler och större kroppsbyggnad. Men olikheterna tar slut där.
Tjejer kan fortfarande vara väldigt starka. Och en kille dammsuger
lika bra som en tjej.
– Och det här måste man prata om även om en del tycker att det
är töntigt eller fel, säger Lina. Man kan ju börja med sina närmaste,
då är det ändå lättast. Och så tror jag att det är väldigt bra om man
har killarna på sin sida. Om man har fått dem att tänka om, så är det
lättare att få dem att prata med sina killkompisar.
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Då blev jag arg!
– Men då får man själv vara beredd på att ta smällar på vägen.
Och så berättar hon hur hon startade en diskussion om könsroller
i sin klass, med några av killarna som hon var nära kompis med.
– Vi pratade om jämställdhet och alla skulle säga vad de tyckte.
Men det slutade med att vi blev jätteledsna på varandra.
– Det var verkligen alldeles förskräckligt, säger Lina. De hade så
konstiga värderingar att de liksom inte ens fanns i min värld.
– Vi pratade till exempel om våldtäkt och då sa de att om en tjej
går ut och har kort kjol och linne en fredagskväll så är det hennes
eget fel om hon blir misshandlad. Hon får skylla sig själv för man går
inte ut klädd så.
– Då blev jag riktigt, riktigt arg och sa att man ska kunna gå ut
naken från krogen och hem om man vill.
– Men det var helt omöjligt De fattade inte alls hur jag tänkte. De
ville verkligen inte lyssna. Ändå var de här killarna jämnåriga med
mig, jag kände dem så väl och jag trodde att jag kunde lita på dem.
– Dagarna efter hade jag svårt att prata med dem, men efter en vecka
kom de två killarna som hade haft värst åsikter och bad om ursäkt. De sa
förlåt, vi tänkte inte och vi har pratat igenom det här lite grann.
– Då blev jag glad för det var verkligen starkt gjort.
Lina slokar lite med huvudet när hon talar om sex- och samlevnadsundervisningen. Och brödsmulorna från smörgåsen på tallriken
blir mindre och mindre.
– Vi skulle kanske ha behövt lite yngre lärare som kunde prata om
sex på ett naturligt sätt eftersom det är naturligt, säger hon försiktigt.
– Alltså man vet ju inte så mycket mer än vad man läst i veckotidningar och pratat med kompisar om. Och det ﬁnns ju så mycket som
man skulle vilja veta. Om allt. Men det måste man ta reda på själv.
För vem ska man fråga?
– Därför borde skolan lägga väldigt stor vikt vid sex och samlevnad och prata öppet och fritt både i samhällskunskapen och i biologin, säger Lina. Det allra viktigaste är att man försöker ta varandra
på allvar och att ingen skrattar åt någon. De ﬂesta vågar nog inte
prata inför en hel klass, så man kan dela upp klassen i smågrupper
med killar och tjejer tillsammans. Mixa så mycket som möjligt.
– Att kvinnor och män har lika rättigheter handlar inte om att tjejer
är bättre än killar. Det ﬁnns inte för mig. För mig är ingenting manligt
eller kvinnligt och tjejer och killar ska ha lika rätt till allting. Drömmen
är när könet inte spelar någon roll. När du kan vara vem som helst.
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Med moralen som styrmedel
– historiska perspektiv på sexualupplysning
av erik centerwall

Ge de unga kunskap, men uppmuntra dem inte att ha sex!
Det ambivalenta och moraliserande budskapet präglade
sex- och samlevnadsundervisningen under 1900-talet.
Men många människor levde sina liv friare och kritiken
växte mot att samhällets sexualsyn inte anpassades till
verkligheten.

S

exualupplysning har alltid funnits, men inte alltid i organiserad form. Den har spridits som en folklig kunskap mellan
människor i kraft av ett behov av att få veta. Upplysningen har
handlat om reproduktion och om njutning, och ibland har dessa sammankopplats, som när en barnmorska eller läkare på 1500-talet rekommenderar kvinnan och mannen att sträva efter att få orgasm samtidigt. Då är möjligheten större att hon blir gravid. Och om kvinnan
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hade utlösning i vagina och om mannens och kvinnans sädesvätskor
blandades skulle det ge upphov till befruktning.
Sexualupplysning har funnits som en kärlekskonst, Ars Erotica, i
böcker och skrifter i olika kulturer, men också som en muntlig kunskap förmedlad genom generationer på landsbygden. Den har varit
förknippad med behov av att kontrollera avkomman och att förhindra graviditet. Om detta kan man läsa i Frykmans bok Horan i bondesamhället. Kunskap och kontroll har varit nära sammanvävda och
de som upprätthöll detta var föräldrar, husbonden, kvinnorna i byn,
kamratgruppen och prästen.
Sexualupplysning har alltid varit problematiserande och moraliserande på ena eller andra sättet. Den organiserade sexualupplysningen, enligt Laqueur, förknippades redan från början med samhällets institutioner: kyrkan, skolan, familjen, militären, hälsoväsendet.
Informationsarbetet beskrev framför allt sexualitetens problem, t ex
könssjukdomar och onani. Varning för självbeﬂäckelse eller onani utgjorde fokus i kampen mot de ﬂesta allvarliga sjukdomar under ett par
århundraden fram till 1900-talet. Så beskriver Laqueur det i boken
Solitary Sex.

1700-talet – sexualitet, ett nöje
Under 1700-talet fanns delvis en inom heterosexualitetens gränser
bejakande syn på sex, vilken speglas i de föreläsningar som Carl von
Linné höll för sina läkarstuderande. Sex och fortplantning var något
gott i sig och dessutom ett påbud från Gud. ”Wäxer til, föröker Eder,
och upfyller Jordena”, skriver Linné.
Därför var också Linné så mycket påtagligare i sina beskrivningar
av hur samlag utövas mellan kvinna och man. Detta var ju något produktivt och ett nöje, att skapa människor till Guds avbild.
Mannen blir uphitsad och rörd av stark begärelse och åtrå efter coitus; ty han brinner av längtan efter kvinnans omfamnande, hwilket
härrörer av gentura eller semen, ty det swäller och lika som gjäser
och denna gäsning är den som retar och stimulerar testicularnes och
scrotus musslor eller senor, så att testes som äro i scroto drages upföre,
i det stället at det förr hängde nederåt och scrotum rynkes ihop då det
förr war slakt; när de på et sådant sätt blifwit stimulerade, då blifwer
testiculus Rak och stel, och således kan ﬁnna wägen in til fru Venus
genom förmaket vulva. Qwinfolkens tillstånd swarar ock emot manfolkens, ty hos dem upwäckes och nästan en lika gäsning och rörelse i
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blodet, fast dock ej deras lemmar blir hårda som på manfolken utan
slaka, blöta, lena och lösa ock det som förr war tort, blir nu wåtaktigt af en tilﬂytande wåtska, hwarigenom gångarna till innandömet
blifwer lättare, så at den tillkommande resande gästen desto begärligare kan fullborda sin resa. Utaf denne tillﬂytande wätska blifwer
de manwuxna kåtaktigare och uphitsas til okyska tankar nästan på
samma sätt som en hafwande qwinna at när maten kommer på bordet upwäckes dess apetit ännu starkare och samma apetit kunna wåra
Fruntimmer understundom kjänna, när de något kjärligare samtala
med sine älskare.
Ur Linnés föreläsning Om sättet att tillhopa gå

Linné beskriver i sin föreläsning hur pungen drar sig samman och
penis blir styv. Kvinnans blir upphetsad och våt och beredd att ta
emot den ”resande gästen”. Mannen blir upphetsad av hennes lubrikation och de båda blir upphetsade av tankar och samtal. Några år
senare skulle en sådan beskrivning anses som alltför frispråkig och
kunna leda till en ”osund sexuell retning”.

1800-talet – strängt och hemligt
Att bli med barn var den största sexuella risken, vilken drabbade
ogifta kvinnor med samhällets förkastelsedom i högre eller lägre
grad beroende på i vilken del av landet hon bodde. Detta har både
Jonas Frykman och Rita Liljeström skrivit om. Kyrktagning var ett
uttryck för kvinnans orenhet inför Gud. Om hon födde barn utanför
äktenskapet tvingades hon i vissa delar av landet att bära horhuva.
Hon kunde också ses som ett hot mot de andra i byn. Engelska sjukan, eller horesskäver, troddes orsakat av att en hora (dvs en ogift
kvinna som fått barn) tittat på det sjuka barnet.
Men dessa föreställningar och lagar hindrade inte att man också
såg positivt på ungas kåthet och brunst, att unga i vissa delar av landet kunde gå på nattfrieri. Det kunde också vara underförstått att
sexuella handlingar förekom. Man accepterade ungas sexualitet men
inte att ﬂickan blev med barn. Bilden av hur människor levde var
aldrig entydig. Även att kvinnan inom äktenskapets ramar hade utbyte av det sexuella livet, var för några självklart – under det att andra
hade större tvivel på kvinnans förmåga att njuta.
Utanför den äktenskapliga sexualiteten fanns lagar och regler som
förbjöd sexuella beteenden som inte var inriktade på fortplantning:
homosexualitet, otrohet. Men många sexuella beteenden översåg
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samhället med, andra som onani sågs allt mer som uttryck för eller
orsak till sjukdom och ohälsa. Kraven på sexuell upplysning under
1800-talet blev akuta eftersom unga människor ansågs gå under i
sjukdomar orsakade av onani.
Ett referat av en diskussion den 8 april år 1865 då lärarsällskapet
med ”läkare och gymnaster” (gymnastiklärare) närvarande beskrev
riskerna med onanin och nödvändigheterna till åtgärder – dock utan
att nämna ordet. Skriften spreds under titeln Om osedligheten bland
gossar och ﬂickor. Onanin beskrivs som en last, en ovana. Den är
vanlig i åldern tio till sjutton år, men förekom även i andra åldrar och
i alla samhällsklasser, på landet såväl som i städerna. Den är vanlig
bland ﬂickor såväl som bland pojkar. Någon hävdar att onani till och
med är vanligare bland unga ﬂickor. Den orsakas av kamratpåverkan,
liksom ”osedlig lektyr”, ”osedligt tal”, liksom att den unga personen
ligger kvar i sängen för länge på morgonen. Men det kan också hända
att en retning som t ex äntring på stång eller lina under gymnastiken
kan vara starten på onanin. Även brist på föda under skoldagen kan
leda till att barn försvagas och hänger sig åt onani.
För att hindra barn och unga från att onanera, rekommenderade
man övervakning, gymnastik, fosterlandskärlek och religiositet, men
”kroppsaga” var inte att rekommendera. Man borde heller inte tala
allmänt om onani, för att inte väcka den björn som sover, men spåra
upp unga som kunde misstänkas onanera.
Man kan säga att även detta var sexualupplysning. Lärare, läkare,
präster och föräldrar engagerades i kampen mot onanin. Upplysningstidens syn på onani som något mot naturens ordning skapades i Europa vid början av 1700-talet, skriver Laqueur. Denna syn
bekräftades under två århundraden framåt genom läkares praktik:
sjuka patienter som bekände att de onanerat. På så sätt kunde allt
ﬂer sjukdomar förklaras genom patienternas egen ”lastbarhet” och
kunskapen om problemet spreds till en del genom läsvärdet i de detaljerade berättelserna.

Pionjärerna
1900-talet har präglats av en ambivalens kring sexualupplysning: Unga
behöver kunskap men om vi säger som det är kan detta innebära en
uppmaning till att ha sex. Något som ﬂera länder fortfarande ser som
en sanning.
Den första organiserade sexualundervisningen genomfördes av
Karolina Widerström – Sveriges första kvinnliga läkare, rösträtts-
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kvinna, feminist. Hennes undervisning i Stockholms högre ﬂickskolor sammanfattades i skriften Uppfostran och sexuell hygien (Stockholm 1907). Även här speglas den ambivalens som sedan präglat
undervisningen fram till idag.
Kunskapen står i centrum av undervisningen men bakom dessa
fakta ﬁnns också ett moraliskt förhållningssätt: kvinnan når först vid
20 års ålder fysisk och psykisk mognad, mannen vid 24 år. Därför
är avhållsamhet det rätta. Sexualdriften är under de första åren och
under puberteten svag och omedveten. Den ska heller inte väckas
för tidigt. Lusten är inte huvudsaken utan fortplantningen. Att göra
lusten till huvudsak ”är förkonstling och degeneration”.
Framför allt handlade undervisningen om kroppsutveckling vid
puberteten, fosterutveckling och kvinnan som bärare av liv. Här
började också den associativa undervisning som genom att berätta
om växter och djur förmodades ge en bild av människans sexualitet.
Sådana bilder använde ju också Elise Ottesen-Jensen. Widerström
varnade även för skräckpropaganda om könssjukdomar.
Widerströms pionjärverksamhet följdes av krav på sexualundervisning, både från lärare och från politiker. Men det var oftare den
unga kvinnan som ansågs behöva sexualupplysning – för att skydda
sig mot män. Flickor ansågs ha en mindre stark sexualdrift och kunde
därför lättare ta emot undervisning utan att ”väckas sexuellt”. Att ge
pojkar upplysning var ett vanskligare företag eftersom de ansågs ha
en starkare sexuell drift.

Rädslan för att väcka den björn som sover
Detta synsätt ledde också till att ﬂickor ﬁck undervisning i sexualhygien – som det kallades – i betydligt större omfattning än pojkar.
I högre ﬂickskolor ﬁck 87 procent av eleverna denna undervisning
år 1920 men 25 procent av pojkarna i gymnasiet. I folkskolorna ﬁck
ungefär hälften av eleverna undervisning, men ﬂer ﬂickor än pojkar.
Tveksamheten inför att ge sexualupplysning till unga män speglas
i debatten om preventivmedel år 1910. Medicinalstyrelsen var emot
att informera och propagera för preventivmedel (kondom) eftersom
”ett allmänt och ohöljt utbjudande av slika ting skulle till otukt förleda talrika ynglingar, som eljest av fruktan för smitta skulle därifrån
sig avhållas; och de förleddes antal skulle stiga i samma mån, som
känslan för tukt och sedlighet dels förslappades av en propaganda
och upplysningsverksamhet, sådan som man på sista tiden fått bevittna här i huvudstaden, dels ock efterträddes av den råhet i sinnet,
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som själva användandet av de preventiva medlen är ägnat att alstra”.
Den propaganda man talade om handlade om Hinke Bergegrens
föredrag i Folkets hus, där han både pläderade för och demonstrerade kondomer. År 1910 kom en särskild lag som förbjöd information om kondom.
Det motsägelsefulla i lagstiftningen visade sig när man åtta år senare skapade en lag som påbjöd information om könssjukdomar och
om hur man skulle hindra överförande av smitta. Detta gav en förutsättning för sexualundervisning i skolan.
1920-talet framställs som en vändpunkt i synen på den sexuella
frigörelsen, där idén om ”sexualitet för njutnings skull” gör sitt intåg
i det svenska folkhemmet, skriver Birgitta Sandström. Under perioden var föräktenskapligt samliv allmänt förekommande och samlagsdebutåldern sjönk.
Under de år som följde propagerades för sexualundervisning ofta
kopplat till andra sexualpolitiska frågor. Boken Människor i nöd av
Elise Ottesen-Jensen (Ottar) kom ut år 1932 och var en stark inlaga
för slopande av de så kallade ”könslagarna”: rätt att informera om preventivmedel, rätt till sexualundervisning, rätt för kvinnan att bestämma om abort. Ottar grundade rfsu år 1933 tillsammans med ett ﬂertal
läkare. Den svenska verklighet hon såg under 20- och 30-talet beskrev
kvinnor som utslitna av ständiga barnafödslar, ängslighet inför onani,
okunniga unga kvinnor som blev med barn, människor i oförstånd,
smittade av könssjukdomar, hjärtskärande historier som strävade efter
att väcka opinion. Ofta beskrivs män som orsak till kvinnors nöd, men
också själva som offer, eftersom de inte förstod bättre.
Både kvinnoförbund, enskilda personer, politiker samt rfsu tryckte nu på för att få sexualundervisning i skolan. Man accepterade inte
längre att problemen kring oönskade graviditeter, illegala aborter,
könssjukdomar, samt oro kring onani orsakades av brist på kunskap.
Nu fanns det också skolböcker som tog upp sexualkunskap på ett
något mer ingående sätt.
Även sexualvanorna hade förändrats och föräktenskapliga förbindelser ansågs nu mer vanliga. Nu såg man också oftast onanin som
ett vanligt och ofarligt beteende, problemet här var snarare ångest
och skuldbeläggande från omgivning och av tradition. Brev till rfsu
vittnar nu om att både kvinnan och mannen förväntades njuta av intimiteten och samlivet. Det är uppenbart att man oftare skildrade en
sexuell glädje inom ﬁlm och i böcker vid sidan om de problematiserande beskrivningarna.
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Homosexualitet kriminaliserad
Fram till år 1944 var homosexualiteten kriminaliserad. Därefter
beskrevs den ofta som en abnormitet och kopplades samman med
förförelse av ungdom och barn. Under hela första delen av seklet
fördes också en alltmer accelererad kamp för accepterande och avkriminalisering. Med hänvisning till Magnus Hirschfelds tyska undersökningar som visade att homosexualitet var mycket vanligare än
många trodde menade man att förmodligen mellan en och två procent av den svenska befolkningen var homosexuell. Artikeln 300 000
homosexuella i Sverige? publicerades år 1924 i Fäderneslandet. Från
bildandet år 1933 förde rfsu en kamp för en avkriminalisering. År
1943 avskaffades kriminaliseringen av homosexuella men man hade
en högre tillåten åldersgräns för homosexuellt umgänge än för heterosexuellt, 18 år. Vid beroendeförhållande eller förförelse var gränsen satt till 21 år. Detta visade på en inställning till homosexuella
som också speglas i den första skolhandledningen.

1942 års handledning
År 1942 rekommenderade Kungl. Maj:t genom en kungörelse att
sexualundervisning i folkskolan skulle vara en del av undervisningsplanen i hembygdsundervisning och naturkunnighet. Innehållet i
undervisningen skulle handla om anatomi, fosterutvecklingen, könslivets biologi och hygien. I korthet skulle man också redogöra för
ärftlighet samt rasbiologiska och rashygieniska frågor.
Vidare bör inskärpas, att könslivets mål och mening är släktets
fortplantning och att sexuell återhållsamhet bör iakttas, till dess
individen är i stånd att bilda hem samt vårda och uppfostra barn.
Sedlighet och fortplantningens nödvändighet för artens fortbestånd
skulle betonas.
Kungl. Maj:ts beslut resulterade också i en handledning för folkskolan, den första som tog ett samlat grepp om sexualundervisningen.
Handledningen skapades i en mer auktoritär skola än dagens. Därför
föreslog den – eller föreskrev – detaljerade lektionsförslag om vad som
skulle sägas, och framför allt vad som inte skulle sägas. Man talar om
”livets oarter ”dvs ”ur samhällelig och etisk synpunkt icke önskvärda
företeelser”. Reproduktion och hälsa står i centrum för undervisningen. Hänsyn till frågors känslighet är ett genomgående tema. Sexuell
avhållsamhet ses som ”den enda riktiga vägen”. Men handledningen
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tog inte generellt avstånd från sex före äktenskapet.
Handledningen säger också att om en föräldraopinion mot ”en utförligare sexualundervisning föreligger, kunna kursmomenten preventivmedel och de sexuellt abnorma inskränkas eller uteslutas”.
Kritiken mot handledningen hade varit hård, på grund av att förslagets ytliga moralism skulle bli socialt fördärvbringande. Vad man
framför allt kritiserade var nog att handledningen inte byggde på en
realistisk bild av människors liv. Det var alltför mycket tal om abnormiteter, ovanor och oarter. ”Sexuella närmanden och handlingar
av sexuell karaktär” innebär att läraren måste underrätta skolläkaren
såväl som målsmän. Även ”epidemier av onani”, liksom användandet
av ”fula ord” och blottande av könsorgan måste leda till åtgärder.
Man kan säga att handledningen vacklar mellan synen på barnet, den
unga, som oskuldsfullt och fullständigt förtappat.
En gallupundersökning år 1945 visade att endast 18 procent av
svenska folket ansåg att avhållsamhet var viktigt före äktenskapet. Undersökningar visade också att endast omkring 5 procent ansåg att man
endast bör ha sex när avsikten är att skaffa barn. 95 procent av svenska
män hade erfarenhet av sex före äktenskapet. Och tre av fyra ansåg att
det var lämpligt att skolan undervisade om könssjukdomar.
En kritiker av handledningen kallade förslaget för ”den vackra sagan om skolornas sexualundervisning”. Vad man kritiserar är bristen
på realism. Under slutet av 40-talet publicerade Kinsey sina undersökningar om mannens respektive kvinnans sexuella liv. Kinsey visade genom statistik och intervjuer att sexualiteten inte framför allt
utövades inom äktenskapet. Spännvidden i sexuella attityder och beteenden var mycket stor och det gick inte entydigt att urskilja undergrupper med markerade gränser, som t ex homo- och heterosexuella,
osunda eller sunda beteenden. Man måste också respektera människors olika val av liv utifrån deras olika personligheter.
Under de kommande åren återkom kraven på realistisk sexualundervisning. Man hänvisade till problemen med könssjukdomar
och illegala aborter, liksom oönskade graviditeter. Men också till att
samhället och sätt att leva hade förändrats under åren efter 1942.
År 1949 kom handledningen för högre skolor med en mer liberal
skrivning och större förståelse för att sexualiteten hade ett egenvärde
utanför fortplantningen.
Kritiken från den här tiden var förvånansvärt modern. Människor
lever på olika sätt och det är inte skolans sak att moralisera och ta
ställning till rätt eller fel liv. Många barn föds utanför äktenskapet
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men är ändå värda samma respekt som andra. En del har sex utan att
vara gifta. En del utan att vara kära. Men det är ändå inte skolans sak
att moralisera. Även många lärare var radikala i dessa frågor.
Huvudfrågan i den diskussionen var rätten för unga människor
att ha ett sexuellt liv med en partner av motsatt kön även som ogifta.
Fortfarande var den heterosexuella normen stark. Homosexualitet
betraktades som en abnormitet. Onani problematiserades. Tonåringar skulle inte ha sexuella relationer. Pojkar var utrustade med en
starkare drift och ﬂickor mer ointresserade av sex.
Moralen antogs vara det starka styrmedlet i människors sexuella
liv. Framför allt var det kristna och värdekonservativa som hävdade
äktenskapet som sexualitetens domän. På den andra sidan fanns alla
de, alltså en majoritet, och även många kristna som hävdade att undervisningen måste anpassa sig till tiden.
Referenser
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Obligatorisk sexualundervisning
– perspektiv på tre handledningar
av erik centerwall

Den nya handledningen som kom 1956 var kraftfullt
föreskrivande. Redan från början kritiserades den för att
vara otidsenlig och inte särskilt lyhörd för unga människors
sexuella liv. Idag förutsätter man att den unga människan är en sexuell varelse som förr eller senare också har
ett sexuellt liv med en partner. Sexualiteten är en individuell fråga med frihet att göra egna val.

Å

r 1955 blev sexualundervisningen i skolan obligatorisk. Påföljande år kom en ny handledning som gällde för alla skolformer: Handledning i sexualundervisning. I stort byggde
den på handledningen från 1945, som redan då vid tillkomsten kritiserats som otidsenlig. Fortfarande var det centrala i handledningen
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ett intrumfande av en etik som förnekade ungas sexuella intresse och
som gjorde reproduktion och äktenskap till sexualitetens mening.

1956 års handledning
Handledningen var utgiven av Kungl. Skolöverstyrelsen. Den gavs
ut i en ny likalydande upplaga så sent som 1967.
Den börjar med att konstatera att ”sexualundervisningen i skolorna
är obligatorisk” och säger också att föräldrarna inte räcker till som
sexualupplysare av ﬂera olika skäl – bristande kunskaper, en distans
mellan föräldrar och barn, personliga hämningar, hemmens olika förutsättningar m ﬂ.
Detta är obligatoriets hörnsten: kunde föräldrar bedriva sexualundervisning så vore det utmärkt, men verkligheten är en annan,
och det ﬁnns ofta en naturlig distans mellan föräldrar och unga i
den ålder då upplysning behövs. Fortfarande är ju en av de främsta
invändningarna mot skolans sexualundervisning, att den ger sig in på
något mycket privat, ett område där föräldrar borde ha rätt att fostra
och påverka barnen.
Handledningen från 1956 betonar genomgående hur känsliga och
ömtåliga dessa frågor är, och man kan i argumentationen och det försiktiga tassandet se gångna decenniers upprörda debatter – ett tänkt
upprört motstånd och föräldrars ängslan. Därför framhäver man också
att syftet är att skydda unga människor från sexualitetens negativa sidor. Det är en fråga om karaktärsfostran i den meningen att individen
själv ska lära sig förhållningssätt och kunskaper som skyddar mot riskerna. Undervisningen ska ”taga i bruk de starka uppbyggande krafter för de ungas karaktärsfostran och idealbildning, som kärlekslivet
innehåller”.
Obligatoriet gällde också för syn- och hörselskadade ungdomar och
för ”elever i hjälpklasser”. Och det gällde för skolans alla stadier, från
skolans början. Detta måste ses som mycket radikalt. Men man såg
också lärarna som samhällets representanter och fostrare. Här handlar det om vad samhället har rätt att fordra av sina medborgare och
att sexualiteten i ”förening med andlig gemenskap skänker individen
bestående lycka. Fria förbindelser innebär risk för skadegörelse på
förmågan att uppleva den djupare gemenskapen i ett fullvärdigt sexualliv”. Särskilt anses det vara fallet vid den första sexualupplevelsen,
samlaget.
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Normalt och omoraliskt
Det som väckte särskild kritik var således meningen: ”Undervisningen
måste allvarligt hävda den uppfattningen, att avhållsamhet från sexuellt samliv under uppväxtåren är det enda skolan med gott samvete kan
rekommendera”.
Begrepp som ”viljeslapphet”, ”primitiv drift” och ”tidigt väckta”
används för att betona att undervisningen strävar efter att förmedla
en etik som handlar om människans kamp med sin sexualitet och att
detta är förutsättningen för ett socialt liv. Särskilt barn som växer upp
i ”kvalmig sexuell atmosfär” riskerar att bli för tidigt väckta. Men
inte heller pryderi är bra.
Handledningen är ambivalent kring onani, kallar det för en stötesten men säger samtidigt att det är ofarligt. Här ﬁnns särskilda råd
och anvisningar om hur man ska behandla onaniepidemier som är
relativt vanliga, som att elever i skolan onanerar och lär ut det till
andra. Detta ses inte som så farligt men man ska ändå efterforska
källan, dvs den som lärt de andra att onanera.
Människor med ”avvikande sexuell drift” förknippas med fara och
vissa ”sexuellt abnorma individer” utgör en fara för unga. Homosexualiteten i sig sågs som en fara för unga pojkar. Den homosexuelle
mannen försöker lura, betala sig till och manipulera unga pojkar till
att ”beröra deras könsdelar”, vilket kan bli till ett ”plågsamt minne
för pojkarna”.
De biologiska skillnaderna mellan kvinnor och män och de mentala skillnaderna utgör en grund för prevention och sexualupplysning: pojkar måste ta hänsyn till ﬂickor, ﬂickor tänker mer på kärlek,
pojkar är mer sexuellt intresserade. Flickorna måste hålla på sig och
”pojkarna måste lära sig förstå hur värdefullt detta är”. Sedan behandlas frågor kring grupptryck och alkohol som potentiella risker.
Man har också åtgärdsprogram om ”sexuella närmanden och
handlingar av sexuell karaktär” sker mellan ﬂickor och pojkar. Det
handlar om att engagera föräldrar, skolläkare, liksom andra för att
ingripa. Sådana råd och anvisningar ﬁnns också vad gäller könsord
som används av elever eller elever som visar ”könsdelar”.

In i detalj
Den största skillnaden mellan dagens handledningar i Sverige och
den från 1956 är det detaljerade föreskrivandet. I den senare står
utförligt och exakt vad läraren ska säga, underförstått att detta endast genom ord integreras i den växande individens personlighet.
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Analogier med djur och växtriket ska ge en insikt i fortplantningen.
Det handlar om hur barn blir till, men själva könsakten förbigås med
tystnad. Det som kallas hygienfrågor är betydelsefullt och även att
undervisa om preventivmedel, på högre stadium.
Sexualiteten beskrivs ständigt i problematiserande termer, men
man vänder sig också mot ensidiga fördömanden och brist på medkänsla. Kunskapsstoffet är centralt och viktigt för vem som helst
att känna till. Att inte utesluta en ﬂicka som blir med barn från undervisning och skola var en viktig markering. Samtidigt kan man se
handledningen som ett led i en uteslutandets pedagogik, där unga
människor lämnas därhän i sina realiteter. Just betoningen av reproduktionen uteslöt mycket av ungas verklighet.
Den homosexuella ﬂickan eller pojken får inga ord för sina upplevelser och de ges inget stöd i att identiﬁera sina känslor och sin
personlighet.
Unga ﬂickors sexualitet beskrivs på ett tamt sätt, som också gör
dem ansvariga för att hålla på sig. Flickor gillar kärlek men i mindre
grad sex.
Pojkar beskrivs direkt och indirekt som ”gåpåiga”, de har inte riktigt kontroll över sin drift. Man utesluter pojkars försiktighet och
tveksamheter.
Unga är inte riktigt mogna för att ha sex och förmår inte uppskatta sexualiteten på det sätt man gör inom äktenskapet.
Barn beskrivs som asexuella och måste därför skyddas mot påverkan.
Sexuell njutning och energi, och sexuella upplevelser som orgasm,
utesluts ur framställningen eller antyds i sammanhang som har med
kärlek att göra.
Desto sedeslösare framstod den värld som unga människor rörde
sig i. Man kan undra över om inte den sexualupplysning som beskrivs i handledningen från 1956 hade motsatt verkan. För många
unga kunde den bekräfta att frigörelsen och individens utveckling
till en egen individ sker i opposition mot skolans förnumstiga sexualupplysning, precis på samma sätt som hon eller han frigör sig från
föräldrarna – genom att göra tvärtom. Den sexualisering i omvärlden
som handledningen beskriver talade på ett mer direkt sätt till inre
upplevelser och behov.

Kvinnan som moralens räddare
I sedeslöshetens tecken talade man om dansbaneeländet och menade
att unga var lösaktigare än tidigare och påverkade av en sexualise-
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rande musik från usa, jazzen och senare rockmusiken. (Se vidare boken Dansbaneeländet av Jonas Frykman.) Tonårsidoler, bröstinlägg,
pojkars opålitlighet, att hitta den rätta, krav på hänsyn till ﬂickor,
kärlekskrav, dåliga ﬂickor, aborter och oönskade graviditeter, m ﬂ
frågor diskuterades i veckotidningar. Pornograﬁn var något försiktigare än idag och kunde ibland dölja sina avsikter bakom motton som
sund nakenhet och hälsa.
De ﬂesta ansåg att det var rätt att ha sex (samlag) före äktenskapet, men i upplysande böcker av Lis Asklund och Torsten Wickbom,
betonade man kärlekens betydelse liksom att pojken skulle behandla
ﬂickan med särskild hänsyn. Torsten Wickbom ansåg själv att han
som lärare och upplysare framför allt strävat efter att ta bort skuld
och skam från onanin. Han hade också den första sexualupplysningen i radio, vilket då förorsakade upprörda reaktioner.
Knuttar och raggare kallades på 50- och 60-talet också för motorburen ungdom och sågs delvis som ett samhällsproblem – inte minst
i sexuellt avseende. Nu kom också tydligare bilder, ideal, idoler, förebilder för unga att identiﬁera sig med, och de bilderna var sällan
entydigt positiva eller negativa. Men i sexuellt avseende var de ofta
gränsöverskridande.
Man kan säga att sexualupplysningen i skolan allt tydligare ﬁck
till uppgift att göra moraliskt motstånd i en tid av stora risker. Som i
andra länder idag där många uttrycker oro inför sociala förändringar,
som ofta ses som påverkade från Västerlandet, såg man en moralisk
förﬂackning. Det främsta motståndet mot detta var en hög etik och
en sorts social disciplin. Medkänsla och omtanke om de unga var den
positiva aspekten av denna upplysning. Men risken var hela tiden
att man förlorade i trovärdighet genom en alltför högtravande retorik och omöjliga krav. Detta samhälle präglades även av ett starkare
kyrkligt inﬂytande än idag.
Fortfarande ansåg man också att biologiska skillnader mellan pojkar
och ﬂickor var del av preventionen. Budskapet var ofta att pojkar i
kraft av drift och intresse måste lära sig att lägga band på sig under det
att ﬂickor måste hålla på sig – inför pojkars angrepp. Liksom i många
andra länder blev det – blir det även idag – ﬂickan som måste stå för
ett nej, eftersom pojkar alltid ansågs säga ”ja till samlag”. Hårddraget
så blev budskapet att sexualupplysningen förlitade sig på ett kvinnligt
nej. I bakgrunden ﬁnns den avsexualisering av kvinnan som präglade
1800-talet. Kvinnan hade en drift efter barn, mannen efter sex.
Men det innebar att sexualupplysning hade den unga kvinnan i
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fokus. Så som det var på Karolina Widerströms tid och innan sexualundervisningen blev obligatorisk i skolan. Då var det ﬂickan som
skulle upplysas, hon som förenade sex med kärlek, hon som skulle
hålla på sig, hon som skulle avstå, hon som inte var sexuell och därför kunde stå emot sex och avvisa pojkarna. Och det var också kring
henne, som ett nätverk av omsorg byggdes: mamman som förmanar,
jämnåriga som skambelägger, och en sexualupplysning som till en
början hade som mål att framför allt stödja ﬂickorna.
Den unge mannen kom att stå utanför denna värld, men ﬁck så
mycket tydligare sin sexualitet bekräftad: av jämnåriga, av media, och
av att framstå som den vars sexualitet kunde skada ﬂickor.

Till stöd för ett sexuellt liv
– 1977 års handledning
Under 70-talet skapades den nya synen på sexualupplysning i Sverige.
Man kan se den som ett nätverk av omsorg om unga människor. Den
nya abortlagen föregicks av debatt i pressen och genomfördes år 1975.
Regeringen var rädd att antalet aborter skulle öka och gav Socialstyrelsen medel att under fem år bygga upp ett abortförebyggande arbete. Arbetsnamnet blev sex och samlevnad, där det främjande målet
blev att ”barn skulle födas önskade”. Med en försöksverksamhet på
Gotland som förebild genomförde ﬂera landsting och kommuner särskilda insatser för att upplysa och informera men också att skapa en
lättillgänglig preventivmedelsrådgivning framför allt för unga människor. De första ungdomsmottagningarna började här ta form.
Sexualupplysning kom allt mer att handla om frågor kring könsroller, unga kvinnors sociala situation och sexuella medvetenhet och även
så småningom unga mäns behov av kunskap och självinsikt. På Gotland genomförde Socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning i mitten
och slutet av 70-talet ett projekt som syftade till att informera och
påverka hela samhället. Temat var sexualitet, samlevnad och könsroller. Media, ungdomsgårdar, skolor och mödrahälsovård samarbetade.
Genom att kombinera diskussioner om kvinnors och mäns roller med
frågor om självkänsla, eget ansvar och makten över eget liv och egna
handlingar, skapade man förutsättningar för att skydda sig mot könssjukdomar och oönskad graviditet. Under några år lyckades man markant sänka antalet aborter men också antalet tonårsfödslar.
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Frihet under ansvar
År 1977 kom Skolöverstyrelsens handledning i Samlevnadsundervisning (Skolöverstyrelsen 1977). Den var mer anpassad till unga människors sätt att leva och accepterade att unga hade ett sexuellt liv
– också med en partner. Syftet var att stödja ungas utveckling, förmåga
att skydda sig och att leva ansvarsfullt. För att betona det breda relaterande perspektivet kallade man det nu för samlevnadsundervisning.
Den tidigare handledningen hade kritiserats för att vara principiell
och moralistisk. Den nya handledningen ville utgå från sätt att leva
och därifrån skapa etiska förhållningssätt. Läraren skulle vara objektiv,
vilket bland annat innebar saklighet och allsidighet. I vissa grundläggande frågor som handlade om demokrati, människovärde och jämställdhet, skulle skolan ta ställning. Undervisningen skulle också ha
familjen i fokus men inte ta ställning för en särskild samlevnadsform.
Detta innebar att man stödde människor i deras situation och inte
moraliserade kring sätt att leva. Därför var också statistik och annan
forskning ett viktigt argument för att tala konkret om ungas liv. Man
konstaterar att den fysiska könsmognaden under omkring ett hundra
år gått ned från knappt 17 år till knappt 14 år vid mitten av 50-talet.
År 1977 var den omkring 13 år. Även samlagsdebuten hade gått ned
på motsvarande sätt och var under 1970-talet omkring 17 år. Särskilt
ﬂickors debutålder hade sjunkit. Grunden för krav på en samlevnadsundervisning sökte handledningen bl a i sexualvaneundersökningen
från 1969, sou 1969:2.
En viktig skillnad från tidigare synsätt är följande skrivning:
När man talar med elever om dessa former av aktsamhet och omsorg om varandra torde man göra klokt i att komma ihåg att skolan
som institution är en svag ’normsändare’ och att därför inte mycket
är vunnet bara genom att framhålla principer, de må äga aldrig
så stort berättigande. Det är sannolikt bättre att säga att det här
tycker de ﬂesta människor i vårt samhälle innerst inne är det rätta
och riktiga, även om många bryter mot det.
Samlevnadsundervisning sidan 48

I likhet med den tidigare handledningen från 1956 är beskrivningar
av innehåll och arbetssätt ganska detaljerade men mer ackurata vad
gäller fakta. En del uppgifter speglar den liberala inställningen under 1970-talet, t ex till pedoﬁli, där föräldrars inställning och starka
reaktioner har en negativ ton medan inget sägs om riskerna eller hur
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man ska skydda barnen eller vad man ska säga i klassen.
Handledningen betonar betydelsen av att stå emot grupptryck,
vad gäller samlagsdebut, och att göra egna val. Fakta kring pubertet
bör upprepas på de olika stadierna. Men också fakta kring samlaget,
onani och hygien. Samlaget bör beskrivas i positiva ord och även orgasm bör behandlas på mellanstadiet och högre stadier. Objektivitet
är särskilt viktigt vad gäller abort, det ses som en känslig fråga. På
högstadiet bör pornograﬁ vara ett tema. I handledningen ses pornograﬁ som något negativt. Handledningen betonar sexualiteten som
något som är personligt och familjebildning som ett stort värde.
Ett mantra i handledningen är att ”både de som vill vänta och de som
har erfarenhet av sexuellt samliv” måste känna att deras livssituation
respekteras och att ”undervisningen räknar med båda dessa grupper”.
I gymnasieskolan dominerar de debatterande inslagen i samlevnadsundervisningen. Även här, liksom på högstadiet, ska undervisningen
integreras med olika ämnen. Olika lärare samt även läkare och barnmorskor kan samarbeta kring samlevnadsundervisningen i team eller
lärarlag. Planeringen av undervisningen för olika linjer är detaljerad
ner till enskilda moment och kommentarer och mycket lite utrymme
ges för skolorna själva att utforma sin undervisning.
Undervisningen är mycket föreskrivande med budskap som ”sannolikheten för tillfredsställelse är större i ett personligt förhållande än
vid tillfällig kontakt. Därtill kommer att de ﬂesta människor längtar
efter den personliga relationen och helst inte vill nöja sig med den
’renodlade’ sexuella funktionen.”
I undervisningen bör man tala om ”störningar vid sexuellt samliv”,
homosexualitet, ”variationer i den sexuella inriktningen”, ”sexism”
och pornograﬁ, ”sexuella vanföreställningar”, olika sorters sexualmoral, könsroller samt den kristna äktenskapsuppfattningen. Även kulturella frågor tas upp samt sexualitet och handikapp. Det sistnämnda var
just på 1970-talet en fråga som debatterades.

Rätten till ett sexuellt liv
Handledningen har tagit intryck av tidens aktuella frågor, rätten till
ett sexuellt liv, kvinnan som sexuellt jämställd med mannen, kraven
på en sexualupplysning för alla, men med respekt för och hänsyn
till kulturella skillnader. Samlevnadsundervisningen är utbyggd och
integrerad med olika ämnen. Betydelsen av fria diskussioner är stor
men handledningen är faktiskt i praktiken mer föreskrivande än de
tidigare handledningarna, kanske för att garantera ungas frihet och
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att de inte utsätts för moralism. Men det gör också handledningen
föreskrivande på ett sätt som senare skulle kallas för heteronormativt.
Kvinna, man och barn är en mer eller mindre uttalad norm, även om
man vill respektera andra samlevnadsformer. Men den homosexuella
relationen beskrivs inte som en samlevnadsform. Homosexualitet ses
egentligen som ett specialfall, bortom familjebildandet. Jämställdheten hindrar inte att den kvinnliga sexualiteten bör behandlas med
större hänsyn. Problematiseringen av sexualiteten ﬁnns som ett underliggande tema, trots all försäkran om den goda sexualiteten.

Det föreskrivande ifrågasattes
Handledningen blev en bas för samlevnadsundervisningen även om
den inte användes i den utsträckning som var tänkt. Undervisningen
utvecklades med hänsyn till omständigheter i samhället och tog intryck av debatten och problemen som uppkom. Men handledningen skapade en större frihet att ge fakta och skapa diskussioner som
handlade om tidens frågor.
När hiv/aids spreds och identiﬁerades som ett virus i början av
80-talet, innebar det en helt ny situation. Sexualupplysning blev bokstavligen en fråga om liv och död. Sexuella risktaganden ﬁck en allvarligare innebörd. Efter den traumatiserande oron under de första
åren kom man att allt mer betona den positiva och ansvarstagande
sexualiteten med en ny skärpa.
Man insåg också att ett alltför föreskrivande sätt att ge information inte gav önskat resultat. Etiska förhållningssätt och insikt och
risker måste byggas i samarbete med individer och undervisare. Därför kom man att betona olika metoder för samtal och sätt att tillsammans med elever driva och planera undervisningen.
Realismen ﬁck också en ny innebörd eftersom man ansåg att ett
föreskrivande sätt att undervisa och en moral från vuxenvärlden ledde
till trotsreaktioner och till dubbelmoral. En ung person, som gjorde
något som hon eller han kunde föreställa sig inte gillades av vuxna,
höll hellre tyst med sina upplevelser. Nu blev det viktigare än någonsin
att skapa förtroende mellan undervisare och unga, att bryta tystnader.
På olika platser i Sverige skapade man olika projekt och institutioner för att stärka upplysningen om sexualitet och samlevnad. Antalet
ungdomsmottagningar växte till över två hundra under tiden fram
till millennieskiftet. I Malmö engagerade man särskilda samtalsledare för gruppsamtal i skolorna. I Bohuslän tillsatte man ansvariga
hälsoupplysare i kommunerna med inriktning på sex och samlev-
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nad. I Stockholm byggdes Lafa upp, Landstinget förebygger aids,
som hade till uppgift att arbeta med bl a sex och samlevnad genom
kontakt med skolorna och vidareutbildning av lärare. I Jämtland bedrevs ett brett fortbildningsarbete, samt informationsarbete i skolor.
I Västerbotten förekom under några år en särskild satsning på att få
ﬂer män och kvinnor engagerade i att upplysa unga män.
Man kan nog säga att praktiskt taget alla län i Sverige stärkte sexoch samlevnadsarbetet. Och en hel del av detta skedde i samarbete
med skolorna.

Referensmaterialet 1995
Sex och samlevnad var nu enligt den nya läroplanen från 1994 ett
ämnesövergripande kunskapsområde, men också fristående i den
meningen att personer med olika typer av kompetens och intresse
kunde ta sig an frågorna. Nu fanns mycket få skrivningar om sex och
samlevnad, endast på en rad i läroplanen där rektor har ansvar för
ämnesövergripande kunskapsområden som sex och samlevnad, jämställdhet, tobak, alkohol etc. Kvalitetsgranskningen 1999 talar om
att läroplanen ger mycket friutrymme, något som också kan skapa
frustrationer eftersom den ger mycket lite vägledning.
Det referensmaterial som publicerades av Skolverket 1995, ”Kärlek känns! förstår du”, byggde på erfarenheter från skolor och från
upplysningsarbete. Här var läraren en vägledare genom ett kunskapsområde som var mer personligt och intimt än något annat enskilt
ämne. Området skulle vara tillgängligt för att elever skulle arbeta
fram en egen etik.
Sex och samlevnad sågs nu som ett led i en ung människas utveckling
till en egen individ, där slutmålet var att fatta egna beslut i olika mer
eller mindre kritiska situationer. Men det handlade också om ett vidgat
begrepp som knöt an till närliggande problem som t ex mobbning och
alkohol. Centrala var olika etiska frågeställningar, t ex i abortfrågan,
och att arbeta dynamiskt med varierade arbetssätt. Tal om stärkt självkänsla var genomgående men också att lära sig grundläggande fakta,
för att t ex skydda sig mot könssjukdomar.
Att få möjlighet att växa och utvecklas till en egen individ anknöt
till frågor om identitet. Homosexualitet var ett tema i hela referensmaterialet. Och heteronormativiteten sökte man undvika – för att
ingen skulle känna sig utesluten.
Att stödja och stärka unga kvinnors identitet var ett betydelsefullt
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tema. Det handlade också om den egna sexuella viljan och den egna
integriteten, om kunskap om mens och graviditet, men också om den
sexuella lusten och sexualitetens fysiologi. Orgasm, onani, samlag,
smekningar, njutning, kärlek, åtrå är teman som av många lärare tagits upp på ett konkretare sätt än tidigare, ofta i samtalsgrupper. Att
våga säga… är ett ständigt tema, som kom att handla om både ett ja
och ett nej till sexuellt samspel.
Men svartsjuka, förälskelse, missförstånd och vardagskommunikation är också en del av kunskapsområdet sex och samlevnad. Allt detta
handlade ju ytterst om att skapa en förmåga att kommunicera kring
känslor liksom om sexualitet och risker – med avsikt att människor
ska skydda sig. Teman gav sig själv i det praktiska arbetet. Och en del
undervisare kunde ha en checklista, för att se att allt hunnits med.
Under de kommande åren gjordes en serie metodmaterial, nästan
alla med värderingsövningar i olika former som centralt tema. Syftet
var att skapa ett forum för samtal. Man arbetade ofta tematiskt och
också med elevernas egen planering av undervisningen. Men alla dessa
grupparbeten och diskussioner hade ett syfte, att skapa ett personligt
förhållningssätt till den egna sexualiteten. Och bakom detta fanns
ännu en gång ansvaret för att skydda sig mot sexualitetens alla risker.
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Fyra forskare
– utmaningar för sex- och samlevnadsundervisningen
av hetty rooth

Moralpanik och enögda bilder av hur det är att vara ung
– den mediala stämplingen av ungdomar och ungdomars
språk har fått stor genomslagskraft under senare år. Men
forskningen visar att unga människors liv skapas i brytpunkten mellan klass, etnicitet, sexualitet och genus. Och
att kraften hos de värsta orden skapas av sammanhanget.

S

öndagar är en okvinnlig dag. Man duschar inte, håret hänger, man
rakar inte benen. Det är lite jobbigt att vara kvinnlig hela tiden.
fanny ambjörnsson är socialantropolog och forskare vid
Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet. I sin doktorsavhandling, I en klass för sig – Genus, klass och sexualitet bland
gymnasieelever, diskuterar hon hur det är att vara tjej, och hur man
blir det. Vad är normalt och onormalt, rätt och fel? Hur högt får man
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skratta och hur bredbent får man sitta innan man riskerar sitt rykte?
Och hur förhåller man sig till begreppet hora? Avhandlingen bygger
på en fältstudie under två terminer av ett trettiotal tjejer på två gymnasieprogram, samhällsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet.
Om tjejen ser att du är player, då vill hon inte ha dig, självklart.
Det är killar som tycker han är bra - han är player, han har massa
tjejer.
nils hammarén är doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hans kommande avhandling handlar om ”den multietniska
förortens unga män och konstruktioner av kön och sexualitet”. Två
huvudteman är hur killarna förhåller sig till maskulinitet och sexualitet och hur det kommer till uttryck i en ambivalens när det gäller
tjejer och sex. Nils Hammarén har intervjuat knappt 40 unga män på
gymnasiet, de ﬂesta med invandrarbakgrund.
Kompisar emellan är det väldigt viktigt för tjejer att framträda
som sexuellt respektabla personer. Om en tjej säger någonting vågat, så säger hon i nästa mening att hon är oskuld.
margareta forsberg är socionom och doktorerade vid Göteborgs
universitet med avhandlingen Brunetter och blondiner. Om ungdomar och sexualitet i ett mångkulturellt Sverige. Avhandlingen tar upp
kön, etnicitet och ålder som tre avgörande faktorer för unga människors valmöjligheter och rörelsefrihet. Hur viktigt är det t ex att var
respektabel som tjej? Och hur stor roll spelar ryktet för hierarkin
bland kompisarna? Avhandlingen bygger på enkäter med drygt 1300
högstadieelever i årskurs 9 och gruppsamtal med ett 40-tal tjejer i
högstadie- och gymnasieåldern.
När det gäller sexualitet kan en kille få respekt medan en tjej bara
kan tappa den.
maria bäckman är verksam som forskare vid Etnologiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes avhandling Kön och känsla
diskuterar gränserna mellan tillåtet och förbjudet i sex- och samlevnadsundervisningen. Hur tänker ungdomar om sexualitet och vad lär
de sig om samlevnad? När blir en tjej hora? Varför låtsasspyr killarna
på lektionen om homosexualitet?
Avhandlingen bygger på en fältstudie där hon under tre terminer
följt samlevnadsundervisningen på en gymnasieskola och intervjuat
de elever och lärare som deltagit i undervisningen.
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”Kom nu hora så går vi”
”Det är lite jobbigt att vara kvinnlig hela tiden” säger en av tjejerna
i socialantropologen fanny ambjörnssons doktorsavhandling I en
klass för sig – genus, klass och sexualitet bland gymnasieelever. Tjejerna i de två gymnasieklasser som skildras i boken lever liv som styrs
av ett skiftande mönster av spelregler. Där villkoren varierar, beroende på bakgrund och miljö.
För vad innebär det egentligen att vara tjej? Betyder det en sak
på samhällsprogrammet, där de ﬂesta ﬂickorna kommer från medelklassen? Och betyder det något annat på barn- och fritidsprogrammet, där många har invandrar- eller arbetarklassbakgrund?
– Klasstemat är viktigt, säger Fanny Ambjörnsson. Det ﬁnns en
poäng med att understryka det, eftersom vi i dagens samhälle utgår
från att klass inte längre ﬁnns. Det är så utsuddat eller krångligt att
vi knappt kan prata om det.
– Men jag menar att bilden av hur man ska vara som tjej är väldigt
präglad av heterosexuella medelklassideal.

Hora och slampa
”De värsta orden” – hora och slampa – är en av utgångspunkterna i
Fanny Ambjörnssons studie. Hon visar tydligt på likheterna i hur tjejer
förhåller sig till orden. Men också på olikheterna som avtecknar sig
mot bakgrunden av klass och etnicitet. Där hora används av killar som
ett effektivt stigma mot tjejer. Ett stigma som hämtar sin kraft genom
kopplingen till kvinnors sexualitet och sexuella tillgänglighet.
”Det är värre att vara lösaktig än en som är allmänt jävlig”, som en
av tjejerna säger. Det är värre att kallas hora än bitch.
Tjejerna i studien tvingas balansera mellan att vara hora och okvinnlig kvinna för att betraktas som heterosexuellt intressanta av killarna.
Möjligheten att bli kallad hora är stark och påtaglig för alla.
– Men, menar Fanny Ambjörnsson, det visade sig vid närmare betraktande att horastämpeln även kan användas för att stigmatisera alla
beteenden som tangerar gränsen för hur en tjej bör uppföra sig. De
”värsta orden” används också av tjejer för att bestämma den sociala
hierarkin. Tjejerna på S-programmet betonar att hora och slampa är
ord som används av tjejerna på BF-programmet. ”Vi tillhör inte den
gruppen som säger sånt”.
Om man som tjej använder ordet hora i skolan deﬁnieras man som
en person med låg social status.
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Men användningen av hora och slampa är mer komplicerad än så.
I själva verket används ”hora” både av tjejerna på S-programmet och
på BF-programmet. Fast på olika sätt. En S-tjej, som killarna kallar
slampa, kan hävda att BF-tjejerna är slampigare än andra.
Och samtidigt som S-tjejerna tar avstånd från horstämpeln, kan
BF-tjejerna leka med orden och ibland också inta positionen som
hora. Det var inte heller så sällan som BF-tjejerna kallade varandra
hora eller slampa. Ofta med en underton av skämtsamhet.
”Man säger det ju hela tiden så det betyder ingenting längre. Kom
nu hora så går vi, kan man säga utan problem”.
Ordens verkningsgrad uppstår således i skärningspunkten mellan
olika typer av strukturer, där social status knuten till klass och etnicitet framstår som central.

Att upprätthålla normen
De senaste tio åren har det skapats en ganska endimensionell bild
av tjejer som grupp, säger Fanny Ambjörnsson. Tjejer är utsatta på
olika sätt, tjejer har problem, tjejer mår inte bra och killar förtrycker
tjejer genom att kalla dem hora i skolan.
– Men jag menar att det är viktigt att nyansera den bilden. Förtryck eller begränsningar fungerar genom normalisering snarare än
uppifrån och ner. Då handlar det om idén om det normala. Man försöker på olika sätt att upprätthålla det normala, samtidigt som man
också tänjer på gränserna.
– Hela Sverige genomsyras av en retorik kring den fria individen
som får göra vad den vill. Men kommer man bakom den ser man hur
samma retorik fungerar normaliserande i vardagliga relationer, ofta
genom subtila småsaker. Det kan vara en kommentar om någons nya
frisyr eller ett höjt ögonbryn.
– De människor som håller sig väldigt tydligt till normen uppfattas som mer självständiga. ”Det är klart att man kan vara lesbisk om
man har lust, men jag är det inte. Och måste de alltid se så typiska
ut?” En sådan typ av öppenhet är ett tydligare och subtilt sätt att
upprätthålla normen.
– Det här tycker jag är viktigt att få fram i dagens samhällsklimat,
där vi pratar så mycket om individens självständighet och frihet att
välja, säger Fanny Ambjörnsson.
– Det positiva är ändå att det ﬁnns mer och större möjligheter för
tjejer att ta plats idag. För det ﬁnns ﬂer bilder av hur tjejer kan vara.
En tjej ska inte bara vara tyst och till lags, en tjej ska dessutom vara
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glad och öppen och kunna prata för sig – vilket i sig är ett krav. Men
det ﬁnns ändå ﬂer sätt att förhålla sig på. Tjejerna som jag träffade
parade ihop de här olika tjejbilderna och försökte få ihop dem.

Macho eller mjukis
Även nils hammarén, doktorand i socialt arbete, har gjort en studie
av elever på gymnasiet. Han har intervjuat killar med övervägande
invandrarbakgrund kring frågor om maskulinitet och sexualitet. Precis som när det gäller tjejer, handlar det om en betydligt mer sammansatt bild av unga män med invandrarbakgrund, än den gängse
stereotypen.
– I debatten om storstädernas ”invandrartäta förorter” ﬁnns en rad
standarduppfattningar kopplade till föreställningar om kön. Till exempel att förorterna är befolkade av människor med avvikande och
omoderna könsrollsmönster och ett endimensionellt machismoideal.
– Men i förorten ﬁnns en mångfald av kulturellt och socialt inﬂuerade värdestrukturer som påverkar föreställningar om könsidentitet
och sexualitet. Killar i det mångkulturella samhället förkroppsligar
på många sätt en position där ﬂera motstridiga föreställningar möts.
De uttrycker på ﬂera sätt den ambivalens som genererats av nya
könsförhållanden i en föränderlig värld.
Nils Hammarén pekar på att det är viktigt att lyfta fram ungdomsgrupper som på olika sätt marginaliserats, ”pålagts munkavle” eller
osynliggjorts.
– De senaste decenniernas nedbrytning av en traditionell könsordning spelar en stor roll i formuleringen av killars och tjejers sexuella
sfärer. Idag är det svårt att tala om att killar och tjejer i Sverige lever
under helt olika förhållanden. Det är snarare så att man kan tala om
en gradskillnad. Såväl killar som tjejer måste anpassa sig till speciﬁka
ideal om sexualitet och kön. Även om det fortfarande är tjejerna som
i första hand riskerar att kritiseras när de överskrider dessa ideal.

Sex- och samlevnadsundervisning
– Utifrån mitt forskningsområde menar jag att sex- och samlevnadsundervisningen skulle kunna ta mer hänsyn till etnicitet än man gör
idag, säger Nils Hammarén.
I skolan gäller det generellt att inte bekräfta invandrarkillen negativt som invandrarkille, som sexist, homofob, nedsänkt i traditionella
strukturer, inte öppen för den offentliga jämställdhetsdiskursen osv.
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Ett bekräftande av invandrarkillen som problematisk invandrarkille riskerar att reproducera denna problematiska invandrarkille.
– De beteenden, uttryck och stilar som knyts till föreställningen om
”invandrarkillen” förstärker ﬂera av de unga männens känsla av att
beﬁnna sig i en mindre privilegierad position i det svenska samhället. Med en viss hudfärg, hårfärg och invandrarskap följer en förväntad manlighet som reproduceras genom andra människors blickar,
kommentarer, kroppsspråk, förväntningar och handlingar. På så sätt
görs man till ”invandrarkille” i Sverige. Och på så sätt görs också
”invandrarkillens” tänkta motsats: den ”svenska” killen. En relativt
oproblematisk ﬁgur, vars eventuella problem hänskjuts till ”invandrarkillen”.
Det är således viktigt att inte klumpa samman invandrarkillar som
grupp, utan ta fasta på att föreställningarna skär rakt igenom strukturer av klass, etnicitet och kön.
– Det handlar om ett förhållningssätt, att vara öppen för alla
strukturer, hur de interagerar med varandra och ta hänsyn till likheter och skillnader. Skolan kan också hjälpa till att lösa upp könspolariseringen i samhället, mellan tjejer och killar.
– Sex- och samlevnadsundervisningen fokuserar på kön och genus
och det borde ﬁnnas en ambition hos dem som undervisar att beﬁnna
sig i framkanten, jämfört med hur samhället ser ut. Man borde mera
försöka förena meningssammanhangen, kön, sexualitet, etnicitet och
klass.
– Idag befarar jag att sex- och samlevnadsundervisningen istället
riskerar att reproducera samhällsbilderna. Det har ju inte minst rfsl
visat i sin genomgång av biologiböckerna.
Följden blir att om sex- och samlevnadsundervisningen alltid förhåller sig till en heterosexuell vit manlig medelklassposition känner många
ungdomar sig exkluderade, de upplever att de inte blir lyssnade på.

Att avväpna orden
– Klassfrågan är också viktig, säger Nils Hammarén och hänvisar till
Fanny Ambjörnssons I en klass för sig. Man kan ju se hur begreppet
hora kan användas av tjejer i praktiska program och att de också kan
reagera negativt på kampanjer som Vägra kallas hora.
– Utifrån ett klassperspektiv förstår man att det kan vara svårt att
ta sig ur positionen som hora, och att man som tjej istället väljer att
försöka avväpna begreppet. Genom att använda det.
Det kan lätt uppstå en moraliserande ton från vuxenvärlden kring
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hur könsord används, om man inte sätter orden i sitt sammanhang,
säger Nils Hammarén. Vem är det som säger hora till vem? Vilket
tonfall har man? Vad är syftet?
Om vuxenvärlden enhälligt fördömer språket kan uttryck som
hora och slampa bli ett sätt att reagera mot auktoritära lärare och ett
auktoritärt vuxensamhälle.
– Jag menar inte att man ska tillåta folk att vara sexister eller att
orden inte kan ha en negativ betydelse. Men skolan kanske ska vara
försiktig med att fördöma.
– En bra sex- och samlevnadsundervisning ska problematisera
föreställningar som tas för givna, schabloner och stereotyper, säger
Nils Hammarén. Slå hål på de myter som ﬁnns kring män och kvinnor, homo och hetero, invandrare och svenskar och kroppsideal.
Man behöver visa på sprickor och oregelbundenheter i de system
som framställs som fasta och tydliga.
– Och den ska försöka bringa ordning i alla de här bilderna av
sexualitet och kön, som man hela tiden möter inte minst genom media. Den ska diskutera och ge förhållningssätt. Men också kunna distansera sig och relativisera olika praktiker och begrepp. Helt enkelt
medvetandegöra. Framför allt bör den ge underlag till någon slags
plattform utifrån vilken man kan ta ställning.

Att vara respektabel
Brunetter och blondiner är titeln på socionomen margareta forsbergs avhandling där hon också diskuterar ungdomar och sexualitet i
ett pluralistiskt Sverige. Margareta Forsberg deﬁnierar kön, etnicitet
och ålder som tre avgörande faktorer för ungas valmöjligheter och
rörelsefrihet. Hon har gjort nedslag bland 1300 elever i en högstadieskola genom enkäter och intervjuer.
När Negin och Parvaneh säger ”Vi två. Vi är ju är brunetta brunetter” eller ”Hon kan va’ brunett, men hon tänker blont” är det exempel på kreativa språkliga konstruktioner som rör sig på ﬂera olika
nivåer på en och samma gång.
På en första, ytlig, nivå handlar det förstås om hårfärg, men på
nästa nivå fungerar orden som uttryck för om en tjej har svensk eller
utländsk bakgrund. Under denna nivå ﬁnns det emellertid en tredje,
subtil betydelse, där orden brunett och blondin är beteckningar för
om en tjej är att betrakta som respektabel eller inte.
När hon jämför ungdomar ur olika grupper ﬁnns det stora olikhe-
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ter. Och den avgörande skiljelinjen går mellan könen. Svaren belyser skillnaden mellan en mer restriktiv och en mer tillåtande syn på
sexualitet. Det avgörande är synen på den kvinnliga sexualiteten och
hur kontrollen går till.
– Det ﬁnns en stor skillnad mellan könen. Tjejerna svarar på ett
mycket mer restriktivt sätt än killarna, säger Margareta.
– Delar man sedan upp tjejerna i svensk och utländsk bakgrund
skiljer högstadietjejerna med utländsk bakgrund ut sig från tjejer
med svensk bakgrund. Samtidigt är det intressant att se att de utländska ﬂickornas inställning blir påtagligt öppnare på gymnasiet.
Ett tydligt exempel på detta är hur många tjejer och killar med
svensk respektive utländsk bakgrund som höll med om påståendet:

Det är fel att en tjej har samlag utan att vara kär
Årskurs 9, grundskolan

Tjejer med utländsk bakgrund
Tjejer med svensk bakgrund
Killar med utländsk bakgrund
Killar med svensk bakgrund

46 procent
23 procent
13 procent
15 procent

Årskurs 3, gymnasiet

Tjejer med utländsk bakgrund
Tjejer med svensk bakgrund
Killar med utländsk bakgrund
Killar med svensk bakgrund

16 procent
11 procent
13 procent
9 procent

Respektabilitet
Ändå visar det övergripande resultatet att rätt många ungdomar tycker
att det är okej med sex första kvällen. Och det ﬁnns en ganska stor
öppenhet för sex utanför etablerade kärleksförhållanden, säger Margareta Forsberg.
– Skillnaden mellan killar och tjejer handlar mycket om den respektabilitet som tjejerna har att agera utifrån. Respektabiliteten hör
ihop både med det romantiska kärlekskomplexet och heders- och
skamkulturen, men tar sig lite olika uttryck beroende på vilka rötter
den har. Respektabilitetens gränser går därmed på olika ställen för
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olika tjejer. Samtidigt är respektabiliteten i sig bara kopplad till kvinnor. Där ﬁnns skillnaden mellan könen.
– Kompisar emellan är det väldigt viktigt för tjejer att framträda
som sexuellt respektabla personer. Det betyder att om en tjej säger
någonting vågat, så säger hon i nästa mening att hon är oskuld.
I spelet kring respektabilitet är ryktet också viktigt. Ryktet spelar
stor roll för hierarkin i gruppen. Det gäller att inte få dåligt rykte.
Om man sprider ut ett rykte om någon annan kan man få en bättre
position i respektabilitetsspelet. Ryktets yttersta konsekvens är att bli
utesluten, utanförställd.
– Killar kan också få ett rykte, som player. Men det är hela tiden
tjejens anseende som är i fara, säger Margareta Forsberg.
När det gäller förändringen i öppenhet mellan grundskolan och
gymnasiet går utvecklingen i samma riktning för alla ungdomar, men
förändringen är mest dramatisk för tjejerna med utländsk bakgrund.
Det hör sannolikt ihop med att familjens och den närmaste omgivningens inﬂytande minskar när de får kontakt med majoritetssamhällets normer.

Dolda överenskommelser med föräldrar
När tjejerna talar om sina föräldrar blir ambitionen kring respektabiliteten tydlig. Föräldrarna förmedlar i hög grad att deras döttrar
ska vara respektabla och ett tydligt tecken på detta, det är att de är
oskulder. Många har också synpunkter på vem deras dotter/döttrar
ska gifta sig med och det ska helst vara någon från samma kulturkrets
och från samma religion. Pojkvänner är det bäst om man avhåller
sig ifrån. Pojkvänner utgör ett konkret hot mot dotterns oskuld och
respektabilitet.
–När tjejerna talar om sina föräldrar, refererar de gärna till strikta
regelsystem. Samtidigt talar de om olika strategier för att hantera de
strikta regelsystemen i vardagen. De talar dels om hur de strikta reglerna ofta mjukas upp i kommunikation och dialog med föräldrarna
(”bara du blir lycklig så blir jag lycklig…”). Dels talar de om ett slags
”dolda överenskommelser”. Dessa innebär att både tjejerna och deras föräldrar vet att de bryter mot reglerna, men så länge ingen vet,
behöver det inte få så stora konsekvenser.

Sex- och samlevnadsundervisningen
– Jag uppfattar att tjejerna lever i en situation präglad av underordning
och av osäkerhet. Osäkerheten uppstår dels som en följd av instabili-
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teten i de diskurser för respektabilitet som de försöker förhålla sig till.
Dels som en effekt av egenskaperna hos ryktet. Oavsett hur respektabelt tjejerna än lyckas agera i förhållande till de instabila gränserna för
respektabilitet, riskerar de ändå att betraktas som icke-respektabla.
Inte minst blir osäkerheten tydlig i själva samtalssituationerna,
vilka i hög grad används av tjejerna som arenor där de försöker få
ordning på positionerna och försöker få gränserna att ligga fast.
– De kan pendla mellan att prata om blodiga lakan och one night
stand i samma korta samtal. Fenomen som har sina rötter i helt olika
typer av samhällelig kontext.
Men när man talar om likheter och skillnader mellan olika grupper måste man dels inse att grupptillhörigheten inte självklart avgör
hur man tänker eller agerar.
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– Man måste försöka komma bort från schablonbilderna, säger
Margareta Forsberg.
– På gruppnivå har tjejerna restriktiva normer men det ﬁnns tjejer från Mellanöstern som lever väldigt fritt och tjejer med svensk
bakgrund som lever väldigt restriktivt. Det är viktigt att påpeka, betonar Margareta Forsberg, att intrycket som tjejerna ger i samtalen,
är att de ﬂesta av dem är starka och mycket medvetna individer. De
framträder som tänkande och reﬂekterande subjekt i ett väldigt dynamiskt, komplext och oförutsägbart utvecklingsskede.

Välvilja som inte alltid når fram
Etnologen maria bäckman har följt sex- och samlevnadsundervisningen i en Stockholmsskola och gjort intervjuer med både elever
och lärare. I sin avhandling Kön och känsla granskar hon gränserna
mellan det tillåtna och förbjudna i skolans sex- och samlevnadsundervisning. Det kan tilläggas att det är en ideal, mycket bra, undervisning hon valt att följa.
Ett av avhandlingens centrala teman är relationen mellan samhällets intentioner och verkligheten.
– Det ﬁnns något djupt motsägelsefullt i hur sexualitet både
betraktas och kommenteras idag, menar Maria Bäckman. Samtidigt som människors sexuella önskningar och praktiker ingående
granskas i medierna upplever de ﬂesta att sexuallivet är något privat, biologiskt och driftstyrt. Mot den bakgrunden framstår inte
en offentlig sex- och samlevnadsundervisning som något självklart. Man kan snarare fråga sig varför staten alls lägger sig i vårt
sexualliv och varför vi behöver undervisning om det mest naturliga.
För vad händer när ett samhälle bestämmer sig för att informera
ungdomar om sexualitet?
– En av de mer slående slutsatserna är att det var långt ifrån självklart att de goda avsikterna alltid överlevde kontakterna med eleverna, konstaterar Maria Bäckman.

Positiv sexualitet
Lusten var central i skolans sex- och samlevnadsundervisning. både
som ideal och som metod, skriver Maria Bäckman. Skolan försökte
genom att framställa sexualiteten som positiv och bejakande underlätta mötet med ungdomarna.
Men trots en vilja från skolans sida att skapa mer öppenhet och
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motverka ojämlikhet mötte Maria Bäckman ofta resonemang i sexoch samlevnadsundervisningen som skapade skillnad mellan könen.
– Såväl i undervisningen som bland eleverna var det närmast en
självklarhet att den individcentrerade, driftsuppfyllande sexualiteten
i första hand var manlig, medan den känslo- och omsorgsinriktade
var kvinnlig. Men eleverna uppfattade ibland skillnaderna som både
ovidkommande och orättvisa.
En stor del av sex- och samlevnadsundervisningen kretsade också
kring tjejerna eller kring attityder till kvinnlig sexualitet. Skolan såg
det som viktigt att få ett slut på hora/madonnatänkandet. Man ville att
tjejerna skulle få en mer positiv inställning till den egna njutningen och
att killarna skulle bli mer toleranta och vidsynta. Samtidigt blev pojkarnas roll i sex- och samlevnadsundervisningen mer undanskymd.
– Den ”dialogiska” sex- och samlevnadsundervisningen förutsatte
samarbetsvilliga, reﬂexiva och uppriktiga elever, betonar Maria Bäckman. Det kunde eller ville killarna inte alltid leva upp till. Och det var
då som skämt och stök började bland killarna.

Legitimerad ojämlikhet
Maria Bäckmans intervjuer med elever visar också på hur konserverande reglerna mellan könen på ”klassrumsgolvet” kan vara. Hur
tjejer, som fått rykte om sig att vara lätta på foten, tappar i status
på grund av sin sexuella tillgänglighet. Killarna har här en betydligt
större handlingsfrihet.
– Fortfarande verkar sexualiteten vara ett område där killarna har
förutsättningar att förbättra sitt anseende medan tjejerna riskerar att
drabbas av ovälkomna statusbyten, säger Maria Bäckman.
Hon understryker också att det är just bekräftandet av könsskillnader som upprätthåller och legitimerar ojämlikheter som har med
könet att göra.
– Horan, runkbullen, lesbianen och bögen kan bara fungera som
stigmatiserande storheter om de erkänns som sådana.
Precis som Fanny Ambjörnsson och Nils Hammarén pekar Maria Bäckman på klassperspektivet. Att medelklassﬂickorna i hennes
studie framställer sig som anständiga och heterosexuella, trots att de
hela tiden lever med en risk att drabbas av dåligt rykte och framstå
som icke-respektabla.
Men när ﬂickorna i Maria Bäckmans studie talar om ”de andra”,
om ”hororna”, handlar det inte om ﬂickor från andra samhällsklasser
eller etniska grupper, utan om tjejer i den egna gruppen eller i sko-
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lan. ”De värsta orden” används för att staka ut de legitimerade gränserna för den kvinnliga sexualiteten. Det handlar, framhåller Maria
Bäckman, om att deﬁniera sig själv som tjej.
– Ungdomarnas bruk av tillmälen som hora och slampa bidrar till
att skapa en ideal femininitet”.

Framtidsmöjligheter
Trots brister fanns det ändå ögonblick i sex- och samlevnadsundervisningen ”då någonting hände” i mötet mellan lärare och elever,
menar Maria Bäckman.
– När motsättningarna mellan ideal och praktik ställdes i en sådan relief att insikter skapades hos ungdomarna. Det hände till exempel när läraren återkommande försökte att punktera den heterosexuella matrisen.
Man kunde också spåra en början till förskjutning i de givna mönstren i
tjejernas retsamma repliker om killarnas runkbullar och grupponani.
– Den viktigaste utmaningen för sex och samlevnadsundervisningen i framtiden handlar kanske om att man måste bli mycket mer
medveten som lärare om hur villkoren för sexualiteten ser ut. Om inte
medvetenheten ﬁnns om de olika sexuella villkoren för tjejer och killar
så når inte ett fungerande könsneutralt budskap fram till eleverna.
– Jag tror därför att det är väldigt viktigt att läraren har någon form
av genuskunskap och kunskap om de kulturellt konstruerade könens
nära relation till sexualiteten.
– Det är tydligt att skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag i att
meddela någon form av och normer när det gäller jämställdhet.
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”Men hur mår du egentligen?”
– erfarenheter från ungdomsmottagningar
av hanna olsson*

Jubileum kan man använda till mycket. Man kan höja
glasen och skåla för det man anser vara en positiv samhällsutveckling. Men man kan också ställa nya frågor
– vad betydde de gjorda förändringarna? Det vi då
uppfattade som självklara landvinningar. Bar de också
på frön till nya problem?

F

ör 50 år sedan var det radikalt och kontroversiellt att kräva
en fri och öppen sexualundervisning. Det var lika kontroversiellt att kräva praktiska möjligheter för unga människor att ha
ett sexuellt samliv utan en oönskad graviditet som följd.
Först med 1975 års nya abortlag ﬁck kvinnan själv bestämma
* Leg. Psykoterapeut och handledare för personal vid Ungdomsmottagningar i Enskede,
Farsta, Haninge, Norrtullsgatan 10 och Skarpnäck.
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över sin kropp och möjlighet att själv bejaka sinnlighet och sexualitet. Samhällets insatser kopplades till abortlagen, både vad gällde
information och utbildning kring sex- och samlevnadsfrågor och en
utbyggnad av preventivmedelsrådgivning direkt för ungdomar.
Utbyggnaden av ungdomsmottagningar var direkt knuten till abortlagen. Barnmorskor med förskrivningsrätt av preventivmedel blev en
självklar yrkesgrupp. Kuratorer och/eller psykologer och konsultläkare
blev en del av teamet.
Nya uppgifter tillkom, på 1980-talet satsade samhället på att förhindra spridning av hiv och andra sexuellt överförda sjukdomar. Provtagning och förebyggande arbete blev nu en del av en ungdomsmottagningens arbetsuppgifter. Detta medförde att det kom ﬂer pojkar
och många mottagningar satsade på speciella tider och manliga kuratorer för sin ”killmottagning”. Denna utveckling har fortsatt och allt
ﬂer pojkar söker nu både för kroppsliga och psykosociala problem.
Det senaste decenniet har det med jämna mellanrum kommit
larmrapporter om barns och ungdomars utsatthet och en försämrad
psykisk hälsa. Det har skett en ökad förskrivning av antidepressiva
medel, många unga bär på självmordstankar och ett alldeles för stort
antal unga människor tar sina liv. Signalerna till vuxensamhället kan
inte vara tydligare – ni måste reagera!
Alla känner till ungdomsmottagningarnas verksamhet när den rör
konkreta frågor som preventivmedel, aborter, könssjukdomar, gynundersökningar – men långt ifrån alla beslutsfattare har insett vilken
viktig roll barnmorskorna, kuratorerna, läkarna har för de många
ungdomar som har ont i själen!

Att bli en egen människa
En ung människas värld bestäms i huvudsak av fyra poler – familjen,
skolan, kompisarna och samhället. Skärningspunkterna mellan dessa
världar är inte alltid lätta att se. Man har lämnat barndomens självklara
tillhörighet och ska forma sin egen värld. Behovet av vuxna är stort,
samtidigt som behovet att förkasta dem är lika stort. Man vill ha dem
som motspelare i formandet av sin egen identitet, för att hitta sina
egna åsikter och värderingar. Inte sällan slutar den brottningsmatchen
i uppslitande gräl och konﬂikter i familjen. Familjelivet sätts på hårda
prov då de tidigare så ”snälla barnen” blir taggiga rebeller.
I tonåren är det naturligt att testa gränser, man vill bli stor och
undersöka vad ett vuxet liv innebär. Man förändras biologiskt, får
sina första sexuella erfarenheter. Samtidigt som man brottas med
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frågor om den egna identiteten ﬁnns det ofta en extrem ﬁxering vid
att duga, vara som andra. Grupptrycket är starkt, inte minst på unga
kvinnor, att följa de normer som samhället förmedlar.
De olika faserna avlöser varandra. När man är tretton–fjorton vet
man ofta hur allt ska vara. Några år senare är man starkt beroende av
kompisarna och grupptillhörigheten är som viktigast. Och vid sjutton–arton års ålder genomgår många en identitetskris. Som tjugoåring betraktas man som vuxen – och ibland med alla frågor fortfarande obesvarade. Vem är jag, vad ska jag göra med mitt liv?
Under hela denna omvälvande tid ställer skolan sina krav. Men
den som har huvudet fullt av egna problem kan faktiskt inte bearbeta
abstrakta kunskapsmassor. Lärandet kräver framförallt koncentrationsförmåga, energi och nyﬁkenhet. Alla dessa förmågor blockeras
hos den som bär på sociala och psykologiska problem. Fokus är inställt på livsproblem som skolan oftast inte känner till.
Löses inte svårigheterna tappar en ung människa styrfart. Skolarbetet kommer på efterkälken och de nya misslyckandena blir en
bekräftelse på den egna oförmågan. En negativ spiral håller på att
utvecklas, ett destruktivt förlopp som måste brytas.
När en negativ identitet växer fram tillkommer ofta andra problem,
exempelvis drogmissbruk. I skolan kan lärarna kanske se signalerna på
att något inte stämmer – men mera sällan få svaret på frågan varför.
Man noterar frånvaro, aggressivitet, trakasserier, kropps- såväl som
personlighetsförändringar, tystnad och oåtkomlighet.
Ungdomsmottagningarna ﬁnns i ett annat mentalt rum än skolan.
Deras lokaler uppfattas som ungdomarnas eget ställe, som ett vardagsrum för själen och kroppen. Dit får man gå utan att någon behöver undra. Man behöver inte ha något ”problem” för att sitta med
kompisen på ett öppet hus, man kan omärkligt testa möjligheten av
ett samtal med en vuxen.
Barnmorskor, kuratorer och läkare arbetar på ungdomarnas uppdrag. Är man lyhörd som personal får man ta del av livsberättelser som
visar hur unga människor lever i dagens samhälle. Men det kan ta tid
innan man skapat det förtroendet. Man kan gå många gånger till barnmorskan med ett kroppsligt problem innan man känner någon tillit.
Det är bara ansiktet som tyst berättar. Barnmorskan måste ofta ”se” att
den unga människan bär på något svårt. Det räcker med en enkel fråga
– ”men hur mår du egentligen?”. När sedan svaret kommer är det inte
sällan en kaotisk livssituation som synliggörs.
Bakom ett ”mensproblem” kan döljas en hel familj i kris med en
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social fasad utåt. Hon kan fortsätta kontakten men ofta slussar barnmorskan vidare till kuratorn som fortsätter samtalskontakten. Men
självklart ﬁnns det också unga och deras föräldrar som tar direktkontakt med kuratorn.
Det stora arbetet med vuxenblivandet innebär ofta att en idealiserad bild av familjen och uppväxten slås sönder. Det kanske inte är
”mitt fel” att jag får tvångstankar och ätstörningar i en familj med
högt ställda krav på prestationer. Och det ﬁnns kanske svar på frågan
varför man söker sig till högerextrema politiska rörelser om man inte
vågar tala om våldet som pappan utsatte mamman och barnen för.
I de ﬂesta tonåringars liv innebär identitetsbyggandet en kamp
med den egna familjen. Utgångsläget är inte sällan det totala förkastandet av föräldrarna, de har noll och intet värde. De tidigare så
mäktiga personerna i barnets värld är förintade. Man analyserar alla
fel, brister och tillkortakommanden under lupp.
Men så småningom kan den svartvita bilden krackelera, och föräldrarna bli människor med personligheter, resurser och svagheter.
De har då blivit alldeles vanliga människor. När vuxenmognandet är
klart står man inte längre som ett barn bredvid sina föräldrar utan
som en separat ung människa med egen självkänsla, ett eget liv. Detta
livsdrama går de ﬂesta människor igenom – men var och en på sitt
sätt. Och i sin egen takt. Med många olika faser under ett livsförlopp.
Men det startar i tonåren.
Flera hundratusen unga människor kommer varje år till landets
drygt 200 ungdomsmottagningar med alldeles vanliga problem – allifrån preventivmedel till frågor om relationer. Men för de unga som
växer upp under krävande sociala och psykologiska villkor försvåras
en naturlig tonårsutveckling. Det ﬁnns ofta ingen tid för samtal och
omsorg, många föräldrar lever sitt familjeliv under stress. De nya
familjebildningarna med ”mina, dina och våra barn” och de nya relationerna mellan de vuxna innebär inte sällan att man abdikerar från
sitt vuxenansvar. Unga människor som lever i familjer, där föräldrarna har en annan kulturell bakgrund än den svenska, behöver stöd
för de kulturkonﬂikter som de kan uppleva. Föräldrar kan dö ifrån
sina barn och ungdomar. För alla dessa krislägen i ”vanliga” familjer
måste det ﬁnnas samtalsrum med vuxna som har tid. Inte få av dem
kommer till ungdomsmottagningarna.
Ungdomsmottagningspersonalen möter också ofta ungdomar
som kommer från tungt socialt belastade familjer med allvarlig omsorgssvikt, psykisk sjukdom, våld i familjen, drogmissbruk och andra
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sociala problem. Om man inte får hjälp att bearbeta sina livserfarenheter är det lätt att upprepa ett destruktivt livsmönster. Och det är
först i tonåren man kan bryta en falsk normalisering, få upp ögonen
för att det man betraktat som självklara livsvillkor, inte är det.
Varje individ generaliserar utifrån sitt livs universum. Därför måste man få reﬂektera över sin uppväxt genom någon annans ögon.
Och bryta de skuld- och skamkänslor som skapats i barnet och den
unga människan när föräldrarna har allvarliga livsproblem. Att slippa
bära på föräldrarnas liv är en nödvändighet när man skapar sitt eget.

De unga kvinnorna
Abortlagen innebar en tyst revolution i kvinnors liv, för har man
inte en välfungerande preventivmedelsrådgivning och möjlighet till
abort kvarstår tvånget att föda eller att utsätta sig för medicinska
konsekvenser av illa utförda aborter. En realitet för många kvinnor i
världen. Men den fria aborten medför också att unga kvinnor ibland
måste fatta livsavgörande beslut i en ålder då man inte har någon
livserfarenhet. Något som verkligen kräver mycket av de yrkesgrupper som ska ge stöd för det egna beslutet att föda barnet eller inte
– barnmorskor, läkare, kuratorer.
Att många unga kvinnor upplever sexualitet som en tillgång, glädje och lust är säkert sant. Men den mörka sidan av våld och förtryck
är ständigt närvarande.
Möjligheten till ett sexualliv utan fördomar och dubbelmoral var en
vision för kvinnornas kamp under 1970-talet. Men uppenbart har den
visionen inte blivit verklighet för alla deras döttrar och barnbarn.
Den unga kvinnokroppen exploateras idag i en utsträckning som
det inte gick att föreställa sig för 30 år sedan. Att i samhället göras till objekt, att oavbrutet se kvinnokroppen som vara är en form
av indoktrinering som är svår att värja sig emot. Att objektiﬁera en
människa är första steget mot att kränka och förgripa sig mot henne,
när hon görs till kön är hon inte riktigt en människa med fullt människovärde. Unga kvinnors utsatthet har blivit ett folkhälsoproblem.
En ny folkhälsoundersökning presenterades nyligen av Folkhälsoinstitutets generaldirektör Gunnar Ågren (dn den 5.10.05). Som negativa
utvecklingstendenser pekar han på att den psykiska hälsan försämrats,
allra mest utsatta är de unga kvinnorna. I rapportern formuleras ett nytt
folkhälsomål – frihet från könsrelaterat våld. ”Kvinnor utsätts idag för
våld och hot om våld i sådan utsträckning att stora delar av befolkningen
förmenas full delaktighet i samhället.”
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Upplevelsen av våld och kränkningar kräver det självupplevdas
språk för att allvaret ska uppfattas. Berny Pålsson, författare till boken Vingklippt ängel beskriver sin skoltid. ”Det ﬁnns en ﬂicka i varje
skola, i nästan varje klass, som har horrykte. Som blir kallad för hora,
slampa och slyna. Som blir föraktad, spottad på, som det pratas om
och skriks efter i korridorerna. En ﬂicka som har sex ofta och därför
blir ansedd som allas lilla leksak. Jag var den ﬂickan. Flickan som
ingen respekterade, som många kastade småpengar efter och släpade
in på skoltoaletten för att utnyttjas sexuellt.”
Berny Pålsson beskriver hur hon blev utsatt för sexuella övergrepp
som barn och blev våldtagen som tonåring. Det sexuella våldet hon
utsatts för förstörde möjligheterna för henne att se positivt på sin
egen sexualitet. Kroppen blev hennes ﬁende. Sex blev en tvångshandling, för henne lika destruktiv som hennes rakblads- och drogmissbruk (Bang nr 2/2005). En ﬂicka i varje klass blir sammantaget
många unga kvinnor.
Erfarenhet av övergrepp och våld sänker självkänslan. Föraktet
för den egna kroppen och just därför behov av bekräftelse är delar i
något som gör att man utsätter sig för risker. Prostitutionen idag har
nya former. Vuxna män söker kontakt med unga ﬂickor på ungdomssajter. Nyligen avslöjades hur en man i yngre medelåldern (dn den
20.7.2005) via en kvinnlig pseudonym som talade om modelljobb
ﬁck kontakt med ca 150 ﬂickor. Med ett tjugotal hade han samlag.
Andra hade utfört sexuella handlingar framför sin webcam. Andra
visade bara upp sig. Allt mot en mindre betalning. Hela härvan uppdagades genom att en ung kvinna började berätta för kuratorn på
ungdomsmottagningen. Hon kontaktade polisen lokalt, som i sin tur
kontaktade kolleger som startade en utredning.
Våldtäkter, sexuella övergrepp och prostitutionsliknande erfarenheter är något av vardagen på en ungdomsmottagning. Det innebär att
man måste förhålla sig till att unga kvinnor utsätts för kriminella handlingar. Med allt vad det innebär av ställningstagande kring polisanmälan, utredning och rättegång. Något som i sin tur ställer stora krav på
en fungerande sex- och samlevnadsundervisning. Inte bara om den
rättsliga innebörden av en anmälan utan också diskussion om gränser
och upplevelser av gränser, mellan unga kvinnor och unga män.

Det psykiska våldet
Erfarenheter av psykiskt våld gäller inte bara ﬂickorna. En av de befriande krafterna sedan 1970-talet är den ökade medvetenheten om
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individers olika sexuella läggning. Heterosexualiteten är inte längre
självklar. hbt- (homo-, bi- och transpersoner) rörelsen har växt och
det ﬁnns en stor öppenhet i jämförelse med tidigare decennier. Man
frågar inte längre självklart efter pojk- eller ﬂickvänner på ungdomsmottagningen – man ställer frågor kring en eventuell partner. Men
öppenheten innebär inte att det är problemfritt att som ung människa identiﬁera sig som homosexuell. Laddningen i att kallas hora
ﬁnns också i benämningen bög och ﬂata.
Det är inte bara sexualiteten som skapar trakasserier och mobbningstendenser. Det verbala våldet och hot om fysiskt våld kan vara direkt
förödande för en ung människa. Och självklart också när man utsätts
för direkt fysiskt våld. Att ständigt bli negativt bemött, förlöjligad och
hånad är något som ingen människa klarar av utan att ta psykisk skada.
Och självklart inte en ung människa. Många unga människor mobbas
årligen enligt Skolverkets utredning.
Pappan till den 13-årige pojke, som tog sitt liv efter det han utsatts
för mobbing under sex år, talade om att hans son hade behövt ”ett
forum att berätta i för att förstå att det som hände inte var okej”.

Att tala om livet
Begreppet sex och samlevnad tillkom i en tid när det var en stark
laddning kring ungdomars sexualitet. Då bröts ett tabu genom att
acceptera och bejaka ungdomars sexuella liv. Idag är situationen en
helt annan. Pornograﬁn sprids och är omöjlig att kontrollera, inte
bara via tidningar och videoaffärer utan också tv och Internet. Vi
lever i ett samhälle som är genomsexualiserat. Tveklöst påverkar det
unga människor på sätt som vi ännu inte har förstått.
Behovet av livssamtal för unga människor är idag stort. Där måste
möjligheterna att tala med jämnåriga och äldre ﬁnnas både i skolorna
och på ungdomsmottagningarna. Och de vuxna behöver mötas, barnmorskorna och kuratorerna som arbetar i ”själens vardagsrum” skulle
kunna förmedla den kunskap om ungdomars utsatthet som de besitter.
Tillsammans med skolpersonalen behöver man hitta gemensamma strategier för att motverka den våldskultur som håller på att växa
sig stark. Alla former av förtryck hindrar den starka livskänsla som
ﬁnns under de år man kämpar för att erövra livet. Att hjälpa varje
ung människa att hitta en egen plattform att starta från borde vara
vuxensamhällets viktigaste uppgift!
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”Det är bättre att prata om det,
än att gå runt och vara osäker!”
– några ungdomars tankar om sex och samlevnad
av camilla löf

Det är samtalet som är det viktiga. Mötet. Att höra om
andras erfarenheter. Några gymnasieelever, som träffas
strax före sommarlovet, är ganska eniga. I skolan ﬁnns
möjlighet att skapa viktiga utrymmen för reﬂektion.

D

et är en vecka kvar till studenten. Solen gassar utanför och
eleverna jag möter är lite loja och måttligt intresserade av
undervisningen. Många är frånvarande, de som kommit till
”lektionen” består av elva tjejer och två killar, som alla gått i samma
klass i tre år.
Mötet med eleverna är det första av två samtal jag har med ungdomar från Malmö i syfte att höra deras tankar och funderingar kring
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livet, kärleken, sexualiteten och den sex- och samlevnadsundervisning
de fått i skolan. Samtalet med mig, ”sexualupplysaren”, passar bra in
i det urholkade schemat nu när de ﬂesta betyg redan är satta. Dessutom har lärarna inte hunnit med den sex- och samlevnadsundervisning de planerat, så detta samtal ska bli en sista chans för ungdomarna att få reﬂektera över frågorna.
Några dagar senare möter jag ungdomarna i den andra samtalsgruppen. De kommer på sin fritid och har själva anmält sig till samtalet. Ungdomarna i gruppen har träffats vid ett tidigare tillfälle, under
en workshop om demokrati och ungdomsinﬂytande i kommunen,
men känner inte varandra närmare. Nyﬁkenheten övervinner snabbt
blygheten och de lyssnar noga på varandra. Eftersom två killar inte
dyker upp på samtalet är könsfördelningen sned även i denna grupp.
Men det är åldersskillnaden som skapar störst spänning i gruppen.
Två av ungdomarna, Emma och Amir, går på gymnasiet, medan de
övriga fem tjejerna går i grundskolans årskurs åtta.
Båda samtalen har gått till så att jag ställt en öppen fråga som
ungdomarna sedan resonerar fritt kring. Vad ligger dem närmast om
hjärtat? Det är viktigt att komma ihåg att även om de tillfrågade
ungdomarna speglar Malmös unga befolkning sett till deras religiösa
och etniska bakgrunder, talar de utifrån sig själva och sina egna erfarenheter. De är således endast representanter för sig själva.
Samtalsklimatet i de två grupperna skiljer sig åt. Gymnasieklassen
domineras av en handfull tjejer, vilka för killarnas talan. De säger själva
att stämningen i klassen är öppen och ärlig – de kan tala om allt! Tjejerna för killarnas talan, eftersom de anser sig veta hur killarna tänker och fungerar! Atmosfären i klassrummet för tankarna till Tallberg
Bromans, Rubinstien Reich och Hägerströms frågeställning ”Är diskursen om pojkars dominans starkare än verkligheten?”. Killarna sitter
helt tysta och ser ner på bänkarna. Tjejerna är självsäkra, eller låter i
alla fall som att de är det, och de för ständigt genusfrågor på tal.

Prata hemma… och med kompisar
Med få undantag är ungdomarna i båda grupperna nöjda med den sexoch samlevnadsundervisning de fått i grundskolan. De säger också att
de har vuxna och jämnåriga att prata med om de undrar över något.
Det som är svårt är att prata med sina egna föräldrar om sex:
Kattis: Jag snackar mer med min kompis mamma än med min
egen. Jag vet inte vad det beror på.
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Emma: Det beror på vilken relation man har med sina föräldrar. Hur nära man står varandra.
Amir: Jag snackar inte med nån. Bara med mina kompisar.
Stina: Men alltså även om man står nära sina föräldrar kanske
man hellre snackar om det med sina kompisar. Det kanske
inte är allt man vill berätta för sina föräldrar.
Klara: Det kanske inte är alla föräldrar som tycker det är roligt
att prata om heller, de kanske hellre undviker det.
Emma: Jag snackar alltid med min mamma om allting. Det
har jag alltid gjort. Jag hade aldrig kunnat snacka med någon
annan om det. Det hade jag tyckt var mer pinsamt. Mamma
vet man ju ändå, det är ju ändå ens familjemedlem.
Tonårstiden innebär att tonåringen måste utveckla fungerande sätt att
markera gränser och integritet. Det handlar om att utveckla ett privatliv som innefattar respekt och förtroende för föräldrarna. Precis som
forskaren Veronica Stojanovic (2003) skriver i kartläggning av forskning om tonårsﬂickors välfärd utgör kamratgruppen därför ett bra
komplement till familjen, när det gäller att skaffa sig kunskaper:
Amir: Det beror på vad man vill veta, liksom. Vill man veta
om sjukdomar och så vidare så är det ju att man går in på
nätet eller läser en bok om … könssjukdomar eller vad det nu
är. Då får man de fakta man vill ha. Men vill man veta något
annat – som kanske inte står i böcker. Utan om någon annans
erfarenhet av någonting, då går man och frågar liksom.
Camilla (artikelförf.): Då gäller det att hitta kompisar som ligger lite före?
Emma: Nämen, jag tror att rätt så mycket sånt handlar om vad
kompisarna tycker om det.
Camilla: Är det inte faktakunskapen i sig, utan att man vill
prata om det?
Amir: Så är det! Man vill ha andras synvinklar och tankar om
det. Ibland pratar man om det bara för att ha kul. Alltid får
man lära sig något nytt.
Ofta handlar det inte om att man behöver en faktakunskap, utan det
är själva samtalet de efterfrågar. Mötet. De säger att de vill höra om
andras erfarenheter, åsikter och synvinklar. Mycket handlar om att
vara ”normal” och om att passa in. I Forskning i Fokus omnämns
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ﬂera forskare som beskriver detta som att tonåringarna testar olika
manliga och kvinnliga egenskaper, åsikter och beteenden under utvecklingen av könsidentiteten. Det är under denna utvecklingsfas
som den alltid aktuella frågan ”vem är jag” omformuleras till ”hur
bör jag vara?
Ungdomarna verkar nöjda med den breda kunskap som skolan,
föräldrar och kompisar kan ge dem om sexualitet, kärlek och samliv.
Det är svårt att avgöra hur stor betydelse media har som informationskälla när det gäller dessa frågor. Enstaka personer säger att de
hämtar sina kunskaper från ﬁlm och tv-program, men nästan alla
tror att de indirekt påverkas mycket av t ex dokusåpor och andra
tv-program:
Klara: Program som Extreme makeover påverkar nog och ger
folk dåligt samvete över hur de ser ut. Och de skapar ideal.
De säger ju ”du är inte okej som du ser ut”, jag tycker det är
fruktansvärt! De ﬂesta kommer väl att börja operera sig i den
här åldern. Alltså ”jag har lite för små bröst, jag tror jag ska
operera dem”.
Kattis: Ja, byt ut ditt gamla jag – nu ska du bli vacker!
Emma: Varför ska man vara vacker? Varför får man inte se ut
som man gör? Som man själv vill.
Klara: Jag kollade på Dolce Vita i förra veckan och där var
Big Brother-Linda som skulle operera om sig. Det ger helt fel
bild. Det handlar om att underhålla! Och det kan man faktiskt
ändra på.
Ungdomarna är upprörda över den människosyn och snedvridna
skönhetsideal som ständigt projiceras på dem via tv och ﬁlm.
Emma: mtv – jag hatar det! Jag tänker på alla musikvideos och
sånt. Det är fanimej sjukt! I alla musikvideos är tjejerna sådär
halvnakna och killarna står där med tjejer runtomkring sig.
Stina: Ja, alltid är tjejerna halvnakna. När det är killar som
sjunger är de påklädda med en massa halvnakna tjejer runtomkring sig.
Klara: Men när det är tjejer som sjunger är de också halvnakna! Det är alltid tjejer som är halvnakna. Hela tiden!
Emma: Hade det bara varit några så kanske det hade varit annorlunda. Men det är ingen ordning överhuvudtaget!
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Kombinationen av osäkerhet, omognad och överdrivna ideal skapar en oro över att inte duga och ungdomarna är övertygade om att
budskapen i tv och tidningar motarbetar de värden och kunskaper
skolan försöker tillgodose dem med. Flertalet forskare ger dem stöd,
däribland Anja Hirdman. I sin avhandling Tilltalande bilder skriver
hon om hur kvinnan, genom den kvinnobild som förmedlas i media,
lär sig att betrakta sig själva, genom mäns ögon. Hirdman menar att
media odlar ett begär efter att begäras och mjukpornograﬁn, som är
vanlig i damtidningar, blir ett kvinnligt ideal för kvinnor.
Ann Erling beskriver detta på ett tydligt sätt i Ungdomspsykologi
(2001). Hon menar att ungdomars egocentriska föreställningar om att
vara alltings centrum innebär en extrem självmedvetenhet och kritisk
granskning av den egna kroppen. Kroppsuppfattningen, som påverkas
av de rådande idealen och normerna, består av två olika delar: dels hur
man själv uppfattar sin kropp, dels hur man tror eller upplever att andra uppfattar den. Reklam och massmedia förmedlar ett ideal som får
många ungdomar att känna sig avvikande, medan det i själva verket är
dessa få modeller som avviker i kroppsform, vikt och utseende.
Vidare menar Ann Erling att självkänslan, för ungdomar, är starkt
kopplad till kroppsuppfattningen, i synnerhet hos ﬂickor. Detta medför i sin tur att en negativ kroppsuppfattning kan få påtagliga effekter
i sexuallivet, där nakenheten och kroppen har en central betydelse.
Så kan ljussättning och olika rörelser förstärka de negativa känslorna
för t ex en stor rumpa, mjuk mage eller små bröst.
I samma bok, Ungdomspsykologi, skriver Broberg, Nevonen och
Bonnedal att skönhetsidealen för kvinnor kan vara direkt skadliga för
ﬂickor. Det är viktigt att skapa motbilder till det rådande skönhetsidealet, vilket är en riskfaktor för många ﬂickor, när de utvecklas från
barn till kvinnor. Den naturliga tillväxten och viktökningen ses som
något fult och negativt, trots att de ideal som visas upp i reklam inte
kan uppnås av ”vanliga” människor med vanliga liv.
Den danske pedagogen Madsen har ett mognadsperspektiv på medias påverkan på barn och ungdomar. Han skriver om barns oförmåga
att förstå vuxnas budskap och som därför blir offer för sexualiseringen
i t ex media. Han belyser hur åldersgränser på ﬁlmer är satta för att
skydda barn från innehåll de inte kan hantera, medan tv-program
sänds utan åldersgränser. Barnen konsumerar dokusåpor som underhållning, går sedan tillbaka till skolan och gör samma saker som personerna i dessa program. Detta innebär t ex att barn klär sig som
sexiga vuxna, utan att själva förstå de budskap de sänder ut till om-
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givningen. Och utan att förstå varför utsätts barnen på detta sätt för
obekväma och farliga situationer, där vuxna tolkar in en sexualitet
som ännu inte mognat hos barnet.
Flera av de yngre ungdomarna i den frivilliga gruppen är dessutom övertygade om att massmedia påverkar ungas samlagsdebut. De
menar att klasskompisar känner sig pressade att ha samlag innan de
egentligen är redo för det, bara för att de tror att ”alla andra har haft
sex redan”. Emma och Amir, som ju är några år äldre än de andra,
suckar och försöker förklara att det är få sanningar bakom fjortonåringars ”erfarenheter”:
Amir: I sjuan och åttan är det inte många som har gått så långt
med någon sexuellt. Jag menar, går man runt på stan och frågar tolv-, tretton-, fjortonåringar. Jag tror inte det är sant. De
har inte den erfarenheten.
Moa: Jo. Då, när vi frågade i klassen var det två personer som
hade gjort det.
Stina: Ja, och nu är det betydligt ﬂer i vår klass! Alltså, det bara
sjunker i åldrarna.
Kattis: De som vi vet nu, dem är vi säkra på.
Emma: Hur kan ni vara säkra på det?
Moa: Det är ju våra kompisar!
Emma: Alltså, jag minns ju själv när jag gick i åttan och alla
började snacka… nu förstår man att det inte fanns någon anledning att snacka. Man överdriver nog ganska mycket när
man går i grundskolan… alltså nu när man går på gymnasiet
och någon inte har gjort det, så står man för det
Även samtalet i gymnasieklassen handlar om kompisarnas utveckling
och erfarenheter – eller snarare om bristen på mognad. Det är tjejerna som pratar om killar: att killar är mer omogna än tjejer, är de alla
överens om. Det ﬁck de erfara under sex- och samlevnadslektionerna
på högstadiet. Nadja, Soﬁa och Nathalie försöker reda ut när sex och
samlevnad ska tas upp för att killarna ska kunna hantera innehållet:
Nadja: När vi hade sex och samlevnad i åttan skrattade alla
killar, du vet, och höll på med skämt och sådär. Man är inte så
jättemogen då.
Soﬁa: Nej. Då är det bättre att ha det i gymnasiet. Då är man
mognare, alltså killarna, och kan lyssna.
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Nathalie: Nej, det är bättre att ha det när man inte har mognat
och får höra det då, än att man får höra det första gången när
det är för sent!
Nadja: Men killarna hör ju inte!
Nathalie: Det är ändå bättre att de hör det tidigt – det kommer
in. Om man inte berättar för dem i åttan eller nian och först
berättar för dem på gymnasiet kommer det att vara samma
sak, för ingen har varit öppen mot dem när de var yngre och
de är fortfarande oförberedda för det när de blir äldre.
Nadja: Ja, det är bättre, för även om de bara sitter där och ser
ut som de inte fattar så fastnar det ändå lite. Du vet, någonting av det i alla fall!
Soﬁa: De är osäkra. Det är därför de skrattar och sånt.
Nathalie menar att man måste avdramatisera frågorna så tidigt som
möjligt, för att så småningom kunna bedriva en kvalitativ undervisning. Det kvalitativa ligger i själva samtalet:
Nathalie: Man blir en bättre människa om man kan prata om
det, helt enkelt!
I Skolverkets nationella kvalitetsgranskning (2000) beskrivs samtalets hälsofrämjande funktion, det ger ungdomarna möjlighet till en
bred och nyanserad förståelse av sig själva och sin omvärld. Eleverna får möjlighet att omdeﬁniera begrepp som identitet, sexualitet,
kärlek och jämställdhet, vilka ständigt får nya innebörder. ”Att vara
tillsammans” är ett sådant begrepp, vilket tjejerna i gymnasieklassen
deﬁnierar på följande sätt:
Jenny: Det betyder att man har ett förhållande.
Nadja: Att man älskar den man är tillsammans med.
Nathalie: Men man behöver ju inte älska personen.
Soﬁa: Man behöver inte ha sex, man behöver inte älska varandra bara för att man är tillsammans.
Jenny: När man är tillsammans är när man är, alltså ”killetjej” och tycker om varandra, att de rör vid varandra.
Nathalie: Eller två tjejer eller två killar.
Nathalie är noga med att frångå heteronormen, men även om hon är
ensam om sin intellektuella och medvetna retorik (som skulle passa
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väl in i ett queerteoretiskt sammanhang) är hon långt ifrån ensam om
sin tolerans till homosexualitet. Ungdomarna i den frivilliga gruppen är måna om att kampen mot homofobin måste ha hög prioritet
i skolan:
Stina: Det är jätteviktigt! För vi har rätt många i vår klass som
är emot. Men kärlek är kärlek vare sig det är en tjej och en tjej
eller en kille och en kille! Jag tycker att man ska lägga jättemycket tid på det – för det är någonting som är normalt, inte
fult eller nåt. Att det kan hända vem som helst.
Klara: Vår lärare vågade inte tala om det, för hon var rädd
för att alla skulle börja fördöma människor om det var någon
i klassen som var homosexuell. Det verkar ju som de ﬂesta
tycker så – att det är fel. Är man då dömd av klassen, och blir
kallad jävla bög, då kanske man mår ännu sämre.
Lone: Ja, det måste vara jobbigt för den personen om folk
verkligen hatar homosexuella.
Stina: Man kan väl ta upp det på ett positivt sätt. För det är
verkligen inte fel! Tycker inte jag!
Amir: Lite fel är det. Men jag har inget emot det, jag sitter
ibland på bögpubar och sånt. Rätt logiskt är det, för Gud har
skapat mannen och kvinnan. De ska bli en helhet och skapa
ett nytt liv. Därefter skapas en ny generation.
Amir är stark i sin religiösa övertygelse, men gör sitt yttersta för att
försöka integrera sin värdegrund i denna. Å ena sidan menar han att
homosexualitet är fel eftersom sexualitet i grund och botten handlar
om reproduktion, å andra sidan anser han att människan är okränkbar och att alla är lika mycket värda. Diskussionen fortsätter:
Lone: Nu är det så som det är. Det ﬁnns många som är homosexuella. Man kan inte ändra på det som det är. Men grejen
är den att fan, det är synd om dem som inte vågar säga något,
som bara lever där i skam för att alla har uppfattningen att
hela samhället är heterosexuellt.
Amir: Man ska inte ha fördomar om dem som är homosexuella. Man kan inte döma någon för det som den är. Man kan
inte döma mig, till exempel, för att jag är arab. Eller för att
jag är kille. Jag ska inte säga till en kille att ”stick härifrån din
jävla bög”.
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Lone: Men alla måste väl ändå få uttrycka vad de känner. Man
kan inte få alla att tycka om homosexuella. Tycker de så får de
väl tycka så. Men man behöver kanske inte vara elak om det.
Det är människor ändå. De kan inte hjälpa det.
Nu när första begreppet är deﬁnierat förs andra på tal och nya deﬁnitioner följer:
Camilla: Vad är ett strul?
Nathalie: Ett tillfälligt hångel.
Nadja: Att strula kan ju leda till ett förhållande också ju!
Camilla: Kan man strula med samma person ﬂera gånger?
Nadja: Ja, det är det jag menar – att strula kan leda till ett
förhållande.
Nathalie: Men då är det mer ”på G”.
Nadja: På G – när man kollar om man passar ihop före man
blir tillsammans.
Camilla: Men hur vet man om man är tillsammans då?
Nathalie: Oftast så brukar man prata om det.
Jenny: Alltså det är när man träffas lite oftare, så på en vardag… då är man ihop.
Nathalie: Det är inte säkert man kan få ett exakt datum på när
man blev tillsammans. Det är skillnad på när man träffar varandra och när man blev tillsammans.
Nadja: Man hittar på ett datum och låtsas som att allting är bra.
Nathalie: För vissa är det så att ”denna dagen såg vi varandra
första gången”.
Soﬁa: Det är olika för alla.
Nathalie: Det är bättre att prata om det är att gå runt att vara
osäker.
Nathalies sista uttalande karaktäriserar ungdomarnas förhållningssätt till sexualitet och relationer, samt deras behov av att samtala och
reﬂektera över sig själv i relation till andra – de vill slippa gå runt och
undra i onödan.
Deﬁnitionen av begreppet ”strula” leder till en rad nya begrepp
som i sin tur behöver deﬁnieras. Tjejerna har från början ingen gemensam tolkningsram, utan har tidigare utgått ifrån att de andra
avser samma saker när de pratar. I den frivilliga gruppen går resonemanget så här:
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Emma: Första gången är ändå första gången, det är alltid ett
strul. Då har man inte så mycket känslor för varandra. Då är
det ”whatever”, jag vill ha en kyss. Så strular man. Men sen
kanske det blir mer.
Lone: Det är att man ser någon på ett dansställe eller nåt och
så är man lite intresserad – men bara för den kvällen. Så strular man, sen är det inte mer.
Emma: Strular man i åttan?
Alla åttor: Ja! I femman!
Amir: Strul är när det inte är några känslor. Jag har själv inte
testat det, för jag tycker inte tanken är okej.
Emma: Att strula?
Amir: Jag har varit ihop med en tjej i mitt liv. Vi lärde känna
varandra under ett år och var sen ihop i två år. Den första
kyssen…
Camilla: Är det sällsynt?
Emma: Ja!
Efter en stunds diskussioner är man i de båda grupperna eniga om
att ”strula” betyder att man kysser eller hånglar med någon tillfälligt.
Vad innebär då begreppet ”kk”?
Nathalie: Ett ”kk” är en kompis som man knullar med.
[eftertänksam tystnad] …Nä, egentligen är man inte kompisar,
för om man slutar ha sex så slutar man träffa personen. Så man
är inte kompisar i vanliga fall.
De andra lägger sig i och en allt tydligare förklaring av begreppet utkristalliseras i deras samtal: ett ”kk” är inget kärleksförhållande, så det ﬁnns
inga krav på trohet och inga löften om varaktighet. Att vara ”kk” med
någon framstår som okomplicerat och lustfyllt, eftersom man endast
träffas för att ha sex. Men det är sällan så enkelt, menar ungdomarna
som berättar att det är svårt att vara ärlig mot sitt ”kk”. Ofta fördjupas
känslorna i en så intim relation och många väljer att tiga om sina känslor
i hopp om att den andra ska börja känna likadant – bättre ”kk” än att inte
träffas alls? Risken att någon blir sårad är stor.
Att ha ett one night stand, däremot, är att träffa någon bara just
den kvällen. Vanligast avses en ny bekantskap, någon man aldrig träffat förut och aldrig kommer att träffa igen. Två av tjejerna tvistar om
huruvida det är ett one night stand när man redan känner personen:
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Nathalie: One night stand, det är att ha sex med någon och
aldrig mer träffas igen. Om du känner en människa och har
känt honom rätt länge och sen har sex med honom och ni sedan inte träffas mer så är det inte ett one night stand.
Nadja: Jo, det är det ju!
Jenny: Nä, det är ju ändå olika.
Nathalie: Ja, det är i så fall olika grader. Det ”normala” onenightstand är ändå om du är ute och träffar en okänd kille och
ni går hem och har sex och på morgonen när du vaknar är han
borta.
Precis som Ann Ehrling skriver, upplever ﬂera av tjejerna en stor ojämlikhet mellan killars och tjejers frihet när det gäller sexualitet. Pojkars
status kan stärkas av sexualiteten, medan ﬂickor lätt får dåligt rykte2:
Emma: Varför är det så att en tjej som haft sex med många
blir kallad hora medan en kille som har sex med många blir
coolingen i gänget?
Amir: Jag tycker att killarna också är horor. Jag är så att jag
tycker det kvittar om det är killar eller tjejer. Man ska inte ha
sex utan att bli kär… jag tycker att jag är dyr. Jag bjuder inte på
mig själv till vilken brud som helst. Jag tänker så här, du kanske
är packad ute en kväll och vill ha sex med mig, men jag vill inte.
För jag känner dig inte och vet inte om du förtjänar att ha sex
med mig. Jag vill lära känna personen så jävla bra innan!
Emma: Det är kanske många utländska killar och tjejer som
ser på det så – att man inte ska ha sex före äktenskapet.
Amir: Men är det sex du pratar om så gäller det mest tjejer.
Alla killar har haft sex innan äktenskapet! Det spelar ingen
roll hur religiösa de är! Men när det gäller vem som strular
med ﬂest tjejer så är det de tuffaste! Då går det inte att säga att
det är bland invandrarungdomar. För jag är själv invandrare.
Och jag känner många ﬂer invandrare än vad ni gör.
Emma: Jag menar mest att det är svenskar som strular runt
och hoppar i säng med alla, medan invandrare väntar.
Klara: Men det är ju inte samma för dem som kommer från t ex
Kurdistan och de som kommer från Bosnien.
Amir: Jag kan lova att de åsikter som jag har, om att man inte
ska ha sex utanför förhållande eller strula runt när man är på
discon, dom har jag inte fått av någon kultur. Det är ingen
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som sagt det till mig – inte min religion eller mina föräldrar.
Det är jag som upptäckt mina tankar och hittat vad jag vill.
Det är inte så att min pappa har sagt att jag inte ska ha sex före
äktenskapet. Såklart jag har haft sex före äktenskapet, fast han
har sagt att jag inte ska ha det.
Amir positionerar sig. ”Positionering” är enligt Beverly Skeggs det
som avgör en människas respektabilitet. Det är omgivningens sammantagna utlåtande om en person, där klass, etnicitet, kön och sexualitet utgör viktiga faktorer för människors självuppfattning. Respektabiliteten är ett värde och en legitimitet som är viktig för den
som (av sig själv eller av andra) anses icke respektabel. Symboler som
förknippas med medel- och överklassen såsom klanderfria hem, exklusiva kläder och högre utbildning tas till hjälp när marginaliserade
människor vill skaffa sig respektabilitet.
Margareta Forsberg använder sig av en bredare deﬁnition av respektabilitetsbegreppet och inkluderar förmoderna mönster av familjecentrering och hedersetik. Att vara respektabel, enligt Forsberg,
innebär att agera på ett sätt som inte signalerar sexuellt intresse eller
sexuella erfarenheter. Oskulden är central i respektabiliteten. Respektabiliteten handlar om kontroll, där regelverket är satt av omgivningen
och genom att tala och agera på ett sätt som inte orsakar ryktesspridning (ett starkt kontrollsystem). De talar och agerar som förväntat.
I sin avhandling Brunetter och blondiner skriver Forsberg om hur
tjejer talar om killar som aktiva subjekt med starkt sexuellt intresse,
medan tjejerna själva är passiva objekt som inte alls har samma sexuella intresse. Invandrarkillar är dessutom ”erövrare av härskarmaktens kvinnor” och oskulden är kopplad till kvinnans värde. Killar kan
få rykten om sig, men deras värde sänks inte av ryktet. Killars handlingsutrymme regleras istället via tjejerna: en tjej träffar en ”player”
och får dåligt rykte, därmed vill färre tjejer träffa ”players” och killarna begränsar sina handlingar för att ha goda chanser till relationer
med enskilda tjejer .
Amir positionerar sig genom att gå en svår balansgång mellan å
ena sidan föräldrarnas värderingar och å andra sidan de jämnårigas
föreställningar. Han säger att han visst haft sex före äktenskapet – av
sin egen vilja – vilket kan ge respektabilitet bland de andra ungdomarna som deltar i samtalet. Samtidigt tar han avstånd från promiskuitet och försäkrar att han endast har sex i samband med äkta kärlek,
vilket kan ge respektabilitet från familjen, men även hos ﬂickorna.
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Känsligheten för vad andra ska tycka om dem gör sig särskilt gällande
när de för kondomanvändande på tal. Även här är det tydligt att ungdomarna positionerar sig och söker respektabilitet hos varandra och hos
sina partners. För någon innebär detta att man är oberoende och fattar
egna beslut, medan det för andra handlar om att vara till lags:
Nathalie: Många tycker att det är oskönt med skydd.
Soﬁa: Din pojkvän ska ju vilja vara med dig!
Nathalie: Det handlar om ditt eget ansvar. Om du vill utsätta
dig själv för klamydia, eller något annat, så är det upp till dig.
Nadja: Alla idag är ju medvetna om könssjukdomar. Alltså är
man så dum då, så man tar chansen då får man skylla sig själv
efteråt.
Jenny: Men egentligen är man inte så dum. För vi säger att
ﬂickvännen eller pojkvännen är otrogen och man får det
ändå.
Soﬁa: Jamen, då dödar man honom! Jag menar ju om man är
singel! Är man ihop med någon får man ju ha lite självkontroll.
När otrohet och svartsjuka förs på tal kommer de personliga känslorna och åsikterna upp till ytan. I båda grupperna tycker man att svartsjuka är acceptabelt, bara man inte blir kontrollerande eller kontrollerad, men otrohet är fult och oförlåtligt. Ungdomarnas deﬁnitioner
av otrohet skiljer sig dock mycket åt: någon menar att gränsen går
vid kyssar, medan någon annan tycker den går vid blickar på någon.
Men vad gör man om man är rädd för att ens partner är otrogen?
Soﬁa: Om man ser sin kille med en annan tjej går man fram
och ser hur han presenterar en – om han säger ”det här är
Soﬁa” eller ”det här är min ﬂickvän”… och om han säger ”det
här är Soﬁa” får man säga ”vad då är jag inte din ﬂickvän? Är
jag bara Soﬁa?” Och så får man lämna honom!
Nathalie: Bara för att han presenterar dig som ditt namn och
inte som sin ﬂickvän?
Soﬁa: Ja!
Nathalie: Men det är lite förnedrande, för då är du hans och då
är du ingen egen person.
Soﬁa: Nä, han kan säga det är min ﬂickvän Frida, Maria eller
vad som helst… Säger han ”detta är Maria” så vad då? Maria?
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Vem fan är det? Din mamma? Din ﬂickvän? Din kusin? Vad
fan som helst!
Nathalie: I mitt förra förhållande blev jag alltid presenterad
som ”Nathalie och… ” alltså, det var som vi var en enda person. Alltså man ﬁck inte vara sin egen person fan en enda
gång! Alltså, då blir jag hellre presenterad som ”Det här är
Nathalie” istället för ”det här är min ﬂickvän” Alltså så.
Soﬁa: Han måste säga ”min ﬂickvän Nathalie”.
Man kan tycka att Nathalie och Soﬁa har motsatta sätt att se på begreppet ”identitet”, men hos dem ﬁnns en jämförbar önskan att vara
någon – antingen sig själv, oberoende av andra eller sig själv speglad
i andra. Behovet av att vara någon är stort. Soﬁa längtar efter tillhörighet. För henne beror identiteten på relationen till andra: hon är
någons ﬂickvän, syster eller dotter. Nathalie, däremot, upplever att
hon förlorar sig själv i en alltför djup relation: hon är någon på egen
hand. Flera forskare beskriver detta som varandets bägge ytterligheter – ska jag höra-samman, eller vara sär-skild?

Några slutsatser
Det fanns i båda grupperna ett stort behov att få samtala. Samtalen
kretsade kring olika frågor i de olika grupperna, men det fanns ett
genusperspektiv som var märkbart i båda. Tjejerna i gymnasieklassen gav uttryck för ett förakt gentemot killar och ett par av dem
uttalade en önskan att betraktas som subjekt, vilket de menade var
alltför sällsynt.
Tjejer betraktas antingen som objekt, eller som en del av ett par,
menar de. De vill kunna ses som de egna personer de faktiskt är.
Andra tjejer sökte sin identitet i förhållande till personer i sin omgivning: pojkvänner, familj och vänner. Att bara vara sig själv ger ingen
tydlig bild av vem man är, vilket blir klart i relationen till den andra
personen. Man är t ex någons ﬂickvän, dotter eller mamma.
I den frivilliga gruppen handlade samtalet framför allt om de skönhetsideal och den kvinnosyn som förmedlas via massmedia. Ungdomarna var väl medvetna om det överdrivna och världsfrånvända i
exempelvis musikvideos, men irriterade sig över att detta är den underhållning som erbjuds och som är svår att välja bort.
Normen för hur man bör vara och agera är föränderlig och konstrueras i utbytet av tankar bland individer och grupper i ett socialt
samspel. Därför är det viktigt att balansera den förväntade identiteten
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med en mångfacetterad diskurs, där ungdomar får ta del av många
olika åsikter och ges möjligheten att reﬂektera och testa sig fram.
Alla unga har ett behov av att orientera sig i livet och att söka svar
på de stora livsfrågorna. Ett mångkulturellt samhälle med många
olika kulturers föreställningar, livstolkningar och symboler ger dessa
unga människor ett rikt material att hämta tankar och idéer från, när
de ska tolka världen och ta plats i den.
Behållningen av samtalet och mötet i undervisningen får man när
personerna i gruppen kan träda fram som sig själva och kan stå för
sina känslor och åsikter. Genom att spegla mig i andra får jag ett
”jag”. Omgivningens samlade attityder blir den mall som ”jag” positionerar mig genom. Om ”jag” iakttar omgivningen kan jag själv
välja att ställa mig för eller emot de gängse attityderna. ”Jag” kan
delta i olika diskurser för att testa ”mina” åsikter i relation till andras.
Samtiden tillåter att man deltar i ﬂera motstridiga diskurser. Detta är
inte logiska kullerbyttor, utan ett sätt att skapa mångsidig förståelse.
Idag, när det i media och reklam ﬁnns många anspelningar på
sexualitet, utgör skolan en viktig mötesplats för reﬂektion. Ungdomarna i de båda grupperna har alla en bit kvar i utvecklingen för att
bli ”personer”, som kan stå för sig själva och tillsammans med andra.
Men varje samtal som ger möjlighet till reﬂektioner över sig själva
tar dem en god bit på vägen.
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Behovet att bekräfta och
synliggöra
– pojkarna i sex- och samlevnadsundervisningen
av erik centerwall

För att nå unga män med sexualupplysning måste man
se individen, snarare än klichéer som handlar om unga
män i grupp. Om sexualupplysningen utgår från generaliserande och förenklade sanningar om vad könstillhörighet innebär skapar man tystnader kring den personliga upplevelsen.

F

ör att nå unga män med sexualupplysning måste man se individen snarare än de klichéer som handlar om unga män i
grupp. När socialstyrelsen skulle satsa på upplysning och information till unga män år 1983 startade man arbetet med en serie intervjuer som kom att bilda underlag för skriften Bara för killar

behovet att bekräfta och synliggöra 85

Hela livet.indb 85

2005-11-09 20:00:05

(Socialstyrelsen). Skriften spreds under de kommande åren i ﬂera
hundratusen exemplar. 1984 startade centrala utbildningar som också ledde till lokal verksamhet i olika delar av Sverige.
Bara för killar och den verksamhet som byggdes upp, bidrog till
att ge en ny och mer nyanserad bild av pojkar och unga män. Ofta
försiktiga och romantiska killar som vill vänta med sex och som tvekar inför att närma sig någon att vara tillsammans med.
Erfarenheterna från de mottagningar för unga män som skapats i
Sverige visar också att killar vill vara bra älskare, de vill ta hänsyn och
vara lyhörda inför partnern. Frågorna från pojkar i skolan i samband
med undervisningen om sex och samlevnad visar att de är intresserade av sexualitetens praktik: Hur funkar det? Hur gör jag det bra för
min partner? Hur får man henne att njuta? Frågorna kan vara direkta
och ibland upplevas som provokativa men syftar egentligen till att få
veta och att göra rätt.

Gruppen – positiv och negativ
Tidigare talade man inom sexualupplysningen om unga mäns sexualitet som en given biologi som yttrar sig i givna mönster. En holländsk forskare, Clement, har visat hur pojkars och unga mäns sexuella
förhållningssätt skiftar beroende på sammanhang. Kanske skulle man
snarare kunna tala om ”sexualiteter” eller ”maskuliniteter”. I ett gäng
pojkar kan en speciell sexualsyn dominera som är mer aggressiv och rå
och som binder gruppen samman. Vid enskilda intervjuer visar sig en
annan sida: ”Ja, dom andra snackar ju så, men jag är annorlunda.”
Sådana majoritetsmissförstånd har varit ett återkommande tema
i sexualupplysning till både ﬂickor och pojkar. Gruppen präglas av
en serie missförstånd och skapar tystnader kring vad man verkligen
känner. Klassiska är föreställningar och missförstånd kring kondomanvändning. Man skulle kunna tala om ett sexuellt forum och ser då,
att det i en enskild ung mans liv ﬁnns ﬂera sådana: tillsammans med
föräldrarna, med kamrater, med den man är kär i, osv. Som ett forum
kan man då också se den enskilda människan, med sina hemligheter,
sin längtan och sina halvt omedvetna erfarenheter. Sexualupplysning
innebär då att man sätter ord på sådant som kan stödja en persons
utveckling. Allt med respekt för det privata och för integriteten.
Men grupptillhörigheten är inte enbart destruktiv utan kan vara
den främsta källan till bra information om sexualitet och om kärlek.
De ﬂesta grupper har också en positiv kraft i sig med förmågan att
stödja medlemmarna och ge korrekt information.
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Innehållet i sexualupplysningen till unga män ha genom åren formats till följande centrala teman:
• den egna sexualiteten med onani, fysiologi, ängsligheter och
eventuell prestationsångest
• längtan efter och den praktiska erfarenheten av en relation
• rätten till identitet, sexuell utveckling och synen på homosexualitet
• föreställningar och missförstånd i samspel med andra – även mellan män
• pojkar och män i massmedia, sanningar och missförstånd, t ex
pornograﬁ
• samspelet, t ex i samband med kondomanvändning
• nödvändiga fakta, tekniska frågor
• kärlek
• sexuella trakasserier och tvång.
På senare år har också förts en diskussion om unga mäns skuld och
ansvar för sexuella trakasserier: de utnyttjar unga kvinnor till analsamlag, konsumerar pornograﬁ och uppträder kvinnoförnedrande.
Temat om genus, könsroller och samspelet mellan ﬂickor och pojkar
har alltid funnits med i verksamheter med unga män i fokus.
Förmågan att tala om sexualitet och om sina egna känslor skapar
självkänsla, och de ﬂesta unga män känner inte igen sig i bilden av den
demoniske mannen. I utbildningar av manliga sexualupplysare betonas att det alltid är viktigt att ta upp frågor om trakasserier i sexualundervisningen.
Sättet att närma sig sexualitet och kärlek med en annan person bör
vara ett tema i undervisningen. Frågor om identitet och sexualitet
handlar även om homosexualitet och om transpersoner. På senare år
har frågor kring hbt blivit allt mer centrala. (Se även artikel i denna
bok). Tanken är att bekräftelse av individ och identitet ska ge den
självkänsla som behövs för att en ung människa ska skydda sig.

Unga män på ungdomsmottagningen
På senare år har ungdomsmottagningarna i landet blivit mer inriktade på att ta emot unga män, som inte lika självklart som unga kvinnor
söker rådgivning. Den första mottagningen öppnades av rfsu, som
avsatte särskild tid för unga män. Man har också arbetat aktivt och
utåtriktat på många håll för att nå pojkar. De ﬂesta ungdomsmottagningar har idag också särskild avsatt tid för unga män, för att de ska
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känna att mottagningen också är till för dem. Behovet av bekräftelse
är det som rådgivare menar är bland det viktigaste.
Vi vill påstå att alla män som söker vår mottagning har någon
fråga om könet, könets utseende och/eller funktion. En av våra absolut viktigaste uppgifter blir att bekräfta männen i samband med
undersökningen. Vi har därför som rutin att alltid undersöka alla
patienter, oavsett besöksorsak, och att alltid kommentera det vi ser.
Vi berättar då om pigmenteringar, talgkörtlar, knottror och annat.
Vi palperar alltid ljumskar och pung och kommenterar även här
vad vi gör och vad vi ﬁnner. Våra erfarenheter av detta är enbart
goda. De unga männen säger ofta att de funderat över det vi kommenterar. De kommer med följdfrågor och förklarar att det är skönt
att höra att allt är normalt. Män saknar generellt kunskap om sitt
kön och har sällan eller aldrig blivit bekräftade vid tidigare undersökningar, om någon sådan ens förekommit. Därför bygger vår
undersökningsmetodik på bekräftelse och att få svar på frågorna
man har om könet, även om frågorna är svåra att ställa och därmed ej heller alltid ställs. Ju tydligare man är i sin undersökning av
patienten, desto mindre funderingar, oro och därmed färre frågor
ﬁnns det kvar efteråt.
Stefan Laack 1996

Det stod från början klart att en mottagning som riktar sig till pojkar och unga män måste bedrivas på ungdomarnas villkor, utgå från
deras frågor, ana sig till dolda problem, ta upp deras problem och
bekräfta dem som män. Så här säger Stefan Laack:
Även om våra besökare ytterst sällan anger sexologisk frågeställning
som besöksorsak är det en majoritet av dem som, efter undersökningen har svårt att ta sig ur besöksstolen. Ger vi dem tid kommer
frågorna om stånd, spermans utseende och utlösningen mm. Vanligt
är också frågor om relationstrassel, funderingar kring oönskad graviditet/faderskap och abort, fertilitet och papparoll, om ökad/minskad lust, men också erfarenheter från övergrepp.
Många kan säkert hålla med oss om att allt preventivt arbete bygger på en god sexualupplysning. Vill vi involvera och engagera pojkar
och unga män måste de känna igen sig i budskapet. I de unga männens fall kan det enklast göras genom att ge tydliga anatomiska och
fysiologiska kunskaper som ger svaren på de frågor som de bär på.
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Skolor gör idag besök på ungdomsmottagningen, dit man kommer
i ﬂick- respektive pojkgrupper. Att detta ses som seriöst och nödvändigt visar ett exempel från Skolverkets kvalitetsgranskning, när
en grupp pojkar i en skola klagade på att ﬂickorna ﬁck längre tid
på mottagningen. De ville ha samma utrymme. Sådana exempel kan
visa på en stigande medvetenhet hos pojkar om egna behov och en
positiv vilja att också problematisera den egna sexualiteten.

Sätt att samtala
Olle Waller är sexualupplysare och har särskilt intresserat sig för
upplysning till unga män. Han berättar här i ett samtal om förhållningssätt för att möta pojkars och unga mäns problematik.
Igår träffade jag några unga män med olika kulturell bakgrund, de
kom där svettiga från sin träning. Efteråt kom en pakistansk pojke
fram till mig för att ställa frågor. Han, 20 år och oskuld, är förvissad om att en svensk tjej aldrig kan gilla en kille som han. Hur ska
jag våga närma mig henne?, undrar han.
Jag säger att han måste visa sin osäkerhet, se bortom det där
första intrycket av att vara säker och veta. Killarna vill ha ett körschema så att de vet vad de ska göra. Positivt med det är att de
verkligen vill ta ansvar. Negativt är att de kan ta för stort ansvar
och att de inte riktigt har tillit till tjejen.
Killar vill veta hur ofta män onanerar men också hur ofta kvinnor
gör det. De vill veta att kvinnor också vill ha sex och att de är kåta.
I många avseenden har pojkar hamnat utanför omsorgen. Det
handlar inte bara om preventivmedelsrådgivning eller om den fysiologiska delen utan också om det verbala nätverket av kunskap om
relationer som vävs kring unga kvinnor. Där ﬁnns också en sexualiserad bild av pojkarna med.
Kåta pojkar, varför skulle inte det kunna vara bra. Man borde
fråga sig. Var ﬁnns det goda i det? Pojkar torskar på att sexualiteten görs så exklusiv och märklig.
När jag pratar med pojkar, kan de i början vara avvaktande. De
kan uppträda förvirrande, bete sig barnsligt, ta avstånd. Men så
fort de förstår att det inte är en vuxen som ska näpsa dem blir de
annorlunda. Särskilt när man går in på de frågor som de inte ställer – men jag vet att de har.
Homosexualitet och homofobi är något jag alltid tar upp, det är
också en demokratisk fråga. Homosexuella handlingar är en sak och
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är inte nödvändigtvis en fråga om identitet. Diskussionerna kan
handla om fantasier om vad homosexuella gör. Men lösgör man
handlingarna från ”vissa människor” så kan man förstå att ett fördömande av homosexuella också drabbar en själv och ens möjlighet
att gestalta ett sexuellt liv.
Mitt förhållningssätt anpassas efter den grupp jag talar med.
När jag talar med invandrarpojkar om onani, så kan jag berätta
om den historiska synen på onani som något farligt och hur man
idag kan se det som något enbart positivt. Pojkar i allmänhet kan
vara intresserade av om tjejer gör det, och hur tjejer reagerar på
frågor om onani. De vill veta om unga kvinnor också är så kåta som
de själva är och om de är så intresserade av sex.
Det kulturellt skapade ”nej” till sex som häftats till kvinnlighet
är ett stort problem. Så fort man pratar om sex med pojkar, så ska
det sägas att ”ett nej är ett nej” som om unga män tyckte annorlunda. Sådana påståenden innehåller både ett påstående om ﬂickor
som ickesexuella och utan egen vilja, men också om att pojkarna
bara vill en sak. Vart har pojkarnas nej tagit vägen. Det ﬁnns också
ett kulturellt skapat ”ja” som häftas vid pojkarna. Detta ”ja” döljer
tveksamheter och ett stödjande av pojkens möjlighet att välja.
Man kan se sexualupplysningen till pojkar som ett ständigt jagstödjande. Men detta stöd innebär också att man tillsammans identiﬁerar svagheter och de halvt otillåtna tankarna. Och att man till
exempel gör upp med bilden av killen som bara vill en sak. När
pojkar skapar en mer nyanserad bild av sig själva så bäddar detta
också för eventuella diskussioner kring kärlek.
Ett annat upptäckartema kan handla om att våga vara passiv och
njuta av att ta emot, till exempel smekningar. Det kan också handla
om att vidga scenariot för vad som kan tänkas vara manligt.
Att skapa igenkänningar är en förutsättning för sexualupplysning. Det kan handla om pornograﬁ och sammanhanget med sexuella fantasier och onani. Till exempel hur man just när man fått
utlösning efter att ha onanerat till pornograﬁ är totalt ointresserad
av vad som händer i videoﬁlmen. Varför är man det? Men sådana
punkter av igenkänning behöver inte nödvändigtvis vara sexuella.
Det kan handla om ett misslyckande, till exempel att bli avvisad.

Konstruktion av heterosexualitet
Stephan W. Cremer har i Holland genom intervjuer med femton
pojkar visat hur deras sexualitet förhåller sig till ﬂickor och till andra
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pojkar. Han kallar det för ”unga mäns konstruktion av heterosexualitet”. Hans undersökning stämmer med svenska erfarenheter av hur
unga män skapar en sexualitet, dels i förhållande till föreställningar
om kvinnlig sexualitet och dels en sexualitet som förehåller sig till och
bekräftar mäns förhållningssätt till varandra. Dels skapar unga män
en sexualitet som är ”macho”-inriktad i mäns sällskap, dels en som är
inriktad på att vara en god och inkännande älskare i kvinnans sällskap.
Som Cremer visar är båda dessa manliga sexualiteter prestationsinriktade samtidigt som de förnekar svaghet och tillkortakommanden.
Ett tema som man ofta arbetar med i sexualupplysningen är sexualiteten som majoritetsmissförstånd i pojkgruppen. Föreställningen är att
grupptrycket leder pojkar in i en presterande och kvinnoföraktande
sexualitet, som framför allt handlar om att tillfredsställa egna individuella intressen. Pojkar kan dela upp sin sexualitet i olika världar
och är många gånger medvetna om överdrifter. Läraren Wolfgang
Brunners intervjuundersökningar i sina klasser på Solbergaskolan
på Gotland visade också att pojkar har en ganska klar uppfattning
om andra pojkars erfarenheter. Olika ramar gäller för olika sammanhang. Pojkens sexualiteter anpassar sig till den gällande gruppen. Sådana sexualiteter kan vara följande:
• En mer oskyldig sexualitet demonstreras i familjen.
• Andra regler än i familjen gäller för spelet kring den sexuella omnipotensen bland jämnåriga pojkar. I pojkgruppen skapas den heterosexuella manligheten med eventuella avståndstaganden från
homosexualitet, kvinnlighet och andra grupper av män som förknippas med svaghet eller oförmåga.
• En annan sexualitet skapas med partnern. Där kan ﬁnnas kärlekens förtecken, eller den gode älskarens – med ett personligt
innehåll. Samtidigt projicerar en ung man sina egna svagheter på
sin kvinnliga partner. På gott och ont riskerar hon att få bära det
han inte vill kännas vid.
• Men en sexualitet innehåller hans egna föreställningar om vem han
är, vad han förmår, vad han njuter av och vilka sexuella scenarier
som är betydelsefulla. Här ﬁnns de högst privata hemligheterna.

Skapandet av manlig sexuell frihet
Den vuxna reglerande moralen i sexuella frågor handlar framför
allt om ﬂickorna. Allmänna förmaningar innebär inte att pojkar ska
skyddas utan att pojkars sexuella vilja ska anpassas till och tillfreds-
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ställa ﬂickorna. Även Cremer beskriver att de allmänna förmaningarna som unga män får från vuxenvärlden ofta inte upplevs som
giltiga för dem själva utan för ﬂickorna. ”Att lära sig säga nej”, är inte
en uppmaning som de egentligen tror gäller för pojkarna. Detta gör
det också lättare för dem att projicera sin egen upplevelse av oförmåga eller okunskap på ﬂickorna. Pojken tar det sexuella ansvaret
och accepterar hennes gränser. Flickan accepterar eventuellt att tilllåta pojkens handlingar och upplevs inte av pojken som ansvarig för
det sexuella förloppet.
Projektionen av osäkerhet och ens egna förhoppningar på en annan
människa kan förbli omedvetna länge. På detta sätt kan pojkars
egna förhoppningar och åtrå, också den omedvetna, komma tillbaka
genom ”bakdörren”. Genom henne upplever han sin egen svaghet.
Allt detta blir berättigat så länge ﬂickan är tillfredsställd av
den sexuella kontakten. Å andra sidan är detta en ganska stereotyp
manlig uppfattning av omhändertagande: pojkar förväntas vara
mer erfarna, agera oberoende, och veta gränserna… å andra sidan
tycks det vara ett sätt att hantera osäkerhet – genom att de ser sig
själva som mer erfarna än ﬂickan. Detta är också en strategi för att
undvika kommunikation.”
Stephan Cremer

Holländska undersökningar visar också att ﬂickors sexualitet utsätts
för större avgränsningar liksom att de i större utsträckning lär sig
säga nej till sexuella handlingar men också att uttrycka sin vilja i
förhållande till en motpart. Detta i sin tur leder antagligen till att
pojkars projektioner av svaghet och deras prestationskrav förstärks.
Flickan representerar svaghet, vilket också kan förknippas med förakt. ”Att pojkar upplever osäkerhet när de ska inleda sexuella kontakter är ofta förbisett.” Det ingår inte i den stereotyp kring manlighet
som skapas, varken i hemmet eller bland kamrater.
Detta är förutsättningen för en ung mans möjligheter att projicera
egen svaghet och osäkerhet på henne. Samtidigt kan han se sig själv
som oändligt fri.
Sökande efter kunskap om sexualitetens utövande blir naturligtvis
en kraftfull drivkraft. Den kunskapen kan också bekräfta mannen inför andra män. Den kunskapen ﬁnns i de mest konkreta beskrivningarna i pornograﬁn. Det sökandet kan också ﬁnnas i förväntningar på
öppenhet kring kamraters upplevelser. Överdrifter i beskrivningar
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kan vara ena delen av pojkgruppens sexuella liv och gemensamma
omnipotens, den andra aspekten kan vara just detta sökande efter
sexuella detaljer, som öppnar vägen till att bli den goden älskaren.
Det är ju inte bara i förhållande till en kvinnlig partner som krav på
prestation och tystnad kring svaghet bedriver ett dynamiskt spel.,
utan kanske framför allt till andra killar/män.
Samtidigt som en pojke kan spela med i stereotypier i en manlig
grupp, kan han se sig själv som annorlunda. De stereotypa bilderna
av manlig sexualitet, som han fått lära sig, gäller andra pojkar och
män. Själv är han ju inte sådan. Han tar ju den yttersta hänsyn till
ﬂickans sexuella behov och gränser. Det är andra pojkar som…
”Men jag är annorlunda”, säger de. Och detta i sin tur leder till
att stereotypierna fortlever, vilket i sin tur är ett hinder mot att bryta
mönstren för manliga samtal. Detta ledde också till en bekräftelse på
att de själva i en pojkgrupp skulle fortsätta med det ”tuffa snacket”.
Att inte ﬁnna sanningen, råden, kunskaperna i samtal med andra
män, är ett stort problem. Det är av det skälet som sexualupplysning
särskilt till unga män behövs. Genom att positivt identiﬁera sig med
andra män upplevelser och erfarenheter, får unga män en realistisk
bild av sig själva. Om sexualupplysningen utgår från generaliserande
och förenklade sanningar om vad könstillhörighet innebär, bekräftar
man tillstånd och skapar tystnader kring den personliga upplevelsen.

Samtal och budskap
Att individualisera undervisning och sexualupplysning är viktigt av
ﬂera skäl. En ensidigt presterande manlig sexualitet kan verka som
om den var till fördel för kvinnan, men det innebär risk för att hon
förlorar sig i kravet från den manliga sexualiteten. Risken är att hon
tar på sig den svaghet som är nödvändig för att han ska vara den
vetande och kunnige.
Pojkarna vill vara omtänksamma om ﬂickan. Så länge hon ﬁnner njutning i den sexuella aktiviteten är han nöjd. Med hänsyn till
ﬂickan måste han veta vad hon njuter av och hur hon ska ﬁnna tillfredsställande sex.
Flickor blir mer krävande än pojkar på den sexuella arenan, antar
pojkar. Pojkar konstruerar ﬂickors sexualitet som mer komplicerad
än pojkars, och en god älskare vet hur han ska tillfredsställa hennes
sexualitet.
Därför ställer pojkar så många frågor om teknik, men därför vill
de också självklart ta en ansvarstagande eller dominerande position.
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Och när pojkar söker tips och tekniker så gäller det aldrig den egna
njutningen eller vad en ﬂicka ska göra men honom. ”Var och en får
ta ansvar för sina orgasmer”, har varit ett mantra med innebörden att
avlasta pojken och att visa på att ﬂickan bara själv kan veta vad hon
njuter av. Men en sådan inställning skapar ingen ömsesidighet eller
identiﬁkation.
Ett budskap i sexualupplysningen till unga män har handlat om
att kunna vara passiv – så att partnern kan vara aktiv. Men frågan
om ”den mottagande mannen” går längre än så. Det handlar om att
förmå sig tro på att vara älskad eller uppskattad, att förmå ta emot
uppskattning utan att samtidigt driva spelet kring den egna omnipotensen/prestationen, som snarare är ett skydd mot den närhet som
krävs för att uppleva sig som uppskattad i djupare avseende.
Ett underliggande tema handlar också om en pojkes ambivalens
mellan sexualitet och kärlek, så som den visar sig under åren av utveckling från barn till vuxen. En idealisering och ”kärlekisering” av
ﬂickan som en motsats till egen sexualitet, tvingar honom till extra
hänsyn. Därför blir hennes sexualitet mer komplicerad än hans.
Att en pojke kan idealisera henne som ”något för ﬁnt för sex”
kan innebära att han själv blir ensam med sin sexualitet och därför
inte kan vänta sig att hon kan identiﬁera sig med hans upphetsning.
En del potensproblem bland unga pojkar antas ha denna bakgrund.
För en pojke blir alltså sexualitet något manligt förknippat, en föreställningsvärld som eventuellt delas med andra pojkar. Kärleken blir
ﬂickors värld, mer lösligt förknippat med sexualitet.
Spelet i pojkgruppen undviker kärleken, som kan bli ett tabuerat
område. Sexualiteten som ämne utspelar sig i gruppen med hänsyn
till hierarkier och för att bekräfta maskulinitet i förhållande till andra
män (Connel). Därför är den ”hänsynsfulla sexualiteten ett känsligt
ämne” (Cremer).
Naturligtvis skapar dessa två världar kollisioner, hemligheter och
problem med realitetsuppfattningen. Att respektera hemligheternas
identitetsskapande kraft är nödvändigt, samtidigt som man ger en
realistisk bild i diskussionerna av vad sexualitet är. Att ge en realitetsuppfattning om ﬂickors önskningar och ﬂickors lust är också att
avlasta heterosexuella pojkars ansvar. Att tala om vuxna mäns misslyckanden är att ge en bild av utvecklingen och lärandet även i vuxen
ålder. Att tala om vuxna kvinnors sexualitet är att ge det yttersta budskapet: du kan inte veta, du måste kommunicera.
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Att söka efter svar
Det är vanligt att manlig sexualitet beskrivs som handling och aktivitet, och inte som upplevelse. Flickor upplever vad pojkar gör.
Pojkar har också beskrivits som självförglömmande i sina krav på
att vara duktiga älskare och förmögna att tillfredsställa en partner.
Detta kan vara en av orsakerna till att pojkars och unga mäns frågor
om sexualitet i så stor utsträckning handlar om partnern. Frågorna
speglar ett krav på ”hantverksskicklighet” och en oro inför att inte
kunna prestera. Pojkars frågor om sex speglar deras behov av att ha
kontroll, av att veta och kunna och ta ansvar för handlingsutvecklingen.
Fixeringen vid handling och prestation kan också vara ett skydd
mot fördjupad närhet. Därför krävs också svar som ligger på de två
nivåerna som handlar om att göra och om att uppleva, eller om sexualitetens handlingar och kärlekens uttryck.
Redan frågor från pojkar i åldern elva till tretton år beskriver hur
man vill förbereda sig och vad som ska göras. Pornograﬁns detaljerade
påtaglighet kan haka tag i det behovet av att veta. Andra källor till kunskap kan ﬁnnas bland manliga kamrater eller kvinnliga vänner. Vad man
ofta upplever sig behöva är just de detaljerade anvisningarna.
Stråk av osäkerhet och undran möter en vilja att få de konkreta
handgreppen förklarade. Men pornograﬁn kan upplevas som en
opålitlig kunskapsförmedlare. Intryck från pornograﬁn skapar bilder som söker bekräftelse eller ifrågasättande. Den kan skapa en
förundran och en önskan att förstå vad sexualitet och upphetsning
egentligen är. Och många frågor handlar egentligen om att söka ett
möte med en annan. Den stora frågan kan vara hur man gör när man
kysser. Det är just då det mest aktuella – det mest avancerade. Men
samtidigt kan det ﬁnnas frågor kring det fysiologiska blandat med
det känslomässiga: ”Får man lätt stånd när man blir vuxen?”
Även om en del av pojkars frågor kan vara ”tester”, ﬁnns det antagligen ändå ett sökande efter svar som döljs bakom provokationen. Det som
präglar pojkar vid puberteten är, enligt en undersökning av Skolverket,
ett intresse för ”sällsamheter”, tillvarons märkligheter. Den vuxna sexuella världen upplevs som främmande men samtidigt spännande.
Även förhållandet till ﬂickor präglas av avstånd och nyﬁkenhet.
Många av de påtagliga frågorna till ﬂickor handlar också om att förstå deras psyke: På vad sätt är de lika oss? På vad sätt är de annorlunda? Särskilt frågorna om sexualitet speglar en undran över om de
liknar pojkar i sina sexuella intressen och vanor.
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Att nyansera bilden
Sexualupplysningens syfte är också att nyansera bilden av mäns sexualitet så att den också kan beskrivas med ord som oro, rädsla, oförmåga
att säga nej, vilja vänta och så vidare. På det sättet gör man pojkars och
unga mäns sexualitet talbar och skänker ord åt nyanser.
Bergström/Foxhage har i ett dokumentationsprojekt för rfsu, Stockholm, använt sig av begreppet sexuellt utrymme för att visa på skillnader mellan pojkars och ﬂickors villkor. De säger att ett syfte med sexualupplysningen är att ”verka för elevernas möjligheter att själva skapa
sin identitet och sina sexuella uttryck”. Det innebär vad vi här kallar en
individualisering. I beskrivningen av pojkars och ﬂickors sexuella begreppsvärldar visar de hur ”regelverk” av normer och ord beskriver vad
de båda könen får och inte får göra. Begrepp som ”horan”, ”bocken”
och ”bögen” medverkar till att begränsa det ”sexuella utrymmet” för
ﬂickorna, men också för pojkarna. ”Det som anses vara ett horigt beteende markerar ramarna för tjejernas sexuella uttryck”. Även ”bögen”,
som beskrivning på en oönskad sexualitet eller ett föraktat sätt att vara,
begränsar det sexuella utrymmet. Bögen som utstött begränsar allas
sexualitet, framför allt den som ses som kvinnlig eller känslig.
Svaren på frågorna söker sig mot det autentiska, det verkliga. Och
orden som begränsar det sexuella utrymmet kan avslöjas. I undervisning
nyanseras verkligheten i återkommande samtal. En snäv verklighetsbild
vidgas genom att friheten sätts som ledstjärna för sexualupplysningen.
Den friheten handlar om sexuella fakta och om att identiﬁera känslor.
Att arbeta med pojkars och unga mäns hemliga sidor, innebär inte
bara att man lyfter fram omedvetna eller bortträngda sidor. Hemligheter kan vara förnekade men ändå medvetna. De har utvecklats som
ett led i en livsstrategi. Och det som är den dolda delen av denna livsstrategi, kan lika gärna i en annan situation vara den framträdande.
Cremer har visat hur unga män skapar olika livsstrategier för olika sammanhang, t ex en med sina kamrater och en annan med en
partner. Det innebär då att sex och samlevnadsarbetet syftar till att
förändra livsstrategier, inte för att lyfta fram något okänt utan för att
aktualisera och nyansera de maskulina konstruktionerna.
Referenser
Connell, Rw. Maskuliniteter. Daidalos. 1999.
Cremer, Sw. I’m a lonesome hero. Beelden over seksualiteit onder jongnes,
Tijdschrift voor vrouwenstudies. 1995.
Foxhage, D, Bergström, M. Bland horor, bockar och bögar. rfsu. 2002.
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”Pedagogik och retorik
bör gifta sig med varandra”
av agneta nilsson

Att vara trovärdig är en nyckelfråga, menar Tina Kindeberg, prefekt vid Lunds universitet. I sin forskning har
hon lyft fram betydelsen av relationen mellan lärare och
elev för att utveckla goda lärprocesser.

S

ällan uppmärksammas betydelsen av lärarens individuella kompetens vid undersökningar som rör effekter av undervisning.
Otaliga är de för- och efterundersökningar som utvärderar
metoden, men mer sällan lärarnas betydelse.
Det säger Tina Kindeberg, när jag träffar henne i hennes arbetsrum på pedagogen vid Lunds universitet. Hon lade för ett par år
sedan fram avhandlingen Undervisningens möjligheter att förändra
elevernas tänkande inom området aids och sex.
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Följde lärares utvecklingsprocess
Via lärarnas och elevernas dokumentation i avhandlingsarbetet följdes lärarnas utvecklingsprocess, hur de fått en ny förståelse för sin
yrkesroll som ansvariga för ämnesfördjupning och val av arbetsformer. Projektet syftade till att påverka elevernas handlingsberedskap
inom området hiv/aids och sexualitet. Elevernas faktakunskaper, attityder och handlingsberedskap undersöktes med hjälp av enkäter
och intervjuer vid tre tillfällen.
– Jag var nyﬁken på hur mycket lärare kan påverka elever, som till
exempel att skydda sig mot hiv/aids eller andra sexuellt överförbara
infektioner. Många gånger fokuserar vi mest på de kognitiva ämneskunskaperna men värdegrundsmålen lägger vi inte ned samma
energi på att utvärdera.
Tina Kindeberg arbetade under två års tid med s k projektklasser och hade dessutom kontrollklasser. Tretton lärare och 368 elever
deltog i projektklasserna och nio lärare och 182 elever i kontrollklasserna. Lärarna i projektklassen hade alla undervisat i minst tio år och
var trygga i sin lärarroll. Några av dem hade medverkat vid lärarfortbildning och läromedelsproduktion.
Kontrollklasserna hade ”vanlig” sex- och samlevnadsundervisning
och lärarna i projektklasserna ﬁck särskild fortbildning, där man vid
tre tillfällen träffades på veckoslutsinternat. De utbytte erfarenheter,
ﬁck diskutera centrala begrepp, blev uppdaterade i själva ämnet och
arbetade med didaktiska frågeställningar.

Lärarna chockerades av elevernas svar
Vid det tredje fortbildningstillfället ﬁck lärarna ta del av elevresultaten från undersökningstillfälle 1, när studien startade, och av resultaten efter ett års undervisning, undersökningstillfälle 2. Lärarna
ﬁck då veta att det inte fanns några signiﬁkanta skillnader mellan
grupperna, vilket närmast chockerade dem, eftersom de såg sig själva
som mycket kunniga och duktiga i sitt ämne.
– Det blev många polletter som ramlade ner. Elevernas svar i utvärderingarna talade sitt tydliga språk och lärarna kunde inte värja
sig mot detta. Framför allt blev lärarna genuint intresserade av sin
relation till sina elever.
På ett intellektuellt plan visste de en hel del om vad som skulle
göras i undervisningssituationen. De kände sig säkra. Men de visste inte i praktiken hur de skapade kontakt med sina elever. Även
Tina Kindeberg hade i sin utbildning av projektklasslärarna foku-
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serat mera på metoder och ämnesbegrepp. Nu kom fortsättningen
av forskningsprocessen att omfatta relationen mellan lärare och elev
medan tidigare fokus varit på elevens relation till ämnet.
– Lärarna frågade mig om de kunde få arbeta med rollspel och de
sa att ”Tina, om du sagt att vi skulle jobba med rollspel så hade vi
sagt aldrig, aldrig”… Men nu kom det som en önskan från dem själva
utifrån resultatet. De hade till exempel använt värderingsövningar,
men utan att riktigt förstå varför de gjorde det.

Trovärdighet – en nyckelfråga
Ett centralt begrepp i det fortsatta arbetet med lärarna blev trovärdigheten. Elever har starka känselspröt och kan snabbt döma ut en
lärare som inte är trovärdig. En sådan situation uppkom när en av
lärarna lyfte fram homosexualitet för diskussion.
– Eleverna kunde känna att ”den här läraren säger inte ett ord om
kärlek när hon talar om homosexuella”. Genom detta förhållningssätt
visste de att hon inte tyckte om homosexuella. Lärarens ord studsar
mot eleverna, läraren är helt enkelt inte trovärdig inför eleven.
Lärarna upptäckte efterhand att vad man skymmer genom att fokusera på metoden var både målet med undervisningen och den egna
lärarrollen. Läraren behövde inte ta personlig ställning till vad som
var idén med innehållet och inte heller till sin egen lärarroll. Metoden blev självändamål istället för ett medel att nå ett visst mål.
Lärarnas metodiska inriktning började nu alltmer fokuseras på
känslomässiga aspekter och komma bort från det som Tina Kindeberg
kallar objektivering av subjekten, eleverna. ”Smittskydd” är ett exempel på ett begrepp som i kontrollklasserna begränsades till uttrycket
”använd kondom”. Det objektiverades och kläddes av sin subjektiva
aspekt. I projektklasserna försökte man därför sätta fokus på subjektet
(elevens) användning och tolkning och sätta in det i ett sammanhang
som var relevant i tonåringarnas liv.
Ett begrepp som ofta används i läroböcker, i informationskampanjer och i sex- och samlevnadsundervisning är begreppet ”säkrare
sex”. I inledningsskedet i projektklasserna såg lärarna dem som slutna
deﬁnitioner utan värderande aspekter. Men när begreppen relaterades till situationer och dem själva blev innebörden inte lika självklar.
En kvinnlig lärare uttryckte det så här: ”Säkrare sex blev nu något
helt annat när jag tänkte på hur jag själv gör. Det pinsamma är att jag
först inte tänkte på det när jag undervisade om begreppet, jag bara
glatt översatte med andra ord.”
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Logos, ethos och pathos
Tina Kindeberg kommer här in på Aristoteles som påpekade nödvändigheten av logos, ethos och pathos hos läraren. För att lyckas
med att påverka måste läraren uppfattas som förnuftig genom att
väl kunna argumentera för sitt ämne (logos), att hon bjuder på karaktär och personlighet (ethos) och därmed uppfattas som trovärdig,
att läraren klarar att känslomässigt beröra (pathos) eleverna genom
igenkännande och verkliga exempel. Dessa kvaliteter i lärarrollen är
grundläggande för att läraren ska kunna skapa en tillitsfull och trovärdig relation med eleverna.
Det ofta i sex- och samlevnadsundervisningen icke problematiserande budskapet ”trä på en kondom” kan bidra till att många ungdomar tycker att felet ligger hos dem. Framför allt ﬂickorna i studien
redogör för händelser, som de inte hade kraft att påverka. Deras erfarenheter stämmer inte med det samhälleliga budskapet – ”det är
bara att använda kondom”. En ﬂicka säger; ”Många tjejer pallar inte
heller när det väl gäller… hoppas man pallar när man väl är vuxen.”
Själv berättar hon att hon hade med sig kondom men att hon inte
klarade av situationen och kondomen kom aldrig fram.
Enligt Tina Kindeberg kan det mekaniska (och objektiverande)
budskapet ha framkallat en negativ känsla som kan påverka en redan
osäker identitet. Läraren har här ett stort ansvar för att ge en mer
mänsklig, realistisk och subjektiv bild av verkligheten.
Att lärarna har börjat se på sin undervisning med nya ögon står
helt klart efter avhandlingsresultaten. Så här säger en av dem:
Vi har upplevt att det är mycket krävande och svårt att förändra
attityder jämfört med att lära ut fakta. Därför är avstamp från
utvärdering ett måste om det ska bli ett djup. Att ge en diskussion tillräcklig tid i klassrummet. Att kombinera hjärta och hjärna,
dvs fakta och attityder. Att vid återkommande tillfällen med andra
lärare få uppmuntran, feedback, tillfälle att diskutera sin undervisning och nya kunskaper är viktigt för att själv komma vidare.
Kontinuitet och att ta in verkligheten och sig själv i undervisningen
är centralt.

Känsla och intuition
– Vi har inte tillskrivit känslan någon betydelse i undervisningssituationen, säger Tina Kindeberg. Läraren har därmed blivit fråntagen
sin främsta tillgång. Den att vara en mångfasetterad och en spän-
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nande medmänniska. Trots att vi alla känner närvaron av känslor i
mänskliga relationer har ord som känsla och intuition obestämda och
grumliga innebörder för de ﬂesta av oss, menar Tina Kindeberg.
Genom att vi utvecklas i gemenskap med andra människor bär
vi med oss känslor som vi haft i tidigare situationer, och som kan
komma till uttryck när vi i en situation utmanas av något som påminner om tidigare erfarenheter.
Flera elever uttryckte detta som ”jag har en känsla av”. Tidigare
erfarenheter påverkar tolkningen i en situation. Vi tolkar inte bara
det som sägs, utan det som inte sägs, det som visas och inte visas.
Så vad läraren inte tar upp eller vad hon inte visar med sin person
påverkar elevens tolkning av lärarens budskap. Så avslöjade t ex en
elev en lärares bögnoja.
Vår lärare har bögnoja, det är jag bergis på. Han pratar som om
det gällde de fyra sädesslagen, vissa är såna och såna, han pratar
inget om känslor, kärlek och så... utan bara… jag vet inte hur jag
ska säga. Det liksom bara är någon art, eller så bland andra i biologin alltså.
(pojke)
I allra högsta grad har pedagogisk och psykologisk forskning medverkat till rådande synsätt. Kanske har pedagogiken alltför mycket
velat efterlikna den naturvetenskapliga traditionen och därmed förbisett viktiga kvaliteter för kunskapsbildning.

Att vara beredd – inte bara förberedd
– Pedagogik och retorik bör gifta sig med varandra, säger Tina Kindeberg. Som lärare har man fokuserat på att förbereda och planera
sitt ämne. Ändå blir det inte som man tänkt sig. Det räcker inte med
att vara förberedd, utan du måste vara beredd i situationen.
– Du måste vara så klok och yrkesskicklig att du vågar lyssna, att du
vågar höra vad som faktiskt sägs. Att du vågar avstå de tio andra sakerna,
för att ägna tid åt det som verkligen är ämnesrelevant viktigt och intressant för eleverna. I den konkreta undervisningssituationen är det läraren som leder dialogen framåt och den som skapar förutsättningar för
gemenskap. Hur väl läraren lyckas beror på vad läraren säger och gör i
den pågående (muntliga) relationen med eleverna. Man behöver därför
träna minst lika mycket på att vara beredd, som att vara förberedd.
Tina Kindeberg tar i sin avhandling upp fyra begrepp, som kan
vara relevanta för sex- och samlevnadsundervisningen.
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Hon talar om lärarens motiveringsansvar. Ungdomar vet idag det
mesta om olika risker och har tillgång till information. Det viktiga
i pedagogens roll i sex- och samlevnadsundervisningen är att göra
det som är känt till att bli något okänt för att det ska bli synligt för
de studerande. Annars kan det upplevas som tjatigt, ”det här har vi
ju redan hört” etc. Läraren behöver bidra med andra ingångar till
det kända och ge innehållet ett mer mänskligt innehåll. Här måste
pedagogen använda sig av sina egna livserfarenheter men också sitt
ämneskunnande för att utmana och överraska eleverna. Pedagogen
behövs helt enkelt för att skapa meningsfullhet.
Relationsansvar är ett annat begrepp. Det betyder att pedagogen
ansvarar för att de studerandes olika uppfattningar tas till vara under
en pedagogs ledning. Att eleverna lär av varandra och att en ömsesidig
respekt främjas, där lärarens förmåga att skapa en tillitsfull dialog är
avgörande. Något som varje lärare behöver behärska i alla ämnen.
Aktivitetsansvar, den tredje kvaliteten, innebär att pedagogen ger
vägledning för och respons på hur de studerande utvecklar sin förståelse. Pedagogen ansvarar för att eleverna får träning i att kritiskt
granska olika källor och att träna dem att skriftligt och muntligt argumentera för sina slutsatser och påståenden.
Resultatansvar, slutligen, är att kontinuerliga utvärderingar med
inriktning på elevernas förståelse ska användas som utgångspunkt för
den fortsatta undervisningen.
Pedagoger som undervisar i ett kunskapsområde som sexualitet och
samlevnad är sårbara genom att de förväntas hantera något som i vår
kultur anses tillhöra det privata. De ska konkurrera med dagspressens
löpsedlar och såpoperornas intriger på samma tema. Pedagogen måste
redan under utbildningen få möjlighet att bli medveten om sina värderingar och föreställningar för att därigenom utveckla en trygghet i
yrkesrollen. Och kanske framför allt bli trovärdig inför sina elever.

Att våga vara viktig
Vad ger då Tina Kindeberg för råd till lärare?
– Kanske att i djupet förstå hur viktig man är, att våga vara viktig.
Det muntliga uttrycket är lärarens främsta redskap. Den muntliga
relationen är den hon ska vara skicklig i att hantera och leda. Att
kunna sitt ämne så bra att hon kan ﬂöda av goda och illustrativa exempel. Exemplen kan bjuda in till en dialog.
– De som inte kan sitt ämne så bra, de är bundna till begrepp,
teori, kursboken och får inte en meningsfull dialog med sina elever.
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Slutsatsen i avhandlingen är att man har nonchalerat känslans betydelse för undervisningen. Att som elev känna att det är en klok person, en vis person, någon som är värd att lyssna på. Och som också
utmanar mig på olika sätt.
Tina Kindeberg tror på att man kan träna allt. Resultaten från
avhandlingsarbetet ﬁck henne att fortsätta att intressera sig för hur
kunskapsbildning sker. Bl a har hon varit projektledare för Didaktik
och retorik i forskarutbildningen som syftade till att utveckla forskarstuderandes blivande yrkesroll som lektorer. Utvärderingarna av
denna utbildning visar tydligt forskarens utveckling som föreläsare,
seminarieledare etc. Genom seminarier har de utvecklats att kommunicera sitt ”ämne” så att studenternas intresse väcks. Utvärderingsrapporten visar att undervisning har blivit något roligt och inte
något nödvändigt ont i forskarutbildningen. Och att det faktiskt går
att träna retorik.

Några reﬂektioner
I min intervju med Tina Kindeberg är det ﬂera saker som får mig att
reﬂektera vidare.
Strukturerade program

Idag har alltﬂer s k strukturerade program introducerats i svenska skolor, framför allt i syfte att förebygga missbruk av alkohol och narkotika.
Programmen har ofta amerikanskt ursprung och har tillkommit i syfte
att förebygga våld, att ge elever sociala färdigheter eller att förebygga
narkotikamissbruk. Flera av programmen är väldokumenterade.
Ett sådant program ﬁnns i danska skolor, kallat Second Step/Steg
för steg (ett liknande program ﬁnns även i Sverige). Den danska
forskaren Bente Jensen menar, att Second Step i Danmark har blivit
enbart träning i olika färdigheter och inte tillräckligt berör personen
på djupet. Hon säger: ”Man missar barnets eller tonåringens eget engagemang genom att en struktur i form av ett färdigt program läggs
på eleven. Det är något som kommer utifrån och inte inifrån elevens
eget behov.” Hon menar att för barn med redan god självkänsla kan
det fungera bra, men de barn som på olika sätt har det svårt behöver
bli sedda på ett djupare sätt.
När s k strukturerade program införs i många skolor för att komma tillrätta med olika ”problem” är det därför viktigt att inte bli mekanisk, så att ett verkligt möte uppstår mellan lärare och elev. Liksom
Tina Kindeberg talar Bente Jensen om behovet av att gå in i ett dyna-
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miskt samspel med barnet. ”Läraren blir då en person som barnet känner tillit till”, säger Bente Jensen och refererar till forskning hon gjort
på barn som har stora sociala svårigheter. Läraren bör vara en person,
som barnet litar på och som upplevs som trovärdig. Men, det betyder att
läraren behöver arbeta mycket med de personliga relationerna i klassen
och utveckla sig själv som mänskligt instrument i lärprocessen.
Motivation och intresse – viktigt för bra betyg

Konsten att motivera elever och skapa intresse talar Tina Kindeberg
om. Något som också särskilt lyfts fram i Skolverkets nationella utvärdering av de samhällsorienterande ämnena. Elevens intresse för so är
den variabel som mest påverkar betyget, tätt följd av klassrumsklimatet. Intresset och klassrumsklimatet har större förklaringsgrund än t
ex social bakgrund.
Slutsatserna av den statistiska analysen är i linje med vad de ﬂesta
pedagoger väl känner till. Om man vill fördjupa elevernas kunskaper
och öka deras prestationer ska man satsa på att låta elevernas intresse
få ett betydande utrymme i undervisningen. Och detta i sin tur ställer krav på lärarens förmåga att kunna – med Tina Kindebergs ord
– kommunicera sitt ämne på ett sådant sätt att eleven blir ett subjekt
och inte objekt för lärarens ambitioner.
Att knyta an till elevens egen värld

Tina Kindebergs forskningsresultat, om elevens behov av att få sammanhang och att olika företeelser kommuniceras i relation till tonåringens eget liv, blev också tydligt i kvalitetsgranskningen av sex- och
samlevnadsundervisningen 1999.
Den traditionella undervisningen utmärktes av att eleven inte ﬁck
möjlighet att reﬂektera kring t ex kondom. Vi skriver: ”Tydligt är
att ca hälften av skolorna inte tillräckligt kopplar ihop sexualitet och
identitet. En elev uttryckte det så här: Man lär ut kroppen på ett…
ja, vad ska jag säga… formellt sätt”.
Läraren kan t ex undervisa om kondom på ett tekniskt sätt, hur
den fungerar och vad den skyddar mot. Däremot tar hon/han inte
upp frågan om vad det kan betyda för en ﬂicka att ha med sig kondomer. Hur uppfattas hon, av sig själv, av pojkar, av andra ﬂickor? I det
senare fallet har kondom satts i relation till könsidentitet och sexualitet. Överhuvudtaget saknade den traditionella sex- och samlevnadsundervisningen ett könsperspektiv, det fanns ingen medvetenhet om
ﬂickors och pojkars behov.

106 hela livet – 50 år med sex– och samlevnadsundervisning

Hela livet.indb 106

2005-11-09 20:00:08

Att skapa meningsfullhet och sammanhang, att förstå den betydelsefulla relationen mellan lärare och elev för att skapa goda lärprocesser
och att aldrig bortse från den känslomässiga komponenten i lärandet
– det tål att upprepas i tider när måluppfyllelse är på allas läppar.
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Samtalet i skolan
– om metoder och etik
av agneta nilsson

Många elever bär med sig minnen från samtal som gjort
dem gott i skolan. Möten som öppnat för nya insikter. Men
att leda sådana samtal – där ny kunskap skapas i mötet
mellan elever och lärare – det ställer stora krav på lärarna.

S

amtal i skolan kan ibland låta som ”Sesam öppna dig”, som
om alla samtal är bra och givande samtal. Och om man bara
har samtal så ordnar sig sex- och samlevnadsundervisningen.
Samtal – är möten – men för att det ska bli ett möte, en verklig dialog,
krävs det ganska mycket. Samtal är, enligt många lärare, svårt och är ett
arbetssätt som många lärare inte har fått utbildning eller handledning i.

Samtal är olika
I intervjuer med några ungdomar från Angereds gymnasium i Göteborg kan vi utläsa att samtalet i skolan verkligen betytt mycket för
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dem. De bär med sig goda minnen från samtalen med sina kamrater
och med de båda lärarna som samtalsledare. ”Just det… att läraren visade statistik som sa att de ﬂesta faktiskt inte hade gjort det ännu… det
hjälpte liksom till att ta bort stressen”; ”För mig var det jättehäftigt att
lyssna till hur det verkligen förhåller sig med oskulden, som hela mitt
folk ägnar all sin vakna tid åt att springa och bevaka. Nu vet jag att en
majoritet av ﬂickorna faktiskt inte blöder första gången…”; ”Genom
att vi haft både en manlig och kvinnlig lärare har båda perspektiven
blivit synliga hela tiden och därför har vi kunnat lära oss mer om varandra.” ”…Båda lärarna var avspända och naturliga inför ämnet och
kunde skratta och skämta med varandra och med oss.”
Dessa samtal i sex- och samlevnadsfrågor (inom kursen livskunskap)
har öppnat ögonen på en rad företeelser som tidigare varit dolda eller
de inte vågat tala om. De har fått ny kunskap av lärarna och via diskussioner med sina kamrater: De har fått insikt i majoritetsmissförstånd
– om att blödning vid samlag är tecken på oskuld, om att färre ”har
gjort det” än man trodde. De vet mera nu än tidigare hur deras kompisar tänker kring känsliga frågor som rör sexualitet och relationer.
Men vi kan också konstatera att alla samtal inte ser ut på det sättet.
I en studie i sex skolor (2002–2003), som jag genomförde med två
forskare, återfanns exempel på samtal där eleverna inte var så nöjda.
I Marie Forsbergs rapport ”Relationerna är det viktigaste” framkommer, att elevers upplevelser av att inte ha samtalet särskilt mycket återkommer på samtliga skolor. De elever i två skolor som hade samtal
på schemat, hade svårt att med säkerhet ge en ”korrekt” bild av just
samtalet, skriver Marie Forsberg.
Elevernas berättelser kan betyda olika saker. Det kan naturligtvis
vara så att elever inte har samtalat i den utsträckning som lärare sagt
och upplevt. Eller så betyder det att eleven inte uppfattat samtalsgrupper och samtalsstrukturer som ”samtal”. Det kan betyda att lärare
faktiskt lyckats med att hitta naturliga former för samtal i vardagen.
Elever och lärare kan också ha olika uppfattning om vad ett samtal är.

Lusten att reﬂektera
De beskrivningar som ges bekräftar till stor del lärarnas resonemang.
Betydelsen av att få sätta ord på känslor men också att lära sig andra
saker, som att tänka själv, att både kunna och våga diskutera.
I en skola hade man veckovisa pratstunder i början av veckan. Man
kunde prata om det mesta i livet, inte enbart sex- och samlevnadsfrågor. Lärarna på den här skolan var vana vid spontana samtal med
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eleverna. De var öppna, unga och hade bra kontakt med sina elever.
Så här säger en av de intervjuade ﬂickorna:
Ja, men det känns. Alltså man känner sig piggare. Du vet, på
måndagen, ’men herregud, nu ska jag gå i skolan en hel vecka,
vad ska jag göra? Så känner man! Du kommer dit och man bara
pratar ut en liten stund, en halvtimme eller 25 minuter. Och så
har man bara pratat ut vad man har gjort i helgen. Och så känner man sig piggare och vill bara köra igång!
Den här ﬂickans svar borde få alla lärare att inse betydelsen av att
vara mer cirkulär i sitt tänkande kring eleverna och se vilken betydelse det kan ha för elevens motivation och lust till lärande.
De negativa svaren i elevintervjuerna antyder att innehållet inte
har blivit tillräckligt intressant. En elev säger: ”Men jag känner att
det var lite dåligt organiserat, tycker jag. Man hade kunnat göra
mycket bättre av den tiden än vad man gjorde liksom. Man kunde ju
ha diskuterat vettiga saker.”
Det som också kom fram i dessa skolor var att elevledda samtal
var mycket uppskattade av eleverna, t ex gymnasieungdomar som var
samtalsledare för nior. En pojke i nian säger: ”Man kunde verkligen
prata med dem. Man kände sig nära dem. Vi delades in i mindre
grupper och ﬁck möta två stycken då… Det var roligt!”.
Det spontana samtalet fanns framför allt i de yrkesinriktade programmen på gymnasiet. Eleverna berättade om samtalet mer som
något självklart och kopplar ihop det med sitt arbetssätt. Att de står
och går mycket när de jobbar, att de arbetar tillsammans och har
mycket grupparbeten etc.
I kvalitetsgranskningen 1999 utkristalliserades två grupper bland de
intervjuade eleverna – de som fått och de som inte fått en bra sex- och
samlevnadsundervisning. De som inte fått, hos dem var förväntningarna
lågt ställda och tilltron till samtal med vuxna är inte särskilt stor. ”Säg
vem som skulle kunna ge oss undervisning bland lärarna här, jag kan
inte peka på nån”, sa en grupp pojkar i nian. De kunde också uttrycka en
längtan att få något som de blivit utlovade eller sett andra få: ”Jag är avundsjuk på deras lärare, de får göra så många roliga saker och diskutera
jättemycket. Vi har det bara tråkigt”, sa en elev i grundskolan.
De som fått en relativt god undervisning med mycket tid för
samtal och med ett varierat arbetssätt var överlag nöjda. Inte minst
gruppsamtalen uppskattades. De hade tyckt att ledarna varit bra men
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de kunde också säga att de vill ha mer, för ”man hann inte prata om
allt”. Bland elevernas förslag på innehåll fanns såväl klassiska sexualupplysningsfrågor av medicinsk karaktär som sociala, psykologiska,
kulturella och etiska perspektiv på sex och samlevnad. Sammanfattningsvis fanns hos eleverna en samtalstörst som utbildningsinspektörerna många gånger undrade om de ﬁck utlopp för. Lusten att reﬂektera med en vuxen fanns där tydligt.

Om samtalet – som metod
Samtalet är liktydigt med dialog. Det kommer från grekiskans dia
och logos. Dia betyder genom och logos ord eller mening. Dialogen
är en process för att skapa mening. Logos betydde i ordets äldsta
innebörd ”att samla gemensamt”.

Samtal eller diskussion?
Samtal kan lätt blandas ihop med diskussion. När jag, i den tidigare
nämnda studien i sex skolor, konsekvent frågade lärarna om de hade
samtal eller diskussion, hade ﬂera svårt att ange skillnaden. Många
gånger utmynnade det i svaret: ”Nej, det är nog diskussion mest som
vi har.” Men på en skola var man speciellt fokuserad på samtalet genomgående som arbetssätt i alla ämne. Där uttryckte en speciallärare
i matematik följande:
– Diskussion är när människor har färdiga åsikter, när olika åsikter bryts mot varandra. Samtal är mjukare, där ventilerar jag mina
tankar för att både lära känna människorna som jag samtalar med
och komma närmare mina egna åsikter. I diskussion är jag mera en
representant för en åsikt.
Denne lärare tycker att det är svårare att leda ett samtal än en diskussion. Det kan tilläggas att hon tillhörde de lärare på skolan som
var bland de första som ﬁck utbildning i samtalet och hon anses som
mycket kunnig på området.
– I samtalet kommer du närmare dig själv som människa. Det kräver olika kompetenser. Samtalet innebär att våga gå utanför din egen
ram ibland. Det är så många faktorer du måste ta hänsyn till i ett
samtal. Samtalet kräver på det sättet mod, eftersom det kan innebära
att man blottar lite av det innersta.
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Deliberativt

I en diskussion ser människor sig som åtskilda från varandra. De för
fram argument och försvarar ofta en ståndpunkt. I en diskussion behöver det inte nödvändigtvis bli ett möte. Har du klarat dig bra i en
debatt, då har dina argument framstått som klokast och bäst.
Att argumentera och att hitta rätt argument, det kan man bli
oerhört skicklig i. Även att lyssna in andra. Men ett samtal handlar
mycket mera om att försöka förstå och att mötas, vilket inte alltid
sker i en diskussion.
Inom skolans arbete med att utveckla elevernas demokratiska kompetens använder vi ofta begreppet det deliberativa samtalet. Det är ett
samtal där olika perspektiv och åsikter synliggörs och bryts mot varandra i syfte att öka förståelsen för olika uppfattningar. Centralt i det deliberativa samtalet är förståelsen, som kräver kommunikation – medan
kommunikation inte alltid kräver förståelse. Förståelsen gör det möjligt
att koordinera våra handlingar till demokratiska handlingar, t ex att vilja
lyssna, till skillnad från att på ett tekniskt sätt ha lärt sig att lyssna eller se
ut att lyssna. Det innebär en vilja att ta in andras perspektiv, att kunna se
att det ger ett mervärde i form av ökad förståelse.

Kunskap och mening
Den personliga kommunikationen var det arbetssätt som under tidigt
1970-tal började användas i arbetet med frågor som rörde sexualitet och
samlevnad. Sex- och samlevnadsupplysningen bröt då in på nya vägar i
jämförelse med den tidens ”hälsoupplysning”, som mer byggde på information, faktaupplysning och att fostra snarare än att få reﬂektera.
Den personliga kommunikationen eller dialogen blev vägledande
i den tidens kompetensutveckling, femdagarskurser, som riktade sig
till lärare, barnmorskor, läkare, fritidsledare, präster m ﬂ. Fem dagar
kan i dag låta som ett drömscenario, men det var på det sättet sexoch samlevnadsupplysningen lades upp för drygt trettio år sedan.
I kvalitetsgranskningen 1999 kunde vi möta välutbildade lärare som
sa att ”den här skolan har haft jätteﬁn sex- och samlevnadsundervisning med mycket smågrupper men det lyftes bort på 90-talet, när ekonomin stramades åt och det blev svårt att bibehålla smågrupperna”.
Tre begrepp kom på 1970-talet att användas för att beskriva vägen
till ett samtal om sex och samlevnad: Att få kunskap, ökad självkännedom samt inlevelseförmåga i andra människors liv och tankar.
Kunskaperna i kunskapsområdet sexualitet och samlevnad behöver ha en tvärvetenskaplig prägel – historiska, samhällsvetenskapliga,
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psykologiska, medicinska/biologiska, antropologiska perspektiv behöver anläggas. Egentligen alla de perspektiv som ska ﬁnnas med i
ett ämnesövergripande arbete.
Ökad självkännedom kan sedan komma i gruppsamtal där kunskapen bearbetas och införlivas i ett personligt värdesystem. Kunskaperna får på så sätt en personlig innebörd, vilket är en förutsättning
för att ett engagemang ska uppstå. Håller jag med? Vilka är mina
erfarenheter? Vad tycker jag egentligen?
Inlevelseförmåga eller empati innebär att träna sin förmåga att förstå och leva sig in i en annan människas situation, både psykologiskt
och socialt. Genom att lyssna på andra i gruppen ökar min kunskap
om andras sätt att se och diskutera olika företeelser. Om jag får en
större kunskap om olika synsätt kan också min inlevelseförmåga i
andra människors liv öka.
Det är således i samtalet man kan få en förståelse för hur andra tänker. Även Tina Kindeberg berör detta i sina forskningsresultat, att
läraren behöver veta sin egen ståndpunkt för att inför eleverna bli
trovärdig. (Tina Kindeberg ﬁnns intervjuad i denna skrift.) Att inte
bara rabbla upp ”använd kondom” utan att ha känt på frågan själv:
Vad tycker jag själv om att använda kondom? Vad är svårt? Vad är
lätt? Vad är mina egna erfarenheter?
Vygotsky har sagt att kunskaper först ﬁnns mellan människor i
sociala samspel och därefter tas de över till att bli kunskaper inom
människor. Roger Säljö, professor, säger något liknande. Han skriver
i sin artikel Samtal som kunskapsform att ”vi lär känna världen och
oss själva genom att reﬂektera, interagera och samtala med andra
människor”. Vår bild av oss, säger Roger Säljö, skapas i hög grad
genom de reaktioner vi möter på hur vi agerar. ”Inte sällan resulterar
samtal med andra i självreﬂektion, där individen gör upptäckter om
sig själv och/eller sitt professionella jag.”

Att minnas sin egen tonårstid?
Hur mycket självkännedom eller självinsikt har vi kring den egna
tonårstiden? Hur mycket minns vi – och vad minns vi? Den vuxne
bär med sig sina tonår och erfarenheter, liksom de normer som införlivades då. Kanske tror den som ska tala med unga om sexualitet och
samlevnad att de egna erfarenheterna saknar betydelse – kanske för att
hon överdriver ungas erfarenheter idag. Erik Centerwall, författare till
Skolverkets referensmaterialet Kärlek känns skriver följande:
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Genom att se tillbaka på sin egen tonårstid, kanske göra en lista på
betydelsefulla upplevelser som format ens liv, tänka tillbaka på positiva förebilder och betydelsen av vuxna auktoriteter kan man få en
tydligare bild av vad man själv skulle ha behövt höra som tonåring.
Av vilka och när upplevde man sig som sedd och förstådd? Vad hade
man behövt veta? Vilka misstag gjorde man? Vilka misstag gjorde
de vuxna?
Att man själv som vuxen går igenom sina ’prövningar’ är oerhört värdefullt för att fördjupa självinsikten. Kanske ﬁnns det också
händelser som man kan berätta för elever. Genom att visa hur man
hanterar ”misstag” och lyckats göra dem till något konstruktivt, förklarar man ju också att detta med ”att göra bort sig” inte är slutet på
historien – även om det känns så just då.

Personligt och privat – vad är skillnaden?
En av svårigheterna med sex- och samlevnadsundervisningen är att
kunna balansera det personliga och det privata. Men vad är då skillnaden? Olle Waller, anställd på Lafa, Stockholms läns landsting och
f d programledaren i tv-programmet Fråga Olle, brukar uttrycka det
på följande sätt: ”Skillnaden mellan det personliga och det privata
är att jag aldrig pratar om mitt senaste samlag men däremot kan jag
prata om erfarenheterna av mitt första samlag.”
Vi har alla hört tonåringar berätta hur de vridit sig av pinsamhet
när någon lärare ”gått över gränsen”, när han eller hon blivit för
privat. Att vara personlig är däremot viktigt, annars kan lätt eleverna
slå dövörat till.
Läraren Wolfgang Brunner, som har lång erfarenhet att som biologilärare ha både undervisning om sex och samlevnad och alkohol,
menar att man som lärare ständigt blir utsatt för att bli testad av sina
elever. Att frågor kommer som man behöver värja sig mot eller i alla
fall veta hur man ska förhålla sig när de kommer. Wolfgang Brunner
tycker att det handlar mycket om hur pass trygg han känner sig med
klassen och att han måste sluta någon form av avtal med klassen.
– Jag tar först upp detta med att vara personlig och privat. Alla har
ju rätt till ett privatliv och det måste jag som vuxen ha, och det måste
också ni ha, det kan jag säga till eleverna. Ingen ska behöva känna sig
tvingad att lämna ut sitt privata liv. Men jag måste också sluta någon
form av avtal med dom. Om jag nu berättar något jag varit med om,
då vill jag inte höra det från andra elever i caféet nästa dag. Det får ni
hålla inne med, brukar jag säga.
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Wolfgang Brunner menar också att det är viktigt att kunna vara
personlig och visa att man som vuxen har en ståndpunkt.
Erik Centerwall skriver i Skolverkets referensmaterial om privat
och personligt i ett avsnitt om läraren som vägledare:
– Hur gör du själv då?
– Frågan ekar i den förväntansfulla tystnaden. Pojken som frågade
gjorde det nog mest för att utmana men som vuxen och lärare måste
man förutsätta att det där bakom också ﬁnns en uppriktig vilja att få
veta.
– Men det är något personligt för mig, som jag inte vill berätta om här.
– För läraren var det inte svårt att avgränsa mot det privata, att
vara personlig är en sak men att vara för privat skulle vara pinsamt både för honom och för hela gruppen. Samtidigt lyfte frågan
fram något som är speciellt för undervisningen om sexualitet och
samlevnad. Inget annat tema upplevs så personligt av den som ska
undervisa eller leda ett samtal. Här återupplever man indirekt sina
egna tonårserfarenheter. Diskussioner om abort, skilsmässa och kärleksliv kan snudda vid ens egna upplevelser.”
Även Jesper Juul och Helle Jensen lyfter i sin bok, Relationskompetens
i pedagogernas värld, fram skillnaden mellan det personliga och det
privata i det pedagogiska samtalet. De menar att det personliga fältet
är en nödvändig del av det professionella pedagogiska beteendet, medan det privata däremot av princip är överﬂödigt och ofta destruktivt i
den utsträckningen att det uppträder som substitut för det personliga.
Det privata, menar de, ”har en tendens att skapa en illusion av kontakt
och närhet, men som inte är en personlig kontakt, utan handlar om en
större eller mindre kunskap om varandras privatsfär”.

Konsten att inte moralisera
Att lyssna till barns och tonåringars berättelser, att inte stoppa ett ﬂöde
som påbörjats genom moraliserande kommentarer – det är lättare sagt
än gjort. Som lärare ﬁnns det något i ryggraden som vi vill rätta till,
som vill fostra och som i ett öppet samtal lätt kan gå snett. Man börjar
moralisera och det ger en signal till barnet att ”så får du inte tänka”.
Dialogens kärna är förmågan att lyssna. Att lyssna är inte bara att
höra orden, man behöver också acceptera och gradvis släppa taget
om sina egna inre protester. Många gånger förbereder man sig noga
för att tala – men aldrig för att lyssna.
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Att lyssna på andra med respekt innebär att kunna hålla tillbaka
och avvakta med sina egna åsikter och värderingar. Det innebär att
kunna lyssna på andras tankar. Ofta är det just här som nyckeln till
att ”bli sedd” ligger. Att bli sedd i samtalet är centralt för den unges
självkänsla. Det är också det svåraste i samtalet menar ﬂera lärare.
Som pedagog är man van vid att komma med rätt svar. Birgitta
Kimber, handledare/terapeut med lång erfarenhet av att handleda
lärare, säger:
– I lärarens uppgift ligger att markera och reagera. Som pedagog
har jag lärt mig att det är jag som har de rätta svaren. Det är en
speciell konst att släppa detta, att invänta alla elevernas tankar och
därmed stå ut med att eleverna säger ”fel” saker, att de har ”fel” värderingar. Att då plötsligt göra en kovändning och istället vara väldigt
tillåtande, det är svårt för många.
Karin Stawreberg, som har handlett många lärare i samtalets konst,
säger att detta är något av det svåraste för lärarna. När en elev i gruppen uttrycker en åsikt, som ur den vuxnes synvinkel inte är gångbar, vill
genast den vuxne vara där och rätta till och förmedla att ”du har fel”.
När läraren istället inväntar och genom att ställa frågor låter eleven
pröva sina resonemang, händer något i samtalsprocessen och med
eleven. Efter denna erfarenhet blir det svårt för läraren att gå tillbaka
till ett gammalt reaktionsmönster.
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Att lägga konﬂikter på bordet
Många gånger uppstår konﬂikter i samtalet, man har olika uppfattningar och speciellt i känsliga frågor som rör jämställdhet, sexualitet,
relationer. Det kan bli ganska stora meningsmotsättningar. Karin
Stawreberg har erfarenheter av samtal kring olika teman som kom
upp i samband med mordet på Fadime Sahindal. I en samtalsgrupp,
som Karin Stawreberg själv höll i, tillsammans med läraren hon
handledde, sa plötsligt en pojke: ”Det var rätt att pappan dödande
Fadime och om min syster skulle göra samma sak som Fadime, skulle
min pappa döda henne.”
– Läraren som var med ville då genast bemöta honom men hon
lugnade sig. Istället för att påpeka att du har fel frågade jag: Hur tänker du kring det, var skulle din pappa i så fall låta det ske? Vem skulle
gå till polisen? Känner du någon i Kurdistans som varit med om det
här? Hur blev det för föräldrarna, för syskonen?’
Den här pojken ﬁck tid och möjlighet att utveckla sina tankar och
också kontrastera dessa mot de andra jämnåriga i gruppen. I samtalet
kunde han känna på de tragiska konsekvenserna av det han sagt och
en process startade förmodligen inom honom själv. Det bekräftades
också senare när han skrev i sin loggbok efter gruppsamtalet.
Som lärare och gruppledare behöver man nollställa sig själv och så
långt möjligt vara öppen för det som eleverna säger. Det är detta som
är samtalets konst. Att inte ha färdiga svar.
Jesper Juul skriver i sin bok om konﬂiktlösningar att det erfarenhetsmässigt bästa sättet att sänka konﬂiktnivån är att välkomna konﬂikter istället för att förhålla sig negativt till dem.
– Konﬂikter är en helt nödvändig del av interpersonella relationer
och det är genom dem vi lär de mest värdefulla sakerna om oss själva
och andra. Skolor och förskolor måste bara vänja sig vid att det gott
och väl tar en barndom att lära sig det nödvändiga. Om man lyckas
skapa en kultur där synen på konﬂikter är sådan blir det också möjligt för de vuxna att få mer inﬂytande över när och hur konﬂikterna
ska bearbetas. Barn och unga kan mycket väl stå ut med att de vuxna
strukturerar saker och ting.
Jesper Juul menar, att en fördel med att lägga konﬂikter på bordet
är att det bidrar till att skapa en bättre grundstämning i gruppen. Därmed blir det också färre meningslösa konﬂikter mellan vuxna och barn.
De vuxnas respekt för livet – inklusive livets många irrationella uttryck
– främjar barnens respekt för de vuxna. Men den ska praktiseras, säger
Jesper Juul, inte predikas.
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Även Birgitta Kimber talar om att respektera olika polariseringar
som tar gestalt, utan att försöka rätta till dem.
– Det man vågar titta på är inte så farligt men det man inte ens
vågar ta i, det är riktigt farligt. Vad gör vi om det kommer rasistiska
uttalanden, brukar lärare fråga mig i handledningen. Jag brukar säga,
”låt det få leva, lägg det på bordet, vrid och vänd på det”. Om spöken
stoppas in i garderoben blir de verkligen stora och oformliga, men
när de kommer ut i ljuset krymper de.

Att samtala är att mötas
Att samtala borde vara att mötas. Ett samtal i en hel klass med trettio
elever låter sig dock svårligen göras – för hur ska man kunna omfatta
alla eleverna så att de känner att de alla blivit sedda. Att det blivit ett
möte. Hur ska alla kunna komma till tals?
Hinder för samtal – och för att det ska bli ett möte – kan vara att
man tillfälligt blandar olika program och att det tar tid att lära känna
varandra i en grupp, innan det kan bli ett ”ﬂyt” i samtalet. Det kan
vara att man blandat olika åldrar. Det kan också bero på att lärare
kastas ut i samtalet utan att ha fått vare sig kompetensutveckling eller
handledning. Eller att man har för stora grupper och det blir svårt att
komma till tals. Kvaliteten i samtalet blir därför ytlig och osäkerheten som läraren kan känna smittar av sig på eleverna.
En diskussion eller debatt är lättare att föra i en stor grupp, där olika
argument bollas i luften. Samtalet kräver mer av vila och lugn; en mindre grupp, ett avskilt rum, att alla ser varandra som talar. Och framför
allt tid, tid att lyssna, pausera, att alla får prata till punkt. I ett samtal ger
man också tystnadslöfte, att det som sägs i rummet inte förs vidare.

Elevers frågor
Wolfgang Brunner, som tidigare citerats, använder precis som många
andra lärare, ﬂera olika arbetssätt. Han kan fånga elevernas intresse
genom att berätta, genom övningar, genom rollspel, drama och egna
grupparbeten. Det viktiga är att det uppstår ett möte. Han menar att
barn och ungdomar är mycket känsliga för om samtalet helt sker på
lärarens villkor eller utgår från eleverna.
– Om jag undervisar då lyssnar de med ett sorts öra. Men om jag
börjar berätta eller vi börjar föra en dialog och pratar med varandra,
då känner de att det är något spännande på gång. ”Ah, vad är det nu”,
de andra sa någonting som jag vill höra. Det blir ett helt annan ton
i klassrummet.
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Poängen i det pedagogiska arbetet är att få igång elevernas eget
frågande. När de ställer frågor blir det ett sammanhang som rör dem
själva. För läraren blir det ett sätt att få kunskap om vad som rör sig
i deras tankar och vad som är deras erfarenhetsvärld.
Wolfgang Brunner inleder ofta med sådant som har lite spets, lite
udd, är lite diffust, så att det ska väcka frågor hos eleverna. Det är
först när deras frågor kommer som han vet var de beﬁnner sig, var de
är i sina tankar, in sin förståelse och sitt engagemang.
Att kunna väcka frågor, det är det som är själva motorn i klassrumsprocessen, anser Wolfgang Brunner. Målet är att starta denna
process. Först då kan dialogen börja!
– Om jag ska introducera ett arbetsområde och jag bara kör min
del av stoffet, så händer inget hos eleverna. Jag har varit med om det
tusen gånger, att jag gått igenom saker utan att de sedan kan det. Det
är nog när de börjar ställa frågor som de lär sig något. Frågan, det är
stenen i elevens kunskapsbygge. Svaret är bara murbruket emellan.

Lärares frågor
Birgitta Kimber skriver i sin bok Att stå ut med busungar om en rad
olika sätt att ställa frågor. Hon liknar frågandet vid spårning – att man
följer det den andre säger in i minsta detalj. Som en spårhund som ska
hitta tanken. Det handlar om att försöka förstå den andres verklighet.
– Meningen med frågorna är att dels förstå hur den andre tänker,
dels att skapa möjlighet för nya sätt att tänka och därmed förutsättningar för förändring.
Det ﬁnns olika frågor: frågor som öppnar och som man inte kan svara
ja eller nej på. Vad man bör undvika är varför-frågor. Varför-frågorna
vill alltid hitta en rationell förklaring, istället för att frågandet ska vara
inledningen till att förstå en process.
Andra frågor är skillnadsfrågor, att man kan börja förstå ett ”problem” eller en företeelse på ett nytt sätt, t ex: ”Tycker du det är skillnad när ﬂickor är sexuellt aktiva och när pojkar är det?”.
Det ﬁnns också om-frågor, vilka kan leda till att man börjar tänka
i nya banor. Om någon av dina kompisar blev väldigt berusad på en
fest och du såg att en kille hon inte kände var framme hos henne
ideligen, vad skulle du göra då?
I framgångsfrågor handlar det om hur man lyckats med olika saker.
Det är stärkande och tar fram gruppmedlemmarnas kompetens. Som
exempel: ”Jag hörde att ni alla var på en sådan jätterolig fest i helgen
och någon sa spontant att ingen var berusad. Hur gjorde ni då?”.
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Alternativ till frågor

Leif Lindström forskare vid Lärarhögskolan i Stockolm har tolkat
J. Dillons råd till lärare. Dillon har utvecklat en serie artiklar kallad
”Questioning and teaching”. Istället för frågor kan man göra följande enligt Lindström och Dillon:
• Samtalsledaren påstår helt enkelt något som kan vara utgångspunkt för en diskussion.
• Man kan upprepa, sammanfatta eller tolka det som eleven säger: Så
du menar att… du tror att…
• Man kan också hänvisa till vad en annan elev nyss sagt… ”Så du menar att… och Eva nyss hon menade att… Ni verkar ha helt skilda
uppfattningar?”
• Man kan be eleven förklara vad han/hon menar… Kan du förklara
lite mer vad du menar med…? Hur menar du att… etc?
• Be eleven utveckla sitt påstående… På vilket sätt menar du att…
Anser du att… ?

Etiken i samtalet
Det ﬁnns en etik i samtalet som är viktig att uppmärksamma. I inledningen till denna artikel påpekades att alla samtal inte alltid är bra
samtal för eleven. Vi har pekat på konsten att lyssna, att inte moralisera, konsten att ställa frågor och att inte fostra.
En rad material eller program, utgivna av olika författare, används
i undervisningen. Materialen används av lärare i olika syften som
verktyg för hur de ska komma till rätta med mobbning, alkohol, dålig
självkänsla, ”utagerande beteende” m m. En del av dessa material
håller bra kvalitet, andra är sämre. En del har prövats och utvärderats, andra har karaktären av dagsländor.
I en kommande avhandling av Åsa Bartholdsson, baserad på ett
treårigt fältarbete vid några skolor, ställs ﬂera frågor kring skolornas
arbetssätt som används inom området ”elevernas personliga utveckling”. I artikeln På jakt efter rätt inställning – att fostra positiva och
reﬂekterande elever i en svensk skola”, görs ﬂera etiska reﬂektioner
kring arbetssätt och samspel mellan lärare och elev. I sin artikel hänvisar hon bl a till Jonas Frykman som i sin bok Ljusnande framtid,
skriver att skolans centrala teman idag är att ”göra elever till någon
snarare än något”.
Åsa Bartholdsson menar att skolan sätter gränser för hur denna någon ska vara, vilka kvaliteter som är önskvärda. Skolan agerar normsättare på en mängd områden idag: att lära elever att hantera känslor,
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känna det som andra känner, att få individen att frivilligt vilja också det
som denne egentligen inte vill. Eleverna ger prov på en mängd olika
kompetenser har hon sett, de anpassar sig till ”systemet”. De hanterar
en mängd olika förväntningar från föräldrar, lärare och jämnåriga i
en och samma situation. De har en fantastisk förmåga att ”läsa” sina
lärare, att svara rätt och använda de rätta uttrycken.
Som samtalsledare är det viktigt att se sin makt och att relationen
faktiskt är asymmetrisk. Skolpersonal behöver därför få reﬂektera
över hur denna makt förvaltas.
Men det kan också vara så att eleverna blir alltför mycket lämnade
i samtalet, utan en vuxen handledare närvarande. Det kan då vara
svårt för eleverna att upprätthålla en jämlik dialog. Och i alla samtal
kan man självfallet fråga sig – vem äger ordet i samtalet och vem sätter
ramarna för vilka samtal som ska föras? Det är lätt att någon tar makten över samtalet och bestämmer dagordningen. Inte minst vet vi att
detta är vanligt förekommande i skolors samarbete med föräldrar.
I den tidigare omnämnda boken Reaktionskompetens i pedagogernas värld uppmärksammas särskilt behovet av respekt för barnets och
tonåringens integritet. Författarna menar att barnet många gånger
görs till objekt istället för att lärar-elev-relationen blir en subjektsubjekt-relation. Detta rör speciellt barn som lätt hamnar i konﬂikter,
som är ”bråkiga”, som ”stör” m m. Det ﬁnns en dubbelmoral som kan
uttryckas på följande sätt:
”När min relation till barnet/gruppen/klassen lyckas är det min
(och min fostrans/pedagogiska) förtjänst. Men när relationen misslyckas är det barnens fel!” De vuxna i skolan kan aldrig frånsäga sig
ett ansvar som är deras”, skriver författarna. Att det verkligen blir ett
möte – något av samtalets kärna.

Att bygga tillit
Slutligen – ett samtal handlar mycket om att tala med barn och tonåringar – och inte enbart till barn. Att tala med är fokuserat på ett intresse
för vem barnet och tonåringen är, en nyﬁkenhet på den andre. Att tala
till hör mera ihop med informera, fråga ut, intervjua, förmana, tillrättavisa eller förebrå.
Grunden för ärlig kommunikation är enligt många lärare tillit.
Kanske en av de mest centrala i skolors arbete med att utveckla goda
lärprocesser – i alla ämnen. Tilliten skiftar självfallet från klass till
klass. Det arbetssätt som man kan använda i en klass, passar inte i en
annan. Mycket handlar det om både lärarens och elevernas trygghet
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och kontakt med varandra. Därför ser självfallet samtalet olika ut,
mellan individer och mellan grupper. Wolfgang Brunner igen:
– För varje gång måste jag skapa en ny dialog en ny process. Innehållet är till viss del detsamma, men processen är ny. Detta är både
lyckan med lärarjobbet men också det som är krävande. Jag måste
vara lyhörd som person och vara helt närvarande. Jag kan inte gå
dit och ha tankarna på annat håll. Det fungerar bara inte. Jag måste
försöka vara tydlig som person, att jag står för vissa saker, att jag har
ambitioner, att jag bryr mig om dom, att jag tar strid för dom.
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Att tala om sexualitet
och samlevnad i förskolan
av erik centerwall

De ﬂesta som arbetar i förskolan möter barns uttryck
för sexualitet och kärlek. Det kan handla om de sexuella
orden, om sexuella handlingar eller om att ”tycka om”
någon väldigt mycket. Utmaningen för personalen är att
göra frågorna talbara, att skapa en positiv inställning
till kropp och sexualitet och att stödja en identitetsutveckling utan att skambelägga.

S

ambandet mellan barn och sexualitet är ofta en känslig fråga
– för vuxna. Några vill absolut inte blanda ihop de två begreppen och menar att sexualitet i vuxen mening är något långt borta
från barns värld. Andra tycker kanske att man i stället ska använda ord
som sensualitet för att beteckna barns upplevelser, för att tydligt urskilja det från vuxna tankevärldar. Andra åter menar, i likhet med den
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norske psykologen Thore Langfeldt, att i fysiskt avseende har barn
samma förmåga som vuxna att uppleva sin sexualitet.
Kanske är man rädd för att beröva barn deras mentala oskuld om
man alltför mycket blandar samman deras upplevelser med vuxnas.
Kanske är det också den känslan som gör att man kan ha svårt att
hantera situationer när barn visar en sexualitet som kan tolkas med
vuxna ord: barn som onanerar, som till synes upphetsat tittar i en
porrtidning, som vill vara nakna, som vill leka med andra barn på ett
sätt som kan tolkas sexuellt.
Idag, då vi har ett skarpare fokus på sexuella övergrepp mot barn,
kan det också vara svårare att tala om barns sexualitet i allmänhet.
Det kan ﬁnnas risker för sammanblandning. Så t ex kan man tolka
barns sexuella beteenden som symptom på att övergrepp skett. Konﬂikter inom barnomsorgen kan orsakas av olika syn på sexualitet och
hur man ska tolka situationer. Just därför är det nödvändigt att diskutera sexualsyn och hur man ska tolka situationer.

Förhållningssätt
Erfarenheter från förskolan visar att de ﬂesta vuxna är medvetna om
att barn kan leka sexuella lekar med varandra, att ett barn kan somna
med handen på könet och tycka att det känns skönt, att de kan agera
sexuellt nyﬁket, utan att det behöver tolkas som fel eller problematiseras. Redan i den här åldern lär sig barn om roller och mönster,
om att pröva gränser, t ex vilja byta kläder med någon av det andra
könet. Det kan även handla om kroppens upptäckter, som att ”leka
doktor”. Några barn är mer aktiva än andra, som alltid.
Ibland kan könsord komma upp i en barngrupp på ett nästan maniskt sätt. Och om barn sett något på tv, som är sexuellt, kan det
avspegla sig i ord och handling.
Förskolans personal förstår barnens handlingar, men det kan vara
svårare att tala med varandra om det. Det kan vara en orsak till att
personal ofta inte vet hur de ska bemöta barnen på ett sätt som känns
adekvat. Anna Kosztovics har, i samarbete med rfsu Malmö, gjort
en undersökning av personalens inställning till barns sexualitet på 53
olika förskolor.
Hon menar att personalen oftast är relativt positiv till de sexuella
uttrycken som t ex onani och lekar. Men man är mer orolig för kollegors och föräldrars inställning. Förbud och negativa attityder har oftare en grund i föreställningen om andras uppfattning. Anna Kosztovics menar att det är just detta som kräver diskussion och klargörande.
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Eventuella konﬂikter handlar mer sällan om barnen och utspelar sig
oftare inom personal eller i förhållande till föräldrar.
Frågeställningar handlar om hur man ser på sexualitet och genus, om gemensamma förhållningssätt och hur man ska motivera
sitt arbete och bemöta föräldrars frågor. Anna Kosztovics mätte inställningar till olika aspekter av barns sexualitet före och efter en
informations- och diskussionsträff och visade att gemensamma diskussioner skapar förhållningssätt som är mer positiva till barns sexualitet. Då kan personalen på ett mer professionellt sätt möta föräldrar och förklara verksamheten.
Frågeställningarna i rapporten av Anna Kosztovics handlar om
inställning till nakenhet, onani, sexuella lekar, föräldrars uppfattning
och de sexuella orden. Personalen betonade den positiva inställningen till barns sexualitet och behovet av att kunna prata om det som
händer. Då är det också lättare att avgränsa utan att skambelägga.
Personalen vill göra det som är bra för barnen. Till exempel kom
man ofta fram till att det är normalt för barn att onanera. När de
vuxna väl bestämt sig för att stå för det inför varandra, och inför
föräldrarna, blev det lättare att avbryta onani vid opassande tillfällen, utan att förmedla skam. De kunde hänvisa till att det är okej
att onanera i vilorummet.
Ottar, nr 2005

Orden
För att kunna prata om sexuella frågor behövs ord för sexualitet och för
kön. Vad kallar man den lilla ﬂickans och den lille pojkens kön? Särskilt
ﬂickans kön har ju varit omgivet av tabun och Anna Kosztovics tog för
några år sedan initiativet till den diskussion, som ledde fram till ordet
”snippa”, som ett ord som kan användas i stället för alla omskrivningar
och privata lösningar. En beteckning som både blev accepterad och ifrågasatt. Men diskussionen skapade i alla fall ett medvetande om nödvändigheten av att använda ord för att bekräfta den fysiska existensen. Att
ordet snopp används för den lilla pojkens kön är mer accepterat.
Anna Kosztovics bekräftar också, utifrån sin erfarenhet med att
föreläsa för förskolan om sexuella frågor, att det ﬁnns en tendens
att snabbare problematisera ﬂickans sexualitet. Man talar oftare om
ﬂickans onani som ett problem än den lille pojkens, t ex om ﬂickan
stoppar upp ett föremål i vaginan. När man talar om tvångsmässig
onani handlar det nästan alltid om en ﬂicka.
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Det ﬁnns också en tendens att dela in ﬂickor och pojkar efter
könsrollernas förväntningar. Pojkar riskerar att ses som skyldiga och
ﬂickor som offer, i ett eventuellt sexuellt samspel. Då kan det bli
laddat om man går utanför rollerna, t ex om pojkar och ﬂickor byter
kläder eller om barn av samma kön leker med varandra på ett sexuellt
sätt och om ﬂickor är mer utagerande.
Att acceptera könsöverskridande lekar och sätt att klä sig är också
betydelsefullt för de barn som har en tendens att identiﬁera sig med det
andra könet. De ska inte behöva känna att deras upplevelser är ”fel” eller
opassande. Det är skolans skyldighet att stödja barns och ungas identitetsutveckling, även dem som idag kallas för transpersoner.
IngBeth Larsson är beteendevetare och har undersökt hur barns
utveckling speglas i deras medvetenhet om könsskillnader, hur barn
relaterar till andra och hur de lär sig om sexualitet. Hon visar att det
sexuella undersökandet ingår i utvecklingen och att det är vuxna som
måste bearbeta sina föreställningar om barns sexualitet. I sin undersökning drar hon en skarp gräns mot sexuella övergrepp.

Frågor att diskutera
I boken Barnens kärleksliv (Prisma 1983) ﬁnns exempel på olika situationer som kan uppkomma spontant: testning av könsord, sexlekar
och ”doktorslekar”, onani, någon hittar en porrtidning på en utﬂykt,
någon tar av sig kläderna, och andra gör det också, någon tar på en
vuxen på ett alltför intimt sätt, rykten om blottare eller pedoﬁler, intryck från ﬁlm och tv, frågor om sex, kärleksrelationer mellan barn,
och så vidare.
Föräldrar kan ha hört rykten eller reagerar på situationer de ser
när de kommer till förskolan. Även mellan personal kan det hända att
rykten går och att man misstänkliggör tredje person. För att förbereda sig på det spontana bör man inom personalen diskutera igenom
olika förhållningssätt och syn på sexuella frågor.
Har barn en sexualitet? Kan barn bli kära?
Hur ser man på handlingar som kan tolkas sexuellt? T ex onani eller annan form av sexuell beröring av den egna kroppen under vilan?
Ska man skapa privata rum/hörnor där barnen kan vara ostörda?
I vilka situationer ska man ingripa?
Hur förklarar man för barn vad pornograﬁ är, t ex om någon hittar en
porrtidning? Eller har sett en pornograﬁsk ﬁlm?
Eller vad säger man om barnen hittar en kondom i parken?

128 hela livet – 50 år med sex– och samlevnadsundervisning

Hela livet.indb 128

2005-11-09 20:00:12

att tala om sexualitet och samlevnad i förskolan 129

Hela livet.indb 129

2005-11-09 20:00:12

Hur ska man förklara vad en blottare/pedoﬁl är?
Ska man ha ett särskilt möte med föräldrar, t ex om nakenhet och regler
kring sexuella frågor?
Vilka är de vanligaste frågorna?
Hur ska man svara på de vanligaste frågorna?
Vad är bra förhållningssätt?
Hur ska man prata om homosexualitet på ett positivt och accepterande sätt?
Hur ska man tala om olika typer av familjer så att alla barn känner sig
inbegripna?

Sexualupplysning
Förutom reaktioner på spontana situationer behövs också någon
form av sexualupplysning inom förskolan, kanske för att bekräfta
kroppens funktioner eller för att förbereda barn för olika situationer
som vuxenvärlden visar. Beprövade sätt att arbeta är att rita en kontur
av en kropp med den egna som modell och sätta ut kroppsdelar och
namn. När det gäller könsord kan man göra synonyminventeringar
och förklara innebörder. Idag ﬁnns det ju också böcker för barn om
hur man blir med barn, om homosexualitet, familjeformer, adoption,
graviditet, kärlek m m.
Diskussioner kring hur man ska ordna det mysigt, skapa privata
hörnor, skapa regler och samarbeta är ju en del av det dagliga livet,
men också en fråga om sexualupplysning.
Frågor om jämställdhet och genusfrågor, könsroller, handlar
framför allt om hur vi behandlar ﬂickor och pojkar olika, ofta utan
att vara medvetna om det. En annan fråga är hur vi kan kompensera
det rolltänkande som redan ﬁnns i barngruppen genom att stödja
den andra sidor i personligheten. Att inte själv förutsätta brist på
jämlikhet, liksom att inte skuldbelägga, är ju också en del av det som
kallas genusarbete.
En aldrig så genomorganiserad upplysning ersätter inte behovet
av att personal bearbetar sina egna föreställningar och attityder. Personalgruppens gemensamma medvetenhet är grunden för arbetet
med sex och samlevnad i förskolan.
Sexualitet och övergrepp

Flera böcker har skrivits om sexuella övergrepp mot barn och det
bör också ﬁnnas en beredskap att hantera sådana situationer där
man misstänker att barn far illa, också när man tror att de utsätts
för sexuella övergrepp. Indikationer på när man kan misstänka över-
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grepp kan vara ﬂera men behöver inte handla om ett enskilt sexuellt
gränsöverskridande. Det är inte förskolans sak att utreda misstänkt
övergrepp men den har en skyldighet att anmäla misstanken till sociala myndigheter eller till polis.
Sexuella övergrepp mot barn har alltid funnits men har idag fått
större uppmärksamhet än tidigare. IngBeth Larsson har undersökt
förekomsten av sexuella handlingar inom förskolan och sambandet
med sexuella övergrepp. Hon har visat att sexuella handlingar och
situationer förekommer mellan barn, men att de oftast inte alls är
uttryck för övergrepp eller gränsöverskridanden. De tillhör utvecklingen och är en väg att förstå och uppleva kroppen.
Utmaningar idag

Utmaningar idag är, precis som för trettio år sedan att göra frågorna
talbara, att skapa en positiv inställning till kropp och sexualitet och
att stödja en identitetsutveckling utan att skambelägga.
Erfarenheterna visar att personalgrupperna behöver stöd och
hjälp att skapa en gemensam grundsyn kring sexualiteten. För detta
behövs fortbildning och en insikt i att de egna kunskaperna är värdefulla och kan hävdas också inför föräldrar. Personalen inom förskolan måste utgå från sina egna föreställningar och egna behov av att
sätta gränser utan att skambelägga. Det är just för att detta är så svårt
som vi behöver samtalen och toleransen mot andra värderingar.
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Upplevelsen ﬁnns inom oss
av erik centerwall

Att arbeta med sex och samlevnad med 10–13-åringar
handlar om att ge kunskap. Men också om att bekräfta
det halvt hemliga. Ge eleverna verktyg som hjälper dem
att hantera framtiden. För många lärare ﬁnns det inget
tacksammare arbete.

S

ex och kärlek som inre känsla och som yttre händelse blir så
ytterst närvarande på mellanstadiet, en tid av sällsamheter*.
”Ibland när jag är själv hemma och lyssnar på någon lugn radiokanal… då brukar jag tänka på killar och sånt där. Då tänker jag
mest på hur de ser ut och så. Eller om man har sagt någonting, gjort
bort sig. Då tänker man att man inte gjort det – och på vad man
skulle ha sagt istället.”
Julia
* Artikeln bygger på intervjuer med lärare på mellanstadiet och material från intervjuer med elever och från klassundervisning.
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”Jag brukar också fantisera om killar ibland, om hur de ser ut och så.
Men det är liksom: i tre dagar kanske jag gillar en person, sedan börjar jag gilla någon annan. Men man gillar ju den andra fortfarande,
men inte lika mycket. När man fantiserar så ser man den som man
gillar framför sig och ibland säger han och gör saker.”
Anna
Julia och Anna är båda tretton år, men visst skulle de kunnat tillhöra
vilken ålder som helst. Det mesta av sexualiteten och kärleken utspelar sig inom oss, vi fantiserar och drömmer om scener och känslor,
intimt förknippade med förhoppningar och oro. Inom oss ﬁnns de
snabba reaktionerna på vad vi ser, vad vi längtar efter, vad vi är rädda
för. Här ﬁnns en långsam väntan på att något ska hända. Det kan
handla om kärlek eller om en erotisk upplevelse som söker ett yttre
fäste. Anna och Julia kan berätta om dessa drömmar.
Samma inre upplevelser kunde berättas av två pojkar, om någon att
tycka om, om fantasierna, men kanske skulle det vara svårare för en
pojke att berätta. Trots att pojken ligger varje kväll och tänker på en
viss person. Om det är svårare för honom än för en ﬂicka att sätta ord
på sina känslor, då har han antagligen redan tagit del av den censur till
tystnad som är förknippad med de sociala förväntningarna på pojkar.

Att bekräfta
Flickor och pojkar lär sig att undertrycka, tiga med och förneka olika
sidor i sina personligheter. Därför är uppgiften med kunskapsområdet sexualitet och samlevnad att bekräfta, att också denna inre förnekade värld är betydelsefull, både för ﬂickor och pojkar. Det kan
handla om att sätta ord på längtan, upphetsning, det fysiska könet,
kärlek, blyghet, drömmar… Allt detta kräver också respekt för den
personliga integriteten och rätten till att behålla sina egna hemligheter i det privata. Sex och samlevnad handlar ju om att stödja och
bekräfta det som ger självkänsla.
En lärare berättar hur hon lät ﬂickor och pojkar arbeta med sina
föreställningar om könsskillnader. Efter ömsesidiga frågor och diskussioner kom de fram till att dessa skillnader framför allt fanns på
det fysiologiska planet.
Om en ﬂicka eller pojke har kärleksfulla fantasier om någon av
samma kön, då kanske detta är ännu mer hemligt: ”Det kunde jag
inte berätta för någon enda människa, jag trodde att jag var ensam
i världen som kände så”, säger en homosexuell kvinna när hon ser
tillbaka på sin barndom.
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De censurtendenser som skapar denna föreställning om ensamhet
brukar kallas för heteronormativitet, det ﬁnns en norm i samhället som
de ﬂesta tar för given. Normen säger att det är självklart att pojkar och
ﬂickor är heterosexuella med ett givet intresse för varandra. Det som
inte stämmer med heterosexuella mönster, förpassas till det fördolda.
Heteronormativitet – och normativitet

Men det är inte bara så att denna heteronormativitet drabbar homosexuella kvinnor och män. Normativiteten låser också fast ﬂickor i
vissa beskrivningar av vad det är att vara ﬂicka, och den binder pojkar
till andra beskrivningar av vad det är att vara pojke. Man kan säga att
det ﬁnns en uteslutandets pedagogik som tvingar in oss i roller och
mönster, i könsroller, i vad som brukar kallas för ett genustänkande.
Budskapet är: Det passar sig inte att du är sådan!
Men det ﬁnns också andra typer av mer eller mindre outsagda
regler för vad som passar sig, t ex för en viss ålder. Kanske kunde man
kalla det för åldersnormativitet. Det kan handla om att gamla inte bör
tänka sexuellt. Men också att barn inte har sexuella känslor. Det bär
vuxna människor emot att tänka sig barn och unga som sexuella. Det
stör på något sätt den oskuldsfullhet som förknippas med barndom.
Och kring begreppet sexualitet kan det ﬁnnas negativa associationer.
Följden kan bli att man utesluter eller förnekar centrala upplevelser i
ungas värld. Eller tvärtom, att man som vuxen sexualiserar händelser,
ser dem mer i ett sexuellt vuxenperspektiv än det är frågan om.
Den främsta orsaken till att vi arbetar med sex och samlevnad på
mellanstadiet är att vi vill göra känslor, tankar, kärlek och sexualitet
talbara. Vi gör det för att skapa självkänsla, bekräfta upplevelser och
motverka censurattityder, för att bejaka och respektera en personlig
öppenhet. Allt detta ses som förutsättning för att relatera till andra
och för ett sexuellt liv. Och det ses som en förutsättning för ett sexuellt liv och ett skydd mot sexualitetens risker.
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En dikt av en sjätteklassare
Röd, Röd, Röd
Röd är kärlekens färg.
Varför just röd?
Man avbildar hjärtat rött, läppstift är rött.
Allting är rött, rött, rött…
Svart, grönt, nej, det är rött!
Att vara kär är en härlig känsla.
Alla skriver att man har fjärilar i magen.
Visst man kanske är nervös men man skall inte överdriva.
Många ungdomar är galna i sex. Jag tycker att sex är naturligt.
Jag skäms inte för att titta på porr, fast det har jag ändå inte gjort.
Det är många i min ålder som frågar chans.
Om jag vill fråga den jag är kär i, går jag fram och säger det.
De ﬂesta som är kära i min ålder blir kära för att personen är allmänt populär
eller klär sig snyggt.
Ibland gör de paren slut efter en eller två dagar.
Jag känner en tjej, vi kan kalla henne ”Anna”, som har varit ihop med massor utav
killar i någon dag eller så. Det tycker jag är fel.

En samhällsspekulant

Samhällsspekulanten är en pojke eller ﬂicka, tolv år gammal, med
aningar om att framtiden kommer att innebära förändring: kärlek,
relationer, sexualitet och ställningstaganden.
Mellanstadiet präglas av upptäckter av vuxenvärlden och av situationer, som någon har kallat för sällsamheter. Sådant som händer
men är utan sammanhang men ändå berör en på något sätt. Många
frågor från unga på mellanstadiet speglar ett behov av distans till den
vuxna sexualiteten.
Sätt att arbeta

Sju pojkar i en liten samtalsgrupp: den första frågan till den vuxne
ledaren är om han snattat någon gång. Sedan berättar en pojke att
han tittat på porr. Han tyckte det var häftigt. Kanske sa han det för
att han tänker sig att man bör tycka så tillsammans med andra killar.
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– Men tyckte ni inte att det var konstigt också?
– Jo, det var ju äckligt också.
Sällsamheter innehåller ofta precis sådana dubbla upplevelser, av något ”häftigt” och annorlunda, och av något som är konstigt eller just
äckligt. Många frågor i den här åldern speglar just denna ambivalens.
Men upplevelsen av sällsamheter innebär också ett skydd, den innehåller en distans, så att man kan ställa sig utanför och titta på utan att
riskera att bli involverad.
Den ambivalensen ger en bild av undervisningen om sex och samlevnad på mellanstadiet. Den vanligaste frågan från en lärare kan
vara: Hur ska man prata med unga i mellanstadieåldern om sexuella
frågor? De är ju både barn och vuxna.
Att tala om de ”klassiska” upplysningsfrågorna behöver inte vara
så svårt: hur barn kommer till, kroppsförändringar, den fysiska puberteten. Här kan man ju vara saklig och luta sig mot fakta.
Men samtidigt har man kanske som lärare en känsla av att eleverna
har frågor om något helt annat, några kanske har det, andra inte. Några går kvar i barndomen och andra är mer avancerade i sina frågor.
En del lärare tar fasta på samlevnaden som tema. En lärare berättar att hon startar med en frukost tillsammans. Eller att eleverna en
bit in i undervisningen om sex och samlevnad får arrangera en ”kärleksmåltid”. Några lärare berättar att eleverna får lära sig att ge och
ta emot kroppsmassage. Det blir ett sätt att ta hand om varandra, att
lära sig slappna av och att visa respekt för varandra.
Olika program som t ex ”Charlie”, om social kompetens, är till för
att eleven ska bli medveten om sig själv och träna sig i hänsyn och
vänskap. Värderingsövningar som ”Heta stolen” är vanliga på mellanstadiet och skapar självmedvetande kring attityder och normer.
Rollspel och forumteater, där eleverna kan styra händelseförloppet,
används av några lärare. Diskussionerna kan handla om kärlek likaväl
som sexuella trakasserier och könsord.
Analyser och utställningar kan beskriva könsroller, ”fråga chans”
situationer, påverkan genom tv, mode och reklam, m m. Kritiken
mot hur den kommersiella världen säljer olika teman till unga är ett
givet tema för många lärare och elever.
I korta uppsatser kan elever uttrycka sig genom att skriva om kärlek,
drömkillen eller drömtjejen. Här ﬁnns en risk för heteronormativitet
– att man förutsätter att det gäller en person av det andra könet. Men
man kan göra övningen mer neutral genom att be elever att också be-
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skriva någon av det egna könet. För detta skapande ﬁnns inga gränser.
Sätt att ”ta kontakt” och ”göra slut” med någon är tacksamma teman
i gruppdiskussioner. I några klasser gör man inventeringar av teman
att tala om, ordlistor med sexuella termer och uttryck.

Motivera sitt arbete!
Vad många lärare egentligen drar sig för är alltför öppna och påtagliga diskussioner kring sexuella frågor. Man kan vara rädd för att få
kritik av någon förälder eller att ”förföra” unga in i alltför avancerade
situationer. Man kan oroa sig för att inte framstå som korrekt inför
kollegor. Vad ska de tro om mig?!
Kanske ifrågasätter man också sig själv: Är jag verkligen den rätta
att prata om detta?! Om man själv eller omgivningen ifrågasätter
innehållet i sexualitet och samlevnad på mellanstadiet, kan orsaken
vara att man inte har en klar bild av vad det handlar om. Man kan
som förälder också ha en bild av barns värld som mer oskyldig och
skyddad än den är. Det är därför som sexualitet och samlevnad i skolan behöver ﬁnnas och ha hög kvalitet.
Bara ordet sex kan för en del verka alltför oseriöst och slängigt.
Orden sexualitet, samlevnad, relationskunskap, jämställdhet eller
livskunskap beskriver bättre vad det handlar om.
Det är viktigt att man kan motivera sitt arbete inför andra. Här är
några syften och motiv för sexualitet och samlevnad på mellanstadiet.
De främsta motivet för kunskapsområdet är att förbereda elever på
kommande situationer. Genom ett dynamiskt arbete lär de sig grundläggande kunskaper, att uttrycka känslor, diskutera sexuella risker och
att respektera varandra som individer. Jämställdhet är en grund för
det dynamiska arbetet. Det kan handla om att ﬂickor inte respekterar pojkar, utan ser dem som kärleksobjekt på ett gränsöverskridande
sätt, eller att man använder könsord som vapen mot enskilda personer.
Sexuella trakasserier kan vara del av en mobbning av elever.
Det går inte att komma ifrån att det yttersta syftet är att skydda
ﬂickor och pojkar för eventuella kommande sexuella risker, vilket
också innebär att prata om t ex preventivmedel. Att kunna prata öppet och respektfullt om känsliga frågor ses som ett sätt att skapa integritet vilket också är ett skydd mot t ex sexuella trakasserier eller
andra former av gränsöverskridanden. Att göra känsliga frågor pratbara är en viktig del av sexualupplysningen.
Men för att göra kunskapsområdet trovärdigt måste man bejaka
bilden av sexualitet och kärlek som central för varje människas ut-
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veckling till vuxenliv. Det handlar om längtan efter en relation, kärleksbesvikelser, misslyckanden, undran om hur sexualiteten utövas.
På mellanstadiet ﬁnns redan början till denna livsresa i begrepp som
t ex fråga chans, göra bort sig, längtan och hemlig förälskelse.
Det går knappast idag att isolera barn från den sexualitet som uttrycks i vuxenvärlden. Det kan handla om dokusåpor i tv, kärleksﬁlmer, pornograﬁ på Internet eller sex i ungdomstidningar. Sexualitet
och samlevnad har en betydelsefull uppgift i att analysera och avslöja
de missförstånd och den ensidiga människosyn som ﬁnns i media.
Det kan vara frågan om kroppsﬁxering eller om sätt att använda sexualiteten i en dokusåpa, annonser eller pornograﬁ som kan ses som
kvinnoförnedrande.
Att ha pornograﬁ som tema kan vara problematiskt eftersom många,
kanske de ﬂesta, inte sett pornograﬁ. Det är inte lämpligt att visa pornograﬁ i skolan och man kan inte förutsätta att eleverna känner till vad
det handlar om.

Frågor på mellanstadiet
En vanlig metod för kunskapsområdet sexualitet och samlevnad är
att samla in anonyma frågor från elever, t ex genom att använda en
frågelåda. Frågorna speglar ofta den komplexa verklighet som håller
på att öppna sig för unga ﬂickor och pojkar.
Det komplexa ﬁnns inte bara i frågornas sakliga innehåll utan i
att frågorna också har en annan innebörd. Frågor om kroppen kan
även handla om bakomliggande existentiella tankar: Duger jag? Är
jag som de andra? Vad är det för fel på mig?
Hur stor är en snopp i tolvårsåldern?
Redan då kan frågan vara väckt om utseende. Det kan handla om hur
man duger sexuellt. Eller det kan vara frågan om en jämförelse med
kamrater som kanske utvecklas snabbare. Frågor kan handla om att
brösten är olika stora eller om muskelmassa. Bakom detta ﬁnns hela
tiden jämförelser med jämnåriga.
Visa oss hur ett könsorgan ser ut, jag fattar inte.
Det som är självklart för en vuxen kan vara svårt att förklara för barn.
Kanske undviker man också det mest påtagliga, för att man själv
tycker det är pinsamt.
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Varför gör det ont första gången?
Den frågan knyter an till andra som handlar om mens eller om mödomshinnan. Svaret kan vara sakligt. Men sådana frågor kan också
ses som en förberedelse på något som en gång ska hända. Bakom kan
även ﬁnnas motvilja inför samlaget. Hur ska det gå till? Måste jag
verkligen. Det verkar helt omöjligt.
Hur känns det att hångla?
Hur känns det att ta på en annan människa? Att smeka någon? Det
här är en av många frågor om sexualitetens handlingar. Hur känns
det? Man vill ju helst veta innan man gör det. En annan liknande
fråga kan vara: Hur blir man kåt? Svaren kan beskriva erogena zoner
och lustfyllda situationer. Men det kan även ﬁnnas outtalade prestationskrav i frågan, som handlar om att själv bli kåt eller att få en
annan att bli kåt. Och hur detta ska ske i en framtid? Frågan kan vara
en förberedelse inför något sällsamt.
Vad är kärlek?
Kärleksfrågorna handlar oftast om självkänsla och sätt att relatera.
De kan i likhet med utseendefrågor läggas ut i gruppen för diskussioner. De knyter också an till färdigheter och att våga. På mellanstadiet är nog inte den mest akuta frågan genomförda samlag utan
snarare vad man ska göra när man kommer nära. Att kyssas kan vara
ett sådant tema.
Det kan handla om ett ord som man ofta hört men egentligen inte
förstår innebörden av. Lägger man ut dem i en grupp eller klass kan
svaren handla om allt från gosedjur och föräldrar till någon att vara
tillsammans med. Att vara tillsammans behöver då inte betyda mer än
att man säger det. Det behöver inte betyda att man är det i praktiken.
Vad är analsex? är en av många frågor som kommit på senare år,
sannolikt på grund av att pornograﬁn idag är lättare att få tillgång
till. En annan fråga kan vara: Hur smakar sperma? Dessa frågor visar på pornograﬁns inﬂytande: att bli normgivande för hur man ska
utöva sex.
I en ålder då man har många frågor om den framtida sexuella
praktiken blir det nödvändigt att besvara de missförstånd som skapas
av pornograﬁn: Analsamlag är inte särskilt vanligt, något de ﬂesta
gör. Man bestämmer själv. Sperma smakar salt och lite beskt. Men
det är inte heller något man måste göra,dvs smaka på den.
Även de klassiska frågorna kring mens, preventivmedel och onani
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ﬁnns oftast med i en frågelåda. Onani är det vanligaste sexuella beteendet i förpuberteten och tonåren och därför ﬁnns det också många
föreställningar kring den egna onanin och andras. Onanerar jag för
ofta? Är det farligt? Hur gör man? är vanliga frågor.
Frågor kring onani kan också vara för intima för att ens ﬁnnas
med i en frågelåda. De hör till de frågor som man får anta ﬁnns där
ändå och som därför bör tas upp i undervisningen. Andra sådana
frågor kan handla om den första utlösningen eller om det kvinnliga
könets utseende.

Sexuella kränkningar
Med tanke på hur vanliga sexuella gränsöverskridanden och kränkningar är i samhället, är det nödvändigt att tala om detta. Det kan
vara i form av diskussioner kring någon aktuell händelse som de läst
om i tidningen, eller i form av rollspel om gränser för närhet. Det
bör också framgå att man kan berätta om detta för någon särskilt
ansvarig på skolan.
Beskrivningarna av sexuella gränsöverskridanden bör vara könsneutrala. Även många pojkar utsätts och för dem kan det vara svårare
att berätta. Att ge bilder av vad som kan accepteras och att man har
rätt att säga nej är betydelsefullt, vare sig det är en närstående som
vill ge en smällkyss eller någon som tar på en på ett menande och
sexuellt sätt.
Även här gäller att skolan bör ha en beredskap för att ta emot och
stödja de elever som berättar om sexuella övergrepp eller gränsöverskridanden.
Att skapa diskussionsgrupper eller andra typer av forum för samtal
kan vara ytterst tacksamt på mellanstadiet. Det kan handla om att diskutera kroppens förändringar, sätt att relatera, konkreta upplevelser,
missförstånd och framtidsdrömmar. Allt detta handlar om att göra frågor talbara och att skapa en spegel för den personliga utvecklingen.
Referenser
Centerwall, Erik. Här ﬁnns en jag gillar! Material för mellanstadiet. Lafa,
Stockholms läns landsting. 2000.
Lundahl, C. Elevers vanmakt. Rapport 1. Inom forskningsprojektet: elever
som medforskare. 1996.
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Askebyskolan är en F-6 skola i Rinkeby. Skolan har en europaproﬁl, med
inriktning på språk och kommunikation. Askebyskolan, som har fått Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning, har ett språkprogram där
alla elever från F-6 får undervisning i engelska med engelskspråkiga lärare.
Deras sex- och samlevnadsundervisning sker i helklass under två veckor på
vårterminen i årskurs 6.

Anpassning och helhetssyn
av hetty rooth

I Askebyskolan samarbetar elevhälsan, lärare och
ungdomsmottagning om sex- och samlevnadsundervisningen i årskurs 6.
– När lärarna är med i arbetet skapas en helhet för
eleverna där de kan vara kvar och landa under två
veckor, säger skolsköterskan Eva Thanger.

A

skebyskolan i rinkeby har haft sex och samlevnad för ﬂickor
och pojkar i årskurserna 5 och 6 i ﬂera år. Skolsköterskan höll
i tjejträffarna och den manlige kuratorn i killsnacket.
Men när kuratorn slutade försvann killsnacket med honom.
– Det året blev killarna, som skulle börja sexan jätteoroliga – åh nej,
ska inte vi få något killsnack nu, säger skolsköterskan Eva Thanger.
Så den nya kuratorn Åsa Nordqvist och jag bestämde oss för att ta
tag i sex- och samlevnadsundervisningen. Men hur skulle vi göra för
att möta killarna också? Vi visste ju att behovet fanns.
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Det slutade med att Eva Thanger och Åsa Nordqvist utarbetade
ett förslag till två temaveckor för skolans två sjätteklasser med ca 17
elever i varje. Varje grupp skulle träffas sex gånger. Tre gånger ena
veckan och tre gånger den andra under en förmiddag varje gång. En
av de sex träffarna skulle vara ett besök på ungdomsmottagningen.
Verksamheten är nu inne på sitt tredje år.
– Idag är sex- och samlevnadsundervisningen koncentrerad till
årskurs 6 på vårterminen, säger Eva Thanger. Självklart pratar jag
fortfarande med eleverna i årskurs 5 individuellt och om de behöver
det. Men i elvaårsåldern är de ﬂesta fortfarande rätt små. På våren i
sexan börjar de komma upp i puberteten och kroppen förändras. Då
kan de relatera lite mer till sig själva.

Samarbete med lärarna
Eva Thanger och Åsa Nordqvist understryker att sex- och samlevnadsundervisningen genomförs allra bäst i samarbete med skolans lärare.
– Vi försöker uppmuntra lärarna att delta, och vi månar om att de
ska jobba parallellt med oss, säger Åsa Nordqvist.
– Under ett första planeringsmöte med lärarna talar vi om hur vi
tänker lägga upp temaveckorna. Det gäller att få ihop schemat så att sex
och samlevnad blir en prioritet och våra lektioner inte krockar med någonting annat. Därför är vi är ute långt i förväg och planerar in datum.
– Förra året satsade lärarna helhjärtat på sex och samlevnad under
de här två veckorna och hade kärlek som tema i all undervisning. De
deltog i våra lektioner och på svenskan jobbade de med kärleksdikter. I bilden målade eleverna hjärtan och kärleksmotiv. På biblioteket
lånade de allt som fanns inom det här området och de gjorde ett eget
klassbibliotek.
– I år hade vi dessutom förmånen att det fanns två manliga lärare i
skolan. Då kunde vi bolla frågor till dem och få svar även från vuxna
män.
– När lärarna är med i arbetet blir det en helhet för eleverna, säger
Eva. Sex- och samlevnadsfrågorna sätts in i ett sammanhang och blir
inte lösryckta, som om de hade en lektion och sedan gick de vidare
till nästa ämnesområde. Eleverna kan gå in i temat och stanna kvar i
det. De kan leva kvar och landa i olika frågor under två veckor.
Eva och Åsa beslutade sig också för att arbeta med helklass, pojkar
och ﬂickor tillsammans. En viktig integrationsfråga, menar de, eftersom alla elever behöver samma information.
– Jag tror inte på att segregera könen i andra sammanhang, säger

144 hela livet – 50 år med sex– och samlevnadsundervisning

Hela livet.indb 144

2005-11-09 20:00:15

Åsa Nordqvist. Därför ser jag det som en tillgång när det här tänkesättet även ﬁnns i skolan. Eftersom barnen hos oss kommer från olika
kulturer tror vi dessutom att det är viktigt att ha så få hemligheter som
möjligt.
– Vår utgångspunkt är att man kanske inte pratar lika öppet i alla
kulturer. Männen tar t ex inte alltid del i kvinnornas bestyr med mens
och graviditet. Därför bjuder vi in alla till att få samma information.
– Jämfört med de tjejträffar som jag hade tidigare, ser jag en fördel
med att pojkar och ﬂickor möter varandra med sina frågor, säger Eva
Thanger. Killarna får veta mer om tjejerna och tjejerna får veta mer
om killarna.
– Endast en gång, under andra veckan, träffar vi pojkar och ﬂickor
var för sig. Vid det tillfället har vi möjlighet att fördjupa samtalet och
skapa utrymme för frågor som är viktiga för just den ﬂickgruppen
eller pojkgruppen.

Många frågor
– Eftersom skillnaderna i elevernas utveckling kan vara så stora hos
barn i tolv-trettonårsåldern är det en förutsättning att vi anpassar
innehållet i temaveckorna efter gruppernas behov, säger Åsa Nordqvist. Det innebär att upplägget ser olika ut från grupp till grupp,
beroende på deras mognadsnivå.
– Vi försöker alltså aldrig att lägga på dem information som de
inte är färdiga att ta emot. Grundläggande kunskap, biologisk teori
om hur vi fungerar får alla. Men hur vi sedan går vidare i samtalen
beror på gruppen.
– Under temats första förmiddagspass är det mest jag som pratar,
säger Eva Thanger. Då går jag igenom lite anatomi och fysiologi,
som mens, ägglossning och spermieproduktion. Sedan kan vi släppa
det och börja samtala.
– Fördelen är att Eva avdramatiserar alla ord som kan bli fnittriga,
säger Åsa. Som penis, erektion, stånd och samlag. Ord som barnen
kan lyssna på lite i lugn och ro när Eva står där framme.
– Ibland lyckas man riktigt fånga gruppen vid det där första tillfället, säger Eva. De sitter inte i sina bänkar utan vi ﬂyttar fram dem
nära, så att vi riktigt har kontakt med dem. Och så pratar vi. Om
graviditet och förlossning. Jag ritar på tavlan och berättar, och precis
när barnet föds är stämningen helt förtätad. Det känns unikt att ha
dem så nära. Alla är jättefokuserade och ingen säger något som inte
har med ämnet att göra.
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– De ﬂesta har många syskon, de har egna erfarenheter, den ena
mer dramatisk än den andra, som de gärna delar med sig av. I början
på dagen har vi allra först talat om tystnadsplikt i gruppen. Så att alla
är överens om det. Och vi avslutar den första förmiddagen med en
frågelåda. Då får de skriva vad de vill. Pojkarna vill ofta veta om sig
själva och sina kroppar men också mycket om ﬂickor och kvinnor.

Fördjupning
Eva Thanger och Åsa Nordqvist berör mängder av ämnen under de
två sex- och samlevnadsveckorna, men vilka man fördjupar sig i och
hur mycket, styrs av hur gruppen tar emot informationen och vad
den efterfrågar.
– Vi går igenom det mesta, om olika lagar, och om rätten att säga
nej. Om att villkoren kan vara olika, beroende på hemförhållanden
och kulturell bakgrund. Det blir ofta diskussioner om vad som är rätt
och fel, och att man inte ska fördöma andra.
– Om vi märker att en grupp har behov av att prata om könssjukdomar eller om olika typer av sexualitet så gör vi det. Det kan ﬁnnas
barn i gruppen som har en identitetskonﬂikt och inte vet riktigt var
de hör hemma. Då kan vi visa att det ﬁnns bra vuxna att prata med.
Annars berör vi bara kortfattat och svarar på frågor.
– Någon gång under den första veckan försöker vi styra in samtalet lite grann på pornograﬁ, säger Eva. Eftersom många barn har
kikat på det för att de har massor med tv-kanaler hemma.
– Vi talar om vad pornograﬁn fyller för funktion och vi försöker få
dem att tänka efter vilka det är som är med i ﬁlmerna. Skulle det vara
bra om det var ens egen mamma eller syster? Så länge man inte med
stolthet kan säga, ’har du sett min systers nya ﬁlm,’ är det då okej att
titta på någon annans syster?
– Samtidigt är pornograﬁn ett exempel på hur vi försöker anpassa
oss efter var gruppen beﬁnner sig, säger Åsa. Har vi en grupp som
inte är i närheten av att titta på porr så ger vi oss inte in på den diskussionen heller.

Ungdomsmottagningen
På måndagen i andra veckan gör grupperna ett besök på Tensta ungdomsmottagning. Besöken har anpassats till barnens ålder och behov
i samarbete med ungdomsmottagningens personal.
– Med barn i den här åldern kan man inte sitta i två och en halv
timme timmar och begära att de ska lyssna. När de sjunker ner i en
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skön soffa på ungdomsmottagningen, med mysiga kuddar och små
levande ljus på bordet så somnar de. Det blir för segt.
– Därför får de bara lite kort och enkel information, som en liten
repetition av det vi pratat om tidigare. Kuratorn på ungdomsmottagningen använder en del andra ord och det är bra.
Barnen får också titta på en kondom och på gynstolen och hela besöket tar mindre än en timme. Det är precis lagom för att uppehålla
koncentrationen hos dem.
– Det viktigaste är kanske att de lär sig att hitta till ungdomsmottagningen, säger Eva Thanger. Genom att eleverna faktiskt fysiskt
har åkt till mottagningen, knackat på och varit med om när dörren
öppnas, minimeras hindren när det gäller att söka hjälp. Då har de
sett att det inte är dramatiskt alls, och att de träffar vanliga personer
som är omsorgsfulla och omhändertagande. De har fått veta, precis som vi säger i skolan, att inga frågor är skämmiga eller fel, eller
bättre eller sämre. Och om ungdomsmottagningen inte kan hjälpa
till så stänger de inte dörren utan försöker hjälpa vidare.

Kondomer
På ungdomsmottagningen får eleverna också var sin kondom som
Eva och Åsa tar hand om för att undvika lek på skolgården.
– När vi delar upp barnen i kill- och tjejgrupper senare under
veckan pratar vi om vad de tyckte om besöket på ungdomsmottagningen. Sedan får de var sin kondom som de öppnar tillsammans
med oss och kan leka med om de vill. Till sist samlar vi in dem och
slänger dem när de är klara.
– Vi går också igenom var man kan köpa kondomer och att man
kan få dem gratis på ungdomsmottagningen. Vi pratar väldigt mycket om säkert och skyddat sex, inte bara i de här mindre grupperna,
utan genomgående hela tiden. Vi försöker marknadsföra kondomen
just för könssjukdomar och graviditet, och trycka på att det är ett
ansvar för både pojkar och ﬂickor att skydda sig.
– Vi brukar passa på att även visa bindor och tamponger, så att de
får känna på dem och veta var man köper dem, om man vågar köpa
själv eller skickar sin mamma…

Öppna samtal
Många av barnen har lätt för att prata och är väldigt öppna, säger Eva
Thanger och Åsa Nordqvist.
– En kille pratade till exempel rakt på sak om hur han vaknade på
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natten och han hade stånd. ”När de ropar att jag ska komma och äta
frukost och har morgonstånd, vad ska jag göra då?”
– Öppenheten hänger förmodligen ihop med att vi är raka mot
dem och säger att det är okej att fråga. Då blir de ju ganska modiga
och kör bara på. Jag tycker att det är jättekul att de faktiskt vågar. Vi
visar att vi lyssnar utan att bedöma eller värdera. Det är viktigt för
oss att inte ha värderingar. För om vi säger att man kan fråga alla
slags frågor så måste vi ärligt kunna visa på att det stämmer. Även om
det är en larvig skojfråga försöker vi svara på den. Hur gör djur – ja
det är vi kanske inte bäst lämpade att svara på, säger vi.
– Att fråga töntigt kan också vara en test. Om jag frågar den här
töntiga frågan så är den kanske trots allt inte okej. De testar av vad
vi verkligen menar.
– Men ingen grupp är den andra lik. Vi hade en grupp tjejer som
var precis tvärtom, de ﬁck samma information och de ﬁck samma typ
av bemötande, men var väldigt tysta. De tog in och lyssnade, det var
inte så att de gjorde andra saker eller förstörde lektionerna. De sa
bara ingenting.
– Kunskap och information är det som Eva Thanger och Åsa
Nordqvist hoppas att eleverna ska få med sig.
– Vi kanske kan minska rädslan. Vi kan visa att man både kan se ut
och vara på olika sätt och att man inte behöver vara så orolig. Och är
man orolig, så vet man vart man kan vända sig. Och våga fråga.
– Vi har sått ett frö. Det kan de plocka upp och använda sedan,
när de behöver.
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”Heterofestival i skolan!”
– vad skolan och lärarna säger och gör har betydelse
av hans olsson och erik centerwall

Många ungdomar som är bi- eller homosexuella, eller
funderar på sin könsidentitet, vågar inte tala med sina
föräldrar och tror inte att de ska få något stöd hemifrån.
Därför är det oerhört viktigt att skolan skapar en trygg
miljö och integrerar bi-, homo- och transfrågorna i undervisningen.

S

kolan har historiskt sett varit dålig på att tala om bi- och
homosexualitet och att vända sig till hbt-elever (hbt är ett
samlingsbegrepp för bi-, homo- och transpersoner, se begrepp
i slutet av artikeln). Läromedlen har haft tvetydiga eller direkt nedsättande formuleringar om bi- och homosexuella. I 1956 års lärarhandledning i sexualundervisningen skulle skolan t o m varna eleverna (ja, pojkarna egentligen) för homosexuella män.
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I 1977 års handledning står det att skolan bör medverka till att
diskrimineringen av homosexuella minskar, vilket nog kan sägas var
före sin tid, för det skedde nog inte i någon större utsträckning. Hur
ser stödet och undervisningen ut i dag? Vad är det exempelvis för
tankar – och didaktiska överväganden – bakom det faktum att många
som undervisar i de tidiga skolåren (1–6) inte tar upp bi- och homosexualitet med hänvisning till att det inte är aktuellt för eleverna
– åtminstone inte än.
Med den uppfattningen kan man fråga sig om det över huvud taget
går att ha sexualundervisning, utöver biologiska basfakta om kroppen.
Logiskt sett torde inga elever då heller veta att de är heterosexuella.
Om det inte ﬁnns bi- eller homosexuella elvaåringar lär det inte ﬁnnas
heterosexuella heller. (Tilläggas kan att många homosexuella uppger
att de i åtta–tio-årsåldern började förstå att de blev kära i personer av
samma kön.)
De ﬂesta människor oavsett ålder har hyfsad koll på vad de vill göra
sexuellt och med vem, om de i huvudsak förälskar sig i eller känner attraktion till pojkar eller ﬂickor eller både och. Vi menar att inte ens tonåringar, vilket en del läroböcker hävdar, är särskilt osäkra eller förvirrade
på den punkten. Att vara undrande, prövande och nyﬁken (i tanken eller
praktiken) är inte samma sak som att vara osäker.

En fråga om demokrati
Det vi vill belysa och diskutera är beskrivningarna av sexualiteten (sexualiteterna) och den brist på bekräftelse som hbt-elever upplever både
i skolan som helhet och i sexualundervisningen i sig. En uteslutandets
pedagogik som faktiskt drabbar samtliga elever, eftersom föreställningarna om homosexualitet är kopplat till föreställningar om genus, dvs
hur ﬂickor och pojkar bör vara för att passa in.
Hur hbt-elever drabbas har drastiskt beskrivits av Joyce Hunter,
en av grundarna av den första skolan för hbt-elever i New York,
Harvey Milk School. Skolan grundades i början av 1980-talet då
diskrimineringen av hbt-elever hade blivit akut. Hunter identiﬁerar
följande problem bland de drabbade ungdomarna:
•
•
•
•
•

brist på information och fysisk och psykisk isolering
brist på förebilder att identiﬁera sig med
uteslutna ur sina ursprungsfamiljer
olust och utanförskap i skolors aktiviteter
slutar oftare skolan
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• ingen förberedelse på att tillhöra en minoritet
• trakasserier och utan stöd från lärare och personal.
Hunter menar att detta var en fråga om ”kids at risk”, unga i riskzonen. Och detta gällde i ännu högre grad transpersoner. Det gällde att
rädda ungdomarna tillbaka till skolan och ge dem en chans att utföra
skolarbetet med hänsyn till sina personliga förutsättningar. Oftast
hade de unga skolfobier på grund av att de behandlats illa.
De brister som beskrivs ovan ﬁnns också i Sverige. Det är en fråga
om demokrati, att skapa förutsättningar för alla elever att gå i skolan,
och att inte utesluta någon på grund av speciella särdrag som etnicitet eller kön eller sexuell identitet. Fortfarande ﬁnns en diskriminerande tystnad kring hbt-frågor.
I dag talar man allt mer om sexualiteter i stället för sexualitet.
Sexualiteten är inte en och odelad. Den kan ta sig många uttryck
i en människas liv, och är dessutom föränderlig. Hur ens sexualitet
eventuellt förändras – liksom hur man uppfattar sin och omvärldens
syn på sexualitet – kan ha sin grund i olika saker och erfarenheter:
ålder, skilsmässa, en ny kärlek, sjukdom eller funktionshinder som
man drabbas av, ekonomi.
Det kan också vara så att attraktions- eller kärleksobjektet förändras, från man till kvinna, från kvinna till man eller både och. Det
man attraheras av kan förändras över tid. Sexualiteten är en del av
hela ens personlighet. Men det är intressant att ett sådant här resonemang om sexualitet tas upp i just den här texten, som handlar om
att diskutera skolans arbete beträffande homosexualitet/hbt-frågor.
Det skulle lika gärna ha kunnat vara en inledning till hela skriften.
För vad är sexualitet? Är vi våra handlingar och vilka handlingar i så
fall? Vad är identitet? Vad är sexuell identitet?
Ofta när man talar om sexuell identitet menar man egentligen
människor som uppfattar sig som något annat än heterosexuella
– eller som heterosexuella uppfattar vara något annat. Man talar om
homo- och bisexuella, om homo- och bisexualitet och ibland generöst nog också om transpersoner och transsexualitet. Något märkligt, kan man tycka, då givetvis även heterosexuella har en sexuell
identitet. Och man kan fråga sig vad det är att vara heterosexuell?
Konkret, som skiljer sig från andra sätt att vara.
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Osäkerhet och kränkningar
hbt-elever uttrycker ofta besvikelse över skolans sex- och samlevnadsundervisning. De känner sig inte inkluderade eller tilltalade.
”Det är en heterofestival”, som en elev uttryckte det. I den granskning av sex- och samlevnadsundervisningen som Skolverket gjorde
1999 tog bara ungefär hälften av skolorna upp homosexualitet. Det
är säkert bättre än förr, och utan att det ﬁnns vetenskapliga belägg, är
intrycket att det trots allt har blivit bättre sen dess och att medvetenheten om hbt-frågornas vikt ökar. Men det är inte tillräckligt bra.
Många skolor verkar också ta upp hbt-frågor av en särskild anledning, t ex att någon elev skrikit bögjävel, eller i samband med
hiv/aids, d v s homosexualitet blir kopplat till problem. Samma undersökning visar dock att lärarna tycker att det är ett viktigt arbete
– men svårt. Lärarna och skolpersonalen behöver således mer stöd
för att utveckla innehåll och metod.
När vi talar om vikten av att belysa hbt-frågor i skolan avser vi
dels den övergripande hållningen – värdegrunden, om man så vill –,
dels det arbete som sker i själva sex- och samlevnadsundervisningen.
Det förstnämnda handlar om att hbt-elever ska kunna känna sig
trygga och delaktiga i skolmiljön som helhet. Det andra hur vi integrerar hbt-frågorna i sex- och samlevnadsundervisning, och inte
gör dem till undantaget. (De bör även integreras i övriga ämnen,
också när det inte handlar om sex- och samlevnadsundervisning, exempelvis att homosexuella nämns bland andra offer för nazisternas
utrotningspolitik under andra världskriget.)

Några motiv för att skolan ska arbeta med HBT-frågor är:

• skolans demokratiska uppdrag och den värdegrund som skolans
verksamhet ska vila på
• att ohälsotalet bland unga hbt-personer tycks vara större än bland
jämnåriga ”heterosexuella”
• att hbt-elever ﬁnns på alla skolor i alla åldrar. Det ﬁnns också
elever som har bi- och homosexuella eller transföräldrar
• att hbt-elever utsätts för kränkningar på grund av sin förmodade
eller öppna sexuella läggning
• att hatbrott mot och trakasserier av hbt-personer är vanliga.
Trots att attityderna till i synnerhet homosexualitet och homosexuella har förändrats i positiv riktning de senaste åren lever många
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fördomar och föreställningar kvar. Fortfarande är det få tonåringar,
och ännu färre tolvåringar, som känner att de kan tala öppet om sina
känslor för personer av samma kön. Osäkerheten om hur kompisar
och familj ska reagera ﬁnns kvar. Kränkningar, framför allt verbalt,
förekommer, särskilt i grundskolan, och många elever menar att
homosexuella relationer inte tas upp i undervisningen. Kanske gör
hbt-eleverna rätt som inte talar om sina känslor. Risken för att bli
mobbad, hotad, trakasserad eller utsatt för våld ﬁnns där och verkar
dessutom vara större bland unga bi- och homosexuella än äldre. Och
paradoxalt nog gör öppenheten i sig att man blir utsatt. Om ingen
vet är det ju inte heller något problem. Så om hbt-elever ska våga
vara öppna med sig själva måste vi arbeta med hela skolmiljön.

En heteronormativ värld
Vi beﬁnner oss i en heteronormativ värld. Det innebär att samtal,
signaler, reklam, beskrivningar av relationer förutsätts vara heterosexuella. Det man drömmer om, njuter av, längtar efter inbäddas i
heterosexuella förutsättningar. Föräldrar förutsätter en partner av
det andra könet. Kamrater talar om det andra könet. Homosexualitet ses som ett undantag. Att bryta mot de heterosexuella normerna
kräver en självinsikt och en självkänsla, men också stöd utifrån, t ex
från skolan.
Skolans värld och skolans sexualupplysning har också varit heteronormativ. Den har varit koncentrerad på befruktningen, den heterosexuella familjen och samspelet mellan ﬂickan och pojken. Ofta
har beskrivningarna gått ut på att könen – ﬂickan och pojken – haft
olika intressen. Flickan har varit kärleksbäraren och pojken den som
varit norm för sexualiteten. Sexualupplysningen hade som uppgift
att lära ﬂickor säga nej och förutsatte att pojkar alltid ville ha sex.
Hon skulle hålla på sig och han skulle visa hänsyn.
Detta samspel uteslöt att sexuella känslor och upplevelser av förälskelse kunde ﬁnnas mellan personer av samma kön. Den uteslöt
homosexuella ﬂickor och pojkar, unga män och kvinnor, från att bli
bekräftade. Men den heteronormativa världen skapade också schabloner som uteslöt många andra ﬂickor och pojkar från att bli bekräftade i sina känslor och sin sexualitet, t ex kring skönhetsideal
eller kring ungdom.
Schablonerna skapar ständigt utanförskap som också kan handla
om etnicitet eller om funktionshinder av olika slag. Det kan handla
om vad man ”tänder på” liksom om hur man upplever sig själv. Det
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är skolans uppgift att ifrågasätta sådana schabloner och individualisera och nyansera sexualiteten och kärleken.
Världen kan vara till största delen heteronormativ men det är skolans och lärarens uppgift att visa att den individuella verkligheten
är mer nyanserad. Det kan handla om ﬂickor och pojkar som identiﬁerar sig själva som heterosexuella men ändå upplevt förälskelse i
någon av samma kön. Det kan handla om ﬂickor och pojkar som haft
sex med någon av samma kön.
Men det kan också handla om ﬂickor och pojkar som ser ramarna
för heterosexualiteten och det heteronormativa tänkesättet som för
snäva, och därför upplever sig som utanför. Pojken med en bästa
kompis av samma kön, de har en relation med ömhetsbevis. Flickan
som delar allt med sin ﬂickvän. De är kära i varandra men har inget
behov av att bekräfta sin kärlek.
Att man som lärare har sig själv som referensram för arbetet med
kunskapsområdet sex och samlevnad är i ett visst avseende en nödvändighet: egna förälskelser, upplevelser, glädjeämnen och misslyckanden ﬁnns där som en mer eller mindre uttalad bakgrund. Men om
man som heterosexuell tror att homosexuella upplevelser skiljer sig
radikalt från den heterosexuella världen, riskerar man att begå misstag. Då ägnar man sig åt en uteslutandets pedagogik.
Den ofta självtillräckliga heteronormativiteten, så som den speglas
i idrotten eller modet eller i pornograﬁn, tar för given en verklighet
som bara är delvis sann. Om man därför frågar elever vad de tänder på
hos motsatt kön, riskerar man att få till svar uppvisningar i hur man
bör tänka för att vara en ”riktig” heterosexuell.
Individualiseringen av undervisningen är därför viktig, att visa att
vi alla på något sätt lever ett liv bortom schablonerna. Om man för en
diskussion om vad som ses som attraktivt eller snyggt, och ger ﬂickor
och pojkar samma chans att bedöma och ifrågasätta, också det egna
könets möjligheter, har man kommit ett steg närmare en mer personlig och öppnande diskussion.

Eleverna litar på lärarna men inte på skolan
Vad skolan och lärarna gör och säger har stor betydelse för elever
som uppfattar sig som bi-, trans- eller homosexuella. Det är inte
ovanligt att de vittnar om att ett viktigt stöd under skolåren var en
lärare eller kurator som de hade anförtrott sig till. Eftersom många
hbt-ungdomar inte vågar tala med någon nära anhörig är det oerhört viktigt vad skolan gör och att den blir tydligare i dessa frågor.
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Frågar man elever vad de tror kan hindra elever från att vara öppna på skolan, svarar de att man är rädd för att förlora kompisarna, att
bli utstött och kanske till med bli mobbad. ”Man vet aldrig hur folk
reagerar”, som en 15-årig pojke sa. En annan pojke tror inte att ”det
till så stor del beror på lärarna utan nästan uteslutande på rädslan att
bli utesluten”.
När det gäller skolan som arbetsplats uttrycker eleverna en blandning av tilltro och tystnad. För trots frånvaron av bekräftelse och att
de känner sig osynliga, räknar många bi- och homosexuella elever
med att de ska bli bemötta med respekt om de skulle berätta: ”En
lärare ska ju stötta och ﬁnnas till hands”, som en ﬂicka sa. Samtidigt
kan vi konstatera att det är få hbt-elever som är öppna inför sina lärare eller andra vuxna på skolan. Ett problem är att de saknar tydligt
stöd från skolan. Skolan i sig signalerar inte öppenhet eller försvar för
hbt-elever. De vet inte hur skolan eller lärarna ska reagera. Alltså råder även här en osäkerhet om vad som kan hända. De förtroendefulla
vuxna måste de dessutom söka upp själva. Kanske skulle man kunna
säga att hbt-elever litar på enskilda lärare men inte på skolan.

Läroplanen – utrymme för tolkningar
Värdegrundsarbetet är ett påbjudet uppdrag för skolan, och som
Christine Gilljam säger i artikeln intill: ”Skolan kan inte säga att den
vilar på demokratisk grund när den utesluter en del av sina elever.”
Läroplanen är tydlig när det gäller kränkande behandling. ”Läraren skall… i samråd med övrig personal vidta nödvändiga åtgärder för att
förebygga och motverka alla former av kränkande behandling.” och ”Alla
som arbetar i skolan skall… aktivt motverka trakasserier och förtryck av
individer”. Vidare ska skolan ”främja förståelse för andra människor”,
och ”omsorg om den enskildes välbeﬁnnande” ska prägla verksamheten.
I målen står också att skolan ska sträva efter att varje elev tar avstånd
från att människor utsätts för förtryck. Detta är övergripande riktlinjer och mål för skolan.
Läroplanen är odiskutabel i det avseendet att det är den, tillsammans med skollagen och kursplaner, som ska styra skolans verksamhet. Man måste följa läroplanen. Men det ﬁnns utrymme för tolkningar. Vad är de ”grundläggande värden” som skolan ska förmedla
till eleverna? Vad betyder det att aktivt motverka trakasserier och
kränkande behandling och att eleverna tar avstånd från att människor utsätts för förtryck? Hur formuleras det i sex- och samlevnadsundervisningen? Med läroplanen som utgångspunkt kan man påstå
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att skolan som institution och myndighet faktiskt kränker hbt-elever
om den inte integrerar hbt-frågor i undervisningen, eller om trakasserier på grund av sexuell läggning inte nämns i antimobbningsplaner och liknande.
Skolledningen har naturligtvis det yttersta ansvaret för skolans
förhållningssätt och styrdokument, liksom för insatser som fortbildning av personalen. Rektor har också, enligt läroplanen, ett särskilt
ansvar för att motverka kränkande behandling bland såväl elever som
lärare. En elev uttryckte sig så här, om han skulle skriva ett brev till
skolledningen eller skolpersonalen: ”Att rektorn kollar av så att ingen lärare är negativt inställd mot homo- och bipersoner. För att bli
nertryckt av klasskamrater är en sak men att bli det av lärare också är
nog mer än vad många klarar av. Kanske starta en homogrupp inom
lärarkåren för att få ﬂer öppna lärare i skolan, bra för en del elever
som undrar saker och ting.”
En annan pojke säger: ”Jag skulle vilja att en lärare stod upp och
sa att ’alla människor är lika mycket värda, och jag vet att denna skola
innehåller åtminstone sextio homosexuella människor som inte på
något sätt ska särbehandlas.’ Det hade varit så skönt att veta lärarna
tar det på allvar. Men det kan man väl inte räkna med.”
Lärare kan, i samband sex- och samlevnadsundervisning, oroa
sig över en del elevers ﬁentliga inställning till homosexualitet och
homosexuella och hur man ska tackla det. Ändå gör skolan det väl
enkelt för sig när man lägger sådana yttringar enbart hos fördomsfulla eller oupplysta elever och menar att eleverna – med hjälp av
kunskaper och upplysning – måste lära sig att respektera bi- och homosexuella. För hur är det i personalgruppen? I skolledningen? Vad
sägs i övergripande dokument, exempelvis i arbetet mot mobbning
och kränkande behandling? Hur diskuteras hbt-frågorna när sexualundervisningen planeras?
De ﬂesta elever har aldrig mött t ex öppet homosexuella lärare.
Hur ska en bi-, trans- eller homosexuell elev kunna vara öppen, känna sig trygg och respekterad, om inte ens lärarna känner att det är
självklart att vara öppna, om de vill?

Det är lätt att bli bättre
Ett sätt att lättare kunna integrera hbt-frågorna är att formulera mål:
Vad vill vi att eleverna (i olika åldrar) ska kunna om hbt-personer och
sexuell läggning (såväl hetero som bi, homo och trans)? Hur når vi de
målen? Det är ett sätt att undvika ett lite diffust snällhetsresonemang
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om vad som är syftet med att undervisa om hbt. En del mål kan vara
självklara men ändå bra att skriva ner, som t ex att man inte vet varför
människor har den sexuella läggning de har. Andra kunskapsmål kan
vara att känna till lagar om diskriminering, att homosexuella kan ingå
partnerskap, ha egna barn och att de får adoptera.
Heteronormativiteten har som resultat en uteslutande pedagogik
som inte inkluderar individuella och personliga sätt att uppleva relationer och sexualitet. I stället bör man sträva efter en inkluderande
pedagogik. Det kan handla om kondom, om familjen, om värderingsövningar eller om rollspel.
Att inte förutsätta ett heterosexuellt förhållande när man talar om
kondom är ett sätt att göra alla mer intresserade. Man kan också tala
om missförstånd som ﬁnns mellan unga kvinnor och män, respektive
vilka som ﬁnns mellan män och män. Eller diskutera tekniska förutsättningar vid vaginalt respektive analt samlag.
Att inte förutsätta en heterosexuell familj ger inte bara utrymme
för att diskutera homosexuella familjer utan också olika typer av utvidgade familjer. Då har man integrerat homosexualitet i ett av alla
de sammanhang där det är adekvat.
Värderingsövningar kring homosexualitet får inte ta ställning till
identiteten eller till den lagstiftning som skyddar homosexuella. Däremot kan det t ex handla om hur man agerar för att skydda en homosexuell kamrat. Istället för att fråga vad man tycker om homosexuella, vilket
kan ge utrymme till nedsättande kommentarer, kan man förslagsvis diskutera – med hjälp av värderingsövningar eller andra metoder – hur
eleverna tror att det skulle vara att komma ut som bög eller ﬂata på
skolan.
Det är således viktigt att inte ifrågasätta bi- och homosexuellas
identitet, att det är något man kan diskutera ”för” eller ”emot” som
man kan göra med enskilda frågor eller problemställningar. hbtelever är människor och individer, inte en sakfråga.
Rollspel kan handla om heterosexualitet liksom om homosexualitet.
Detta kan handla om förhållandet till föräldrar liksom till kamrater.
Unga som är eller kommer att identiﬁera sig som transpersoner
är den grupp som kan ses som mest eftersatt, som har svårast att
hävda sina intressen. Att tala respektfullt och inkännande om transpersoner/identiteter är oerhört betydelsefullt.
Många skolor använder sig av informatörer från rfsl. Det är utmärkt. Mötet med informatörerna kan ha stor betydelse. Flera undersökningar visar att den som känner någon homosexuell har en
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mer positiv syn på homosexuella och homosexualitet (man brukar
inte fråga om transpersoner).
Men om besöket från rfsl blir det enda man gör om bi- och homosexualitet riskerar det tvärtom att förstärka ett vi-och-dom-tänkande: nu tar vi en stund med dom, så att vi (heterosexuella) förstår
dom bättre. Och så har man stökat undan temat homosexualitet.
Då kan eleverna få intryck av att homosexualitet är något som
bara ﬁnns ibland och ”där borta”, men egentligen inte här bland oss,
på vår skola. Det är så avlägset och ovanligt att skolan till och med
var tvungen att hyra in en bög och en ﬂata.
En del lärare, särskilt på gymnasiet, säger ibland att deras elever
är trötta på att prata om homosexualitet och att eleverna inte tycker
att de behöver göra det, eftersom de faktiskt inte anser att det spelar
någon roll om man är bi, homo, trans eller hetero. Det är också en
anledning till att integrera hbt-perspektivet i den övriga undervisningen.
Det är kanske inte information om homosexualitet eleverna behöver, utan se att olika sexualiteter självklart jämställs med varandra, att
exempelvis istället diskutera vad man kan göra åt den diskriminering
hbt-personer kan utsättas för, eller hur man tror att en homosexuell
elev skulle ha det på skolan. Frågor om hbt har naturligtvis en koppling till fördomar generellt och är en bra ingång till det arbetet.
Sammanfattningsvis kan skolan göra följande:
• En trygg skolmiljö för HBT-elever – och -lärare
Styrdokument:

Vad står i skolans lokala arbetsplan, arbetsplanen mot mobbning och
kränkande behandling? På vilket sätt förstår man (elever, lärare, föräldrar) att skolan tar ställning för, välkomnar och inkluderar hbtelever?
Uppmärksamma nedsättande språk och kommentarer

Hur reagerar skolpersonalen när nedsättande ord om hbt-personer
används – av såväl elever som personal?
Information

Inventera och uppdatera regelbundet tillgången på broschyrer, skönlitterära böcker i skolbiblioteket etc om hbt. Det bör ﬁnnas infor-
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mation och anslag i elevvårdens väntrum/mottagningar. Vilka böcker
ﬁnns på biblioteket? Finns information om rfsl? Lärarna och andra
vuxna behöver kunskap om vart de kan hänvisa elever.
• Undervisningssituationen med betoning på sex- och
samlevnadsundervisningen
Bli medveten om det egna språkbruket i klassrummet

Utveckla ett inkluderande språk, i synnerhet i sex- och samlevnadsundervisningen. Använd exempelvis partner, i stället för pojkvän till
ﬂickor osv. Har man en grupp pojkar kan man tänka på att säga ”när
ni träffar en tjej eller kille” i stället för enbart ”tjej”. Växla mellan olika
uttryck: när ni träffar nån, en partner, tjej/kille, blir kär osv. Se till att
man inte uttrycker sig som om det förväntade är pojke-ﬂicka. Ibland
handlar det naturligtvis om pojke-ﬂicka – då kan man vara tydlig, för
att visa att man är medveten om vad man gör.
Integrera HBT i undervisningen

Gå igenom de lokala kursplanerna/olika ämnenas arbetsplaner samt
arbetsplaner för sex- och samlevnadsundervisningen. Finns hbt-frågorna med? Vilka borde ﬁnnas med om de inte gör det? På vilket sätt
går det att integrera det i olika ämnen, såsom svenska, samhällskunskap, historia, matematik osv?
Se över de lektioner och övningar som är planerade i sex och samlevnad. Exkluderar de någon? Om de gör det, hur kan de göras om
för att inkludera även hbt-elever?
• Fortbildning av personalen

Dels om hbt-frågor generellt för skolans hela personal, dels fördjupad fortbildning av den personal som arbetar mer djupgående med
sex- och samlevnadsundervisning. Kuratorer och skolsköterskor som
möter många elever individuellt behöver också fortbildning. Inventera vilken kunskap personalen vill och behöver ha för sina olika ändamål.
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Att ge en framtid
Vi kommer från ett samhälle där hbt sågs som avvikande, asocialt eller t o m var kriminellt. I dag är det inte så. Lagstiftningen är inte
längre heterosexuell så som förr. Alla har rätt till ett sexuellt liv oavsett
partnerns kön. Homosexuella kan ingå partnerskap och adoptera barn.
Det accepteras att familjer har olika sammansättning. Skolan är religiöst neutral och är skyldig att skydda hbt-personers rättigheter.
Det är också skolans skyldighet att ge liv och framtid till dem som
upplever sig som homosexuella, bisexuella eller transpersoner. Det
handlar om vänner, partner, familj, arbete och möjlighet till ett berikande liv.

Ord och begrepp:
hbt: förkortning av och samlingsbegrepp för homo-, bi- och trans. De vanligaste ordsammansättningarna är hbt-personer, hbt-frågor, hbt-samhället.
I denna text också hbt-elever och hbt-ungdomar. hbt används också för att
vidga perspektivet till att gälla genus,dvs hur kön skapas i vårt samhälle, och
att det hänger ihop med hbt-frågor.
heteronormativitet/heteronormativ: Antagandet att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet att leva är heterosexuellt. Heteronormen
upprätthålls genom att den särskiljer könen och att känslomässiga, erotiska
eller sexuella begär till någon annan än det motsatta könet ses som avvikelser. I heteronormativitetsbegreppet ingår också förväntningar om hur vi bör
uppträda som män och kvinnor (eller pojkar och ﬂickor). Exempelvis kan en
fyraårig pojke gå i klänning i förskolan (åtminstone ibland), medan det knappast är möjligt för en nioårig pojke att göra det i skolan.
homofobi: Förstås oftast som rädsla eller avsky för, eller starkt negativ syn
på homosexualitet eller bi- och homosexuella och transpersoner, men kan
också förklaras som rädsla för eller motvilja mot människor eller företeelser
som bryter mot heteronormativiteten eller genusnormer (hur vi bör uppträda som män och kvinnor). Homofobi kan ﬁnnas i ett samhälle, en grupp
eller hos en individ. En del menar att heteronormativiteten är grunden till
homofobi; homofobi är då den enskildes uttryck (som t ex kan åtgärdas
med lagstiftning som diskrimineringsförbud) medan heteronormen är en
samhällsövergripande värdering. Därför är det lika viktigt att studera hur
heteronormen färgar undervisningen som att arbeta mot enskilda elevers
homofobi.
transperson: samlingsbegrepp för personer som upplever att de inte helt
hör hemma i de tilldelade könskategorierna. Har inget med sexuell läggning
att göra.
transsexuell: Person som upplever sig vara i en kropp av fel kön. Har inget
med sexuell läggning att göra. Det ﬁnns såväl hetero-, bi- som homosexuella
transsexuella.
transvestit: Person som tycker om att klä sig i könsöverskridande kläder.
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queer: Ett perspektiv som innebär att man tolkar och granskar det (hetero)
normativa samhället, beträffande synen på sexualitet, relationer, kultur och
identitet, de maktförhållanden som råder mellan olika grupper i samhället,
och hur normer upprätthålls och förändras. Används även av en del personer
som en sorts identitetsbeteckning, att vara ”queer” betyder då att identiﬁera
sig utanför den uppfattade normen.
Referenser
Att vara ”annorlunda”. Häfte från rfsl. Ungdom om hbt-frågor i skolan.
Dahl, Ulrika: ”Det viktigaste är inte vad extremisterna tycker utan vad den
stora majoriteten gör.” En kunskapsinventering. Rapport från Forum för
levande historia och HomO. 2005.
Hammarén, Nils och Johansson, Thomas: Könsordning eller könsoordning.
Ungdomens sexuella landskap. Rapport nr 2, Centrum för kulturstudier,
Göteborgs universitet 2002.
Handledning i sexualundervisning. Kungliga Skolöverstyrelsen Skriftserie
2––. 1956.
Höra hemma. Häfte. rfsl. 2004.
Johansson, Thomas & Lalander, Philip (red): Sexualitetens omvandlingar.
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När tystnaden tar över
av anna knöfel magnusson

Okunnighet, fördomar och rädsla har hittills präglat utrymmet för frågor om sexuell läggning i skolan. Skolan
måste bli mer inkluderande och diskutera sexuell läggning utifrån en mänsklig rättighetsaspekt. Det säger
Christine Gilljam, utvecklingsdirektör på HomO.

I

snart fyra år har Christine Gilljam arbetat med utbildningsfrågor på HomO, ombudsmannen mot diskriminering på grund
av sexuell läggning. Hon har tydligt upplevt skolan som en miljö
som inte hänger med i utvecklingsfrågor, i synnerhet vad gäller sexuell läggning.
– När jag började arbeta med det här var det som att röra sig i
ett stort tuggummi. Det fanns ett kompakt motstånd och man kom
ingen vart. Nu ser jag en ljusning och tur är det, behovet att prata
sexuell läggning på landets skolor är uppenbart, men ändå tänker
man så snävt. Det verkar ﬁnnas en allmän uppfattning i skolan om
att det är onödigt för skolfolket att prata sexuell läggning, liksom ett
”det behövs inte hos oss”.
När skolor tillfrågas om de pratar om homo- och bisexualitet svarar de ofta jakande. Men när de ombeds redogöra för vilka metoder
de använder och hur mycket tid som går åt så kan de inte speciﬁcera
det, utan slätar över genom att i allmänna ordalag prata om hur de
arbetat med värdegrunden, menar Christine Gilljam. Och om man
under en enda skoldag mäter hur mycket tid som utgörs av heteronormativitet respektive ”det andra” är det många lärare som blir förvånade över att det heteronormativa är så extremt övervägande. De
tycker själva att de tar upp homo- och bisexualitet och att de har ett
tillåtande klimat i klassrummet, men eftersom det heteronormativa
ingår i den allmänna normen så slukas det upp där. Att tystnaden om
andra sexuella läggningar också kan räknas i tid är något nytt, och att
den tystnaden är så lång, så lång, det har många inte insett.
Men det ﬁnns också de som vill förändra men som inte får med
sig de andra, de saknar verktygen för att göra något och därför, säger
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Christine Gilljam, behöver hela skolan samlas kring frågan.
– Framför allt behöver skolans personal, själva eller med experthjälp, diskutera sina egna värderingar kring hbt-frågor (frågor som
rör homo-, bi- och transpersoner). De behöver resonera utifrån sig
själva för att veta var de står, vad de kan och inte kan så att de bottnar
i själva frågan. I dag upplever unga homosexuella att skolpersonal
reagerar snabbare på tillmälen av rasistisk karaktär än på de om sexuell läggning – det betyder att de i större utsträckning accepterar ord
som bögjävel.

Homosexualitet tar vi på fredag
I bland undrar hon hur skolorna egentligen gör när de väl pratar sexuell läggning. Hur konstruktivt är det egentligen? För oftast hamnar
minoritetsgruppen, homo- och bisexuella, i centrum och man anlägger ett slags ”tycka-synd-om”-perspektiv som många gånger snarare
förstärker diskrimineringen. Det är bättre att utgå från heteronormen och diskutera saker som: vad händer när man bryter mot den,
hur reproduceras den och vad gör läraren när någon ”kommer ut”?
Christine Gilljam tycker också att hbt-frågor behöver större utrymme än vad som ges inom sex- och samlevnadsämnet, där de ofta
tas upp. Dels behandlas de under ett särskilt tillfälle, t ex i slutklämmen av en kärleksvecka och dels hamnar då sexualiteten i fokus. Hon
säger att skolan måste sluta se på frågor om sexuell läggning som ett
särskilt temaområde och istället utgå från att de handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Det ﬁnns redan många bra metoder
inom jämställdhetsarbetet i skolan att dra lärdom av, så man behöver
inte uppﬁnna hjulet på nytt.
– Skolan kan inte säga att den vilar på demokratisk grund när den
utesluter en del av sina elever. Det räcker inte med att säga att man
har fokus på ett par av sakerna i värdegrunden, man kan inte plocka
bort lite grand om man vill kalla sig demokratisk. Homo- och bisexualitet behöver komma in bredare och inkluderas både i läroböcker
och i andra ämnen.
För att nå dit behöver blivande lärare kunskaper i hbt, och skolans personal behöver fortbildning. Det är nödvändigt att skolans
styrdokument bli tydligare, sexuell läggning måste nämnas när man
talar om kränkningar. Det räcker inte att tala om kränkningar i allmän mening för utan en tydlig ordagrann uppbackning får de som
verkligen vill genomföra förändringar det svårt, menar hon.
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Utmaningar för skolan
När Forum för levande historia och Brottsförebyggande rådet, brå,
gjorde en intoleransundersökning (2004) var det en stor grupp unga
som inte kunde uttrycka en tolerant ståndpunkt och som stod och
velade. Här har skolan ett viktigt uppdrag, säger Christine Gilljam.
Kanske kan skolan inte nå de som är intoleranta, men de som tvekar
måste de ta sig an och påverka. Det här är värderingar som man sedan
tar med sig ut i yrkeslivet och till andra. Det är i den osäkra gruppen som partier med vag demokratisk uppfattning får fäste. Samma
undersökning visar att majoriteten av eleverna har en bra inställning
i värdegrundsfrågor, men att de inte kan argumentera för dem.
– Man saknar ord för varför man tycker något. Och då är det också
lätt att ta åt sig annan fakta som inte stämmer, därför är det viktigt att
behandla sexuell läggning som en demokratifråga. Skolan måste lära
eleverna varför det är bra att tycka si eller så.
Men Christine Gilljam ser ändå mer positivt på situationen idag
än då hon inledde sitt arbete i början av 2000-talet. Nu börjar det i
allafall mumlas ute i kommunerna.
– Förutom att det sker en rad förändringar av lagarna på området
till exempel vad gäller diskriminering så har skolministern begärt
att skolans kursplaner ska förtydligas och även att en genomgång av
läroböckers innehåll ska göras. Dessutom arbetar HomO, Myndigheten för skolutveckling och lärarorganisationerna med ett projekt
som heter ”Under ytan”. Projektet handlar om normer, värderingar
och diskriminering i skolan. Det syftar till att skapa en öppen och
inkluderande arbetsmiljö i skolan där alla kan känna sig trygga, även
homo- och bisexuella.
Christine Gilljam ser projektet som ett startskott på något nytt.
Här handlar det inte bara om att utbilda skolans personal utan även
högsta kommunledningen samt politiker och tjänstemän som arbetar med utbildningsfrågor. Det är viktigt att få förståelse i alla leden
menar hon, framför allt i ledningen.
– Det är inte alltid det är ledningen som brister, men det ﬁnns
grindvakter ute i organisationen som med diffusa åsikter hindrar de
goda krafterna. Det är oerhört viktigt att ledningen inser att frågan
är större än så. Jag ser det här projektet som en möjlighet att få ﬂer
att förstå att det är i diskussionen om demokratin och de mänskliga
rättigheterna som pratet om sexuell läggning hör hemma.
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Undantagstillstånd i skolan
– när heterosexuella har patent på kärlek
av anna knöfel magnusson

Maria Ahlsdotter är kurator på RFSL-rådgivningen i
Stockholm. Hon har jobbat med skolfrågor och metodutveckling för skolan i mer än tio. Många unga hon mött
undviker skolans sexualundervisning. De har satt sig
själva på ”paus” och väntar ut skoltiden. Sedan ska de
leva ut.

S

kolans sex- och samlevnadsundervisning är fantastiskt heteronormativ. Hur skulle det kunna vara annorlunda – alla yrken som arbetar i skolan saknar ju grundperspektivet eftersom
de inte utbildas i det. Varför skulle de kunna det ändå? Så tänker man
inte kring något annat ämne som svenska eller matte.
Det värsta som ﬁnns är typ sex- och samlevnadsundervisningen.
På min skola är det en heterofestival känns det som – väggarna
täckta med mans- och kvinnotecken som är ihakade i varandra.
Manstecknen är blå och kvinnotecknen rosa. Jag brukar skolka den
veckan.
Said, 16 år

Homokvot?
Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan lämnar mycket övrigt
att önska, i synnerhet när det gäller hbt-perspektivet. T ex är det
populärt att dela in klasserna i tjej- och killgrupper. I dem diskuteras vad tjejer ser hos killar och viceversa. Det här är, enligt Maria
Ahlsdotter, ett vanligt sammanhang där många homo- och bisexuella
känner sig utpekade. Vad svarar man om man är 15 och bög?
Vi hade kärleksvecka i höstas. Killarna skulle vara med vår gympalärare och tjejerna för sig med en kvinna. Och då sa gympaläraren
så här: men nu killar måste vi värma upp så här inför kärleks-
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veckan. Så vi går laget runt så får alla säga vad ni tänder på hos
tjejerna. Jag blev alldeles kall och ville rusa därifrån. Jag ﬁck sån
panik så jag kunde inte ens hitta på något att säga. Så jag sa samma
sak som min bästis Martin. Jag hade ju tänkt berätta för honom att
jag är bög – men det känns helt omöjligt nu. Som om jag har ljugit.
Och det har jag ju.
Albin, 14 år

Maria Ahlsdotter menar att det ﬁnns lärare som gör ett bra jobb
också. Men det handlar mer om slumpen, att det är deras personliga
engagemang och inte en generell metod som avgör. Och ofta är en
bekräftande lärare själv homosexuell.
Skolor bjuder ibland in rfsl till sex- och samlevnadsundervisningen. Något som Maria Ahlsdotter ser som ett nödvändigt ont.
Skolinformationen fyller en funktion, det ger en möjlighet att ställa
personliga frågor som lärare inte kan svara på och elever som själva
är homo- eller bisexuella får någon att identiﬁera sig med. Så naturligtvis är det bra, men lika ofta verkar skolan tycka att man fyllt sin
homokvot genom att bjuda in rfsl.
– Det är vanligt att kärleksveckan avslutas med att man tar upp
homosexualitet med ett besök från rfsl. Då kan man fråga sig om
nödvändigheten i att separera homo- och bisexualitet från det övriga
kärlekstemat. Ingår inte det? Genom att göra så utgår man från att
kärleken är förbehållen heterosexuella. Dessutom är rfsl-besöket
tänkt som ett komplement – det är ett tillfälle att få träffa en livs
levande ﬂata eller bög – men allt oftare får informatören klara av allt
på 60 minuter.

Integrerat
Hur skulle skolan då arbeta med de här frågorna? Maria Ahlsdotter anser att ett ständigt pågående samtal om värderingsfrågor skulle
göra avsevärd skillnad.
– Det skulle vara integrerat i undervisningen – inte nödvändigtvis
i sex och samlevnaden – utan hela tiden, på alla kanter. Skolan ska
inte komma undan med att bjuda in rfsl i en timme och sen är det
bra. Gör man så när man diskuterar etnicitet? Bjuder in en ugandier
i en timme och sen är det bra?
Maria Ahlsdotter har också ett uppdrag vid Karlstads universitet i att
utbilda blivande lärare i hbt-frågor. Att ge alla blivande lärare i hbtkunskap är något hon vill tro på, men ser även där hinder. För en tid

168 hela livet – 50 år med sex– och samlevnadsundervisning

Hela livet.indb 168

2005-11-09 20:00:18

sedan utexaminerades t ex en sverigedemokrat vid en lärarutbildning.
– Det är alldeles för lätt att bli lärare idag. På lärarutbildningarna
går många människor med andra intentioner än man skulle önska sig
och med starka åsikter som de brinner för att föra ut i sin undervisning till barn och unga. Universitet och högskolor saknar ofta rutiner för att ta tag i sådana problem.
rfsl i Stockholm har ett väl upparbetat samarbete med ungdomsmottagningarna där. Det har bl a utvecklats genom att rfsl har utbildat personalen, och nu står elevhälsan på tur. Skolsköterskan är
den person som har kontakt med alla elever genom hälsodialoger.
Därför är det viktigt att utbilda dem i bemötande av homo- och bisexuella ungdomar, förklarar Maria Ahlsdotter. Många skolkuratorer
som kommer i kontakt med homosexuella ungdomar har blivit bra
på att hänvisa till rfsl eller så ringer de själva för att få ”input”. Och
trots att skolans fokus till största delen landar i heteronormativitet
ser hon inte helt mörkt på framtiden:
– Mycket i skolan har blivit bättre. Nu vet de i alla fall om att de
är dåliga på att prata hbt.
Om jag ﬁck säga vad jag ville till alla lärare så är det att de måste
faktiskt skärpa sig nu. Alla är inte hetero och det måste de väl kunna fatta. De måste förstå hur ensam man känner sig när de bara
ignorerar att sådana som jag ﬁnns, det känns som om de enda som
räknas är de heterosexuella och det är ju fan hemskt.
Malin, 15 år
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På jakt efter kvalitet
– vad hände efter kvalitetsgranskningen?
av agneta nilsson

Hösten 1999 gjorde Skolverket en kvalitetsgranskning
av sex- och samlevnadsundervisningen i 80 skolor. Stora
variationer förekom såväl mellan som inom skolor. Under våren 2005 har uppföljningsintervjuer gjorts med
rektorer i tjugo av dessa skolor. En hel del förändringar
har genomförts efter granskningen.

P

å 1930-talet skrev socialstyrelsen i en kommentar till en
skrivelse från Skolöverstyrelsen ”att sexualupplysning i svenska
skolor är väl inte bara till för att förebygga veneriska sjukdomar… sexualiteten har väl också ett värde i sig…”.
Sex- och samlevnadsundervisningen har genom årtionden färgats av
ﬂera hotbilder – oönskade graviditeter, hiv/aids och klamydia; sexuella
övergrepp, gruppvåldtäkter, sexuella trakasserier etc. Hoten omvandlas
till krav på att ”skolan måste göra nåt”.
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Den statliga diskursen kan se olika ut beroende på vilken nationell
myndighet som driver frågorna. Socialdepartementet kan se sex- och
samlevnadsundervisningens främsta syfte att förebygga hiv/aids och
oönskade graviditeter. Utbildningsdepartementet kan se sex- och
samlevnadsundervisningen som det ämne där elever får reﬂektera
kring viktiga värdegrundsfrågor som jämställdhet, synen på kvinnlig/manlig sexualitet etc.
Skolminister Ibrahim Baylan uttryckte sig så här när han invigningstalade vid rfsu:s kongress våren 2005 i Örebro:
…Värdegrundsfrågorna måste belysas i sex- och samlevnadsundervisningen. Särskilt bör frågor rörande jämställdhet, homo, bi- och
transpersoner samt kränkande behandling lyftas fram i undervisningen och kursplanerna. Målen bör också om möjligt spegla de olika
synsätt på sex och samlevnad som kan ﬁnnas bland annat beroende
på etnisk eller religiös tillhörighet samt de skilda villkor som gäller
för personer med funktionshinder. Även elevernas önskemål om en
mer reﬂekterande undervisning i sex och samlevnad som framkom
i regeringens värdegrundsprojekt, bör vägas in.

Läroplanens skrivningar
I dagens läroplan med sina mål och strävansmål återﬁnns båda diskurserna.
I läroplanen ﬁnns två skrivningar som rör sex- och samlevnadsundervisningen. I läroplanen för grundskolan står att ”rektor har
ett särskilt ansvar för ämnesövergripande kunskapsområden som sex
och samlevnad, jämställdhet” etc. För gymnasieskolan ﬁnns en liknande formulering: ”Rektor… har ett särskilt ansvar för att skolans
arbete med kunskapsområden, där ﬂera ämnen ska bidra, samordnas så att de utgör en helhet för eleven och eleverna får kunskaper
om sex och samlevnad”… Formuleringarna i läroplanen betyder att
olika perspektiv på sexualitet, relationer, jämställdhet ska beröras i
olika ämnen. Sex och samlevnad är på det sättet ett tvärvetenskapligt
kunskapsområde.
Det ﬁnns också i läroplanen ”mål att sträva mot”, som bör färga
innehåll och arbetssätt – som att främja jämställdhet, att ge stöd för
barn och ungdomar att utveckla självtillit, empati och andra dimensioner av social kompetens, liksom att elever ska ha inﬂytande över sitt
lärande och ges utrymme att reﬂektera. Dessa generella strävansmål
ska självfallet också omfatta arbetet med sexualitet och samlevnad.
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Vid sidan om läroplanen ﬁnns kursplanerna, där det framför allt i
biologi ﬁnns uttryckta mål för sex- och samlevnadsundervisningen.
Mål som rör dels att ha kunskap om preventivmetoder, om hur man
ska skydda sig mot ”sexuellt överförbar smitta”, dels också mål som
att eleven ska ”kunna föra diskussioner om sexualitet och samlevnad
och därvid visa respekt för andras ståndpunkter och för olika samlevnadsformer”.
I läroplanen, Lpo 94, ﬁnns sedan februari 2003 en ny skrivning som
rör hälsa, nämligen ”att hälsa och livsstilsfrågor ska uppmärksammas”.

Kvalitetsgranskningen 1999 – några resultat
Att granska utifrån fem perspektiv
I direktiven till Skolverkets kvalitetsgranskning 1999 av sex- och samlevnadsundervisningen angav regeringen att ”undersöka hur sex- och
samlevnadsundervisningen bedrivs i förhållande till målen, inte minst
utifrån ett jämställdhetsperspektiv”. I diskussionen kring kriterier och
perspektiv valde inspektörerna ut fem perspektiv i bedömningen av
kvaliteten i varje skolas sex- och samlevnadsundervisning. Perspektiv
som alla återﬁnns i läroplanens mål och mål att sträva mot.
Perspektiven var till en början fyra, men efter den första pilotgenomgången i fem skolor, kom de slutligen att bli fem. Styrningsperspektivet tillkom som ett mycket centralt perspektiv och kom att till
stora delar avgöra hur skolorna grupperades.
• Hur utövas styrning över dels sex- och samlevnadsundervisningen, dels det ämnesövergripande arbetet (mål, samordning, kompetensutveckling, utvärdering, uppföljning och dokumentation)?
• Hur är balansen mellan ett främjande/stärkande perspektiv och
ett risk/sjukdomsperspektiv?
• Hur är balansen mellan ett barn/ungdomsperspektiv och ett vuxenperspektiv?
• Hur varierad är undervisningen (syn på lärande)?
• Finns en medvetenhet om ﬂickors och pojkars behov, en medvetenhet om jämställdhet?
De fem perspektiven utvecklades sedan ytterligare i det material till
rektor som Skolverket producerades 2001 Min uppgift är att knyta
ihop det. Perspektiven kan användas i ett kvalitetsgranskningsarbete
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på skolor, där de ger en relativt tydlig bild av innehåll och arbetssätt
i sex- och samlevnadsundervisningen.

Variationer mellan och inom skolor
Innan resultaten från uppföljningen lyfts fram ges en kort summering av de viktigaste resultaten från kvalitetsgranskningen 1999. För
en fyllig beskrivning hänvisar vi till granskningsrapporten 1999 och
ovan nämnda material, riktat till rektor .
De 80 skolorna delades in i tre grupper, som avsåg att klargöra de
olika perspektiven.

Grundskolor (51)

Gymnasieskolor (29)

Grupp 1 4 skolor
Grupp 2 25 skolor
Grupp 3 22 skolor

6 skolor
12 skolor
11 skolor

Grundskolorna
Inledningsvis måste poängteras att alla elever som idag går i grundskolan får sex- och samlevnadsundervisning. Kritiken som kom fram
i kvalitetsgranskningen innebär ju inte att elever inte får denna undervisning – utan enbart att undervisningen har skiftande kvalitet. I
media har kunnat skönjas tolkningar som att eleverna inte får någon
undervisning alls i grundskolan, vilket kanske kan vara ett uttryck
för att alla älskar att ”hacka” på sex- och samlevnadsundervisningen
i skolan. Däremot framgick det att elever kunde gå igenom i stort
sett hela gymnasiet och enbart få en temadag eller ett besök på en
ungdomsmottagning.
grupp 1 kännetecknades framför allt av rektors tydliga styrning
och att eleverna ﬁck en relativt likvärdig sex- och samlevnadsundervisning, således en undervisning som innehöll de fem perspektiven.
Här fanns tydliga mål, även mål i andra ämnen, vilket gav stöd för
utveckling av det ämnesövergripande arbetet. Det fanns en pågående
diskussion i hela skolan kring kunskapsområdet. Eleverna hade inﬂytande och undervisningen kännetecknades av varierade arbetssätt,
vilket uppskattades av eleverna. Det var enkönade grupper, blandande grupper, rollspel, värderingsövningar, föreläsningar. Inom grupp
1 fanns dock variationer, inte minst vad gäller omfattningen och kvaliteten på det ämnesövergripande arbetet.
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Inom grupp 2 fanns utomordentlig sex- och samlevnadsundervisning – men alla elever ﬁck inte del av denna. Inom samma årskurs
kunde en grupp elever få en undervisning där ﬂertalet av perspektiven var väl tillgodosedda – medan andra elever i parallellklassen ﬁck
en mer traditionell undervisning. Det som brast var rektors styrning
– det fanns inga mål, ingen uppföljning, dokumentation, ingen samordning och därmed inget kollegialt samtal om det som rörde sexoch samlevnadsundervisningens innehåll, upplägg, arbetssätt m m.
Knappt hälften av grundskolorna hade undervisning som hamnade i grupp 3. Undervisningen karaktäriserades som ”traditionell”.
Man följde läroboken, arbetade nästan helt i storgrupp och utrymmet som gavs för reﬂektion var litet. Eleverna hade ringa inﬂytande
och det fanns inget tydligt tänkande kring genus. Tonvikten låg på
kropp och biologi och mindre på identitet och manligt/kvinnligt.
Kunskap om kroppen är självklart viktig för barn och ungdomar,
men det handlar framför allt om hur läraren sätter in kropp och anatomi i ett sammanhang, där den unge känner igen sig och kan bearbeta
”stoffet”. Undervisningen i grupp 3 skedde till största delen i helklass,
vilket gjorde det svårt att relatera kunskaperna till elevernas eget sammanhang. De tvärvetenskapliga perspektiven lyste ofta med sin frånvaro, dvs att samhälleliga, sociala, psykologiska och antropologiska
perspektiv saknades. En ﬂicka sammanfattade grupp 3-skolan med:
”Man lär ut kroppen på ett… ja, vad ska jag säga… formellt sätt”.

Gymnasieskolorna
Inom grupp 1 återfanns sex skolor, som hade obligatoriska kurser i
frågor som rör sexualitet och samlevnad. De kallades ”samlevnadskursen”, ”livskunskap” eller sex och samlevnad. Alla elever ﬁck tillgång till
detta och rektor gick i bräschen för att ”detta är viktigt för eleverna”.
Framför allt kopplade dessa rektorer ihop undervisningen i sex och
samlevnad med skolans arbete med de grundläggande värdena. Även
ämnesövergripande arbete fanns, men dock inte i den utsträckning
som man hade kunnat önska. Särskolan och gymnasiets Barn- och fritidsprogram samt Omvårdnadsprogrammet intog i granskningen en
särställning. De visade alla på en väl genomtänkt undervisning med
tydliga mål, pågående utvecklingsarbeten och där ämnesövergripande
arbete fanns naturligt inbyggt.
Inom grupp 2 fanns mycket bra valbara kurser men det innebar att
bara de som valde kursen ”manligt/kvinnligt”, livskunskap, samlevnad deltog i diskussioner kring sex- och samlevnadsfrågor.
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I grupp 3 hamnade slutligen de skolor som enbart hade någon
enstaka temadag under de tre läsåren eller ett besök på en ungdomsmottagning (ett besök som dock kunde vara mycket bra). Hos
eleverna fanns en uppgivenhet, vilket nästan blev smärtsamt påtaglig
då inspektörerna mötte elever som hade fått helt andra möjligheter.
”Jag älskar att diskutera sådana frågor som vi gör nu – men vi får
aldrig göra det på den här skolan”, uttryckte sig en ﬂicka i årskurs 2
på gymnasiet. Medan en annan elev kunde säga: ”Vi har haft jättebra
diskussioner, jättebra lärare – men vi hann inte med allt, jag skulle
vilja att vi fortsatte”…

Tjugo skolor i en uppföljning
Det är sex år sedan sex- och samlevnadsundervisningen granskades
och under dessa år har jag många gånger fått frågan: Hur gick det
sen? Vad hände efter granskningen?
En kvalitetsgranskning av det slag som gjordes 1999 är en omfattande apparat, där 13 inspektörer var på 80 skolor, två dagar på varje
skola. En sådan, ny granskning var inte möjlig att göra. Däremot beslöt vi att inför arbetet med denna bok göra en enklare uppföljning.
20 skolor valdes ut, tio grundskolor och tio gymnasieskolor. De representerade alla de tre grupperna. Jag valde att intervjua rektor, eftersom
jag ville höra hennes/hans resonemang om vad som hänt efter granskningen och hur hon/han bedömde sex- och samlevnadsundervisningen
idag. Många gånger hade den tidigare rektorn slutat, och en ny var på
plats. Rektorsbytet hade emellertid inte så stor betydelse. Det viktigaste
var att höra den nuvarande rektorns bedömning, överblick och beskrivning av sex- och samlevnadsundervisningen idag, år 2005. Hur hon/han
idag framför allt talade om skolans sex- och samlevnadsundervisning.
I ett par fall intervjuades även ett par lärare, som hade varit särskilt
engagerade i sex- och samlevnadsundervisningen i grupp 2-skolor
1999. Alla intervjuer är gjorda per telefon. Sammanlagt genomfördes
23 intervjuer.
De frågor som ställdes var: Hur bedömer rektor sex- och samlevnadsundervisningen idag? Finns tydliga mål och hade lärare fått
kompetensutveckling? Hur är samarbetet och samordningen mellan
arbetslag och elevernas inﬂytande? Hur ser rektor idag på lärarnas förmåga att inom sina respektive ämnen integrera sexualitet och samlevnad, liksom jämställdhet, som ämnesövergripande kunskapsområden.
Vilken är rektors egen bedömning av vilken grupp de nu tillhörde?
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Skolorna redovisas nedan utifrån den grupp som rektor och jag själv
bedömde att de befann sig i idag. Placeringen i grupp följer samma bedömning som fanns i kvalitetsgranskningen 1999. Skolorna skildras var och
en för sig, eftersom det kan vara viktigt att lyfta fram hur varje skola i
sig är unik och har sina processer. I intervjuerna blev olikheterna påtagliga, en olikhet som kan ge förståelse för hur kravet på likvärdighet
mellan skolor låter sig lätt sägas, men är relativt svårt att genomföra.

Grundskolorna
Tio grundskolor valdes ut av de 80 granskade skolorna – tre grupp
1- skolor, fyra grupp 2-skolor och tre grupp 3-skolor.

”Det har inte hänt så mycket”
– kvar i grupp 3

Av de tillfrågade grundskolor som tillhörde grupp 3 bedömdes samtliga
vara kvar inom denna grupp. Genomgående hänvisar rektorerna till de
omstruktureringar som förekommit, svårigheter i organisationen eller
annat som skolan varit tvungen att ta itu med. Styrning och utveckling
av sex- och samlevnadsundervisningen har varit alltför övermäktigt att
ta itu med. Upprepas bör, liksom inledningsvis, att dessa skolor har
sex- och samlevnadsundervisning men med ett traditionellt upplägg,
där ﬂera av perspektiven inte ﬁnns tillgodosedda.
Rektorn på en av grupp 3-skolorna menar att lärarna på skolan har
hög medelålder, de har bott länge i kommunen och kommer att vara
kvar till pension. Han har svårt att entusiasmera för nya arbetssätt.
Relationen mellan lärare och elev anser han vara bland det viktigaste
i lärandet.
– Det ﬁnns inga lärare just nu som har intresse att utveckla sexoch samlevnadsarbetet. Lärarna är 55 till 60 år – de lyssnar men gör
inte som jag säger, så skulle man kunna sammanfatta det. Jag har försökt underlätta genom att köpa in bra material med lektionsförslag
men förutsättningarna är vad den enskilde läraren tar åt sig.
Bristande medel för kompetensutveckling är en av orsakerna, menar rektor. Han har varit på skolan två år och hade hoppats att förändringsarbetet skulle gå snabbare. Arbetslagsutvecklingen, menar
han, tar säkert ytterligare två år. Han har lärt sig en hel del under de
här två åren och förstår att han måste tänka både mer långsiktigt och
vara mer tålmodig. I kommunen ﬁnns idag knappt några medel för
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kompetensutveckling av lärare. Men rektor ser inte bristen på kompetensutveckling enbart som ett resursproblem. Snarare att det inte
ﬁnns någon drivkraft att lära av varandra mellan olika skolor.
– Jag ser det således inte som att vi har dåligt med resurser, utan
snarare att vi har fruktansvärt mycket resurser – det ﬁnns ju hundratals lärare i den här kommunen och det borde man kunna dela
med sig av! Vi behöver mycket mera hjälpa och stödja varandra och
utnyttja de resurser som redan ﬁnns.
en annan av grupp 3-skolorna har haft ett par rektorsbyten sedan
granskningen 1999. Den nuvarande rektorn är där bara under en
termin. Han menar, att de senaste rektorerna inte har varit intresserade av pedagogik, inte på ett sådant sätt som den rektor de hade
på 90-talet och som ryckte med sig skolpersonalen i ett spännande
utvecklingsarbete.
Skolan är stor, men arbetslagen fungerar nu mycket bra. Sex- och
samlevnadsundervisning genomförs självklart och han vet att vissa
lärare tar upp olika frågor inom SO-ämnena nu. Han nämnde där
nationella perspektiv och kvinnlig könstympning. Ett kompendium
har gjorts, men denne rektor vet inte om utvärderingar görs eller om
det ﬁnns tydliga mål. Skolan beﬁnner sig med andra ord i väntan på
återigen en ny rektor, som man denna gång hoppas ska stanna.
Liknande situation är inom den tredje grupp 3-skolan. Några förändringar sedan förra kvalitetsgranskningen har inte gjorts. Nu är
en ny rektor anställd, en rektor som i intervjun berättar hur han på
sin förra skola hade många olika insatser som rörde sex- och samlevnadsområdet. Han hoppas, att han kan vara med och utveckla sexoch samlevnadsundervisningen på denna skola – men han ser att det
kommer att ta tid. Många andra viktiga och akuta skolutvecklingsfrågor står på dagordningen innan ett utvecklingsarbete kan ta form.

I väntan på islossning
– kvar i grupp 2

Den skola som är kvar i grupp 2 är en klassisk grupp 2-skola – med
bra sex- och samlevnadsundervisning för vissa av eleverna. Inspektören skrev följande i sin rapport 1999:
Alla elever få arbeta med sex- och samlevnadsfrågor på temadagen
för alla 9:or. Det ﬁnns däremot inte någon gemensam diskussion om
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mål eller förväntade effekter när det gäller sex- och samlevnadsundervisningen. Om och hur frågorna behandlas utöver temadagen
kommer an på vilket arbetslag eleven tillhör och framför allt på den
enskilde läraren. En målstyrning behöver utvecklas, där mål och
förväntade resultat blir tydliga och följs upp. Elever och föräldrar
bör ges möjligheter att delta i detta arbete.
Den nuvarande rektorn ska sluta om en månad och därför intervjuas
biträdande rektorn. Hon är själv no-lärare och är väl insatt i sexoch samlevnadsundervisningen. Under läsåret har alla no-lärare fått
kompetensutveckling, de sista går utbildning hösten 2005.
Skolan har påbörjat ett utbyte med en annan skola och arbetar
fram en studieplan i sex- och samlevnadsundervisningen. De har valt
ett arbetssätt där eleverna får vara med och bestämma en hel del.
Utvärderingarna visade enligt rektor att speciellt diskussionerna i
grupperna, där ﬂickor och pojkar ﬁck ställa frågor till varandra, uppskattades mycket. no-lärarna samplanerar sin undervisning mycket.
Den biologiska delen i sex- och samlevnadsundervisningen är den
lilla biten, den har eleverna ganska stor vetskap om, menar rektor.
– När jag själv haft sex- och samlevnadsundervisning är samlevnadsfrågorna i fokus, det är de större perspektiven med diskussioner
kring jämställdhet och homosexualitet.
Men vad händer med sex och samlevnad som ämnesövergripande
område?
– Ämnesövergripande… det kan jag inte svara på… det är mycket
svårare att ha ett grepp om. I kommunen pågår en översyn där skolområdescheferna ska ta över en del arbetsuppgifter från rektorerna,
för att dessa ska kunna koncentrera sig på det pedagogiska arbetet
och därmed förhoppningsvis kunna styra över övergripande frågor.
Skolan är idag på väg mot en ökad likvärdighet med tydligare styrning, kompetensutveckling, utarbetande av mål för undervisningen
och ökat elevinﬂytande.

Rektorn har styrt upp det
– från grupp 2 till grupp 1

Tre av de fyra grupp 2-skolorna har förändrat sex- och samlevnadsundervisningen en hel del sedan granskningen och rört sig till grupp 1-nivån.
I inspektörsrapporten till en av dessa grupp 2-skolor kan man läsa
följande slutkommentar om sex- och samlevnadsundervisningen:
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Det ﬁnns inte någon gemensam diskussion om mål eller förväntade
effekter när det gäller sex- och samlevnadsundervisningen. Om – och
hur – frågorna behandlas kommer an på arbetslaget och framför allt
på den enskilde läraren. Därför vet inte rektor om alla elever får sexoch samlevnadsundervisning utifrån en gemensam värdegrund.
… Samtliga elever som vi samtalade med tycker att frågor kring
sex och samlevnad borde tas upp mer i skolan.
Genomgående har en diskussion påbörjats i denna grupp 2-skola där
framför allt rektors tydligare styrning har lett till utveckling. Det
blev en upptäckt att man saknade både mål, ordentlig uppföljning
och dokumentation. Det fanns engagerade lärare, men i och med att
rektor inte styrde över verksamheten fanns inget samarbete mellan
arbetslagen. Så här uttryckte en av biologilärarna sig 1999:
Jag vill ge en positiv bild av sex och samlevnad. Jag startar i biologin redan i sjuan, där jag fokuserar både på uppnåendemål och
strävansmål. Jag har ett stort pass kring kärlek och känslor, allt
från att bli ihop och göra slut till att bli med barn. Alla sexuella
yttringar tas upp och vi diskuterar det mycket. Sen blir det uppföljningar i åttan och nian. Arbetslaget jag tillhör vet ungefär vad
jag gör, men för att köra det här åldersintegrerat och bilda speciella
pojk- och ﬂickgrupper, då måste vi ju samarbeta.
Han pekar här på ett vanligt fenomen när det gäller sex- och samlevnadsundervisningen; läraren gör och vill mycket själv, men det
blir svårt att utveckla arbetet vidare, eftersom det inte ﬁnns något
fungerande samarbete mellan arbetslagen.
Inspektörsrapporten lyfter fram att vissa lärare arbetar med relationer i svenskan och att ﬂera lärare har en relativt god och varierad
undervisning. Med en ytlig blick på denna skola skulle man kunna
säga att ”ja, de hade en mycket bra sex- och samlevnadsundervisning
på denna skola” – men avsaknaden av styrning låg som en hämsko
över utvecklingen.
Och hur är det idag? Idag ﬁnns en ny rektor och den nya styrningen på skolan blir påtaglig. Ett par av arbetslagen fungerade inte och
rektors första arbetsuppgift var att bryta upp de gamla arbetslagen
och hitta nya konstellationer. Arbetslagen, enligt rektorn, fungerar
mycket bra idag och som en effekt har samarbetet mellan arbetslagen
och det ämnesövergripande arbetet utvecklats.
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– Jag kom hit som rektor för ett par år sedan och skälet var att det
inte fungerade så bra. Framför allt arbetslagen har vi arbetat med.
Ett var lite i otakt och några arbetslag var lite snett sammansatta. Vi
har nu lagt in fem dagar per termin som arbetslaget själv styr över.
Då arbetar man ämnesövergripande – den friheten i arbetslagens arbete har gett nya förutsättningar.
Arbetslagen och det förändrade klimatet har lett till att ﬂer lärare engagerat sig i sex- och samlevnadsundervisningen. Skolan har öppnat upp
för en lärande organisation med samarbete och utbyte mellan lärare.
– Vi hade på skolan några manliga lärare som för fem år sedan aldrig skulle ha pratat samlevnadsfrågor som de gör idag. De har jobbat
i laget tillsammans med lärare i matte och svenska, de har pratat sig
samman, bland annat kring jämställdhetsfrågor. De som aldrig hade
kunnat tänka sig att prata om sex- och samlevnadsfrågorna, de har
idag inga problem. Det har hänt något i det ökade samarbetet.
Skolan har gjort en handlingsplan i sex och samlevnad, där lärare, föräldraföreningens styrelse och elevrådet har deltagit. Arbetets
upplägg ﬁnns idag tydligt nedskrivet och både innehåll och arbetssätt är mycket varierat. Hösten 2005 kommer skolan att framför allt
lyfta frågor kring homosexualitet. Denna skola har således sedan
granskningen rört sig mot grupp 1 – där styrning, större likvärdighet, lärande organisation, samordning mellan arbetslag har varit de
mest påtagliga förändringarna.
en annan grupp 2-skola har också rört sig i samma riktning. Här är
några noteringar från slutomdömet i inspektörsrapporten 1999:
Likvärdigheten i undervisningen är inte uppnådd. Orsaken till detta beror på att lärarna är olika och är olika intresserade av att ta
upp ”jobbiga frågor” enligt eleverna. Inslag av mycket god sex- och
samlevnadsundervisning ﬁnns. Frågeställningen blir, hur kan denna undervisning komma alla elever till del?… Fortbildning, extern
och intern, är en nödvändig väg för att öka kollegiets gemensamma
kompetens… Med en gedigen kollegial kompetens i samtalsmetodik kan man ytterligare höja undervisningens nivå. Eleverna har
mycket klokt att säga. De är öppna och diskussionslystna. Det är
något att förvalta.
Det här var en skola, där inspektören blev mycket imponerad av en
lärare och hennes sex- och samlevnadsundervisning. Det fanns ett kva-
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liﬁcerat samtal i smågrupper, ett medvetet tänkande kring genus, varierade arbetssätt, främjande synsätt i innehåll och ett elevinriktat perspektiv. Således fanns fyra perspektiv väl tillgodosedda men det femte,
styrningen, saknades. Det var enbart de elever som hade just denna
lärare som ﬁck en rik och varierad sex- och samlevnadsundervisning.
Vad hade då hänt på dessa sex år? Rektorn som tjänstgjorde 1999
var inte längre kvar och en annan rektor var nu på plats sedan två år
tillbaka. Så här säger rektorn i intervjun:
– Styrning… ja, jag kan väl vara ärlig och säga att när jag kom
upplevde jag att det var ett kaos. Det går väldigt snabbt att rasera en
verksamhet… Jag har varit här i två år och nu är jag så pass etablerad
att jag kan ta de pedagogiska uppföljningarna. Vi har satsat på fortbildning av lärare och jag tycker sex- och samlevnadsundervisningen
fungerar väldigt bra idag här på skolan.
Satsningen på framför allt kompetensutveckling av lärarna inom
området sexualitet och samlevnad har gjort att undervisningen har
nått en större likvärdighet. Så här säger den lärare, som länge var den
ende som stod för en kvaliﬁcerad undervisning inom området:
– Ett helt gäng med lärare och skolsköterska sändes iväg på fortbildning under tre dagar. Alla tyckte den var bra och nu är vi ﬂera
som är engagerade.
Idag satsar man på värdegrundsarbetet, diskussion kring etiska
dilemman; relationsdagar; speciella dagar för niorna. Ett nytt sätt
de introducerat är att niorna går in och arbetar i sjuans och åttans
sex- och samlevnadsundervisning. Rektor ser framför sig en mer
medveten strategi kring genusfrågorna. Jämställdhet tycker hon att
de arbetat för lite med, även om frågor som rör jämställdhet är en
del av ett sex- och samlevnadsarbete. Men jämställdhet har så många
ﬂer ingångar.
Sammanfattningsvis kan sägas att denna skola påbörjade en process efter granskningen. Tydliga mål, en lärande organisation och
kompetensutveckling har gjort att denna skola kommit upp till en
grupp 1-nivå, även om arbetslagen fortfarande inte arbetar tematiskt
och att det ämnesövergripande arbetet därmed haltar.
I ytterligare en grundskola inom grupp 2-nivån har man gjort
förbättringsarbete både när det gäller elevinﬂytandet i sex- och samlevnadsarbetet och att det också förs en intensivare diskussion på hela
skolan kring dessa frågor. Utvecklingsarbetet och engagemanget på
hela skolan gör att denna skola har tillgodosett ﬂera av de fem per-
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spektiv som sattes som raster i den tidigare kvalitetsgranskningen.
Elevernas inﬂytande över undervisningen har bl a förändrats via
s k piloter som får extra undervisning i sex och samlevnad ur olika
perspektiv.
– Piloterna går sedan hem och de bestämmer själva hur de vill
presentera det för sina kompisar. Då är inte alls lärare med, utan det
är piloterna själva som håller i diskussionen med eleverna.
Skolan har också sedan granskningen ”en tydlig hälsoproﬁl”, enligt rektor. I den hälsoplan som ﬁnns för hela skolan ﬁnns sex och
samlevnad tydligt inskrivet. De har hälsoveckor, en på hösten och en
på våren. Under dessa veckor har de alltid med teman kring sex och
samlevnad. Hälsa, enligt rektor, består till stora delar av relationer.
– När vi talar med tonåringar är detta en både viktig och spännande del i tonårstiden. Det är ett tillägg som vi inte hade tidigare.
Vi har överhuvudtaget blivit bättre på att tala om livet.
Rektorn själv är speciellt engagerad i ﬂickornas situation, som hon
tycker är utsatt.
– Många ﬂickor mår dåligt, de är mer utsatta och de utsätter också
sig själva i en sorts självdestruktivitet, bland annat via Internet. Jag
pratar jättemycket med dem.

Rik och varierad undervisning
– kvar i grupp 1

Tre grupp 1-skolor valdes ut och alla tre är kvar inom denna nivå,
trots att alla tre har haft rektorsbyten.
en av skolorna, en f-9-skola, hade en mycket medveten satsning
på sex- och samlevnadsfrågorna. Här fanns sex och samlevnad integrerat i de olika ämnesarbetsplanerna, för att underlätta det ämnesövergripande arbetet. Eleverna kunde vid granskningen uttala
sig mycket medvetet i frågorna. Eleverna var också genomgående
delaktiga i planering av all verksamhet på skolan och ju äldre de blev
desto större ansvar.
Denna skola skiljde sig från andra i granskningen genom sitt medvetet ämnesövergripande arbetssätt. Inte i någon annan skola fanns
på det sättet sex och samlevnad integrerat i många ämnen. Jämställdhetsfrågorna var tydliga liksom dialog och samtal som arbetsform.
”Förebyggande samtal är en övergripande tanke i hela skolan”, enligt
rektor. Personalen är helt inställd på att arbeta tematiskt med ämnesövergripande frågor som exempelvis sex och samlevnad. De ﬂesta är ny-
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utbildade och har det med sig från början. Så här skriver inspektören:
I de tidiga åren kommer sex- och samlevnadsfrågorna in på olika
sätt i vardagen och man har arbetet med könsorden i språket och nått
ganska långt i de tidigare åren genom att prata om orden och deras
verkliga betydelse och innebörd. Sex- och samlevnadsundervisningen
är sedan noggrant planerad i sjuan, åttan och nian. I nian arbetar
man med temat i ungefär 6–8 veckor med 5–6 klocktimmar i veckan. Arbetet är mycket varierat med faktasök, redovisningar, debatter,
besök på ungdomsmottagning, teater och besök av RFSL. I åttan har
man arbete i grupper med en del ﬂickor, en del pojkar. Redovisningarna har skett som pjäser eller debatter där de som redovisar har fått
företräda olika åsikter. Man läser och skriver kärleksdikter, bearbetar
tidningsartiklar, diskuterar olika frågeställningar etc.
Men hur är det idag? En ny rektor är på plats och hon säger att hon
inte kan ta äran åt sig. För henne är det bara att försöka fullfölja det
som tidigare skolledning har påbörjat. Själv kommer hon från en
skola där merparten av lärarna var äldre, medan lärarna på denna
skola är mellan 30–40 år. Här ﬁnns, menar rektor, en helt annan
medvetenhet om jämställdhet.
– Det som är så fantastiskt är att det är uppbyggt redan med fungerande arbetslag. Man tänker ämnesövergripande, i allt försöker
man jobba tillsammans. Vi pratar mycket om förhållningssätt och
jämställdhet. Det är ett av våra fokus. Vi är också med i ett jämställdhetsprojekt via eu.
Hon beskriver att de olika arbetslagen har olika vinklingar och som
rektor ser hon till att de kontinuerligt träffas och delger varandra erfarenheter. Här ﬁnns också medel för kontinuerlig kompetensutveckling.
i en annan f-9 skola, där ﬂertalet elever hade utländsk bakgrund,
balanserade skolan på gränsen mellan grupp 1 och grupp 2 i granskningen. Men det stora och breda engagemanget från så många lärare
och den varierade och rika undervisningen gjorde att den placerades i
grupp 1. Trots ett mycket stort antal rektorsbyten hade lärarna lyckats
med att ge eleverna på skolan en likvärdig undervisning. Och trots att
måldokumenten lyste med sin frånvaro. Först efter granskningen kan
man säga att de kvaliﬁcerade sig ordentligt för grupp 1-nivån.
Lärarna hade själva initiativet – och de var många. De samlades
för gemensamma genomgångar, förändrade innehåll och upplägg
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och lärde av varandra. Man kan säga att de, i de täta rektorsbytena,
hade tagit styrningen i egna händer. Så här säger en av lärarna om
vad som hände efter granskningen.
– Den första planen skrevs efter att ni varit hos oss. Nu tog vi
detta på allvar. Vi har också nu ett ordentligt självutvärderingsprogram som gör att vi får en tydligare bild av vad eleverna tycker är
bra och vad de vill förändra. Vi har kommit på hur nyttigt det är att
träffas och hur mycket vi kan lära av varandra. Bara i år har vi haft
sex livskunskapskonferenser. Dessutom träffas vi tretton i sex- och
samlevnadsgruppen på fyra konferenser. Vi berättar för varandra vad
som har hänt, varje samtalsledare talar om hur arbetet fungerar i
grupperna. Sedan har vi också varit på en hel del föreläsningar.
Och så här kommenterar den nuvarande rektorn styrningen:
– Jag kan säga så här… att vi i skolledningen följer dem bara, vi
kollar upp och ser att det fungerar och att det rullar vidare. Jag brukar sätta mig ned med en av de mest drivande lärarna och fånga upp
olika saker. Vi har sedan återkommande våra livskunskapskonferenser en gång i månaden. Själv är jag gammal biologilärare och var
med och drog igång livskunskapsämnet på skolan. Sex och samlevnad hade vi i skolan sedan tidigare, men vi utvecklade det vidare och
tog med ﬂera frågor inom livskunskapen.
Skolan har 12–18 personer som arbetar med livskunskap. Elevhälsan är helt integrerad i sex- och samlevnadsarbetet, både kurator
och skolsköterska är samtalsledare. En psykolog från ungdomsmottagningen deltar, han är knuten vissa timmar till elevhälsoteamet och
har även samtalsgrupp med pojkar. Det har också lett till att pojkarna
lättare kan söka till ungdomsmottagningen för problem de inte velat
ta upp inom skolan.
Kursplanen i livskunskap innehåller: ”social kompetens, samlevnad, droger, kroppsvård, livsrealism, framtidsfrågor, kulturell mångfald, existentiella frågor”. Sex- och samlevnadsdelen är enligt utvärderingen mycket uppskattad. Sex- och samlevnadsundervisningen är
organiserad i mindre samtalsgrupper. När de arbetar i grupp är det
alltid två samtalsledare.
Rektorn säger bestämt ”att våra barn behöver det här, dels innehållet, dels den reﬂektoriska delen”. Han menar att den reﬂektoriska delen ger sammanhang för andra kunskaper de tagit in i andra ämnen.
i ytterligare en av grupp 1-skolorna pågår fortfarande ett rikt och
varierat sex- och samlevnadsarbete, där både styrning och likvärdig-
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het fortfarande håller i sig. I denna skola, liksom den förra, har merparten av eleverna utländsk bakgrund. Det är således en skola präglad
av mångfald, där sex- och samlevnadsfrågorna ses som en viktig del i
ett tydligt värdegrundsarbete. Lärarna påpekar också i granskningen
att denna undervisning även ger bra elevkontakt, vilket underlättar
arbetet i övriga ämnen, men också när konﬂikter dyker upp.
Så här skrev inspektören i sin rapport till skolan 1999:
Skolan bör framhållas som ett bra exempel på arbetet med sex- och
samlevnadsundervisningen. Kärleksveckan programpunkter och
integrerade ämnesområden vittnar om lärarnas samsyn och förtrogenhet med ämnet samt förmåga att pedagogiskt ﬁnna former att
möta eleverna på vägen till vuxenlivet… I intervjuerna är arbetslagen öppna med sådant som är bra och mindre bra. De ger intryck
att vara trygga i hur de jobbar med sex- och samlevnadsundervisningen – och att de tycker att det är roligt.
Har skolan lyckats behålla den varierade undervisning som man tidigare hade? Ja, säger rektor, men självfallet revideras arbetet hela
tiden. Kärleksveckan ﬁnns kvar för alla nior och alla lärare bidrar
med de kunskaper de har. Det är enligt läraren en vecka som alla
nior ser fram emot, den är mycket uppskattad. En del av skolans
identitet. Här ﬁnns tjejgrupper, killgrupper, föreläsare utifrån, en rad
olika arbetssätt och ett brett innehåll. Förutom kärleksveckan har de
sexualkunskap i biologin, livsfrågor i religion etc. Teman från Kärleksveckan följs upp i de olika ämnena. I och med att ﬂera lärare är
involverade är medvetenheten om dessa frågor hög, vilket underlättar att perspektiven kommer med i andra ämnen.
– Kärleksveckan ses som en ”rites de passage” som ges för niorna,
ett avstamp att gå vidare i livet. Det ersätter inte att olika perspektiv
och frågor tas upp i olika ämnen.
Kärleksveckan i sin variation, där olika lärare deltar med sina ”ämnen”, blir därför ett sätt att leva upp till läroplanens mål – att sex och
samlevnad är ett ämnesövergripande kunskapsområde.

Gymnasieskolorna
Urvalet av gymnasieskolorna skiljer sig något från grundskolorna.
Fem grupp 3-skolor, två grupp 2-skolor och tre grupp 1-skolor valdes ut. Det kunde vara särskilt intressant att återigen få kontakt med
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dessa s k grupp 3-skolor, eftersom dessa skolor hade i stort sett enbart någon temadag eller ett besök vid ungdomsmottagningen under
de tre årskurserna.

Svårt att komma vidare
– kvar i grupp 3

Tre av de fem gymnasieskolorna är kvar i grupp 3. i en av dessa
grupp 3-skolor skrev inspektören följande i sin rapport 1999:
När ttf-timmarna försvann, försvann enligt lärarna en mycket väl
fungerande samlevnadsundervisning. Lokala tillägget har kommit
att användas till annat. Kursutformningen ansågs vara en annan
anledning till den uppkomna situationen… Lärarna känner att de
behöver kompetenskomplettering både faktamässigt och i samtalsmetodik. Några undersökningar om elevernas önskemål om deras
behov av information i sex- och samlevnadsfrågor har inte gjorts.
En av eleverna i granskningen sa: ”Lärarna pratar bara om det de ska
prata om.”
Skolledningen har de senaste åren prioriterat att hitta nya organisatoriska lösningar. Mentorer har införts, vilket möjliggör för lärare
och elever att få närmare kontakt med varandra. Ämnen som rör
hälsa, som rörelse och andra hälsofrågor har också utvecklats, liksom
arbetet med grundläggande värden, där man gjort nya handlingsplaner mot mobbning, mot våld och även en krisplan för speciﬁka svåra
händelser som kan inträffa. Det ﬁnns en medvetenhet kring olika
hälsofrågor, men teman kring sexualitet, relationer, jämställdhet verkar inte vara aktuella.
Rektor säger att kommunen kännetecknas av en hård styrning, där
rektor har lite friutrymme ekonomiskt. Det ﬁnns heller inga resurser
för kompetensutveckling inom kommunen.
den andra gymnasieskolan på grupp 3-nivån kännetecknades vid
granskningen av ett informellt lärande kring synen på kvinnlig och
manlig sexualitet. Det var ”hororna” på hotell- och restaurangprogrammet och de sexuellt erfarna killarna som ﬁck favörer på specialprogrammet. Det fanns en omedvetenhet hos lärarna om det informella lärande som hela tiden pågick under raster och på fritiden. Här
fanns många frågor att ställa sig: Är pojkar och ﬂickor lika mycket
värda och behandlas de lika på gymnasiet? Vad ﬁnns det för föreställ-
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ningar kring kvinnlig och manlig sexualitet och hur upprätthåller
skolan dessa föreställningar? Hur förhåller sig eleverna till varandra
på olika program? Hur upprätthåller ﬂickorna själva bilden av att
inte vara lika mycket värda som pojkarna?
Vad hände då efter granskningen? Det verkar som om inspektörsrapporten inte medfört någon djupare diskussion kring de föreställningar som ﬁnns kring ﬂickor och pojkar på skolan. Rektor säger att
det inte ﬁnns någon etnisk segregation på skolan men däremot en
segregation mellan olika program. Språkbruket ungdomar emellan
– och där ﬂickor, menar rektor, lika mycket skriker hora till varandra
– har de haft uppe på olika sätt.
Värdegrundsfrågorna ”ﬁnns alltid med”, enligt rektor. Men, säger
han, självfallet är olika lärare olika bra på att hålla värdegrundsfrågorna levande i vardagen. Rektor har, i likhet med ﬂera rektorer,
svårt att uttala sig om hur sexualitet och samlevnad tas upp på ett
ämnesövergripande sätt.
i den tredje grupp 3-skolan säger rektor, att sex och samlevnad
inte är ett ämne de har prioriterat. Precis som tidigare nämnts för de
andra grupp 3-skolorna är det på intet sätt en skola som står stilla.
Skolutveckling pågår i allra högsta grad, där olika prioriteringar lyfts
fram varje år. Flexibel arbetstid, att ﬂexibelt utnyttja resurserna, implementering av ett it-verktyg, ett ökat ansvarstagande för eleverna
är några av de prioriteringar som rektor nämner i vårt samtal. En
kurs i olika livsfrågor håller på att planeras och det ﬁnns idag en arbetsgrupp inom skolan, där även grundskolan är med.
– Det behövs en röd tråd från grundskola till gymnasium. Svårigheten är att om en ny kurs introduceras, måste en annan kurs bort
och här ﬁnns en del motsättningar inom lärargruppen. Men vi har
ett mål att få till det här på något sätt.
När rektor själv får gruppera sin skola säger han att ”jag tror det är
grupp 3 som gäller för oss”. Liksom på de tidigare nämnda skolorna
har rektor ingen uppfattning om hur ämnesövergripande kunskapsområden behandlas i de olika ämnena.

På gång
– från grupp 3 till grupp 2

”Man vet mycket sex och samlevnad om djuren, men väldigt lite om
sig själv.” Så utbrast en elev på en av de granskade grupp 3-skolorna.
Något som för oss inspektörer blev ett klassiskt citat som tydligt och
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enkelt fångade hur en elev kan känna sig – när man får kunskap om
allt annat men inte sådan kunskap som rör det egna livet. Den här
gymnasieskolan erbjöd endast någon temadag under elevernas tre
gymnasieår.
Rektor berättar i intervjun med viss stolthet hur de för ett år sedan
organiserade om sin undervisning. ”Med temadagar blev det ingen
kontinuitet och heller ingen pågående diskussion bland eleverna”,
säger rektor. Skillnaden mot förr är påtaglig i rektorns berättelse.
Idag har eleverna en obligatorisk kurs kallad livskraft som återﬁnns i alla tre årskurserna. Rektor har plockat timmar från andra
kurser. Skolpersonalen håller på att kompetensutvecklas i ämnet.
Livskraft är på 50 poäng, det är betygslöst, vilket rektor tycker är en
förutsättning. Däremot står det i betyget att eleven deltagit i kursen. Rektor känner att han kan följa upp undervisningen, både med
eleverna och medarbetarna.
– Sex- och samlevnadsfrågorna ligger nära värdegrundsfrågorna.
När något händer på skolan ﬁnns det redan en organisation för detta,
en vana att diskutera frågor som rör relationer. Det påverkar hela
skolans klimat och skapar helt andra förutsättningar än den situation
som var 1999.
Den här skolan är i sin styrning, likvärdighet och också den kontinuitet som ﬁnns genom alla tre årskurserna, en skola som är på
väg att utveckla sitt sex- och samlevnadsarbete. Men eftersom undervisningen endast är ett år gammal återstår sannolikt en del förbättringsarbete, för att de olika perspektiven kring genus, arbetssätt och
elevinﬂytande ska genomsyra undervisningen.

Tog till sig kritiken
– från grupp 3 till grupp 1

den femte grupp 3-skolan har efter granskningen startat en utvecklingsprocess.
Det är en gymnasieskola med teknisk inriktning: På den här skolan, påpekar inspektören, ﬁnns en närhet till vuxna i och med att man
är nära till produktionen och beﬁnner sig i en industri. Men någon
sex- och samlevnadsundervisning fanns inte på skolan. Så här skrev
inspektören i sin rapport om skolan 1999:
Lärarna tycker att det inte skulle vara helt lätt att ta upp sex- och
samlevnadsfrågorna. De tycker sig sakna kompetens för och erfa-
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renhet av sådan undervisning. Lärarna tycker att ungdomarna har
det hårdare idag och att de mår sämre och är utsatta för hårda
krav i samhället… man tar upp svårigheten att man som friskola
beﬁnner sig utanför nätverk och idéutbyte med andra skolor. Konkurrensen skolor emellan förstör samverkan. Behovet av att ”ha
ett bollplank” om man ska kunna förbättra sex- och samlevnadsarbetet framhävs också av rektorn, som i dagens läge tycker att det
är svårt att deﬁniera vad ett sådant undervisningsområde skulle
kunna innehålla.
Rektorn säger i intervjun att de tog till sig av kritiken efter granskningen och att de därför startade med en lokal kurs i livskunskap år
2000. Han tycker det är viktigt att frågor som rör sexualitet, relationer och jämställdhet lyfts fram speciellt inom deras gymnasium som
ju är tekniskt inriktat.
– Vi behöver sex- och samlevnadsfrågorna, det blir för mycket
tekniskt. Hela företagets ﬁlosoﬁ är att man ska kunna arbeta i grupp,
umgås över kulturgränser. Eleverna behöver få upp ögonen både för
egna och andras tankar; att helt enkelt ha en mjukare framtoning.
Det är en av anledningarna till att vi började göra en lokal kurs kring
dessa frågor.
De är sex lärare på skolan som arbetar med grupperna. De har
också ett etablerat samarbete med Ungdomshälsan. I ettan fokuserar
de på jaget – jag och omgivningen och förälskelser.
– Många debuterar sexuellt i den åldern. I tvåan handlar det om vi
– gruppen, hur gruppen fungerar tillsammans. I trean ligger fokus på att
ﬂytta hemifrån. Kursen är på 100 poäng, fördelas med 30 poäng i varje
årskurs och betygssätts. En fördjupningsdel ger 10 poäng därutöver.
Skolan har från början involverat eleverna och rektor säger, ”att
det här är elevens kurs och eleven ska forma kursen efter sina behov”. Eleverna deltar aktivt och kommer med förslag. De arbetar
ofta i enkönade grupper.
– Vi har många kulturer i vår skola och det kan också vara problem. En del ﬂickor kan inte prata hur som helst, det får vi respektera. Vi har därför delat in eleverna i olika grupper. Ibland är vi i
samlad klass. Vi försöker forma det på ett sådant sätt att eleverna ska
få ut bästa möjliga av samtalen.
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Svårt med likvärdigheten
- kvar i grupp 2

Av de två utvalda grupp 2-gymnasierna är en av skolorna kvar i grupp 2.
En del elever ﬁck 1999 relativt god sex- och samlevnadsundervisning
men inte alla och inspektören skriver följande i sin rapport:
Resurserna räcker dock inte till SoS-undervisning för skolans alla
elever, vilket är otillfredsställande… Det saknas en gemensam plan
för skolans undervisning på detta område, vilket medför att det
råder stor osäkerhet bland skolans personal om vad och hur dessa
frågor tas upp i olika årskurser och ämnen… I arbetet med skolans
arbetsplan för SoS-arbetet är det viktigt att eleverna ges möjlighet
att medverka.
Vid tiden för granskningen 1999 hade skolan utvidgat den rent biologiska delen i årskurs tre, och man vill under 2005 ta ett lite bredare
grepp för att få med mer diskussioner kring relationer, jämställdhet m m. Rektor berättar att de bildat en arbetsgrupp, där hon själv
deltar tillsammans med elever, personal från elevhälsan och ett par
lärare. Skolledningen planerar en tredagarsutbildning för lärare på
skolan och som landstinget är initiativtagare till.
Rektorn är ny sedan tre år tillbaka och har tidigare erfarenhet
av grundskolan. Hennes inställning är att frågor som rör sexualitet,
relationer, jämställdhet ska ständigt återkomma i gymnasiet och inte
enbart fokuseras till några timmar i en årskurs.
– Ju högre upp man kommer i årskurserna, desto lättare blir det
att fokusera på sitt eget ämne. Det blir allt svårare att lägga in perspektiv från sex- och samlevnadsområdet.
En elev på skolan uttryckte detta i granskningen som att ”läraren
är liksom kär i sitt ämne”, vilket ger en bild av att sammanhang och
helhet lätt minskar för eleverna ju äldre de blir.

Nu får alla diskutera livet, kärleken och döden
– från grupp 2 till grupp 1

den andra av grupp-2-skolorna ligger i ett område där merparten
av de boende har utländsk bakgrund. Den rektor som fanns vid skolan 1999 ansåg att ett kunskapsområde som sexualitet var svårt för
skolan att beröra, eftersom merparten av eleverna kom från familjer
där sexualitet var ett tabuområde. Sex- och samlevnadsfrågorna hade
därför förts till skolhälsovården och gjordes därmed inte till en pe-
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dagogisk fråga på skolan. En kvinnlig elev i elevrådets styrelse hade vid
tiden för granskningen skrivit ett eget förslag till kursplan i livskunskap,
där hon gav förslag på innehåll och mål. Hon avslutade planen med att
säga: ”Låter inte det här som något som skulle behövas på vår skola?”
Hur är det då idag? Från och med hösten 2001 infördes en obligatorisk kurs i livskunskap, som ligger i första årskursen och är ”skolans
val”. Den är på 35 timmar, 50 poäng och är betygsatt. Den nuvarande rektorn är mycket positiv och anser att den är helt nödvändig för
skolan. Frågor som rör jämställdhet, synen på kvinnlig/manlig sexualitet, mänskliga rättigheter m m är frågor som ungdomarna vill och
mår bra av att diskutera, framhåller rektor. Ca tio ﬂickor av 1 000
elever har idag problem knutna till ”heder” och det ﬁnns därför behov av stöd till ﬂickor både individuellt och i grupp.
Alltﬂer lärare har blivit s k livskunskapslärare. Skolan har nyligen lagt om sitt arbetssätt, de har i årskurs 1 börjat arbeta med
ämnesövergripande projekt och med arbetslag. Det ska underlätta
det ämnesövergripande arbetet. Rektor ser inte livskunskap som en
motsättning till det ämnesövergripande arbetet, utan snarare som ett
komplement. Det man tar upp i livskunskapen låter sig inte lika lätt
tas upp i andra ämnen, där man ofta får arbeta i helklass.
När vi diskuterar det ämnesövergripande arbetet, menar rektor,
att det är svårt att som rektor på en stor skola med över 120 lärare ha
överblick över hur lärare, inom sina respektive ämnen, behandlar de
ämnesövergripande kunskapsområdena i sina ämnen.
– Vi hoppas att arbetssättet med projektarbeten, som nu införts i
första årskursen, ska bana väg för en breddning av ämnena och underlätta ämnesintegrering.
Rektor poängterar att framför allt eleverna i alla utvärderingar
tycker att livskunskap är mycket viktigt.
– Det är så roligt att höra eleverna uttrycka, att ”det är just detta vi
vill ha”. Att få kunskap om hur man själv fungerar, att förstå sig själv
bättre, att få insikt om hur man fungerar i grupp, att se att man hela
tiden väljer och fattar beslut om sitt liv – alla dessa diskussioner är viktiga för ungdomarna och för deras framtid. Det ﬁnns en stor vilsenhet
hos ungdomarna här och livskunskapen är därför extra viktig.

Att behålla sin kvalitet
– kvar i grupp 1

en av de tre gymnasieskolorna inom grupp 1-nivån är kvar på
denna nivå. Skolledningen tyckte att de 15 timmarna samlevnadsun-
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dervisning fungerade ”hyfsat bra” 1999. Skolledning och lärare har
sökt efter nya modeller eftersom varken elever eller lärare var helt
nöjda. ”Vi har velat få en kraftigare åtgärd”, säger rektorn i intervjun.
Under 2004 har en styrgrupp tillsatts för samlevnadskursen.
Nu är kursen på 35 timmar från tidigare 15. Bl a omfattar nu samlevnadskursen alla tre årskurserna. Den ﬂicka som på denna skola sa,
att ”livet tar ju inte slut i ettan precis” – hon har besannats i behovet
av att fortsätta diskussionerna, inte bara när man är 16 år, utan även
17 och 18 år. I tredje årskursen lägger ﬂera in diskussioner om framtiden. Från början hade de tänkt att ge betyg, men det är borttaget.
Lärare och elever från alla program deltar. Lärare har också fått erbjudande om kompetensutveckling. Styrgruppen har försökt skapa
sig en uppfattning om vad eleverna behöver.
– Vi har sett hos eleverna att det ﬁnns ett stort behov att diskutera
och argumentera kring sex- och samlevnadsfrågor. Jag tycker mig
också se ett stort ”lyssnarbehov”. De vill veta vad vi vuxna tycker.
Reﬂektionsfas i två skolor

Två av de tre gymnasieskolorna inom grupp 1-nivån som, enligt rektorernas egen självbedömning, halkat ned till grupp 2-nivån beﬁnner
sig i en självkritisk fas och vill förändra sin verksamhet.
den ena av gymnasieskolorna var vid granskningen precis i början av en satsning på samtalsgrupper. Eleverna i samtalsgrupperna
blandades och kom från olika program. Verksamheten var relativt
ny men satsningen, fortbildningen av lärarna och skolans elevstyrda
grupper, bidrog sammantaget till att skolan hamnade i grupp 1.
Samtalsgrupperna pågick under tre-fyra år men lades sedan ned. En
del elever tyckte mycket om dem, andra tyckte att det inte gav något
alls. Det visade sig vara svårt att få till stånd ett bra samtalsklimat när
olika program blandades. Det tar tid att lära känna varandra och en del
av lärarna hade också uttryckt att det var svårt att vara samtalsledare.
Någon speciell satsning på kompetensutveckling i samtalsmetodik har
inte funnits. Innehållsmässigt verkade grupperna ha blivit spretiga.
Skolan har emellertid kvar ett väl fungerande arbete där eleverna
själva är organiserade i tre olika grupper kring teman som samlevnad,
droger, mobbning. Eleverna planerar dessa dagar själva, där lärarna
ﬁnns i bakgrunden som handledare. Dessa heldagar är mycket populära, alla elever kommer och programmen har ett bra och populärt
innehåll. Om samtalsgrupperna ska ta ny fart behövs med all säker-
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het en ordentlig kompetensutveckling av lärarna kring samtalet som
metod, men också en särskild fortbildning i frågor som rör sexualitet,
jämställdhet, relationer.
den andra grupp 1-skolan är en skola som 1999 hade ett fyrtiotal
lärare engagerade. Sex- och samlevnadsundervisningen hade tydliga
mål och arbetsplaner. Under åren har man prövat många olika modeller och arbetssätt. De koncentrationshalvdagar man hade var väl
uppbyggda och förberedda. I förväg undersökte man alltid elevernas
intressen, det fanns en genomtänkt metodik, möjlighet att välja bra
föreläsare utifrån, handplockade och förberedda gruppledare fanns
tillgängliga. Lärarna följde sedan upp teman inom sina respektive
ämne. Men inspektören uttryckte i sin rapport en viss ovisshet om
hur mycket lärarna följde upp inom ”sitt ämne”.
Och hur är det idag? Rektor säger att arbetet de senaste två åren
har legat på is. P g a ekonomiska skäl har man inte kunnat ha ett sådant omfattande lärarengagerat arbete med smågrupper. ”I och med
att lokala tillägget försvann hade vi svårt att upprätthålla den nivå
vi lagt upp i arbetet och därmed bibehålla kvaliteten”, säger rektor.
Han berättar att de under hösten ska återuppta arbetet med sex och
samlevnad i årskurs 2.
Hos de båda skolorna var de tidigare uppläggen en garanti för att
upprätthålla en likvärdighet. Den garantin anser de båda rektorerna att
de inte längre har. När det gäller det ämnesövergripande arbetet tycker
båda att det ställer krav på rektor. ”Som rektor skulle jag behöva lyfta
vissa övergripande teman för all skolpersonal”, menar den ene rektorn.
– Som skolledare har man inget bra grepp om hur de olika perspektiven blir belysta i olika ämnen. Det är tretton olika nationella
program på skolan och arbetslagen fungerar olika bra. Många kärnämneslärare måste ha sin tjänst fördelad på olika program för att få
ihop tjänsterna. Som rektorer behöver vi poängtera vissa övergripande teman för lärarna – miljö, samlevnad, jämställdhet, internationalisering… Vi behöver ha en ordentlig diskussion om hur vi inom
skolan samarbetar kring dessa begrepp i de olika ämnena.
Den andre rektorn tycker att dialogen om det ämnesövergripande
arbetet underlättas av den organisation som just nu ﬁnns på skolan.
Han har en referensgrupp, med sex lärare från programmen och i
den gruppen diskuterar man varje vecka vad som händer på skolan,
idéer tas upp och genom gruppen får han många inﬂuenser. Men,
tillägger rektorn, ”hade ett område som sex och samlevnad funnits
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med i kursplanerna för gymnasiet hade det varit betydligt lättare att
få det ämnesövergripande arbetet att fungera”.

Sammanfattande kommentarer
Självklart ger inte en uppföljning, där enbart rektor intervjuats, samma
bilder som en bred och omfattande kvalitetsgranskning där en inspektör vistades på en skola i två dagar och mötte både rektor, lärare, elever
och föräldrar. Uppföljningen är också ett urval av 20 skolor och vi vet
därför inget hur de övriga 60 skolorna har följt upp kvalitetsgranskningen.
Avsikten har inte varit att ge en total bild av hur sex- och samlevnadsundervisning bedrivs på skolorna, utan snarare att få en uppfattning om hur rektor idag talar kring sex- och samlevnadsundervisningen och jämföra detta med inspektionsrapporten från skolan
1999. Uppföljningen säger således inte så mycket om hur undervisningen bedrivs, snarare om sammanhanget och villkoren.
En självklar fråga inﬁnner sig – har det blivit bättre efter granskningen? Finns idag en tydligare styrning kring dessa frågor och vad är rektors
uppfattning om ämnesövergripande arbete? I intervjuerna framtonar en
både ljus och mörk bild av skolornas sex- och samlevnadsarbete.

En ljus bild…
Den ljusa bilden visar hur en del av grundskolorna tagit resultatet från
kvalitetsgranskningen på allvar. Skolledning och personal har funderat över vilka förändringar som behöver göras – kring mål, elevinﬂytande, innehåll, arbetssätt etc.
Sex av de tio grundskolorna ﬁnns idag inom grupp 1-nivån. De
tre utvalda grupp 1-skolorna har förblivit på denna nivå, tre av fyra
grupp 2-skolor har utvecklats till grupp 1-nivån. De senare skolorna har fått en ny styrning, med tydliga mål och uppföljning. Likvärdigheten har förbättrats i och med att personalen har ett ökat
samarbete både inom och mellan arbetslag. Dessa skolor har också
satsat på kompetensutveckling. En ökad kunskap och medvetenhet
om bredare perspektiv i sex- och samlevnadsarbetet har bidragit till
ett ämnesövergripande arbete. En av grupp 1-skolorna ”sticker ut”
på ett alldeles särskilt sätt med sitt arbetssätt och sina arbetsplaner.
Skolpersonalen är helt inriktad på ett tematiskt arbete, där sex- och
samlevnadsfrågorna är tydliggjorda i varje ämnes arbetsplan.
Den ljusa bilden av gymnasieskolorna visar att en process har startats
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även inom gymnasieskolorna. Av tio skolor beﬁnner sig fem på grupp
1-nivån, dvs alla elever på skolan får möjlighet till diskussioner och
samtal om sexualitet, samlevnad och jämställdhet. Två av gymnasieskolorna som 1999 tillhörde grupp 1-skolorna har idag ett självkritiskt
förhållningssätt, där man analyserar utvärderingarna och tillsammans,
både lärare och elever, funderar på hur man ska gå vidare i nya spår.
De skolor som förändrats har framför allt tagit fasta på den tidigare svaga styrningen, vilket ledde till att enbart de elever som hade
en bra lärare ﬁck en varierad sex- och samlevnadsundervisning.
Flera av gymnasieskolorna har efter granskningen försökt hitta vägar
att tillfredsställa elevernas behov av mer samtal i frågor som rör sexualitet och samlevnad. Lösningen har varit att erbjuda en lokal kurs
kallad Samlevnadskursen, livskunskap eller livskraft och lägga den
som en obligatorisk kurs. Någon har betygsatt kursen, de ﬂesta har
den dock betygslöst. De som tidigare haft en ”samlevnadskurs” i enbart årskurs 1 har utökat timantalet för att få en kontinuitet i alla tre
årskurserna. De rektorer som infört livskunskap var mycket nöjda och
såg denna undervisning som ett viktigt tillskott i skolans verksamhet.

…och en mörk bild
Tre av grupp 3-grundskolorna beﬁnner sig fortfarande inom grupp
3-nivån. Andra prioriteringar har behövt göras, bl a att skapa fungerande arbetslag där samarbetet ﬂyter. Flera av skolorna har också
haft upprepade rektorsbyten och de har varit fullt upp för rektor att
bringa ordning i en ibland kaotisk vardag. Eleverna i dessa skolor får
naturligtvis sex- och samlevnadsundervisning men det ﬁnns ingen
diskussion hos personalen om vad man vill åstadkomma med denna
undervisning, eller vilka kompetenser man vill utveckla hos eleverna.
Det ﬁnns heller inget större samarbete mellan lärare, vare sig inom
eller mellan arbetslag. Några resurser till kompetensutveckling avsätts heller inte.
I två av gymnasieskolorna har ingen egentlig process kommit igång
efter kvalitetsgranskningen. Sex- och samlevnadsundervisningen liksom närliggande frågor om jämställdhet verkar komma långt ned på
dagordningen. Kanske har man inte riktigt uppmärksammat tonåringarnas verklighet och behov att under tonårstiden få diskutera för
dem viktiga frågor. Det ﬁnns inget som antyder något engagemang
hos rektor att dessa frågor har betydelse i ungdomars liv. Tonåringens inre verklighet, med oro, svårigheter, drömmar, glädjeämnen får
inte utrymme.
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–5
Den mörka bilden visar att gymnasieskolorna har svårt att leva upp
till läroplanens skrivningar om att ”rektor har ett särskilt ansvar för att
skolans arbete med kunskapsområden, där ﬂera ämnen ska bidra, samordnas, så att de utgör en helhet för eleven och eleverna får kunskaper
om sex och samlevnad”.
Lärarna ser till sitt ämne och det verkar som om i stort sett samtliga
intervjuade gymnasierektorer har svårt att styra över processen och
lyfta de övergripande kunskapsområden som läroplanen anvisar.
Något som också tydligt framkommer är att omsättningen av
rektorer är stor både i grund- och gymnasieskolorna. Endast ett fåtal rektorer var kvar sedan kvalitetsgranskningen och med tanke på
att den ägde rum för snart sex år sedan kanske inte detta är särskilt
märkligt. Men byte av rektorer har inte skett bara en gång utan två
gånger och i ett par fall ﬂera. Självklart kommer det att ha effekter
på styrningen av de ämnesövergripande kunskapsområdena. När en
rektor kommer ny till en skola kanske det inte är det första han eller
hon tar itu med. Mer akuta frågor behöver lösas, som rör arbetslagens sammansättning, klimatet mellan personal och ledning, elevinﬂytande m m. En del rektorer talar om att det hela tiden är en kamp
att hinna med den pedagogiska styrningen, när så mycket händelser
i vardagen upptar rektorns tid.
Sammanfattningsvis ger uppföljningen i de 20 skolorna en komplex bild. Kvalitetsgranskningen har haft betydelse och den har diskuterats. Den har bl a gett rektorer ett redskap att värdera sitt eget
arbete i relation till andra skolor. Flera av skolorna har inspirerats
till ett utvecklingsarbete och granskningen har också gett konkreta
idéer och en inriktning för att öka kvaliteten i sex- och samlevnadsundervisningen.
Men det gäller inte alla. I ett par av de 20 skolorna har inte mycket
hänt. Flera av de skolor som 1999 bedömdes tillhöra grupp 3 är kvar
på samma nivå och granskningen har inte gett något större genomslag. Andra problem i skolan skymmer och intresset ﬁnns enbart hos
enstaka lärare.
Det som komplicerar bilden är den fortsatta svaga styrningen över
det ämnesövergripande arbetet. Perspektiv kring sexualitet och samlevnad ska förekomma i ﬂera ämnen för att skapa helheter och sammanhang för eleven. Där ligger den framtida utmaningen!

på jakt efter kvalitet 197

Hela livet.indb 197

2005-11-09 20:00:21

198 hela livet – 50 år med sex– och samlevnadsundervisningen

Hela livet.indb 198

2005-11-09 20:00:22

”Får man underkänt i livskunskap
– är man död då?”
av hetty rooth

– Det behövs rum för det existentiella samtalet, säger
Karin Stawreberg, gymnasielärare i sex och samlevnad
och livskunskap i Göteborg. Hon har sökt sig fram i sina
möten med unga från skilda bakgrunder. Ett arbete som
varit stärkande, utmanande – och livsviktigt.

V

i kände oss som pionjärer. Vi var spjutspetsarna som provade olika pedagogiska grepp, reste till Italien och besökte
Reggio Emilia. Vi jobbade årskurslöst och interkulturellt,
säger Karin Stawreberg när hon talar om sin tid som lågstadielärare
i Hammarkullen under 70- och 80-talen.
Den tiden gav henne mod och lust. Mod att prova ny pedagogik
och lust att utveckla den.
– Det var där jag lärde mig att allting går men kanske inte just nu,
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och jag vet inte riktigt hur. Men jag jobbar på det!
– Under de åren väntade jag också barn. Och än idag kommer
mina gamla elever ihåg det när jag möter dem. De minns det för att
de blev berörda.
– Din sex- och samlevnadsundervisning var så häftig, säger de, du
hade med dig bilder på din bebis i magen och du hade spelat in ljud
– ”så låter mitt barns hjärta”.
Livskunskap som uppstod av sig själv i klassrummet.

Vändningen
1988 ﬂyttade Karin Stawreberg över till Kortedalagymnasiets förberedelseklass för nyanlända ﬂyktingungdomar från krigshärjade områden. I hennes klass skulle de få låg- och mellanstadiekompetens för
att så småningom kunna söka till gymnasiet eller få ett jobb.
– Eleverna var äldre än mina tidigare elever, mellan 16 och 20.
Men jag hade ju min entusiasm och min glädje och tyckte att jag var
verktygsförsedd, säger Karin Stawreberg.
Men så mötte hon verkligheten.
– Vi använde en typisk lärobok i svenska 2, grammatik och korta
berättelser om typiska svenska miljöer och företeelser. Brukligt naturligtvis om man ska lära sig svenska men eleverna var inte där. De
var hemma i de kurdiska bergen eller kanske i Banja Luka. Med sina
längtor och sina rädslor. Vad hände mina kära, var är de nu? Där satt
12 frånvarande ungdomar som skulle fylla i verb och prepositioner.
Jag kände mig helt desperat. Jag som var van vid att ungarna hoppade upp på bänkarna och ville prata. Hur skulle jag nå fram?
Efter någon månad när eleverna skolkade och det var riktigt illa sa
Karin till sin klass ”Hur är det hemma hos er när någon ska gifta sig? ”
– Då vaknade de och började prata. De pratade och berättade och
jag skrev på tavlan för brinnande livet. Efter en stund hade vi en hel
kursplan på tavlan:
Jämförelser med Sverige. Kärlekens betydelse. Hur är det i Europa, är en sak bättre än en annan? Vet man vem som blir lyckligast?
Vad händer om någon haft sex innan bröllopet?
– Och det blev diskussioner, de engagerade sig för och emot. De
hade jättemycket tankar.
– Vi pratade till exempel om kärleksmåltider. Och jag berättade
att vi har så mycket läckra skaldjur på västkusten. Då var det en turkisk-kurdisk ung man, väldigt seriös och allvarlig, som sa: Skaldjur
är djävulens föda.
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– Nej svarade jag, inte alls – det kan också vara Guds föda men i
de kurdiska bergen långt från havet kan det bli djävulens föda… Så
berättade jag om vad havets frukter gjort för människors överlevnad
här på svenska västkusten.
– Hm, det ska jag fundera på, sa han.
Strax efter det hade vi ett samtal om Salman Rushdie. Vi pratade
om moraliska val och vem som kan döma en annan människa. Och
hur man kan se på saker ur olika perspektiv.
Då sa samme pojke plötsligt: Just det, det är som Guds föda och
djävulens föda.
Karin Stawreberg säger att arbetet under de närmaste åren var en
tid då hon fortsatte att prova sig fram i klassen. Lite ostrukturerat.
Som det blev.
– Ett par år senare hände det mig en privat sak som jag tror är
viktig för mitt förhållningssätt till möten mellan människor.
– Jag ﬁck överta en tjänst från en gammal vän som ﬂyttat och som
sedan blivit svårt sjuk. Jag ﬁck budet just när jag skulle åka iväg och
ﬁra hennes 40-årsdag. Jag blev sittande i personalrummet och grät
när en manlig kollega kom in och såg mig. Han sa bara: Sitt du kvar
här och bli färdig, jag tar hand om din klass.
– När jag senare kom tillbaka till klassen möttes jag av en fantastisk värme och då började jag gråta igen. Och så berättade jag hur det
var att känna sorgen i hjärtat.
– Omkring mig samlades alla de här ungdomarna med sina trauman från krig, ﬂykt och separationer. Och i det blev ett fantastiskt
möte där vi delade en av människans grundkänslor – sorgen. Sorgen
där man kan trösta, stötta och bära varandra.
– Vi berättade våra historier utan prestige, bara med en djup medmänsklighet. En pojke som ofta annars hade en hård och tuff attityd
tog på sig uppgiften att förse alla med näsdukar. Var sak har sin tid
och så småningom blev det dags för lunchrast. Åter i klassrummet
och veckans sista timme hade vi, som vi brukade, roliga samarbetsövningar, dans, ﬁlmvisning eller annat som skapar en vikänsla. Men
när vi skulle säga hej då och trevlig helg samlades ungdomarna runt
mig och jag sa: tack för att ni fanns för mig förut.
– Du också, sa de. Och så hade de gjort ett litet brev till mig på ett
vackert papper med fjärilar och blommor, där de skrivit att de hoppades att min vän skulle bli frisk igen.
– Det är en nåd att få vara med om en sådan upplevelse, säger
Karin Stawreberg. Den här dagen blev en vattendelare för mig. Den
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tydliggjorde betydelsen av det berörande mötet där vi har så mycket
att ge varandra och få av varandra. Sådana möten kan man aldrig
planera men betydelsen kan inte underskattas.

Empowerment
Karin Stawreberg talar också om vikten av att hitta professionalitet i
mötet, och hur hon bygger sina samtal med unga utifrån respekt för
andra, för sig själv och för sanningens mångfald.
– Min sanning ser ut på ett sätt, din säkert på ett annat. Och vem
som har tolkningsföreträde är en komplex fråga och inte självklart.
Medvetenheten om detta har varit och är en hörnpelare i mitt arbete.
1996 kom Karin i kontakt med en ungdomsmottagning som hade
startat ett hiv/aids-projekt och ville gärna ha hennes klass som testklass.
Den gemensamma ramen för projektet var empowerment – att se det
friska och stödja det som går att utveckla för att få ett kompetent liv.
Under den här projekttiden hade hon också ﬂickorna i idrott. Flera av dessa ﬂickor har aldrig förut varit i en idrottshall eller deltagit
i idrottsundervisning. Att göra det möjligt att delta på sina egna villkor blev mottot för idrottsundervisningen. När man är trygg, säger
Karin Stawreberg, är det lätttare att ta till sig nyheter och sådant vi
inte känner till. Det var möjligt att delta utan att vara klädd i västerländska idrottskläder. Det fanns möjligheter att duscha enskilt. De
ägnade sig åt rörelse i olika former. Dans, lekar, bollspel, jogging där
målet blev att de deltog i vårruset i Göteborg. ”Flickorna som visar
framfötterna” skrev gt om ivikﬂickorna och vårrustet.
Karin Stawreberg startade också en simkurs i Hammarkullen där
tjejerna kom i baddräkter som var allt från minimalaste bikini till heltäckande. Karin lärde av sina elever och tog på sig ett par knälånga
cykelbyxor över baddräkten för att inte känna sig så avklädd.
– Om detta skrev eleverna i sina utvärderingar att Karin gjorde
som vi, så nu var det vi som lärde henne. Så kan också sanningens
mångfald uttryckas.
– Det var verkligen empowerment, säger hon. De ﬂesta lärde sig
simma och innan terminen var slut hade några tagit sig in till det stora
Valhalla för att ta simborgarmärket. De behövde inte längre sitta på
stranden på sommaren och låtsas vara sjuka.
Vad har det här då med livskunskap och sexualitet att göra?
– Jo väldigt mycket, säger Karin. Vi kunde gympa och knipa med
bäckenbotten. ”Gör det här 100 gånger om dagen så slipper ni kissa
på er när ni väntar barn”, sa jag.
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Va, sa ﬂickorna? Vill ni veta mer, frågade jag och det ville de.
– Jag hade möjlighet att gripa ”Teachable moments” i ﬂykten.
Detta blev ingången till samtal på livskunskapstimmarna om kost
och hälsa och motion och att vara frisk eller svag. Om hur mycket
man kan äta, om man äter sånt som kroppen behöver. Med den kunskapen kan man få ett liv där man kan göra klokare val. Men väldigt
mycket i våra samtal handlade om sexualitet och relationer förstås.
Ett ämne där ungdomar ofta landar om de får den möjligheten.

Flickors och pojkars olika behov
– Genusmedvetenheten är mitt golv. Den ﬁnns med i allt jag gör.
Som ett verktyg till ökad jämställdhet delar Karin Stawreberg
eleverna i ﬂick och pojkgrupper. Det bryter invanda roller och ﬂer
vågar delta i samtal och övningar. Generellt behöver ﬂickor och pojkar träna på olika saker.
– Det kan vi göra i lugn och ro på livskunskapen. Målet är att barn
och ungdomar ska få vara pojkar och ﬂickor på många olika sätt.
När vi ska tala om nära och känsliga frågor kan det ﬁnnas så mycket
otrygghet i blandade grupper. Då kan effekten bli att könsrollerna
oreﬂekterat späds på. Jag ser fram emot dagen då vi kan ha blandade
grupper på allas villkor och inte bara på de verbala/högljudda pojkarnas/ﬂickornas villkor. Detta gäller i alla ämnen förstås.
1998 införde Karin Stawreberg och hennes kollegor obligatorisk
sex- och samlevnadsundervisning på Kortedala gymnasiet. Ämnet
hette liv och lust. På Kortedalgymnasiet fanns industriprogram och
textilprogram. I praktiken ﬂickklasser och pojkklasser.
– Vi delade klasserna så vi ﬁck blandade pojk/ﬂickgrupper och vi
var alltid två lärare. En manlig och en kvinnlig. Intressant var hur synen på blandade grupper har förändrats hos mig, säger Karin Stawreberg. Det är viktigt med den egna utvecklingen och reﬂektionen
som pedagog.
– Ingången i sex- och samlevnadsundervisningen var elevernas
frågor och första träffen hade vi aktiva värderingar så att de ﬁck ett
litet hum om vad det handlade om: Vad är viktigt när man är ung?
Vad behöver man? Vad längtar man efter?
– Sedan ﬁck de skriva frågor efter rubrikorden och lämna in till
oss. Utifrån detta gjorde vi ett frågebatteri som varje elev ﬁck som
kvalitetssäkring. Då kunde de se hur vi resonerat.
– Vi hade ren information också, men även med information kan
man ha en dialog om man gör det tydligt på elevernas villkor.
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– Så småningom hade varje elev en portfolio med namn och klass
och allt vi gjorde i form av tänk. Efter varje lektion ﬁck de samla in
allt som de hade gjort och stoppa i sin egen portfolio.
2001 lades Kortedalagymnasiet ned och Karin har gått vidare
och arbetat med genusfrågor i projektform och med livskunskap på
Vingagymnasiet (individuella programmet) i Göteborg.
– Även här är elevernas frågor basen för sex-och samlevnadsarbete, säger hon. Vi hamnar ofta i frågor om sexualiteten i ett interkulturellt perspektiv. Och i oskuldsbegreppet. För där ﬁnns hela livet
– genus, jämställdhet, könsrollsproblematiken.
– Det blir ofta en lång vinglig väg med en del motstånd. Det ﬁnns
ﬂickor och pojkar som inte vill prata om sex. Det är en tröskel som
vi långsamt tar oss över.
– Att bekräfta ungdomars önskan om att vara ”ordentliga” goda
söner och döttrar enligt deras traditioner och kulturmönster är en
viktig del av min uppgift men också att förmedla att de har rätt till
sina egna tankar och nya kunskaper. Jag har skyldighet att ge dem
kunskapen, men hur de hanterar den är en annan sak.
– Och så hamnar vi i jämställdhetens urkund, nämligen makt, könsperspektivet och vi får många bra samtal.
– Jag möter unga pojkar som har tagit på sig ansvaret att värna om
systrars heder, men som har modet att formulera att de har lärt sig
något nytt. Kanske bara detta att alla kvinnor inte blöder första gången
de har samlag. Vad kommer det att ha för betydelse i hans liv?
– Det handlar på något sätt hela tiden om att slå in små kilar, säger
Karin Stawreberg. Jag vet att det här är jätteviktigt och att det bär
frukt så småningom, men jag önskar bara att vi var ﬂer.
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Sexualitet och samlevnad
– ämnesövergripande!?
av agneta nilsson

Sexualitet och samlevnad är ett ämnesövergripande kunskapsområde enligt läroplanen. Men det är något som
rektor i gymnasieskolan har särskilt svårt att styra över.
Lokala kurser har därför växt fram underifrån.

D

et ﬁnns en längtan efter samtal, efter debatt och diskussion om livets brännande frågor. Sexualitet och kärlek
är som ett nav i livet, runt vilket allt annat snurrar. Men
kommer ﬂickor och pojkar, som börjar gymnasiet, att få diskutera
dessa livsfrågor? Ser alla rektorer till attt det blir ämnesövergripande
– som i läroplanen? En del rektorer i gymnasieskolan har skapat lokala kurser som heter ”samlevnadskursen”, eller ”livskunskap” för
att ge alla elever idag samma möjligheter. Om nu en sådan lokal kurs
läggs på schemat, innebär det att alla andra lärare slutar att ta ansvar
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för de ämnesövergripande perspektiven och säger; ”det får livskunskapslärarna ta hand om?”
Som rektor är det en svår avvägning – att styra över de ämnesövergripande kunskapsområdena och samtidigt – här och nu – ge eleverna
möjlighet till samtal om relationer, kärlek, sexualitet, framtiden och
hela livet – i en tid när tonårsutveckling är som mest brännande.

Förhållningssätt men också speciella timmar
I en studie i sex skolor (2002–2003) som jag genomförde tillsammans
med forskaren Birgitta Sandström, Lärarhögskolan, Stockholm, och
Marie Forsberg, utvecklingsledare, var syftet att se hur de ämnesövergripande kunskapsområdena utvecklades inom grundskola och
gymnasieskola.
I en av gymnasieskolorna blev jag speciellt intresserad av fordonsprogrammet som i stort sett hade fullständig måluppfyllelse. Eleverna hade
inte haft det så lätt i livet, de hade, enligt arbetslagsledaren, en hel del i
sin ryggsäck som poppade upp lite då och då. Enligt arbetslaget och arbetslagsledaren var den avgörande punkten i arbetslagets process deras
elevsyn. Något som de hade arbetat intensivt med och som inte hade
varit utan konﬂikter, när olika lärare ska samarbeta inom ett arbetslag.
Att se eleven i hela sitt sammanhang och inte enbart till sitt ”ämne” hade
varit helt avgörande för att stödja eleverna i en god lärprocess.
Arbetslagsledaren påpekade hur relationer, homofobi, kränkningar,
synen på kvinnlig och manlig sexualitet är frågor som hela tiden behöver
bearbetas i samtal med eleverna. Det dyker ständigt upp situationer och
händelser som man som lärare måste ta tag i. Så här säger arbetslagsledaren när han intervjuades tillsammans med andra i arbetslaget:
Min uppgift är egentligen att lära eleverna hur man byter urtrampningslager i en växellåda men vägen dit ser inte alltid likadan ut. Många gånger är det andra hinder man måste ta sig förbi,
som inte alls har någonting med den där växellådan att göra. Man
kan stånga sig blodig om man inte också är medveten om att rensa
upp i deras huvud kring det som de funderar över och just då är
upptagna med. Detta tar stor tid, men det ﬁnns inga genvägar. Så
det är av praktiska skäl och för att komma vidare som vi måste ta
tag i sådana frågor som relationer, moral, etik. Det handlar mycket
om att eleven ska vara i en situation där han eller hon kan koncentrera sig på det ämne den ska lära sig.
Livskunskapen måste också vara naturligt inbyggd i systemet.
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Det måste framför allt komma när behov ﬁnns, hela laget behöver
vara observant. Man kanske behöver vänta en vecka med ordklasserna för att ta tag i någonting som sedan kommer att göra att
klassen fungerar och man får bra arbetsro.
Samtidigt har alla elever på skolan en obligatorisk kurs, ej betygsatt,
i livskunskap. Enligt lärarna i arbetslaget är den mycket viktig, eftersom eleverna under dessa timmar får ett annat lugn genom att sitta
ned och reﬂektera tillsammans. Det är kombinationen som är bra,
menar arbetslaget. Det ﬁnns dels en organiserad del, där elevhälsan
och en livkunskapslärare fungerar som handledare åt lärarna. Dels en
elevsyn och ett förhållningssätt, som är speciﬁkt för detta arbetslag,
där varje lärare ser som sitt ansvar att ta tag i de teman som dyker
upp i vardagens alla situationer.
Livskunskap främjar bra relationer och trygghet, menar arbetslaget. Det är främst arbetslagsledaren själv som är handledare i gruppsamtalen. En del av lärarna är inte vana vid att ha ett öppet samtal
och diskussion om ”mjukare” ämnen, men framhäver de, hade de
inte haft livskunskap varje vecka kanske de inte skulle haft en sådan
god stämning på sitt program.

Ämnesövergripande arbete
Enligt läroplanen ska jämställdhet, sexualitet och samlevnad infärgas i
varje enskilt ämne. De ﬂesta av rektorerna i de 20 skolorna som följts
upp efter kvalitetsgranskningen 1999 hade svårt att leva upp till detta
(se tidigare artikel). Endast en av grundskolorna hade ett helt utvecklat
tänkande i sina arbetsplaner som gav ett stöd för lärarna i deras profession. En nyligen tillsatt rektor på en av de granskade skolorna hade
också erfarenhet av ett medvetet arbete kring ämnesövergripande teman på sin tidigare skola.
Liknande resultat visar en studie av sju grundskolors sex- och samlevnadsundervisning inom Stockholms län (Lafa). Ingen av de intervjuade, lärare och rektorer, talar om sexualitet och samlevnad som ett
ämnesövergripande kunskapsområde, utan de refererar främst till de
kunskapsmål som ska uppnås inom biologi. Merparten av de intervjuade i denna studie anser att sexualitet och samlevnad hör hemma
inom biologin. Men skriver författarna: ”Det framkommer dock att
några lärare och vissa arbetslag planerar sex- och samlevnadsundervisning utifrån ett ämnesövergripande perspektiv, men utan att göra
kopplingen till att detta står uttryckt i läroplanen.”
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Att se de gemensamma målen i ämnena

Är det inte så att vi arbetar med liknande mål inom ﬂera ämnen och
borde vi inte därför samordna oss bättre? Det frågade sig skolledningen och några lärare i en av skolorna i den studie av sex skolor
som tidigare nämnts. Denna f-9-skola arbetade timplanelöst, hade
ett utvecklat elevinﬂytande och var öppen för nya schematekniska
lösningar för att utveckla det tematiska arbetet på skolan. Så här säger den rektor som då var anställd på skolan:
Min erfarenhet är att man tillsammans behöver noga studera – vad
är uppdraget? Vad står det i läroplaner och kursplaner, vilka är
betygskriterierna? Vi började titta på vilka mål det fanns i olika
ämnen och som sammanföll. Vitsen är att lägga samman dessa i ett
ämnesövergripande, tematiskt arbete. Ibland blir det ju tyvärr så
på en skola att vissa lärare pliktskyldigast bockar av och säger ’ja,
nu har vi betat av de här målen i mitt ämne’. Det var viktigt att
lärarna får syn på det gemensamma och blir motiverade att arbeta
mer tematiskt och släppa lite av ämnestänkandet.
Denna grundskola utvecklade också sin schemaläggning, som gjorde
det möjligt att arbeta mer tillsammans över ämnesgränserna.
Under min andra intervjuomgång i skolorna hade jag bett att särskilt få intervjua naturvetenskapslärarna på gymnasieskolorna. De
blir ofta kritiserade för att vara ”traditionalister” som enbart ser till
sitt ämne och är emot arbetslagstanken. Men ﬂera av dem var inte
alls emot att se helheter och sammanhang. Snarare menade de att
de tidigare hade arbetat så, men att det nuvarande kursutformade
gymnasiet försvårade detta arbete. En av lärarna säger:
Då fungerade detta med integrering mellan olika ämnen nästan av
sig själv. Vi startade i ettan med lite kortare projekt och sedan kunde
man utvidga det. Vi var fyra till fem lärare runt eleven, så eleven
var mer i centrum än nu. Tidigare hade vi överblick över vad de
andra höll på med. Nu är det platt fall med splittringen på olika
kurser. Nu är det knappt att man kan samverka med sig själv!
Medvetenhet saknas

Men vad är det då i grunden som försvårar att få med perspektiv från
de ämnesövergripande kunskapsområdena i olika ämnen? Birgitta
Sandström som gjorde en diskursanalys av den första intervjuom-
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gången, kommer fram till att arbetslagets funktion, skolklimatet med
delaktighet och generositet har betydelse för att det ämnesövergripande arbetet ska fungera. Det innebär att stödja både de förändringsbenägna och ”traditionalisterna” .
Men i den andra intervjuomgången tyckte jag mig se att det inte
var tillräckligt med ett välfungerande arbetslag. I en av grundskolorna, där arbetslagen i den första intervjuomgången var mycket
ojämna och rektor hade uppenbara svårigheter att få igång fungerande samarbete, hade ett nytt arbetslag tagit form på höstterminen.
Rektor hade låtit dem bryta sig loss och de hade fått ”fria händer”.
De ﬂesta var yngre och hade med sig det tematiska arbetet från sin
lärarutbildning. De berättade entusiastiskt för mig hur de arbetat
kring temat Grekland, där de försökte förena gemensamma mål i
olika ämnen. Antiken var där en central del av detta tematiska arbete.
Förvånad blev jag, då de inte hade tagit med några aspekter kring
synen på kvinnlig och manlig sexualitet, relationer mellan män och
kvinnor, homosexualitet etc. Här fanns en uppsjö av olika perspektiv
som lärarna hade kunnat lyfta. Men de hade helt enkelt inte tänkt på
detta. De ”såg” dem inte, vilket sannolikt berodde på att det fanns en
omedvetenhet kring dessa kunskapsområden.
I samma studie fanns inom gymnasieskolan ett arbetslag, som var
relativt stort. Det fungerade inte särskilt bra och samhällskunskapsläraren hade försökt samla laget kring ett tema där målområden inom
olika ämnen sammanföll. Men det var omöjligt på många sätt. Han
säger i intervjun: ”Jag har mött ett kompakt motstånd när det gäller
att driva frågor i arbetslaget. Att driva ämnen av annan karaktär. Det
är helt enkelt omöjligt.” Däremot var han själv ett utmärkt exempel på
hur man kan väva in perspektiv kring jämställdhet inom samhällskunskapen. Samma sak hände i ett ﬂertal skolor där enskilda lärare hade en
hög medvetenhet och utvecklade med eleverna spännande tematiska
arbeten där perspektiven kring sexualitet och relationer fanns med.
I den tidigare nämnda studien av sju skolor och dess sex- och samlevnadsundervisning gjord inom Stockholms län, framkommer liknande
svårigheter kring det ämnesövergripande arbetet med sex och samlevnad. Deras slutsats är att det ﬁnns en ambivalens hos skolpersonalen.
Å ena sidan säger man att sex och samlevnad hör till biologiundervisningen, å andra sidan anser man att andra ämnesområden
måste involveras. Det visar att det ﬁnns en ambivalens hos personalen… den som vill hitta stöd i skolans styrdokument kan göra
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det, men för att ta till sig det förutsätts att skolpersonalen har ett
ämnesövergripande synsätt.
Det fanns hos dessa lärare i grundskolan en önskan om mer samarbete
med lärare i historia, samhällskunskap, religion och språk. Ett av skälen
till att samarbetet ännu inte kommit igång kan vara, enligt författarna,
att NO-lärarna har sex och samlevnad tydligt inskrivet i sin kursplan
för biologi, medan andra ämnen saknar sådana målskrivningar. Även
rektorerna som intervjuades i uppföljningen av kvalitetsgranskningen
menade att det skulle underlätta betydligt om sexualitet, samlevnad,
jämställdhet blev tydligare uttryckt i kursplanerna.

Skolverkets inspektion
Livskunskap eller samlevnadskurs är lokala kurser som har växt fram
underifrån, framför allt inom gymnasieskolan. Några direktiv har
inte kommit från nationella myndigheter och någon kursplan ﬁnns
därför heller inte. Det gör att ﬂera kurser i livskunskap kan vara
mycket brokiga och kvaliteten kan vara skiftande. En del kan tolka
livskunskap som enbart ”social kompetens”, andra att det i huvudsak
är en kurs för att förebygga droger. Kvalitetsgranskningen 1999 visade också att ”samlevnad” blev mer uttalat i dessa kurser än sexualitet.
Innehållet skiftar således och det ﬁnns behov av en djupare analys.
Skolverket har nyligen gjort inspektion i en kommun och ﬂera av
dess gymnasieskolor. En av dessa skolor – där merparten av eleverna
har utländsk bakgrund – var med i kvalitetsgranskningen 1999. Sex- och
samlevnadsundervisningen var då inte något som utvecklats på skolan,
trots att eleverna själva uttryckte ett behov av detta. Rektor var bl a rädd
för hur föräldrar med utländsk bakgrund skulle reagera.
Sedan ett par år tillbaka är det en ny skolledning och idag ﬁnns
livskunskap etablerat som en obligatorisk kurs för alla. Särskilda timmar ﬁnns avsatta för sexualitet och samlevnad, där det alltid ﬁnns
två lärare i varje grupp. Kursen är betygsatt (här skiljer sig skolor
åt i Sverige, en del har betygsatt medan andra rektorer anser detta
vara ”en omöjlighet”, eftersom livskunskap handlar så mycket om
värdegrundsfrågor.)
Utvärderingarna visar att kursen i livskunskap är mycket uppskattad på gymnasieskolan. Den ger inte bara ökad kunskap om viktiga
existentiella frågor i ﬂickors och pojkars liv, utan lärarna tycker också
att den har effekt på relationerna inte bara mellan elever och utan
också mellan lärare och elever.
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Det är denna lokala kurs i livskunskap som blivit kritiserad i Skolverkets inspektion 2005. Skolverket gör följande kommentar:
Ett motsvarande innehåll som i livskunskapen skall alltid enligt läroplanen, Lpf 94, ingå i en gymnasieskolas uppdrag och inte regleras
av en kursplanestyrd del. Enligt gymnasieförordningens deﬁnition
är en valbar kurs en kurs i ett karaktärsämne som inom programmålens ram kompletterar de gemensamma karaktärsämneskurserna och kurserna som ingår i en inriktning inom programmet… Det
saknas stöd för att kursen livskunskap skall vara obligatorisk.
Kritiken går ut på att kursen är obligatorisk och att de frågor som kursen tar upp borde vara infärgade i alla ämnen, något alla lärare borde
ta ansvar för och därmed inte ges som en separat kurs. För rektor som
har ansvar för drygt 100 lärare blir detta ett problem, att få igång ett
ökat ämnesövergripande arbete och samtidigt tillgodose alla elevers
behov av att få diskutera för dem viktiga existensiella frågor.

Läroplanen – krävande?
Läroplanen ger idag stort friutrymme – ett friutrymme som inte alla
rektorer och lärare tar för sig av. Det är mycket vida skrivningar som
kan ses både som möjligheter och som hinder. Som möjlighet, därför
att rektor och lärare lokalt kan utveckla och aktualisera de behov som
efterfrågas av barn och ungdomar på just deras skola. Hinder genom
att det blir alltför oklart och diffust vad arbetet innebär och vilket
ansvar skolan egentligen har.
I läroplanen ﬁnns i ”mål att sträva mot” en rad perspektiv som
omfattar de ämnesövergripande kunskapsområdena. Här ﬁnns reﬂektion och samtal, här ﬁnns alla värdegrundsfrågorna, mål som ska
stödja eleven i att utveckla sig själv som individ; här ﬁnns också målen att bryta ett traditionellt tänkande kring kön och profession.
Kanske är skrivningarna alltför soﬁstikerade, eller med ett annat ord
uttryckt, kanske för krävande för att lärare ska koppla ihop det konkreta
arbetet med sexualitet och samlevnad med själva läroplansuppdraget.

Kursplanerna ska förändras
Sex och samlevnad ﬁnns främst upptagen i kursplanen för biologi.Det
ﬁnns också omnämnt i samhällskunskapen i grundskolans kursplan.
Regeringen har sett ett behov av att på nationell nivå förtydliga
och utveckla kunskapsområdet sexualitet och samlevnad. Skolverket
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och dess kursplaneenhet har därför fått i uppdrag att se över kursplanerna, där speciellt värdegrundsfrågorna ska belysas i sex- och samlevnadsundervisningen, liksom jämställdhet, homo- och bisexualitet
och transpersoner (hbt). Målen ska också spegla den skilda syn på
sex och samlevnad som kan ﬁnnas beroende på etnisk eller religiös
tillhörighet samt de skilda villkor som gäller för personer med funktionshinder. Även elevernas önskemål om en mer reﬂekterande undervisning i sex och samlevnad ska vägas in.

Vad innebär gymnasiereformen 2007?
Det nya gymnasiet kommer att innebära att inga kurser får vara lägre
än 100 poäng. De ska vara vetenskapligt förankrade och ha tydliga
betygskriterier. Vad kommer det då att innebära för lokala kurser
som livskunskap? Enligt Stefan Skimutis, undervisningsråd på Skolverket, kommer det att bli svårt för skolor att genomföra livskunskap
som obligatorisk kurs. Därför kommer de ämnesövergripande kunskapsområdenas ”infärgning” i andra ämnen att bli desto viktigare.
I Skolverkets arbete med den nya gymnasieskolans kursplaner
ﬁnns en rad perspektiv som ska tillgodoses i programmålen. Perspektiven är: historiskt, etiskt, internationellt, hållbar utveckling, genus,
naturvetenskapligt och entreprenörskap. Utöver dessa perspektiv ska
frågor kring hbt och sex och samlevnad även ingå i kursplanerna.
Men vad kan då skolor göra? Skolledningen kan väva in livsfrågor
som ett centralt tema och kunskapsområde i bl a ﬁlosoﬁ, psykologi, religion. Stefan Skimutis säger, att skolorna kommer även fortsättningsvis
att kunna skapa lokala valbara kurser och lokala ämnen. Men dessa kurser får bara förekomma om de är kvalitetssäkrade av Skolverket. Ett
exempel på en redan godkänd valbar kurs är en kurs som kommer att
ingå i den nya gymnasieskolans barn- och fritidsprogram. Innehållet
liknar till stora delar innehållet i livskunskap.
Jan Sydhoff, enhetschef på kursplaneenheten, menar att ämnesövergripande arbete inom sex- och samlevnadsområdet kräver en variation i arbetssätt, vilket lärare behöver kompetensutveckling för att
behärska.
– Sådana redskap gör att läraren kan känna sig tryggare. Men det
krävs också en människosyn, en syn på eleven, där alla lärare ska
stödja barns och ungdomars sociala och känslomässiga utveckling
och att också ge eleverna stöd att växa in i samhället. Ett sådant synsätt på eleven innebär att även ge stöd till ökad måluppfyllelse.
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Slutligen…
Ibland kan våra tonåringar uppleva att skolan är långt från verkligheten. Att skolan missar de brännande punkterna i livet. I huvudet
virvlar helt andra saker än det som läraren pratar om just nu. Livet
ﬁnns någon annanstans. I kroppen brusar känslorna, ibland tydliga
och starka, ibland förtvivlade och kaotiska. Då går det inte att tänka.
Och absolut inte att lära sig något.
Hur ska skolorna lösa detta? Det vore självklart olyckligt om en
lokal kurs skulle konkurrera ut ambitionerna att göra sexualitet, samlevnad, jämställdhet till ämnesövergripande perspektiv. Ambitionen är
självfallet ämnesövergripande, samtidigt som det är viktigt vara pragmatisk, så att eleverna inte ”kommer i kläm”.
En rektor sa: ”Utmaningen för oss rektorer är att ta tag i de övergripande områdena, de övergripande perspektiven. Det måste vi nog i
framtiden lyfta och jobba mycket mera med – i kompetensutveckling,
i samarbete med arbetslagen. Det är ett långsiktigt arbete.”
Kanske kommer de nya kursplanerna i gymnasiet att underlätta
denna utveckling – men skolledare och lärare behöver stöd i detta
arbete!
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Lärarutbildningen
– och sex- och samlevnadsundervisningen
av anna knöfel magnusson och hans olsson

Hur kommer det sig att ämnet sex och samlevnad faller
mellan stolarna på lärarhögskolorna. Att ansvariga på
lärarutbildningar värjer sig. Kanske är sexualiteten än
mer tabubelagd och känslig i Sverige än vi vill tro och
medge.

R

edan 1908 framlades en motion i riksdagen om att undervisningen i hälsolära borde innehålla information om könssjukdomar och därmed även ge kunskap om könsorganen. I
motionen påpekades också att det saknades kompetenta lärare och
att ”sexuell pedagogik” därför måste bli en del av lärarutbildningen.
Diskussionen om sex- och samlevnadsutbildning för blivande lärare
är således inte ny.
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Inget obligatoriskt
Anita Kettunen är nyutexaminerad lärare vid Lärarhögskolan i
Stockholm. På frågan om hur mycket undervisning i sex och samlevnad som hon fått under sin utbildning svarar hon hellre på hur
lite utbildning hon fått. Nämligen ingen alls. Men Lärarhögskolan
i Stockholm utgör inget undantag när den, genom att inte erbjuda
obligatoriska kurser, avstår från att ge blivande lärare kunskaper för
att bedriva professionell sex- och samlevnadsundervisning.
När rfsu 2004 gjorde en undersökning av lärarutbildningarnas
undervisning i sex och samlevnad visade det sig att få, bara 6 procent
av alla blivande lärare, får undervisning i detta ämne som nu varit
obligatoriskt i 50 år. På nio av 26 utbildningar erbjöds kurser och
av dessa var det endast tre som gav dem som obligatoriska. Och resultatet av denna kunskaps- och kompetensbrist märks. Skolverkets
kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsundervisningen från 1999
visar att kvaliteten på området är ojämn i landets skolor, inte bara
mellan utan också inom en och samma skola.
I rfsu:s undersökning framkom att många lärarutbildningar inte
visste vad en kurs i sex och samlevnad skulle kunna innehålla. rfsu:s
granskning visar att precis som i skolväsendet i övrigt ges enstaka kurser utifrån enskilda lärarutbildares eget engagemang och intresse för
området – utan något självklart eller tydligt stöd från skolledningen.
Inte heller detta är något nytt problem. Under 1960-talet påpekade
Blivande lärares riksförbund att ﬂera lärarseminarier saknade utbildning i sexualundervisningsmetodik, lärarna klagade på bristande utbildning, och dåvarande Skolöverstyrelsen begärde att ”skyndsamma
åtgärder” måste vidtas för att förbättra utbildningen av lärarna.
helena breicha på uppsala universitet har tidigare ansvarat för
den valbara fem-poängskursen Kön, identitet, sexualitet. Från hösten
2005 ligger kursen på is och hon tycker att ”det är en katastrof” att
lärarutbildningen inte erbjuder kurser i genus och sexualitet längre.
Det var få som tidigare hade möjlighet att få in den i sin utbildning
då kursen enbart gavs som valbart fem-poängsalternativ. De som
trots allt gick kursen blev förskräckta över vad de som verksamma lärare kommer att möta – och ha små kunskaper i. En fem-poängskurs
innehåller bara smakbitar på ett enormt smörgåsbord. Prefekten på
institutionen, Synnöve Prage, beklagar att kursen har strukits men
säger, att det handlar om prioritering. Enligt Helena Breicha har
vare sig sexualitet eller genus någon stark ställning på institutionen
och det är svårt att argumentera för sin sak.
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Inte heller på landets största lärarutbildning, lärarhögskolan i
stockholm (lhs), är kurser i sex och samlevnad obligatoriska. Även
om rektor Eskil Franck anser att sex och samlevnad är ett viktigt
ämne, säger han att det vore olyckligt om högskoleförordningen
skulle detaljstyras och därmed frånta lärosätena förtroendet att själva
lägga upp sin undervisning.
Enligt Franck väljer många studenter på lhs en tio-poängskurs i sex
och samlevnad och lhs uppmuntrar studenterna att läsa den ”utifrån
insikten att dessa frågor inte längre är förbehållna biologundervisningen och biologilärarna”. Kursplanen på utbildningens webbplats
är dock vag vad gäller området sex och samlevnad: Kursen heter
Människokroppen, samlevnad och sant-undervisning och ges i didaktik med inriktning mot naturvetenskap och ”syftar till att den
studerande ges möjlighet att tillägna sig kunskap och förståelse om
människokroppens byggnad och funktion samt hälsa, alkohol, narkotika, tobak och samlevnadsfrågor.” Kursen anges också ”anlägga
ett etnicitets-, genus- och miljöperspektiv.”
Utbildningsledare Kristina Öberg säger dock att kursen är öppen
för alla studenter, inte enbart för dem som studerar naturvetenskaplig inriktning. Hon skulle önska att det var ﬂer som valde den, eftersom hon anser att ämnet är viktigt. Kursen ges en gång på vårterminen varje läsår, men det är inte många som går eller har möjlighet
att gå kursen. Åsa Julin-Tegelman, som är en av de kursansvariga,
säger att av lhs totalt ca 5 000 studenter är det 15–20 stycken som
väljer kursen. För att locka ﬂer planerar man nu att ge den också som
fristående kurs om två gånger fem poäng.
På lärarutbildningen i jönköping säger utbildningsansvarig
Anders Bergman att det börjar bli problematiskt att kommunicera
med sådana som rfsu då det ”nu är för många som vill in”. Om alla
intressenter skulle få sin vilja igenom skulle det, enligt Anders Bergman, ge en mängd fragment i form av en-poängskurser. Han hänvisar till en kurs i livskunskap inom specialiseringar som utbildningen
erbjuder – då ingår sex och samlevnad i en fem-poängsdel, tillsammans med påverkan via media och reklam, ant-frågor och affektiva
metoder, kost och motion samt ett valfritt fördjupningsarbete. Anders Bergman säger att det inte ﬁnns några öronmärkta pengar för
sex och samlevnad, men att man i framtiden kan tänka sig att se över
vilka områden som ska prioriteras annorlunda.
Elinor Hansson arbetar på rfsu-gruppen i Malmö och hon berättar att det varit svårt att intressera lärarutbildningen på malmö hög-
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skola för sex- och samlevnadskurser för blivande lärare. rfsu Malmö
erbjöd under våren och hösten 2000 blivande lärare en utbildning i
sex och samlevnad. Syftet med utbildningen var att ge kunskap kring
olika frågor inom sexualitets- och samlevnadsområdet samt metoder att arbeta med. Gensvaret bland lärarstudenterna var mycket
stort. Kursen var gratis men rfsu-gruppen hade ett önskemål om
att deltagarna efter kursen skulle arbeta för och ställa krav på Malmö
högskola att den skulle erbjuda kurser i sex och samlevnad inom lärarutbildningen. Men argumentationen som följde resulterade inte i
något konkret, däremot fanns det lärare inom inriktningen barn- och
fritidspedagoger som tog upp intresset parallellt. I samråd med rfsu
togs ett program för en tio-poängskurs fram och kursstart planerades
till höstterminen 2003. Därpå blev det tyst. Kursen lades ned innan
den börjat, eftersom det bara var tio sökande. Högskolan menade att
de skulle göra ett nytt försök 2004, men inget skedde.
Elinor Hansson säger att argumentet ”för stor konkurrens om poängen” är ett dåligt skäl till att inte ge kursen. Om man ser sexualitet
och samlevnad som en del av utbildningens totala poäng – det är ju
ett kunskapsövergripande ämne – hade högskolan, om den verkligen
hade velat, kunnat baka in det framtagna programmet i andra kurser.
Nu har rfsu-gruppen i Malmö gett upp sina försök att påverka lärarutbildningen på Malmö högskola. Istället har de riktat in sig på att
kompetensutbilda verksamma lärare – och intresset för det är stort.
Lärarutbildningen på karlstads universitet ger alla studenter
en kurs som heter ”Barn och ungdomar i samhället”. Som en del i
den, diskuteras bl a barns och ungas rätt till sin egen sexualitet, säger
Gerhard Fellsman, som är ansvarig för kursen. Enligt honom kretsar mycket av barn och ungas tankar kring deras egen (och andras)
sexualitet och identitet. I stället för att låta deras frågor bli lämnade
åt slumpen – som så ofta sker då bara enstaka lärare intresserar sig
för ämnet – vill Karlstads lärarutbildning göra det möjligt för alla
blivande lärare att få grundkunskaper i genus och hbt.
Genom värderingsövningar, diskussioner och besök av rfsl vill den
ge studenterna en självbespegling: vad har jag för uppfattning, var har
jag fått den ifrån, vilka normer i samhället har påverkat mig och vilka
för jag vidare? Gerhard Fellsman tycker det är märkligt att statsmakten inte tydligare markerar att detta borde vara obligatoriska kunskaper för lärare. ”Vi har jämställdhetsplaner och mobbningsplaner men
inget som reglerar varje individs rätt till sin sexualitet. Den enda gången skolan diskuterar kön är när det förekommit kränkningar.”

220 hela livet – 50 år med sex– och samlevnadsundervisning

Hela livet.indb 220

2005-11-09 20:00:25

Gerhard Fellsman brinner för att utveckla kursen, han menar att
den på intet sätt är tillräcklig i förhållande till behovet. Han skulle
gärna se att lärarutbildningen gav en utökad kurs där individens rätt
till sin egen sexualitet får en tydligare fokusering, men inser att det
kravet kan bli svårt att få igenom. ”Sexualitet är något personligt och
det ska vi inte rota i, ungefär.” Den del av kursen som handlar om
hbt och genus är mycket uppskattad av studenterna. I utvärderingar
skriver de att de vill ha mer för att det är så betydelsefullt. Men det
ﬁnns också någon enstaka individ som blir störd av innehållet. Och
det är, enligt Gerhard Fellsman, positivt – då har ju utbildningen
lyckats med att störa tankeverksamheten.

Först i världen men också sist
Sverige var först i världen med obligatorisk sexualundervisning. Det
gav genklang och Sverige framstod som föredöme. Nu vänder sig andra länder – som Estland, Ukraina, Tanzania, Indien och Kina – till
Sverige för att lära av oss och att få hjälp med att bygga upp sexualupplysning och sexualundervisning för barn och unga, bl a på grund av oro
för hiv-epidemins utbredning.
När exempelvis rfsu arbetar internationellt kräver organisationen
att lärare och hälsopersonal ska delta i ﬂera veckolånga kurser för att
bli kvaliﬁcerade att arbeta med ungdomar och sexualitet. Med förlov
sagt känns det då en aning generande när de utländska delegationerna frågar hur vi i Sverige utbildar våra lärare. Man hostar lite och
säger att ja, det gör vi nu inte, men visst, det ﬁnns ju fortbildningskurser på två-tre dagar. De ser häpet tillbaka, och man skyndar sig
att lägga till, att det blir rätt bra ändå, eftersom vi har en tradition att
bygga på och en öppenhet inför ungdomars frågor och acceptans av
ungdomars sexualitet.
Och det är verkligen sant. Med internationella mått mätt har vi i
Sverige en hyfsad sex- och samlevnadsundervisning. Barn och ungdomar har god tillgång till information både från skolan och andra
källor, såsom ungdomsmottagningar, frågelådor på nätet och mer eller mindre bra tidningar. Men vi kan samtidigt konstatera att strukturen på ämnet är lös.
Som också andra artiklar i den här boken visat, har kunskap om
sexualitet setts som viktigt av samhället, liksom att sex- och samlevnadsundervisning i skolan är en viktig källa för att förvärva denna
kunskap. Ändå: Vad är det som gör att ämnet faller mellan stolarna
på lärarutbildningarna, eller till och med bort? Att ansvariga på lä-
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rarutbildningar värjer sig? Och att vi inte lyckas värna om de framsteg som gjorts? Trots att ”alla” tycker att det är ett viktigt ämne
– inte minst eleverna.
Man kan fråga sig om det ﬁnns ett osynligt motstånd mot att barn
och unga får sex- och samlevnadsundervisning i Sverige. Ett motstånd som yttrar sig som hänvisning till brist på tid, att man inte kan
”ta med allt”, att det ﬁnns så ”många” som vill in i skolan.
Skolan och lärarutbildningarna får också påstötningar från många
olika håll; det är djurskyddsföreningar, nykterhetsrörelsen, mjölkfrämjandet, olika ideella organisationer som tycker att just deras fråga är viktig. Och det är problematiskt. Hur ska lärarutbildningarna
hantera allt det stoff som en lärare kan behöva ha med sig ut i yrkeslivet? Hur ska de ämnesövergripande kunskapsområdena tillgodoses
i utbildningen, så att inte utbildningen, såsom den utbildningsansvariga på lärarutbildningen i Jönköping befarar, blir fragmentarisk?
Kanske är det så att sexualitet är känsligare och mer tabubelagt i
Sverige än vi vill tro och medge, eller beror det på att sex och samlevnad är ett kunskapsområde som kräver särskild kompetens, som inte
ﬁnns i det svenska utbildningsväsendet? Möjligen ses inte sexualitet
och samlevnad som ett kunskapsområde, vi ställer kanske inte samma
krav på undervisningen i detta ämne som för andra ämnen i skolan.
Kan ett problem vara att varken riksdag, skola, skolmyndigheter eller lärarutbildningar tycks se på ämnet från en pedagogisk synvinkel?
Att man i för liten utsträckning diskuterat vad det är för kunskap
skolan och lärarna behöver.
Vad man kan förmoda är att en del av ojämnheterna i skolans sexoch samlevnadsundervisning beror på den bristfälliga utbildningen
av lärare (även de yrkesverksamma). En väl utbildad och för ämnet
kvaliﬁcerad lärarkår skulle stärka ämnets ställning, dess teoretiska
grund och förbättra kvaliteten på undervisningen.
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Det ska fan vara sex- och
samlevnadslärare!
av hans olsson

Läraren står i ett korsdrag av önskemål och krav. Det
är många budskap att ta ställning till. Men måste man
ta ställning till allt? Var går gränsen? Man kan bli förvirrad för mindre!

S

ex- och samlevnadsundervisningen kritiseras ofta. Skolan
räcker inte till, lärarna anses vara generade eller okunniga,
eleverna är missnöjda, skolmyndigheter och organisationer
ser brister, statliga utredningar betonar vikten av sex- och samlevnadsundervisning, och skolan hukar under trycket av att vara svaret
på jungfruns bön. Sexuella trakasserier, våldtäkter, könsmaktsordningen, könssjukdomar, hedersvåld, könshandel. Allt kan lösas med
lite upplysning i skolan.
Och där står läraren i ett korsdrag av önskemål och krav. Det är
sexualisering, pornograﬁ, oönskade graviditeter, man ska samtala,
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man ska diskutera värderingar, det är genus och homosexualitet,
otrohet och första gången, anatomi, virus och bakterier, bli ihop och
göra slut. Man kan känna lärarens svårigheter och dilemma: Måste
man ta ställning till allt? Måste man tycka någonting om klädsel, homosexualitet, genus – genus, förresten? Vad är det för fel på könsroller? – porr, och förresten vilken porr menar man, det ﬁnns så många
olika sorter, ja erotik är ju okej – men var går den gränsen?! Sadomasochism, ingår det i jobbet? Alltså, att tycka nåt om det? Och religion och sexualitet då? Och olika kulturer! Pojkar, ﬂickor, hormoner,
värderingar, lika olika och olika lika. Vad är det man behöver kunna?
Vad ska man svara om eleverna frågar hur man har analsex, måste jag
veta hur sperma smakar, knullkompisar, queer? Man kan bli förvirrad
för mindre. Det ska fan vara sex- och samlevnadslärare!
Men kondomer är i alla fall bra, det är ett som är säkert! Och
eleverna behöver ju ändå få lära sig om könssjukdomar och preventivmedel. Det är det inget tvivel om. Och kroppen måste alla få veta
nåt om. Puh. Skönt. Alltid nåt att hålla sig till. Och just det står det
ju faktiskt i kursplanen att eleverna ska lära sig.

Behöver man ta ställning till allt?
Det skenbart enkla svaret är förstås att man inte alls behöver ta ställning till allt. Skenbart ja, för riktigt så enkelt är det ändå inte. Om
man gör en inﬂygning över Sverige och svävar som en Nils Holgersson över skollandskapet, kommer man att hitta en stor variationsrikedom beträffande sex- och samlevnadsundervisningen. Alltför
stor. Det har upprepats till leda att undervisningens kvalitet skiftar
kraftigt från skola till skola – även om den är bättre nu än 1955 och
bättre än den var för femton år sen. På många skolor är den alldeles
utmärkt. Vilket är viktigt att komma ihåg.
Ändå – bristerna ﬁnns där. Om vi anlägger ett fågelperspektiv. För
landar vi på skolgårdarna och kliver in i klassrummen kommer vi att
upptäcka att inte bara kvaliteten skiftar, utan att sex- och samlevnadsundervisningen präglas av stort godtycke. Men den enskilda skolan
i Falköping eller Lycksele eller var den nu ligger, är inte av intresse
i den här artikeln. Lärarna får ibland oförtjänt bära hundhuvudet
för bristerna i undervisningen. I stället önskar jag att vi inser att den
enskilda skolan och de verksamma lärarna måste få bättre förutsättningar för sitt arbete. Att vi – politiker, skolmyndigheter, rektorer,
lärare, föräldrar – börjar se på ämnet som ett kunskapsämne. Sexoch samlevnadsundervisningen behöver helt enkelt professionalise-
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ras. Så jag vill att vi gör en ﬂygfärd över sex- och samlevnadsundervisningens geograﬁ och försöker se på den med ett brett perspektiv.
Vad ﬁnns det för vita ﬂäckar på kartan? Vad ska skolan göra eller inte
göra? Vad är uppgiften? Hur underbar hade Nils Holgerssons resa
varit om den handlat om sexualundervisning?
Sexualiteten har alltid varit en fråga för samhället. Hur den ska
hanteras och regleras, särskilt då ungdomens sexualitet. Det ﬁnns
en ambivalens och oro: Hur tolkar det uppväxande släktet sexualitet,
kärlek, relationer, giftermål och skilsmässor, aborter och allt det som
hör till sexualiteten? Vad ska de veta?
Den oro och de starka känslor som sexualiteten väcker leder emellanåt vuxenvärlden på villovägar. I sin iver att värna och skydda, i
välviljan, strömmar budskap och antaganden från vuxenvärlden fram
i klassrummen. Exempelvis gör vuxna ibland antaganden om ungas
sexualitet och uppfattningar om sexualitet som inte stämmer generellt men som styr vårt sätt att undervisa. Det kan vara att man tror
att samlagsdebutåldern blir allt lägre, eller att de ﬂesta begår sin debut under fylla och mot sin vilja. Det ﬁnns inget i forskningen som
tyder på det. Däremot har andra sexuella beteenden och attityder
förändrats: man har ﬂer partner när man väl påbörjat ett sexuellt liv
med andra än sig själv, ﬂer uppger att de haft sex på första träffen
(gäller inte yngre tonåringar) men ﬂer uppger också, jämfört med
hur det var för fyrtio år sen, att de har varit kära utan att det lett till
sexuella handlingar.
Den ambivalenta upplysningen speglar en ambivalent syn på sexualitet. Visst, det är kul med sex – och njuta ska vi göra – men se upp
med de faror som följer i dess spår!
Det är självklart att undervisningen ska ägna sig åt de möjliga negativa följderna med att ha sex. Problemet är att vi pratar om lusten och
risken, glädjen och faran i samma andetag. Först beskriver vi kroppen och dess sexuella funktioner – och sen delar vi ut Svarte Petter i
form av klamydia och oönskade graviditeter (mer sällan dock i form av
svartsjuka och olycklig kärlek). En ﬂicka i Skolverkets granskning sa
retoriskt om den sex- och samlevnadsundervisning hon hade fått: ”Sex
är väl inte bara farligt?!”
Som vaccin mot farorna ser vi ofta kärleken. Paradoxalt nog har
forskning visat att den som är kär är mindre benägen att använda
kondom än den som har en tillfällig förbindelse. Som en femtonårig
kille sa: ”Det är seriösare utan kondom”. Så om syftet med sexualundervisning är att få dem som lever i Sverige att skydda sig mot sjuk-
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domar bör vi uppmuntra sex utan kärlek och varna för kärlek. Låter
kanske svårsmält och en smula absurt – men som sagt, det beror på
syftet. Det må vara så att samhället och skolan ser som sin uppgift att
främja tvåsam kärlek. Men vi ska inte inbilla oss att den skyddar mot
könssjukdomar.
Och när vi talar om riskerna gör vi det ofta som om det inte hade med
människor och möten att göra. Och det är då undervisningen blir teknisk. Att använda kondom handlar inte enbart om man skyddar sig eller
inte, utan om vad som händer i ett möte mellan två eller ﬂera människor
som vill ha sex med varandra, och de normer som omger dem.

En särskild sorts sexualitet
Ibland tänker jag att det ﬁnns en alldeles särskild sorts sexualitet. En
sexualitet som skolan vill främja, en sorts skolsexualitet. För om jag
skulle teckna en lite grov bild ﬁnns i skolans sexualitet inte stringtrosor, rakade kön och analsamlag. I skolans sexualitet tänder man ljus,
är man alltid kär, för det mesta heterosexuell (utom när rfsl kommer
på besök) och säker på vad man vill. Som en populär föreläsare brukar ge som exempel på en bra sorts sexualitet: Pojken som har hängt
upp hjärtan i hallen, där han tar emot ﬂickvännen och sedan för in
henne i badrummet. I det upptappade badet skimrar skummet och
runt badkarskanten har han tänt värmeljus som ﬂaddrar romantiskt.
Är det den sexualitet skolan vill nå fram till – att pojkarna tänder
ljus åt ﬂickorna?
Jag är givetvis inte emot tända ljus. Inte hänsynsfulla och ömsinta
pojkar heller – problemet snarare är att i skolans sexualitet utgår man
från att det är det pojkar behöver lära sig att vara. Som en lärare
sa om syftet med undervisningen: ”Att ge ﬂickorna kunskap och att
pojkarna ska förstå ﬂickorna”. Frågan blir då vad det är för kunskap
som ﬂickorna men inte pojkarna behöver, och vad det är pojkarna ska
förstå om ﬂickor. Och vi glömmer ibland bort att fundera över om
vi sexualupplysare – från rfsu till lärarna i skolan – också sätter press
på eleverna att vara ”duktiga”, att prestera rätt sorts sexualitet. En
artikel i numera insomnade Mitt Livs Novell tog upp vad ﬂickor bör
tänka på inför samlagsdebuten. Den första punkten – av tio! – löd:
”Din första sexuella erfarenhet är viktig. Den är en mall för senare
erfarenheter. Försök att planera.”
Man kan bli nervös för mindre.
Skolans sexualitet är lagom, jämställd, ömsesidig, kärleksfull. Den är
spontan men ändå kontrollerad: Säg nej om du inte är hundra procent
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säker! Eller ja, om du är kär! Ta chansen men gör inget du ångrar dagen
därpå. Och du, använd kondom! Följ dina känslor – vänta lite! Följ dina
känslor – men inte för ofta, inte för mycket och inte vid fel tillfälle! Och
just det, kom ihåg kärleken! Eller – det var visst redan sagt.
Skolan har ett dubbelt uppdrag. Dels ska den fostra, dels ska den ge
kunskap. Fostran handlar bl a om att göra eleverna till demokratiska,
självständiga individer med respekt för andra. Kunskaperna formuleras i kursplanerna som mål att sträva emot och mål att uppnå. Vad
innebär då skolans uppdrag för sex- och samlevnadsundervisningen?
Om nu skolan ska fostra eleverna, vad är det den ska fostra eleverna
till i sex och samlevnad?
Det är inga lätta frågor. Och skolan och lärarna har en uppgift
som de inte får mycket vägledning eller stöd för att utföra. Däremot
skulle jag vilja säga att skolan ofta är för snabb på att ge budskap.
Att skolan ska vara försiktig med sina budskap. För skolan normerar.
Och om den dessutom normerar på ett sätt som känns främmande
för eleverna, om den inte handlar om dem, kommer inte undervisningen att vara relevant.
Redan 1962, sju år efter obligatoriet om sexualundervisning, protesterade Kristina Ahlmark–Michanek i den då mycket uppmärksammade och omdiskuterade boken ”Jungfrutro och dubbelmoral” mot
den i hennes tycke förlegade undervisningen, som inte tog hänsyn
till hur ungdomar levde sina liv. Hon menade, att den var verklighetsfrämmande och moraliserande, framför allt mot ﬂickor, och att
den förnekade ﬂickorna deras sexualitet. Hon pekade obarmhärtigt
på den olika sexualmoral som gällde för ﬂickor och pojkar, och som
dåtidens sexualrådgivare utan att tveka förmedlade.

Motsägelsefullt
Det händer att man får höra från lärare att eleverna får, eller till och
med har, en felaktig bild av sexualiteten, exempelvis genom media.
Det är möjligt att det är så. Budskapen om sexualitet, kärlek och relationer är många och delvis motsägelsefulla. Barn och ungdomar får
fragmentariska bilder – också från föräldrar – som de tolkar med hjälp
av begränsade erfarenheter av och kunskaper om sex eller relationer
med andra. Men hur ser den felaktiga bilden ut? Och vem ska företräda den ”rätta”? Vem ska deﬁniera såväl den felaktiga som den rätta?
På frågan om vad syftet med undervisningen är, är det inte ovanligt att man till svar får att den ska ”ge en motbild”. Det är nog i sin
ordning att vilja ge eleverna en motbild – men återigen: ”motbild”
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till vadå? På den följdfrågan brukar det bli rätt tyst. Ännu tystare blir
det när man frågar hur motbilden – den som uppenbarligen är bättre
– ser ut. Så vad är det för bild av sexualiteten man utgår från, som
behöver en motbild?
Vi diskuterade dessa frågor i en lärargrupp och när jag bad dem
precisera vad de menade blev de med ett skratt svaret skyldiga. En
av lärarna sa sen: ”Vår grundsyn på sex och samlevnad – det färgar ju
ganska mycket hur vi framställer det för eleverna. Det är viktigt att
vi pratar med varandra (lärarna) om det.” Vilket de aldrig hade gjort
tidigare på just den här skolan, trots en hyfsat omfattande sex- och
samlevnadsundervisning. Inte heller hade de tillsammans diskuterat
hur man kan eller bör arbeta. De arbetade en del med samtalet som
metod, men vad man faktiskt tog upp i de samtal som man hade med
eleverna diskuterades inte.
Mot motbilden lär, som läraren ovan antydde, ﬁnnas en idealbild
– som är både personlig och färgad av samtidens föreställningar – som
man tar avstamp i, och som präglar de ställningstaganden man gör och
möjligen styr undervisningen. Det är oundvikligt att vi har tankar om
den ideala sexualiteten, eller den fullkomliga kärleken – inget fel med
det, hur skulle det kunna vara på annat sätt?! Det är eviga frågor i dess
verkliga betydelse. Men vi behöver fundera över hur våra idealbilder
påverkar undervisningen. Och varifrån dessa idealbilder kommer.

Flickor ska svara, inte fråga
”Lära sig säga nej” stod överst till en arbetsplan för sex- och samlevnadsundervisningen som jag ﬁck i min hand för några år sen. Vid
närmare åsyn var det inte vilka som helst som skulle lära sig säga nej.
Det var ﬂickorna.
En fråga som inställer sig är till vad och vem ﬂickorna ska säga nej.
Och intressant nog utgår undervisningen från att ﬂickorna ska vänta
på en fråga. Tydligen bör eller förväntas inte ﬂickor ta egna initiativ
eller visa sexuellt intresse.
Om ﬂickor ska lära sig säga nej, ﬁnns det naturligtvis också en
osynlig initiativtagare och frågeställare, som jag fördomsfullt (men
på goda grunder) förmodar är en pojke. Som ﬂickan ska säga nej till.
Jag vet inte om det gäller även homosexuella pojkar, att de ska lära
sig säga nej till andra initiativtagande pojkar? Eller om ﬂickor också
ska säga nej till ﬂickor?
Rubriken förutsätter också två kön som är väsensskilda, som har
olika sorters sexualitet. Vi har en agerande part och en reagerande. Vi
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har en som vill (för mycket) och en som inte bör vilja (så mycket).
Det påminner inte så lite om det som står i den första handledningen i sexualundervisning från 1956: ”Pojkarnas motståndskraft är
nog oftast mindre än ﬂickornas och därför måste pojkarna försöka
att behärska sig. Flickorna måste ’hålla på sig’, som man brukar säga,
och pojkarna måste lära sig förstå, hur värdefullt detta är.” Och när
ﬂickor har ’för mycket’ sex är det i relation till vad som är bra eller
dåligt för dem. När pojkar har ’för mycket’ sex är det i relation till
ﬂickorna. Det är sällan man hör diskussioner om pojkars sexualitet
som handlar om för lite eller för mycket i relation till dem själva.
För att vända på det en gång till: Det kanske är rimligt att lära ﬂickorna att säga nej. I så fall varför? Och varför just ﬂickorna? Ska de
alltid säga nej eller enbart i vissa sammanhang? På vilka didaktiska och
vetenskapliga grunder har man kommit fram till att sexualundervisningen ska få rubriken Lära sig säga nej? Det vore intressant att veta
– och då kanske rubriken är motiverad. Men är den motiverad av en
diffus känsla och för att tidningar skriver om ungdomars vilda sexualliv
– nej, då vill inte jag att våra elever ska ha den undervisningen.
Jag tror nu inte att det är några illasinnade varelser som har satt den
rubriken på sin skolas sex- och samlevnadsundervisning (snarare kanske en del tycker att jag gör en överdriven tolkning). Jag tror inte ens
att de är moraliserande – förresten, där tvekar jag. Däremot tror jag att
rubriken är satt i bästa välmening. Vi vill lära ut, vi vill att eleverna ska
ha med sig kunskaper och färdigheter ut i livet, vi vill skydda dem.
Rubriken skvallrar dock om ett problem med skolans sexualundervisning generellt: Syftet och målen är oklara, budskapen grumliga
och godtyckliga. Vill man uttrycka det brutalt kan man säga att skolan
som institution inte vet vad den gör och varför den gör som den gör i
sex- och samlevnadsundervisningen. För vilka budskap om sexualitet
ger skolan? Vilka budskap ska den ge, om den ska ge några alls? Vilka
föreställningar om sexualitet påverkar och styr undervisningen? Vad
ska skolan – och den enskilda läraren som genomför undervisningen
– ta ställning till? Vad ska man ta ställning för och emot?
Eftersom det inte går att ﬁnna en deﬁnition på den ”rätta” sexualiteten som alla mår bra av, bör skolan också vara försiktig med att
belasta undervisningen med för många budskap om hur man ska vara,
vad man borde tycka, vilken sexualitet som är bra, ﬁn eller fel. Skolan
kan ge kunskap och öppna för samtal, diskussioner och reﬂektioner.
Diskutera etik i bemärkelsen hur man tycker att man bör vara och
vill agera i olika situationer och i förhållande till andra människor.
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Vad är syftet?
Budskap och syfte är inte samma sak. Syftet, eller syftena, kan nog
vara hyfsat enkla att identiﬁera och komma överens om. En del syften kan ses som mer uttalade och ofﬁciella, t ex att främja jämställdhet mellan könen, att motverka fördomar och att främja respekt för
personer med olika bakgrund eller sexuell läggning, att förebygga
könssjukdomar, hiv och oönskade graviditeter. Och i det syftet behöver eleverna bl a kunskap om anatomi och biologi.
Sättet att undervisa om detta kan emellertid ge andra budskap samtidigt, och som jag försökt peka på, kan vara underliggande, osynliga
mål. På köpet kanske eleverna får budskap som att man bör vänta med
samlag, att samlag är något som sker mellan man och kvinna (vaginalsamlag är det ”riktiga” samlaget: har bögar och ﬂator samlag?),
att ﬂickor och pojkar är olika. Som genusforskaren Erika Nysäter lite
spetsigt formulerar det i sin granskning av läromedel i biologi: … ”
[böckerna] utgår från att läsaren är en vit, svensk, heterosexuell pojke
som onanerar, gillar porr och vill ha samlag utan att skaffa barn, men
som i framtiden vill bilda familj med en kortare vit, svensk, heterosexuell ﬂicka som har svårare att bli upphetsad och få orgasm, påverkas negativt av sina hormoner och menstruationer och inte tycker om
porr.”
Syftet med undervisningen kan även uppfattas olika beroende på
vem man frågar. För i vems intresse har vi sex- och samlevnadsundervisning? Det kan med andra ord ﬁnnas en intressekonﬂikt mellan
samhället och skolan/läraren, mellan skolan och eleven eller mellan
”vuxensamhället” och ungdomar. Samhället kanske anser att det viktigaste syftet är att förebygga ohälsa, för att inte belasta vården med
kostnader, skolan eller föräldrarna kanske menar att skolan har ett
fostransansvar medan eleven kanske ser ett egenvärde med kunskaper om sexualitet: det gör dem mindre nervösa i mötet med andra.
Lärarna kanske ser att sexualundervisningen ger sidovinster i form
av bättre relationer mellan eleverna och mellan lärare och elever.
Syftet styr givetvis innehåll och budskap. Den svenska sex- och samlevnadsundervisningen har aldrig haft som enda syfte att förebygga
könssjukdomar och oönskade graviditeter, utan det har varit ett motiv
bland andra. Det ﬁnns alltså ﬂera komponenter att ta hänsyn till när
man diskuterar syftet och sexualundervisningens innehåll, exempelvis
förebygga ohälsa, främja hälsa eller välbeﬁnnande, moral och normer,
kunskap och självkännedom. Vad dominerar – och för vems skull?
Motsättningarna mellan olika behov och önskningar blir tydliga när
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vi blickar ut i världen, när vi åker till länder som Indien, Tanzania och
Ryssland, där sexualupplysning till unga är kontroversiell och budskapen ofta tydliga och utan större hänsyn till barns och ungdomars liv.
Men det ﬁnns i Sverige också. Elever i årskurs 5 och 6, som jag
intervjuade, hade tankar om kondomer och homosexualitet som skolan inte talade om. Vuxna sätter rubriken att lära sig säga nej – inte
för att vi frågat eleverna om det är just den kunskapen de tycker
är viktigast, utan för att vuxna tycker det. Så är det förstås också:
Samhället, skolan, vuxna har naturligtvis något de vill förmedla, och
det är inte något principiellt fel i det. De olika perspektiven går att
förena. Elevernas behov behöver inte nödvändigtvis stå i motsats till
samhällets, det främjande perspektivet går att förena med det förebyggande. Däremot är det meningslöst att bedriva sex- och samlevnadsundervisning som inte tar sin utgångspunkt i elevernas frågor,
vardag och behov.

Ska skolan ha en åsikt?
Jag har försökt att resonera prövande om budskapen i sex- och samlevnadsundervisningen, brutit ner några påståenden om sexualitet
som vi gör och försökt se vad det kan betyda om man ser på det ur en
annan synvinkel. Syftet har inte varit att komma fram till något entydigt svar – det är omöjligt. Samhället förändras, olika saker diskuteras och debatteras. Men diskussionen om budskap är överraskande
frånvarande. Den förs mest i upprörda debattartiklar om ungdomars
sexuella beteende, i samband med Internet, i tidningsartiklar, eller
som en följd av övergrepp.
Hur är det nu då – måste man ta ställning till allt?
Nej, men skolan som institution, och de rektorer, lärare och andra
som verkar i skolan har de facto en mängd ställningstaganden att
göra. Ska skolan tycka något om pornograﬁ? Om ﬂickor som inte får
gå ut på kvällarna? Analsamlag? Om sex utan kärlek? Hur ser skolans version av kärlek ut? Utseendeﬁxering och sexualisering – vad
betyder det i skolans värld? Är en ring i örat utseendeﬁxerat, eller ett
resultat av sexualisering? En ring i naveln då? Ska skolan ha en åsikt
om hur eleverna klär sig? Eller rättare sagt ﬂickors klädsel, för det är
ju den som är problematisk. Det är sällan man pratar om pojkarnas
klädsel med bekymrade miner. Rimligt, kanske, vad vet jag. Det är
kanske skillnad. Ja, det är skillnad: man kan lätt konstatera att villkoren och förutsättningarna för pojkar och ﬂickor skiljer sig åt. Hur ska
vi diskutera dessa villkor utan att reproducera dem?
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Ett problem är snarare att vuxenvärlden ofta är för snabb på att
ta ställning – i alla fall emot olika saker. Mot hur unga klär sig, mot
porr, mot sexualisering, mot utseendeﬁxering. Jag menar inte att allt
måste accepteras. Men vi behöver bli bättre på att skilja på värderingar, tyckande och vetenskap.
En del av professionaliteten i sex- och samlevnadsundervisningen
är att fundera över frågor som dessa och vilken syn på sexualitet man
har. Hur ser jag på ﬂickors och pojkars sexualitet? Vilka sexuella handlingar tycker jag är okej? Vilka ord använder jag för sexualitet – skiljer
de sig för pojkar och ﬂickor? (Kan ﬂickor knulla eller är det bara pojkar som gör det?) Är pornograﬁ dåligt eller bra eller varken eller? Eller
beror det på sammanhang? Det viktiga är inte att ha färdiga svar på
allting, utan att man har reﬂekterat, och vet ungefär var man står, och
på så sätt tillägnat sig ett övergripande förhållningssätt.
Utan en hela tiden pågående diskussion om innehåll och vilka
budskap undervisningen ger (öppet eller dolt, medvetet eller omedvetet) riskerar sexualundervisningen att stelna. Den riskerar att uppfattas som gammaldags eller ointressant av eleverna. Det är ju också
så att det inte går att undvika att ha budskap – så fort vi öppnar munnen eller en lärobok (eller sätter på dvd:n eller vad vi nu gör) ger vi
budskap. Sexualundervisningen kommer alltid att innehålla värderingar och att vara normerande. Det är ofrånkomligt. Men vilka värderingar har den och vilka anser vi att den ska ha? Vilka värderingar
är mina, samhällets, vetenskapens, och när passar de ihop eller går de
på tvärs med varandra?
Finns det då inga sanningar? Jo, utifrån våra värderingar och det
vi vill uppnå, men ingen annan sanning. Jag har exempelvis i den här
texten gett uttryck för min värdering om vad skolans sex- och samlevnadsundervisning bör tänka på, att den bör vara försiktig med budskapen och undersöka vad den gör och på vilket sätt den normerar.
Skolan är inte värderingsneutral. Men var går gränsen? Vad är sexualitet? Och vad är sex- och samlevnadsundervisning? Kort sagt, hur ser
skolans bild av sexualitet, kärlek, relationer ut och vad är det skolan
ska lära ut?
Komplexa frågor. Det är just därför diskussionen måste hållas levande. Just därför måste vi vrida och vända på det vi gör och orientera oss bland budskapen.
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Skribenter
erik centerwall, sexualupplysare och författare till ett antal böcker och metodmaterial, bl a Skolverkets referensmaterial ”Kärlek
känns!” förstår du. Ett material som översatts till sex språk och vunnit internationellt pris. Erik Centerwall har arbetat med sexualupplysning sedan 1970-talet. Arbetar just nu mycket internationellt.
camilla löf, gymnasielärare, utbildningssamordnare för sexuell hälsa,
stadskontoret, Malmö. Hon har lång erfarenhet av sex- och samlevnadsarbete med ungdomar. Har bland annat arrangerat ﬂera
konferenser där unga formulerar sin syn på undervisningen. Hon
har också skrivit rapporten Det handlar om personer, inte kulturer
(Folkhälsoinstitutet).
anna knöfel magnusson, frilansjournalist, som också arbetat på rfsu.
Hon har bland annat deltagit i rfsu:s kartläggning av lärarutbildningarnas kurser i sex och samlevnad.
hanna olsson är leg. psykoterapeut, handledare, författare och hedersdoktor. Under 1970-talet ansvarade hon för Socialstyrelsens
abortförebyggande arbete, bland annat en försöksverksamhet
med sex och samlevnad på Gotland. Hon har också varit huvudsekreterare i den statliga prostitutionsutredningen (1977–80)
hans olsson arbetar med skolfrågor på rfsu och har skrivit ﬂera
sexualupplysningsmaterial. Är lärare och ungdomsboksförfattare
till böckerna Spelar roll och Inga bomber över Skärholmen (nominerad till Augustpriset två gånger). Han deltog som inspektör i
Skolverkets kvalitetsgranskning 1999.
hetty rooth, journalist med lång erfarenhet. Hon har under ﬂera år
arbetat som journalist på ungdomstidningen Glöd och tidningen
Insikt (Lafa, Stockholms läns landsting).
agneta nilsson, undervisningsråd vid Myndigheten för skolutveckling. Har under många år arbetat som skribent och skrivit en rad
skrifter och böcker. Arbetade under 1970-talet med sex- och samlevnadsupplysning, bl a i försöksverksamheten på Gotland. Har
bl a skrivit huvudrapporten i Skolverkets kvalitetsgranskning av
sex- och samlevnadsundervisningen 1999.

det ska fan vara sex- och samlevnadslärare! 235

Hela livet.indb 235

2005-11-09 20:00:27

236 hela livet – 50 år med sex– och samlevnadsundervisning

Hela livet.indb 236

2005-11-09 20:00:27

Hela livet – 50 år med sex- och samlevnadsundervisning

1955 ﬁck sverige obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning. Den nya handledningen som kom 1956
var mycket föreskrivande. Redan då kritiserades den för
att vara otidsenlig.
Sedan dess har många år förﬂutit och nya handledningar och läroplansskrivningar har tagit form i takt med
samhällets förändringar.
I den här antologin har samlats artiklar från olika skribenter som ger sina perspektiv på dåtidens och dagens
sex- och samlevnadsundervisning. Här ﬁnns artiklar med
historiska tillbakablickar, intervjuer med ungdomar, reﬂektioner om sex- och samlevnadsundervisningens kvalitet och utmaningar, liksom erfarenheter av arbetssätt och
metoder i skolor idag.
Skriften vänder sig främst till skolpersonal och vår förhoppning är att den ska inspirera och ge tankar för fortsatt utvecklingsarbete.
Innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen har
skiftat genom åren, men behovet av att diskutera de brännande frågorna i livet har funnits i alla tider, världen över
och i alla åldrar. Det handlar om Hela livet!
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