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Abstract 
Uppsatsen syftar till att undersöka hur könsroller, normalitet och kontext framställts tillsammans med 
sexualitet i audiovisuellt material framtaget för sex- och samlevnadsundervisning för grundskolans 
senare år och gymnasiet 1970 till nutid, i relation till skolans värdegrundsuppdrag. Uppsatsen har tre 
frågor — Vad lär filmerna ut om sexualitet, hur svarar filmerna mot styrdokumentens förklaring om 
skolans grundläggande värden samt vad menar filmerna är normalt och hur förändras 
normalitetsperspektivet. Uppsatsen är en kvalitativ undersökning av audiovisuellt material. Materialet 
analyseras ur en didaktisk aspekt med hjälp av en hermeneutisk och diakront komparativ metod. 
Filmernas förståelse av vad som är normalt sexuellt beteende är uppsatsens fokus i aspekter av vad som 
görs, även vem som gör. Uppsatsens undersökning visar att filmerna lär ut olika saker om vad det 
normala innebär. Filmernas normalitet förskjuts och förändras och även vad de lär ut om sexualitet. 
Ramarna blir större för vad som är socialt accepterat och normalt. Resultatet visar också att filmerna är 
färskvara och ska förstås i sin egen tids kontext. Filmerna berör vissa delar av skolans värdegrund 
samtidigt som begreppen kan tolkas på många olika sätt. I förlängningen är skolans utmaning att arbeta 
inkluderande och vad vi anser vara normalt går att diskutera. !!
Nyckelord: Sexualkunskap, Sex och samlevnad, normalitet, könsroller, värdegrund, sexualitet. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1. Inledning 
Skolan har två övergripande uppdrag, dels att bilda och dels att fostra. Det har diskuterats och 
debatterats i omgångar vilket av uppdragen som är viktigast och kommer i första hand. Vilket uppdrag 
föräldrar egentligen har för sina barn och vilket uppdrag skolan har gentemot eleverna, och i 
förlängningen föräldrarna. Många har en åsikt om skolan eftersom alla har gått i skolan och därmed 
anser sig ha rätt till, och kunskap nog, för att kommentera. Debatten förs mellan föräldrar och mellan 
lärare verksamma i skolan, mellan lärarfacken och rektorerna etc. Debatten går i vågor och vi kunde i 
höstas ta del av flera tankar kring t.ex. läxornas vara eller icke vara. Malin Wollin skrev bl.a. en krönika 
om problematiken kring läxor och läxläsning i Aftonbladet. Krönikan delades över 7 000 gånger på 
Facebook och fick uppmärksamhet i SVT.  1

 Skolfrågor berör som sagt alla eftersom alla har någon relation till skolan. Skolans uppdrag har 
historiskt sett varit att fostra goda samhällsmedborgare, vilket det fortfarande är, även om innebörden 
av goda samhällsmedborgare har förändrats. Ett av många ämnen som berör människor på ett 
personligt plan, är undervisningen i sex och samlevnad som blev ett obligatoriskt ämne 1955. 
 Till en början handlade ämnet om att undervisa och informera, utan att uppmuntra. Ämnets 
utformning har förändrats i och med att samhället har förändrats, vilket har inneburit en utveckling av 
ämnet till att bli ämnesövergripande efter 1994. Man kan också tala om ämnets spretighet, där det dels 
består i sexualkunskap, dels i livskunskap och samlevnadskunskap. Ämnet har genomgått en 
sprängning, både på gott och ont, där en bredd och fördjupning tilltalar långt fler människor. Samtidigt 
blir det svårare att undervisa i sex och samlevnad och samtidigt ta hänsyn till alla och representera alla. 
Därav ämnets komplexitet. 
 På samma sätt som läxfrågan berör bl.a. föräldrar, berör också sex- och samlevnads-undervisningen 
människor utanför skolans väggar. Ämnet sex och samlevnad har, som sagt, funnits i svensk skola 
sedan 1955, synen på sex har varit, och är, väldigt individuell och komplex i samhället. Sex är ett 
ständigt aktuellt ämne i en allt mer sexualiserad värld. Därför är det också intressant att studera två 
områden som på så sätt berör så många människor och som så många har åsikter om -sex och skola. 

I min förra C-uppsats, Från kvinnans problem till problemfri kvinna -en undersökning av audiovisuell reklam för 
sanitetsprodukter till menstruerande kvinnor mellan åren 1970 och 2000,  undersökte och diskuterade jag hur 2

könsroller och ideal skapas och återskapas i audiovisuell reklam. Mitt resultat visade att kvinnan ska 
vara väldoftande och i konstant rörelse, vilket jag anser vara ett av många uttryck för kvinnorollen i 
samhället där idealbilden alltid är densamma — kvinnor ska vara behagliga. 

Den feministiska rörelsen har kämpat för att förändra syner i samhället på kön och könsroller,  två 
delar som onekligen spelar in i området sex. Den feministiska rörelsen har förändrat lagstiftning och 
strider för att ge fler kvinnor i världen mänskliga rättigheter. Könsroller och hur vi uppfattar kön tar 
lång tid att förändra. Det är inte alltid vi märker förändringen i uppfattning och vad vi anser vara 
normalt, förrän vi studerar det ur ett historiskt perspektiv. 

Hanna Welin, frilansande journalist och redaktör, skrev en artikel i Sydsvenskan den 17 december 
2013 om ökat motstånd mot könsroller i sängen. Där framkommer att sex är laddat och intimt och 
därför är det svårt att prata om normer, roller, uttrycka önskningar och därmed är det svårt att 
kommunicera om sex.  Welins artikel visar också att unga människor motsätter sig de traditionella 3

könsrollerna när det kommer till sex, vilket Welin styrker med Eva Elmerstigs forskning. Welin 
beskriver hur könsrollerna utvecklats och vi blivit mer jämställda i vårt dagliga liv, men att de 
traditionella könsrollerna finns kvar när det kommer till sex. Vi faller in i gamla normer och Welin 
intervjuar Elemerstig, lektor i sexologi vid Malmö högskola, som säger: !

Om vi ska få njutning på lika villkor, måste vi sluta värdera mannens 
sexualitet högre. Det behövs en förändrad syn, men också mer kunskap om 
kvinnans anatomi och sexualitet.  4
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Min förra C-uppsats, Welins artikel och Elmerstigs forskning är alla en problembeskrivning och ett 
uttryck för en önskan och ett behov av förändring. För att kunna förändra krävs det att vi 
uppmärksammar och identifierar problemet för att därefter ge förslag till lösningar. 
 Samhället är i ständig förändring, vilket skolan måste anpassa sig till, hålla sig uppdaterad genom 
styrdokument, forskning och nytt undervisningsmaterial. Vad vi anser vara normalt och fullt berättigat 
idag, kan vara förlegat och trångsynt imorgon. Detta blir tydligt då vi läser förra veckans tidning eller 
plockar fram en gammal instruktion eller lärobok från vår egen skolgång. Gårdagens sanningar riskerar 
alltid att bli ifrågasatta och motbevisade imorgon. Skolans roll har förändrats, läromedlen har förändrats 
och ser vi specifikt på ämnet sex och samlevnad så har även det förändrats mycket sedan 
introduktionen av det som obligatoriskt ämne 1955. I detta finns skolans roll inbakad, vad har den lärt 
ut och vad lär den ut om sexualitet och rätten till den egna kroppen? 
 I det här examensarbetet kommer jag att fokusera på audiovisuellt material framtaget för sex- och 
samlevnadsundervisning i grundskolans senare år och gymnasiet för att försöka ge en bild av vad det 
egentligen är som lärts ut som det normala via informationsfilmer i en skolmiljö. Frågan är också 
huruvida filmer framtagna för undervisning inom sex och samlevnad är på väg att fasas ut eller om 
mediet fortfarande är aktuellt med tanke på ämnets spretighet efter 1994, detta återkommer jag till i min 
avslutande diskussion. 

Min förhoppning med examensarbetet är därför att ge ett underlag till diskussion och en beskrivning 
av hur audiovisuellt material inom sex- och samlevnadsundervisning sett ut i svensk skola från 1970-
talet till nutid. Jag hoppas att min uppsats kan verka som ett faktaunderlag att hämta kunskap och 
inspiration ur, men jag vill samtidigt framhålla att jag inte hävdar att min tolkning och undersökning är 
den enda rätta. Min uppsats ska kunna diskuteras och kritiseras och den bör därför ses som ett bidrag 
till att försöka ge ett historiskt perspektiv på sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans senare år 
och gymnasiet. !
1.1 Syfte 
Syftet är att undersöka hur könsroller, normalitet och kontext framställs tillsammans med sexualitet i 
audiovisuellt material framtaget för sex- och samlevnadsundervisning för grundskolans senare år och 
gymnasiet, 1970 till nutid, i relation till skolans värdegrundsuppdrag. !
1.2 Frågeställning 
Vad lär filmerna ut om sexualitet?  
Hur svarar filmerna mot styrdokumentens förklaring om skolans grundläggande värden -senare kallad 
värdegrund? 
Vad menar filmerna är normalt och hur förändras normalitetsperspektivet? !
1.3 Metod och avgränsning 
Uppsatsen är en kvalitativ undersökning som bygger på audiovisuellt källmaterial framtaget för 
undervisning i grundskolans senare år och gymnasiet. Materialet kommer att analyseras ur en didaktisk 
aspekt med hjälp av en hermeneutisk och diakront komparativ metod. Jag kommer att ta hänsyn till 
filmernas kontext, analysera och diskutera filmerna i anslutning till styrdokument för den aktuella tiden 
filmen är producerad i. Då filmernas normalitet ska studeras ingår även aspekter av etnicitet, sexualitet 
och funktionalitet utöver aspekter av vad som ses som normalt sex. Alltså ingår både aspekten av vad 
som görs, men även vem som gör. Därför kommer första delen av min punkt tidigare forskning bestå av 
dels genusforskning, men även queerstudier och etiska perspektiv på sexualitet. 
 Normalitetsbegreppet medför också en hänsyn till världen utanför film och styrdokument, där jag 
kommer att diskutera i vilken samhällelig kontext filmerna befinner sig i. Därför blir det viktigt att veta 
vem som producerat filmen och vilket år den är gjord. Eftersom styrdokumenten efter 1994 innehåller 
sex och samlevnad som ett ämnesövergripande ämne medför detta att materialet blir alldeles för stort 
att ta sig igenom inom ramen för en C-uppsats, och bidrar också till att uppsatsen kan upplevas svårläst 
av en läsare. Därför har jag valt att avgränsa styrdokumentsanvändningen till att endast omfatta det som 
kallas skolans övergripande mål och grundläggande värden, senare kallat värdegrund. Detta eftersom 
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sex- och samlevnadsämnet till sin karaktär kan ses som ett värdegrundsämne, där fokus hela tiden är på 
samspelet mellan människor, rätten till den egna kroppen och respekt mellan människor. 
 Det är problematisk att studera sex- och samlevnadsämnets mål på ett överskådligt sätt, då ämnet 
tidigare varit en del av biologi och naturkunskap, och idag är ett ämnesövergripande ämne. Uppsatsen 
syftar till att undersöka filmernas uttryck av vad som anses vara normalt, hur det förändras i samspel 
med styrdokumentens utveckling och vad de lär ut om sexualitet. Undersökningens fokus är i filmernas 
utveckling av vad som anses normalt, styrdokumentens utformning kommer i andra hand. 
 Då materialet är begränsat redan från början eftersom det inte finns hur många filmer som helst 
producerade för skola och undervisning inom sex och samlevnad, har jag valt att först söka via AV-
media i Falun för att finna vilka filmer som kommer fram då man söker på orden ”sex och samlevnad”. 
En sökning den 7 april 2014 ger 334 resultat.  Det ska även påpekas att alla filmer som kommer upp vid 5

sökningen inte är producerade för att visas i ett undervisningssammanhang inom just sex och 
samlevnad. Resultaten på sökningen omfattar också tv-sändningar som finns bevarade från UR, 
spelfilmer och liknande. 
 Urvalet av filmer har gjorts genom att jag gått igenom resultatet vid den första sökningen och först 
valt ut de som faller i kategorin ”film som är producerad för att visas i en skolmiljö inom ämnet sex och 
samlevnad med en målgrupp i åldrarna 13-19 år”, för att därefter välja ut en film per årtionde, för att 
avgränsa materialet och göra det hanterligt för en C-uppsats omfång. Efter första urvalet återstod 15 
filmer. Därefter läste jag igenom filmernas beskrivningar och försökte välja ut de som både behandlade 
preventivmedel, första gången, sexualitet och samlevnad — relationer, lyhördhet, etik, förälskelse etc. 
Sökorden grundade jag på de ord som finns representerade i skriften Sexualitet, genus och relationer i 
grundskolans styrdokument,  där Skolverket försöker få en översiktlig bild av ämnet sex och samlevnad som 6

numera är integrerat i alla skolämnen. Samma utredningsskrift finns att hämta om gymnasieskolan där 
sökorden består av samma ord.  Jag valde även att göra på det viset eftersom det är en metod många 7

lärare tillämpar i jakt på undervisningsmaterial. Man har en önskan om vad materialet ska beröra, 
eftersom det finns en tidsgräns för hur många filmer man kan visa i sin undervisning. Därför är det 
också bra om den utvalda filmen berör många av de delar som tonåringar kan ha frågor om, och 
återigen grundades det antagandet på Skolverkets skrift som jag nyss refererade till. 
 Jag mejlade även AV-media i Falun och bad om utlåningsstatistik för 2013 på de filmer jag valt ut 
för min analys. Svaret jag fick var att Sex -en bruksanvisning från 1987 lånades 10 gånger, Bullen -om sex 
från 1995 lånades ut två gånger, Kärlekens språk skolversionen: allmänt om sex från 2004 lånades ut 13 
gånger och filmen Sexbyrån: sex från 2011 lånades ur fyra gånger. 
 För att hitta en film från 70-talet var jag tvungen att söka igenom Kungliga bibliotekets arkiv. De 
filmer jag fann vid AV-media är filmer som fortfarande efterfrågas av skolor, och därför finns i deras 
arkiv till utlåning. Informationsfilmer producerade innan 1980 finns inte i AV-medias databas av 
förklarliga skäl då de troligtvis inte efterfrågas av dagens lärare. En sökning vid KB visade att materialet 
var otroligt begränsat, det fanns några sändningar från SVT som behandlade sex och samlevnad. Den 
jag slutligen valde att ha med i analysen är en kort informationsfilm riktad till ungdomar och sändes 
dagtid i TV1. Programmet ingick i UR:s Skol-tv, som sänts i tv sedan 1961 och fortfarande ingår i UR:s 
programtablå. Jag fann även en film från 1972 som handlade om sex och samlevnad där tonåringar 
intervjuas och diskuterar sex och könsroller. Men eftersom den filmen fokuserade på under- och 
överordning mellan kön, och diskussioner kring detta mellan tonåringar, föll den inte inom ramarna för 
den kategori filmer jag valt ut för min analys. Därför finns det ett långt glapp mellan film 1 och film 2 i 
min analys på 17 år. 
 Jag försökte söka fram fler filmer genom att kombinera olika sökord, ”sexualkunskap” ”sex och 
samlevnad” etc. i olika konstellationer. Därför kan det här finnas en lucka i vad jag har hittat vid KB, 
eftersom jag kan ha begränsats av hur jag själv formulerade min sökning och sökord. 
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 Det ska även nu redan i metodavsnittet påpekas att film ofta används som komplement till lärare 
och litteratur, vilket gör att det som filmerna inte berör, kan belysas av t.ex. en lärare. Filmen är alltså ett 
medium av många inom sex och samlevnad, precis som det är inom all annan undervisning. Detta 
återkommer jag till i min reflektion och i min avslutande diskussion i uppsatsen. 
 Då undersökningen syftar till att studera normalitet, kontext och könsroller i audiovisuellt material 
framtaget för skolan, är det även viktigt att diskutera vad normalitet är och hur det kan förstås. Därför 
kommer jag att presentera och diskutera vad som menas med normalitet och hur det kan studeras i 
kapitel 1.4, teoretisk utgångspunkt. Där presenteras även en kort genomgång av genusperspektiv då 
genus och sexualitet är nära sammanvävt och det därför kommer vara av vikt att även ta detta i 
beaktande för min analys. 
 Metoden för analysen av filmerna grundar jag på Lars Thomas Braaten, Stig Kulset och Ove 
Solums bok Inledning till filmstudier -historia, teori och analys.  Författarna beskriver att filmen har fyra 8

grundelement; mise-en-scéne — alltså det som sker framför kameran, det som görs med kameran, 
ljudet samt klippning och redigering.  De beskriver även att miljön är viktig för förståelsen av handling 9

och känslor samt att skådespelare, röster, färger, ljus samt kameras höjd är av vikt.  10

 Jag kommer att fokusera på miljö, skådespelare/berättarröster samt filmmusik utöver mina 
grundläggande frågor som presenterades i tidigare avsnitt. I min undersökning, kapitel 4, kommer 
filmerna att presenteras utifrån deras handling och ovanstående kriterier. Därefter följer en analys av 
filmerna i kapitel 5, analys och resultat. Filmerna kommer också att diskuteras utifrån en feministisk 
etik  där en androcentrisk världsbild problematiseras i kapitel 6, reflektioner. Den feministiska etiken är 11

viktig för uppsatsen, eftersom den hänger samman med genusdiskurser så tillvida att socialt konstruerat 
kön spelar roll för hur vi uppfattar och uppfattas som människor. Den sociala konstruktionen av kön 
spelar in i hur vi samverkar med andra människor. Den feministiska etiken fungerar i uppsatsen som ett 
verktyg för att förstå det dikotomiska förhållandet mellan kön. Detta kommer även att presenteras i 
kapitel 1.4. 
 Uppsatsens måluppfyllelse kommer att diskuteras i en avslutande diskussion, där jag även kommer 
att problematisera och diskutera fortsatta studier. Slutligen publiceras en kort litteraturlista över tips till 
lärare som vill förkovra sig och fördjupa sin förståelse av ämnet sex och samlevnad i en bilaga. Bilagan 
består av litteratur jag läst i anslutning till arbetet med uppsatsen men ej behövt använda mig av. !
1.4 Teoretisk utgångspunkt 
Antropologen Åsa Bartholdsson, skrev sin doktorsavhandling om normalitet och vänlig maktutövning 
inom svensk skola.  I inledningen till sin avhandling presenterar Bartholdsson normalitetsbegreppet 12

och hur det kan tolkas och förstås. Hon skriver:  !
Normalitetsbegreppet gör två saker samtidigt: det beskriver det typiska och det utgår 
ifrån antaganden om hur det borde vara. Den beskrivande normaliteten bygger på det 
som uppfattas som vanligast eller mest typiskt.  13!

Normaltillstånd kan därför tolkas som hur det borde vara, det önskvärda, och samtidigt det som är 
mest vanligt. Det är alltså både beskrivande och föreskrivande till sin natur, enligt Bartholdsson. 
Samtidigt äger begreppet ingen universell giltighet då det beror på kulturella sammanhang.  Normalitet 14

är, enligt Bartholdsson, något vi lär oss. Det är förknippat med en social identitet och en viss kontext, 
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det kan även beskrivas som ett begränsat handlingsutrymme eftersom det normala bestämmer vad som 
är just, normalt.  15

 Vi formas av vår omgivning, samtidigt som vi formar oss själva i vardagen utefter de normer som 
finns i samhället. Oavsett om vi följer normerna eller frångår dem, förhåller vi oss till dem genom att 
just ta avstånd eller inte. Bartholdsson menar att vi bär på många identiteter beroende på vilket 
sammanhang vi befinner oss i. Samtidigt blir det problematisk att benämna dessa identiteter som roller, 
eftersom ordet roll antyder att det finns ett autentiskt jag under rollen någonstans.  Bartholdsson 16

föredrar ordet positionering, jag själv föredrar ordet identitet utöver ordet positionering, då jag håller 
med Bartholdssons tankar om ordet roll. Samtidigt behöver ordet positionering kompletteras i denna 
undersökning med något mer, varpå ordet identitet ofta används då man talar om sexualitet och uttryck 
för sexuell läggning. Ordet identitet ligger även närmare jaget än ordet roll eftersom det antyder att det 
är en del av människan. 
 Genus är viktigt för min studie då genus och sexualitet är nära sammanbundet. Dels grundas min 
genusteoretiska utgångspunkt på den teori jag presenterade i min förra uppsats.  Men även på 17

professor i samtidshistoria, Yvonne Hirdmans genussystem, och  professor i retorik och litteratur-
vetenskap, Judith Butlers feministiska analys. Det finns således ett grundläggande feministiskt synsätt i 
min uppsats och det grundas dels på Hirdmans genusbegrepp, och även Simone de Beauvoirs tanke om 
att kön är socialt konstruerat. Uppsatsen bygger alltså på tankarna om kön och normalitet som sociala 
konstruktioner. 
 Carin Holmberg, sociolog, resonerar i sin avhandling om att kvinnor själva bär upp könsförtrycket 
genom att kvinnor tidigt lär sig att se sig själva utifrån en manlig överblick. Eftersom förtrycket således 
är inlärt går det också att avveckla.  För mig är det viktigt att använda feminismen i uppsatsen som ett 18

av flera verktyg och jag har valt att ta med det, eftersom jag anser att genusanalyser måste produceras 
och förstås i en feministisk kontext. Feminismen är således ett verktyg bland andra, för att förstå under- 
och överordning i samband med genusanalys av socialt konstruerat kön. 
 För att sammanfatta Hirdmans tankar kort, kan man konstatera att genus är något som skapas och 
är i ständig förändring, samtidigt som det alltid grundar sig på förtryck av kvinnan.  Hirdman beskriver 19

även sexualitetens förändring i historien som setts på olika sätt beroende på om den varit en mans eller 
en kvinnas. Kvinnans sexualitet har setts som smutsig, medan mannens setts som en naturkraft. Butler å 
sin sida menar att kön är komplext och en källa till konflikter.  Butler problematiserar genusbegreppet 20

genom att kritisera det, hon menar att biologin tidigare beskyllts vara orsak till skillnaderna mellan män 
och kvinnor, idag talar vi istället om genus och kön som en social konstruktion. Men samtidigt som 
genusbegreppet ersatt könsbegreppet har ingenting egentligen förändrats.  21

 I mitt analysarbete och i undersökningsfasen kommer jag använda mig av den feministiska vinkeln 
tillsammans med normalitetsbegreppet för att studera vad filmerna för fram implicit om normalitet och 
kön, detta återkommer jag till i kapitlet 5, analys och resultat samt kapitel 6, reflektioner. !
2. Tidigare forskning 
En viktig aspekt av informationsfilmerna består i hur de konstruerar kön. Den australiensiske 
professorn Bronwyn Davies har studerat hur just förskolebarn konstruerar kön.  Davies forskning 22

bygger på studier gjorda i Australien under 1980-talet, men materialet är fortfarande aktuellt. Hennes 
resultat visar att vi fortsätter konstruera kön under hela livet och hon konstaterar att maskulinitet och 
femininitet inte är medfödda egenskaper.  Davies skriver också att kön inte nödvändigtvis bör stå i ett 23
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dikotomiskt förhållande till varandra, men att vara flicka ställs ofta i motsats till att vara pojke och vice 
versa.  Davies menar att detta begränsar barnen, hon skriver: 24 !

Barn borde vara fria att upptäcka alla positioner som är tillgängliga i våra strukturer 
för berättande och samspel, och vara fria att utveckla nya positioner när de lär sig vad 
det betyder att hålla isär genitalt, reproduktivt kön och personligt, socialt varande.  25!

Davies slutsats blir att kärnan i tudelningen av manligt och kvinnligt är att makten finns i det manliga, 
vilket gör det finns maktaspekter inom isärhållandet där det manliga står över det kvinnliga.  26

 Även Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia vid Stockholms Universitet, har skrivit 
om makt tillsammans med Irene Molina, professor i kulturgeografi, och Diana Mulinari, professor i 
genusvetenskap.  De los Reyes, Molina och Mulinari skriver om hur makt inom det svenska arbetslivet 27

och samhällslivet ser ut. De beskriver också hur feminismen problemformulerar på ett okomplicerat 
sätt eftersom den oftast utgår ifrån kvinnor som en homogen grupp, vilket författarna menar är 
negativt.  Den okomplicerade formuleringen får därmed motsatt effekt och blir istället komplicerad. 28

Detta problematiseras ytterligare av de los Reyes, där hon beskriver hur kvinno- och genusforskningen 
hittills utgått från en vithetsnorm, vilket blir problematiskt då det utesluter stora grupper av människor 
från forskningen.  29

 Ytterligare en grupp som ofta utesluts ur, eller snarare dolts i, forskning är HBTQ-personer, vilket 
kommer ha en viss betydelse i mitt avslutande diskussionsavsnitt. Socialantropologen Fanny 
Ambjörnsson har studerat queerbegreppets innebörd, och hur det kan förstås i en modern kontext där 
det snarare har en positiv klang än en negativ.  Ambjörnsson menar att sexualitet kan förstås på många 30

sätt ur ett queerperspektiv. Det handlar dels om identitet, dels om handling, dels om ett normsystem 
och dels om ett begär.  Sexualitet är nära sammankopplat med identitet, vilket Ambjörnsson beskriver 31

och refererar till sin tidigare forskning om hur gymnasietjejer konstruerar kön. Oftast utgår vi från en 
heteronorm, vilket gör att tjejer uppfattas som normala tjejer om de framstår som heterosexuellt 
attraktiva.  32

 Judith Butler, professor i retorik och jämförande litteraturvetenskap, beskriver hur kön är komplext 
och en källa till konflikter.  Butler ifrågasätter vad det är att vara kvinna, vad samhället anser och vad vi 33

bestämmer oss för att det är, utan att ens ge det närmare eftertanke.  Butler beskriver, precis som de 34

los Reyes, Molina och Mulinari, hur feminismen på förhand bestämt sig för vad en kvinna är, vilket 
försvårar den feministiska diskursen.  Butler går även igenom genushistoria och beskriver hur 35

uppdelningen mellan kön och genus gjordes för att frigöra sig från tanken om att biologin är svaret på 
allt. Hon menar även att uppdelningen kan diskuteras, och hon frågar sig var gränsen ska dras mellan 
biologi och social konstruktion. Hennes slutsats är att mycket mer än vi kanske tror egentligen är 
sociala konstruktioner, men att bara hänvisa till att fenomen är sociala konstruktioner är lika fruktlöst 
som att skylla på biologin — ingenting förändras trots att syndabocken bytt namn.  Butlers frustration 36

över att ingenting verkar förändras är tydlig, och hon vill ruska om genusdiskursen genom sin bok. !
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2.1 Skolforskning 
Olof  Franck, docent i religionsfilosofi och universitetslektor vid Göteborgs Universitet, menar att 
genusperspektiv borde ha en självklar plats i undervisning.  Han skriver: 37!

Trots att skolan har ett ansvar för att i sin verksamhet förmedla och gestalta den 
värdegrund där jämställdhet är ett av de bärande värdena, talas det på många håll tyst 
och försynt -om det över huvud taget talas- om rättighetsfrågor med hänsyn till köns- 
och genusperspektiv. Samtidigt syns erfarenheten från de skolor där dessa frågor 
diskuteras visa att ungdomar ofta har ett stort och uppriktigt intresse för dem.  38!

Genusperspektiv på undervisning och värdegrund kräver insyn och kunskap om genussystem, och ett 
visst mått av genusvetenskap. Med andra ord ställer det krav på läraren att ha en bredare kunskapsbas 
inom ämnet. Johanna G. Lundberg, universitetslärare i etik vid Lunds universitet, menar att media 
förenklar bilder och diskussioner, vilket också riskerar att spilla över och påverka undervisningen i 
skolan.  Hon skriver att vi lever i en tid där personliga åsikter värderas högre än kunskapsbaserade 39

uttalanden och analyser, och den som har erfarenhet blir den som betraktas som kunnig.  Det medför 40

en risk där elever hellre lyssnar på ”erfarna” kompisar, istället för faktabaserade uttalanden av lärare 
eller andra informationskanaler. Lundberg menar också att en fungerande sex- och samlevnads-
undervisning bidrar till en bättre skolmiljö, med färre sexuella svordomar och mindre sexistiskt 
språkbruk.  Men för att nå det målet krävs det att lärare diskuterar sinsemellan och formulerar tydliga 41

mål för sex- och samlevnadsundervisningen för att kunna belysa den ur flera synvinklar och 
ämnesmål.  Arbetet omfattar både formella lärandemiljöer såsom klassrum och lektioner, men även 42

informella lärandemiljöer såsom raster, uppmärksamheten eleverna får i klassrummet och utanför. Hon 
skriver: !

Att säga ifrån när någon använder epitetet bög eller hora om en annan elev tillför 
kanske ytterligare en kompetensnivå som snarare ligger på ett metaplan och berör 
frågan: Hur agerar jag i min lärarroll som moralisk individ?  43!

Även Fredrik Bondestam, forskare vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala Universitet, framhåller 
vikten av en kritisk pedagogik där det är viktigt att uppmärksamma och förändra orättvisor.  44

Bondestam menar att läraren bör beröra marginaliserade grupper och utveckla perspektiv på normer i 
sin undervisning.  45

 Franck problematiserar och försöker samtidigt avdramatisera sex och samlevnad genom att jämföra 
ämnet med t.ex. religionsämnet.  Han skriver att undervisa om religion, inte är samma sak som att 46

undervisa i religion. Detsamma gäller ämnet sex och samlevnad, där förmågan att tala om kärlek inte är 
samma sak som att utöva förmågan att älska. Det handlar således inte om att förmedla personliga 
erfarenheter i sex och samlevnad. Det handlar istället om att ge information och diskussions-
plattformar, där eleverna kan tolka kärleksföreställningar, kön, sexuell identitet och kulturell 
bakgrund.  Franck menar att det handlar om att stärka elevernas självbild, att visa sambandet mellan 47

demokrati och sexualitet, och att visa hur kärleken och värdegrunden går hand i hand.  Därtill 48
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tillkommer ett etiskt och moraliskt perspektiv på sexualitet, han skriver: ”Allt som sker i frihet och utan att 
kränka är tillåtet”.  49

 Om lärares förmåga att kränka eller ej, medvetet eller omedvetet, skriver Lars Gårdfeldt, präst i 
Svenska kyrkan.  Gårdfeldt beskriver ett möte mellan honom själv och en gammal lärare, som menade 50

att så länge ingen elev uttryckligen bekänner sig som homosexuell, så behöver heller inte läraren tänka 
tanken eller därmed ta hänsyn till att någon kanske är homosexuell.  Gårdfeldt tycker resonemanget är 51

absurt, men förstår samtidigt att det kan vara en utbredd syn i svensk skola, fortfarande. Gårdfeldt 
anser att lärare och övrig skolpersonal spelar stor roll när det kommer till att inkludera homo-, bi- och 
transsexuella på samma villkor som heterosexuella.  52

 Utöver att inkludera personer med olika sexuell läggning är det viktigt att inkludera människor med 
olika sorters funktionalitet. Detta tas upp av Skolverket i skriften Funktionshinders (o)synlighet i skolans 
läromedel.  De skriver att värdegrunden ytterst handlar om mellanmänskliga relationer och hur vi 53

behandlar varandra.  Myndigheten har undersökt hur människor med olika funktionalitet representeras 54

i läromedel, och resultatet visar att funktionshinder är anmärkningsvärt frånvarande. När de finns med 
presenteras de på stereotypa sätt.  Skolverket konstaterar också att genuin likabehandling och 55

representation är svår att uppnå inom läromedel, och begreppet funktionshinder måste förstås i olika 
kontexter och miljöer, det är därmed svårt att exemplifiera på ett representativt sätt.  56

 Sara Nilsson, som skrivit sin C-uppsats inom pedagogik vid Stockholms Universitet, beskriver hur 
värdegrunden växte fram och infördes under 90-talet och läroplanen som kom 1994.  Syftet med 57

uppsatsen är att undersöka införandet av begreppet värdegrund, och Nilsson lyfter fram de 
grundläggande värderingar som presenteras i Lgr 80. Där fokus ligger vid demokratins grunder och 
ledorden består av tolerans, samverkan och likaberättigande mellan människor.  Hon beskriver också 58

hur värdegrunden i Lpo 94 bestod av en demokratisk grund och demokratiska värden, vilket återfinns 
både i Lgr 80 och Lgr 11. I den senare är värdegrunden i stort sett oförändrad, men det finns nya 
paragrafer om internationalisering och etik i underrubriken ”Skolans uppdrag”.  Nilsson konkretiserar 59

läroplanerna, genom att lyfta fram problemet i att ha EN värdegrund i ett mångkulturellt samhälle där 
frågan snarare är hur värdegrunden ändras i olika sammanhang, och om den alltid betyder och står för 
samma sak.  60

!
2.2 Sexualitets- och sexualkunskapsforskning 
Författaren och teologie doktor i etik, Ann Heberlein, presenterar olika uppfattningar och synsätt på 
sexualitet.  Boken är tänkt att fungera som ett underlag till att reflektera över etiska perspektiv på 61

sexualitet. Heberlein beskriver hur vi lever i en sexualiserad kultur, där sex är med i alla sammanhang — 
i musik, tidningar, tv, på internet, etc. — Heberlein frågar sig vem som ska ta ansvar för att informera 
ungdomarna.  Heberleins fråga är central för uppsatsens historiska bakgrund där upplysningsansvaret 62

hamnat hos olika aktörer genom historien, detta presenteras i kapitel 3.2, sexualkunskapshistorisk 
bakgrund. 
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 De senaste 25 åren har antalet polisanmälda sexualbrott mer än tredubblats. Heberlein tar upp 
samhällssynen på våldtäkt som presenteras i Katarina Wennstams bok Flickan och skulden, hon berör 
också Stina Jeffners bok Liksom våldtäkt, typ -om ungdomars förståelse av våldtäkt. Det framkommer i 
studierna Heberlein refererar till att synen på offret oftast består i att hen får skylla sig själv.  För barn 63

och ungdomar som saknar verktygen att tolka massmedias bild och budskap blir det problematiskt att 
samtidigt erövra och forma sin egen sexualitet utan att påverkas. Vi lever i relation med och till 
varandra, det är här samlevnaden kommer in i perspektivet, etiken, hur vi bemöter varandra.   64

 Heberlein berör också den historiska aspekten av sexualitet genom att framhålla hur kvinnan 
historiskt sett ”bara” varit moder och därmed mjuk och självuppoffrande, att mannen behöver styra 
henne, samtidigt som mannen avsägs allt ansvar när det kommer till sexuell drift. Hon skriver: ”kvinnor 
har i alla tider och i alla kulturer fått ta ansvar för männens sexualitet”.  Heberlein skriver också: 65!

Låt oss en gång för alla slå fast att det inte finns några som helst ’förmildrande 
omständigheter’ när en eller flera män, svenska eller invandrare, unga eller gamla, gjort 
sig skyldiga till våldtäkt. Om en kvinna säger ’Nej, jag vill inte ha sex’ och en man trots 
det tvingar sig på henne, då är det våldtäkt. Svårare än så är det inte. Män är inga 
rovdjur, utelämnade åt sina okontrollerbara drifter och instinkter att nedlägga byte i 
form av kvinnor. Alla män måste ta ansvar för sin sexualitet, fullt ut.  66!

Eva Bolander, universitetslektor i pedagogiskt arbete, skrev sin avhandling om sexualitet och 
sexualupplysning.  Hennes syfte med avhandlingen var att undersöka hur sexualupplysning och 67

undervisning däri, inom TV och radio utformats och vad den haft för innehåll.   Bolander refererar 68

bl.a. till Gunilla Byrmans forskning som visar att preventivmedelsbroschyrers tonläge förändrats mellan 
1886 och 1995, på så sätt att det tidigare innehöll ett samhälleligt perspektiv med betoning på 
barnbegränsning, och senare övergick till att påtala individens frihet att själv välja och bestämma.  69

Synen på sexualitet har förändrats från att omfatta det gifta heterosexuella parets angelägenhet, till att 
omfatta alla över 15 års ålder.  Bolanders resultat visar att programmen hon analyserat ska underhålla 70

och informera, samtidigt som resultatet visar att informationen består i att bl.a. informera om 
könssjukdomar, pornografi och homosexualitet.  Utöver detta visar det studerade materialet att vissa 71

sexualiteter framställs som vanligare och mer önskvärda än andra. Bolander påtalar också att materialet 
ska förstås som produkter av sin tid och kan relateras till pågående samhällsdebatter som varit aktuella 
när programmen spelats in.  72

 Frida Darj, projektledare vid RFSL Ungdom, och Hedvig Nathorst-Böös, projektledare och 
utbildare vid RFSL Ungdom, har genomfört en intervjustudie om unga transpersoners livsvillkor på 
uppdrag av RFSL Ungdom.  Studiens fokus ligger i vad normer får för konsekvenser i människors liv, 73

och studien visar att psykisk ohälsa är utbredd bland unga transpersoner.  De som medverkat i studien 74

beskriver hur uppdelningen mellan mäns och kvinnors biologiska kön blir problematisk i det dagliga 
livet, när det gäller att ta ställning till vilket kön man tillhör vid offentliga toalettbesök, vid legitimering i 
affärer. Att alltid ta ställning till kön blir således problematiskt och alltid en påminnelse om att man 
avviker från normen.  75

!12

 Heberlein (2004), s. 10-1163

 Heberlein (2004), s. 13-1564

 Heberlein (2004), s. 26-28 och citat från s. 3165

 Heberlein (2004), s. 15166

 Eva Bolander (2009). Risk och bejakande. Sexualitet och genus i sexualupplysning och sexualundervisning i TV. 67

(avhandling) Lindköpings Universitet.
 Bolander (2009), s. 1068

 Bolander (2009), s. 1269

 Bolander (2009), s. 1370

 Bolander (2009), s. 18071

 Bolander (2009), s. 18172

 (2010) ”Är du kille eller tjej?” -en intervjustudie om unga transpersoners livsvillkor. RFSL Ungdom: Stockholm.73

 Darj och Nothorst-Böös (2010), s. 6-774

 Darj och Nathorst-Böös (2010), s. 3375



 Åse Røthing, professor i mångfald och inkluderande pedagogik, har tillsammans med Stine Helena 
Bang Svendsen, forskare vid Norges tekniska-naturvetenskapliga universitet, studerat pedagogiska 
förhållningssätt till diskussioner inom sex och samlevnad.  Røthing och Bang Svendsen påtalar att det 76

finns forskning som visar att det är fruktbart att tala om sexualitet i samband med att man talar om 
sexuellt våld och sexuella trakasserier.  Huvudsyftet med boken är att ge lärare och lärarstudenter 77

relevant kompetens för att kunna undervisa i sex och samlevnad. 
 I Sverige genomfördes en undersökning 2006 som visade att 90% av de lärare som svarat på 
enkäten inte ansåg sig ha relevant kompetens från sin utbildning för att undervisa om sexuell 
orientering och homofobi.  Författarna menar att det krävs mer kompetens för att undvika 78

diskriminering och marginalisering i undervisning om sex och samlevnad. De beskriver sexualitet som 
något som kan förstås utifrån premissen att det är något vi gör, snarare än något vi har.  79

 Författarna berör även en historisk aspekt av sexualitet, genom att belysa hur sexualitet ofta ses 
som något stabilt och oföränderligt. När det snarare är i konstant rörelse och omformning. De tar t.ex. 
upp hur man rätt nyligen slutade se onani som skadligt och syndigt, vilket påvisar synen på sexualitet 
som föränderlig.  Lärare bör, enligt Røthing och Bang Svendsen, undervisa på sätt ”som synliggör och 80

problematiserar privilegier och andrafiering, och det handlar inte minst om att synliggöra processer och 
strukturer som bevarar och möjliggör privilegier och andrafiering”.  Røthing och Bang Svendsen har 81

även studerat läromedel inom sex och samlevnad, och finner att det finns två definitioner av sexuell 
debut, där den ena avser vaginal penetration med penis och den andra definitionen avser sex med 
någon annan än sig själv. De två definitionerna är väldigt olika.  Utöver detta kommenterar författarna 82

samtyckesaspekten av sex. De skriver: !
Unga tjejer i dagens Sverige och Norge vet säkerligen att de i princip har rätt att säga 
nej. Samtidigt visar alltså fler studier att tjejer kämpar med att säga nej, de kämpar med 
att neka killar sex och kämpar med att säga nej på ’rätt’ sätt så att deras nej ska 
respekteras.  83!

I följande kapitel ska jag dels beröra den historiska utvecklingen av synen på sexualitet, samtidigt som 
den historiska bakgrunden syftar till att ge en förståelse för tiden som analysmaterialet kommer från. !
3. Sexualhistorisk bakgrund 
Bilden av den naturliga sexualiteten, där det finns en bestämd form har utmanats av t.ex den andra 
vågens feminism. Den andra vågens feminister menade att sexualitetens beskrivning utgick från en 
manlig norm och därmed dolde könbaserade maktrelationer, detta finns beskrivet i Seklernas sex -bidrag 
till sexualitetens historia.  84

 Om vi backar längre tillbaka kan vi se att det existerade en enkönsmodell fram till 1700-talet, där 
kvinnan sågs som ett mindre fullkomligt människoväsen än mannen. Efter 1700 uppkom en 
tvåkönsmodell där synen på kvinnan ändrades från ofullkomlig man till kvinna med ett eget kön, om än 
underordnat.  Förändringen innebar att det som förr setts som att båda producerade livgivande säd 85

ändrades. Samtidigt som tvåkönsmodellen infördes upptäckte man även spermierna och äggen, synen 
förändrades om vad befruktning faktiskt innebar. Förändringen innebar att det man förr trott gav liv —
en blandning av sädesvätskor, nu visade sig vara manlig säd som skulle förenas ”med ett ägg som inte 
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krävde upphettning”.  Det var således inte längre lika intressant om kvinnan var upphetsad eller inte, 86

befruktning kunde ske ändå. 
 Kvinnan har refererats till som ofullkomlig man, eller underordnad genom sexualhistorien. Ett 
exempel på det är Laurentius Roberg, som var en svensk anatomi- och medicinprofessor under tidigt 
1700-tal. Han beskriver klitoris som en kvinnlig penis och äggstockarna som kvinnliga testiklar, och han 
utgår från en manlig norm.  Om vi förflyttar oss tillbaka till antiken visar det att vår tids föreställningar 87

om sexualitet inte alltid existerat som många verkar tro. I vår tid är man antingen hetero-, homo- eller 
bisexuell. En sådan uppdelning vore otänkbar i antiken, därmed inte sagt att deras kultur och 
uppdelning var perfekt eller bättre, endast annorlunda.  88

 Att kön och uppfattningar om kön alltid förändras går att exemplifiera med synen på manligt och 
kvinnligt under 1800-talet, egenskaper ändrades och bytte plats. Gråt och religiös fromhet som tidigare 
setts som manliga egenskaper, blev typiskt kvinnligt.  I och med borgarklassens framväxt och 89

framgång i det svenska samhället under 1800-talet förändrades synen på sexualitet. Borgarklassen 
värderade avhållsamhet och renhet högt, vilket kom att påverka synen på sexualitet och kön.  Sex 90

skulle ske inom äktenskapet och endast i syfte att få barn. Detta innebar en dubbelmoral eftersom 
hustrun inte borde neka sin make tillgång till hennes kropp. Samtidigt ansvarade hon för att reglera hur 
ofta de hade sex, eftersom mannen ansågs ha en starkare drift och inte kunde hållas ansvarig därför.  91

 Det finns idéer om att män inte kan förändras och att det i grunden finns någon typ av djup 
maskulinitet med verkliga och naturliga män. Den uppfattningen har fått ny grund de senaste åren med 
kurser i att finna sin inre manlighet etc. Maskulinitet ses som en naturkraft, där män är riktiga män om 
de är våldsamma och sexuellt hungriga, de är därmed heller inte lämpade att ta hand om barn. R.W 
Connell hävdar att det synsättet är felaktigt och att mansrollen ständigt förändras.  92

 Kvinnorollen innebär en objektifiering där kvinnan inte kan ses som trovärdig eftersom hon inte är 
ett subjekt. Maud Eduards beskriver detta genom att ta upp bordellhärvan, även kallad Geijeraffären 
under 1970-talet där de prostituerade kvinnorna tystades ner och deras röster inte värderades på samma 
sätt som de högt uppsatta männen som anklagades vara deras köpare.  Kontrollen över kvinnors 93

åsikter och kvinnors kroppar flyter ihop. Eduards tar upp Women in Black som ett exempel. De 
demonstrerar för fred genom att stå tysta på offentliga platser i Israel och bemöts med glåpord som 
hora etc., en kvinnas kropp verkar vara såpass farlig för nationen att den måste kontrolleras.  94

 Under 1960-talet pågick en kamp både i Sverige och på andra platser för att kvinnor skulle få 
tillgång till p-piller och abort. P-pillret introducerades 1964 och därmed demokratiserades sexualiteten 
då kvinnan själv kunde välja när, och om hon ville bli med barn. 1974 fick kvinnor i Sverige tillgång till 
fri abort.   95

 Trots obligatorisk undervisning i sex och samlevnad, trots tillgången till fri abort, p-piller och andra 
preventivmedel, trots förändrad sexualbrottslagstftning 1984 finns det en syn i samhället på våldtäkt 
och våldtäktsoffer som själva skyldiga till övergreppet. Det finns en misstro mot offren och det är 
många som inte anmäler eftersom de inte orkar gå igenom en rättsprocess. 
 Den 9 september 2013 lanserades en lösningsfokuserad kampanj för att förändra samhällssynen på 
sex, övergrepp, våldtäkt och lagstiftning. Kampanjen fick namnet FATTA och är ett initiativ skapat av 
Crossing boarders och Femtastic.  Kampanjen är en protest mot skuldbeläggandet av våldtäktsoffer 96

och friandet av våldtäktsmän. Fatta-kampanjen baserades på 150 anonyma insamlade berättelser om 
våldtäkt som inte lett till fällande domar, och initiativtagarna menar att samhället skapar våldtäktsmän 
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snarare än att någon föds till förövare. Hittills har kampanjen mestadels verkat inom 
Stockholmsområdet och Umeå. 

Fatta-kampanjen berör samma problematik som kampen för preventivmedel under 60-talet, kampen 
om makten över den egna kroppen. Debatten har utvecklats och fortgått fram till vår tid. På så sätt 
återkommer frågor samtidigt som de utvecklas och sätts in i den egna tidens kontext. !
3.1 Allmänhistorisk bakgrund 
I och med nationalismens intåg under 1800-talet konstruerades en bild av moder Svea och kvinnor som 
skulle äras och försvaras. Kvinnor sågs som svagare än män, vilket också gjorde att de exkluerades från 
vissa yrken och hade som regel lägre betalt.  Anledningen till det var att kvinnor inte ansågs ha samma 97

försörjningsansvar som män. När kvinnor gavs rösträtt 1921 dröjde det innan de fick inflytande och 
högt valdeltagande inom rikspolitiken. Bara för att kvinnor fick formellt politisk medborgarskap bröts 
inte underordningen över en natt.  Attityden gentemot kvinnor som underordnade män och endast 98

viktiga som mödrar levde kvar och existerar än. 
 Under andra världskriget yrkesarbetade fler kvinnor, LO drev frågan om lika lön för kvinnor för 
första gången och/men genussystemet förblev intakt genom kriget.  Efter kriget präglades Sverige av 99

en högkonjunktur och frågan om kärnfamiljen blev viktig i politiken. 
 Under 50-talet lanserades sunda folkhemsideal bestående av renhet, hygien och friskhet. 
Homosexualitet sågs som något skrämmande på många platser i världen.  Idealen kom att bestå i det 100

svenska samhället. 
 Under 1960-talet pågick den andra feministiska vågen i västvärlden. Rätten till preventivmedel och 
abort var viktiga frågor och sexualdebatten kom att påverka samhället. Diskussionen kom även att 
handla om skolans roll och vad den borde lära ut. Gamla sanningar ifrågasattes och debatten kom att 
påverka utformningen av 1969 års läroplan, vilket kommer tas upp i kapitel 3.3. Våldtäkt inom 
äktenskapet blev olagligt och sexualiteten demokratiserades genom införandet av rätten till bl.a. p-piller. 
Rydström och Tjeder påpekar även ”när porren släpptes fri och sexuallagstiftningen ifrågasattes var det 
med argument ur en manlig synvinkel”.  Feminismen fortsatte verka under 70-talet och påverkade 101

uppfattningar om könsroller. Ett exempel på detta är införandet av en pappamånad i 
föräldraförsäkringen 1974, vilket också marknadsfördes i reklam med bl.a. Janne ”Loffe” Carlsson 
1976, om hur trevligt det var att vara hemma med barnen.  Den sexualradikala uppfattningen under 102

70-talet kan även exemplifieras genom filmer såsom Ur kärlekens språk som kom redan 1969 och visades 
på bio. 1971 infördes särbeskattning av gifta makar, vilket var ett viktigt steg inom jämställdhetssträvan 
eftersom det bidrog till att kvinnors arbete blev mer lönsamt för familjen.  103

 Upplysningsandan fortsatte vidare in i folkbildande public-service under 80-talet, med program 
såsom Fräcka fredag, som hade premiär i april 1988.  Furhammar skriver: ”Nu skulle all gammal 104

socialrealistisk sexradikalism från sjuttiotalet slutgiltigt vädras ut och ersättas av en spektakulär, 
parfymerad, flärdfull och rent av syndfull glamour”.  Införandet av reklamkanaler i svensk tv bidrog 105

också till ett förändrat samhällsklimat kring sex. Sex säljer, och under 90-talet och in på 00- och 10-talet 
fortsätter samhället att sexualiseras.  Däri finns en utmaning för skolan att tillmötesgå elevers frågor. 106
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 1994 hade Sverige världens mest jämställda politiska representation,  många ansåg att arbetet var 107

färdigt och kunde avslutas, vilket gjorde att Sverige därefter halkade ner på listan över världens mest 
jämställda länder. Feminismen genomlevde något av en backlash som konsekvens av detta. Under 90-
talet kallade många sig för feminister, men feminismens popularitet minskade sedan, för att vara på 
uppgång återigen under 2010-talet. Detta syns bl.a. i media, i reportage, nyhetsartiklar och tv-program 
såsom Fittstim -min kamp där Belinda Olsson försökte göra upp med sitt feministiska arv, och 
humorserien Full patte med Bianca och Tiffany Kronlöf, som hade premiär i SVTflow 24 april 2014.  108

Systrarna Kronlöf  skämtar med (kvinno)kroppar, sociala konstruktioner av kön och normalitet på ett 
sätt som tidigare förbehållits manliga komiker. !
3.2 Sexualkunskapshistorisk bakgrund 
Sexualkunskap har alltid existerat, men i olika former. Det har spridits som folklig kunskap mellan 
människor.  Kunskap och kontroll är nära sammanvävda och sexualkunskap har alltid varit 109

problematiserande och moraliserande. Under tidigt 1900-tal såg man det som en balansgång i att 
upplysa utan att uppmuntra.  Avhållsamhet och fortplantning sågs som viktigare än lusten i den första 110

organiserade  sexualundervisningen i Stockholms högre flickskolor. Den drevs av Karolina Widerström 
som även var Sveriges första kvinnliga läkare.  Kvinnor ansågs vara i behov av sexualundervisning för 111

att skydda sig från män. Pojkar ansågs ha starkare sexualdrift, därför undervisades flickor eftersom man 
då inte riskerade att väcka den björn som sov.  Under 1920-talet blev synen på sex mer liberal och 112

1933 grundades RFSU. Homosexualitet var kriminellt fram till 1944, vilket återspeglades i tidig 
skolhandledning i sexualkunskap, där även vissa rasbiologiska inslag fanns med.  113

 Flickor beskrevs i handledningen från 1956 som lama och tama, några som gillade kärlek mer än 
sex och pojkarna beskrevs inte ha kontroll över sin drift. Männen ansågs varken försiktiga eller 
tveksamma, kvinnor sågs som moralens räddare och den som skulle hålla på sig.  1977 kom en ny 114

handledning som la mer fokus på könsroller och självkänsla. Den nya handledningen accepterade att 
unga hade ett sexuellt liv med en partner, den moraliserande delen plockades bort.  Dock var 115

handledningen starkt heteronormativ, även om den faktiskt likställde kvinnan med mannen som sexuell 
varelse. 
 1994 blev ämnet ämnesövergripande och läroplanen gav mycket utrymme för lärarens egen 
tolkning, men skapade samtidigt frustration då den gav så lite vägledning.  Skolans roll har även fått 116

konkurrens. Numera finns information av varierande karaktär alltid tillgänglig via internet, vilket ställer 
nya krav på lärarna och skolan. Skolan konkurrerar med flera informationskanaler. 1961 började UR 
sända Skol-tv som berörde frågor om bl.a. sex riktade till ungdomar. Senare kom program som t.ex 
Bullen i SVT under 90-talet. Under samma period fick också många tillgång till andra tv-kanalers utbud 
av information och pornografi, vilket gav unga andra kanaler för kunskap inom ämnet sex och 
samlevnad, på helt andra villkor än de inom skolans värld. 
 Numera finns porr och information lättillgängligt via var persons smartphone, surfplatta och dator. 
När som helst och var som helst kan vi söka fram information, filmer och bilder för att hitta det vi 
söker. Det gör att skolan konkurrerar med fler forum för kunskap och bidrar till att ämnet sex och 
samlevnad blir mer komplext, spretigt och sårbart. Det ställer därför också större krav på pedagogen att 
kunna svara på frågor och påvisa vikten av källkritik för eleverna. !
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3.3 Skolans gemensamma värden och värdegrund 
Lgr 69 saknar en specifik del om grundläggande värden så som den återfinns i exempelvis Lgr 80. Det 
finns allmänna anvisningar i Lgr 69 för skolans verksamhet där råd i undervisning presenteras.  117

Gällande könsrollsfrågor och sex- och samlevnadsfrågor står det: !
Enligt läroplanens mål och riktlinjer bör skolan verka för jämställdhet mellan könen -i 
familjen, på arbetsmarknaden och inom samhällslivet i övrigt. Detta bör ske dels 
genom att pojkar och flickor behandlas lika, dels genoms att skolan i sitt arbete 
motverkar traditionella könsrollsattityder och stimulerar eleverna att debattera och 
ifrågasätta de skillnader mellan män och kvinnor i inflytande, arbetsuppgifter och 
löner som finns på många områden i samhället.  118!

Sex och samlevnad ingick då i hembygdskunskap för de yngre åldrarna, i naturkunskap för vad som då 
kallades mellanstadiet och i biologi för grundskolans senare del. Vidare står det att ämnet ska placeras i 
ett större sammanhang, belysas både ur individsynpunkt och ur en social aspekt.  En samverkan med 119

samhällskunskap, svenska, religion ses som ”naturlig och nödvändig”,  och man förespråkar även att 120

olika etiska grundsyner och värderingar ska ges respekt. 
 I Lgr 80 finns skolans grundläggande värden presenterade, detta var ett nytt sätt att utforma 
läroplanen på i jämförelse med tidigare år.  Läroplanen ska spegla demokratins samhälls- och 121

människosyn heter det nu, och människan beskrivs som aktiv, skapande, ansvarstagande och 
kunskapstörstande.  Skolan ska ge eleverna en bred grund och behandla samlevnadsfrågor bland 122

många andra viktiga delar av människors liv. Det står: !
Skolan skall därför utveckla sådana egenskaper hos eleverna som kan bära upp och 
förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan 
människorna. Att väcka respekt för sanning och rätt, för människans egenvärde, för 
människolivets okränkbarhet och därmed rätten till personlig integritet är en 
huvuduppgift för skolan.  123!

Vidare skriver de att skolan även ska verka för solidaritet och jämställdhet, vilket senare utvecklas till 
skolans värdegrund när nästa läroplan kommer, Lpo 94. 
 Lpo 94 har en tydlig utformad värdegrund som presenteras först i skriften. Det står: !

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 
grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är 
de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik 
som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 
individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
Undervisningen i skolan skall vara ickekonfessionell. 
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 
kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.  124!

Nyckelorden som finns i värdegrunden går att finna även i Lgr 80 och till viss del i Lgr 69. Nyckelorden 
består av jämställdhet, solidaritet, frihet och människolivets okränkbarhet. Orden ”låta varje enskild elev 
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finna sin unika egenart”  kan också tolkas som att höra ihop med ämnet sex och samlevnad, och 125

därmed låta eleven få information och kunskap samt stöd för att vara trygg i sin sexualitet och hitta sin 
sexuella preferens. 
 När man jämför värdegrunden i Lpo 94 och värdegrunden som presenteras i Lgr 11, kan man se att 
värdegrunden har utvecklats något, numera står det följande: !

Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är 
de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik 
som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 
individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
Undervisningen i skolan ska vara ickekonfessionell. 
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 
kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.  126!

Numera anges det att all personal i skolan ska verka för värdegrunden, det innefattar långt fler än lärare 
och rektor. I övrigt är värdegrunden den samma. Detta innebär också en ny utmaning för skola som 
institution eftersom värdegrunden ska aktualiseras i all verksamhet. !
4. Undersökning 
I det här kapitlet presenteras filmernas handling utan att analyseras. Miljö, filmmusik och berättarröster 
beskrivs utöver detta. Jag försöker att presentera handlingen utan att tolka och värdera, för att läsaren 
ska få möjlighet att ta del av filmernas innehåll innan analysen presenteras. Analysen följer i nästa 
avsnitt, punkt 5, analys och resultat. !
4.1 ”Sexualkunskap ’könshormoner’” (1970) 
Film 1 är producerad 1970 av Per Lindahl för SVT.  127

 Filmen inleds med en discoscen där ungdomar dansar i en ring tillsammans. Scenen byts till ett par 
som går på en väg och en kvinnlig berättarröst läser en novell/dikt på engelska som handlar om att säga 
ja och ordet yes upprepas flera gånger. Paret befinner sig i en park eller i anslutning till en skog och de 
kastar löv på varandra. Den svenska berättarrösten börjar tala om hormoner och kärlek, rösten är Arne 
Weises. 
 Paret slutar kasta löv på varandra och springer istället emot varandra och kramas. En man springer 
förbi dem och berättarrösten berättar om vilka hormoner som skickar signaler till hjärnan som gör att 
vi svettas. 
 Scenen byts till en tecknad läkare som rullar fram en röntgenapparat framför en naken man. 
Läkaren röntgar patienten och vi kan se körtlar inne i kroppen som utsöndrar hormoner hos mannen. 
Berättarrösten förklarar vad vi ser och hur hormoner och kärlek påverkar kroppen. Doktorn rullar 
vidare apparaten och mannen står kvar naken, kameran följer läkaren som rullar röntgenapparaten mot 
en kvinnlig patient som skyler sig med en vit handduk. Läkaren upprepar proceduren och röntgar även 
kvinnan, kvinnan hänger handduken på röntgenmaskinens kant och vi kan se även hennes 
hormonutsöndrande körtlar. När läkaren har röntgat kvinnan släcker han röntgenmaskinen och rullar 
den vidare, kvar står nu kvinnan naken. 
 Scenen byts till en genomgång av kvinnokroppens biologiska funktioner. En tecknad kvinna syns i 
bild och hennes livmoder är i fokus. Berättarrösten beskriver kvinnan som en mottagningsort för 
mannens spermier. Han beskriver puberteten och nu syns de tecknade karaktärerna i bild framför 
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spegeln, där de gör sig i ordning var för sig. Berättarrösten berättar om att det i tonåren är naturligt att 
börja intressera sig för det motsatta könet. 
 De tecknade karaktärerna visas hålla varandra i handen och de promenerar tillsammans, de sitter på 
en parkbänk tillsammans och det syns hjärtan ovanför deras huvuden. 
 Scenen byts till ett musikinslag. Ungdomar visas ute och dansar, dessa är inte tecknade. De samtalar 
med varandra och det spelas hög rockmusik i lokalen de befinner sig i. De röker och dansar. Det finns 
även en bar i lokalen. En kille kommer in och en tjej i lokalen betraktar honom. Deras blickar möts, 
men de går inte fram till varandra. 
 Scenen byts till killens sovrum där han halvligger i sängen och spelar gitarr. Scenen byts igen och vi 
ser ett kök där tjejen, tjej 1, sitter och äter frukost tillsammans med en tjej i samma ålder, tjej 2. De 
diskuterar festen kvällen innan och tjej 1 beklagar att killen inte raggade upp henne eller tog initiativ till 
något. 
 Därefter byts scenen till vad som ser ut att vara en skolgård. Tjej 2 står och samtalar med killen som 
tjej 1 träffade på festen, eller snarare ville träffa, medan killens kompis, kille 2, står och samtalar med tjej 
1. Det framkommer att tjej 1 och kille 1 egentligen vill tala med varandra, men att ingen av dem riktigt 
törs och anförtror detta till respektive kompis. Budbärarna, tjej 2 och kille 2, byter därefter plats med 
varandra. Därefter syns kille 1 och tjej 1 gå bredvid varandra, kille 1 leder en cykel, de stannar på en bro 
i solnedgång och ett tåg åker förbi. 
 Scenen byts till ett tecknat kvinnohuvud och berättarrösten redogör för menstruation och 
kopplingen mellan hjärnans signaler och äggstockarna. Vi får se en livmoder, äggstockar, hur äggen 
tillverkas och slemhinnan byggs upp för att därefter stötas ut när hjärnan får signaler om att ägget inte 
är befruktat. Därefter visas en tecknas manskropp och berättarrösten redogör för manligt könshormon 
och utvecklingen/tillverkningen av spermier. Därefter visas livmodern och slidan i genomskärning igen 
och penis i genomskärning visas inuti slidan som fyller livmodertappen med spermier. 
 Scenen byts till spermier i rörelse i ett mikroskop och hur de försöker komma in i ett ägg. 
Berättarrösten beskriver befruktningen och hur celldelningen går till. En animering av hur det 
befruktade ägget transporteras visas, berättarrösten beskriver hur bröstmjölk tillverkas, och vi får sen en 
tecknad ammande kvinna. 
 Scenen byts till en fontän i ett stadsområde och låten ”Teach me tiger” spelas. Människor är ute och 
går på stan och scenen byts hela tiden till olika stadsdelar och olika människor som är ute och går. 
Berättarrösten diskuterar könskaraktärer i utseende och klädsel och beskriver hur ”sexuella 
nyckelretningar”, såsom kroppsspråk, kläder etc. spelar in i hur vi ser människor och att detta även 
utnyttjas i reklam, i veckotidningar och på film. Berättarrösten ställer en direkt fråga i till betraktaren: 
”och vi vill ha det så, vill vi inte det?”. Därefter visas reklam med halvnakna kvinnokroppar som filmas 
långsamt från fötterna till huvudet. Kvinnan på bilden har vita och rätt transparenta underkläder. 
Kvinnan ligger på sida och ler. Därefter visas annan sexistisk reklam och låten fortsätter spelas. 
Reklamen blir mer och mer sexistisk och visar bara kvinnokroppar i olika sorters reklam. !
4.2 ”Sex — en bruksanvisning” (1987) 
Film 2 är 18 minuter lång och producerad av Liller Møller, 1987.  128

 Filmen är tecknad och inleds med ordet sex i stora bokstäver som fyller skärmen. Olika tecknade 
scener byts ut i snabbt tempo. Två karaktärer syns i bild, unga berättarröster turas om att ta ordet. De 
berättar att paret heter Maria och Peter och att de är kära i varandra. De dansar och dansen övergår i 
bild till att de ligger ned bredvid varandra. Maria beskrivs vara våt och Peter ska sätta på en kondom. 
Maria är nervös och Peter inleder samlaget. Maria får ont och vill gå hem, men törs inte säga något. 
Peter försöker en stund till men när han känner efter mellan Marias ben och inser att hon är torr frågar 
han om de ska sluta. Maria undrar för sig själv om hon är onormal. 
 Därefter visas tecknade könsorgan och berättarna redogör för onani. Ett homosexuellt par visas i 
bild och därefter talar berättarrösterna om porr. Kvinnorna som visas i de tecknade sexscenerna är 
passiva. Scenerna ska återspegla vanliga par som har sex och visar kvinnor som ligger stilla och män 
som klämmer på bröst och förflyttar sig snabbt mellan bröst och kön. Männen petar och känner sig 
fram. Berättarrösterna talar om att det kan finnas en rädsla för att ha sex första gången, och att det är 
bra att undersöka sin egen kropp först. 
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 En kvinna visas hukad över en spegel och kameran zoomar in på hennes underliv. Berättarrösterna 
berättar om var mödomshinnan sitter och att man kan förbereda sig inför sex genom att ha sönder den 
själv genom att föra in två fingrar i slidan. 
 Därefter ses Maria och Peter igen, de kelar på en soffa och Peter är hårdhänt, men Maria säger inte 
ifrån eftersom hon inte vågar, enligt berättarna. Därefter visas ett kvinnligt könsorgan i bild igen och 
berättarrösterna talar om klitoris och hur allting fungerar vid sexuell njutning. En penis visas i bild, 
därefter olika kvinnliga könsorgan och hur tjejer onanerar. Berättarrösterna talar om orgasm och att alla 
upplever det olika. Stjärnor flyger förbi i bild och bakgrunden förändras, stjärnor exploderar och 
berättarna redogör för hur killar onanerar. Scenen byts till ett manligt könsorgan och nattliga 
utlösningar. De talar även om renlighet och hur man håller rent kring sitt kön, både för män och för 
kvinnor. 
 Det talas kort om menstruation och därefter visas Maria och Peter igen. Berättarrösterna berättar 
att sex är mer än orgasm och att vissa tjejer aldrig får orgasm under samlag. De talar om erogena zoner 
och Maria försöker onanera. Därefter berättar de att båda ansvarar för skydd mot graviditet. 
 Olika preventivmedel visas — spiral, p-piller, p-skum, p-kuddar, kondom och pessar. Det 
sistnämnda säger berättarna att bara kan användas om mödomshinnan är spräckt. Därefter talar de om 
fördelarna med kondom och att man kan ha sex under menstruation. De säger att kondom skyddar 
mot infektioner, könssjukdomar och aids. Det sistnämnda nästan skriks ut och musiken förändras från 
glad och lättsam till tung och skräckfylld. 
 Därefter visas olika par i bild som kelar och berättarna säger att man kan vänta med sex om man 
vill, några gillar personer av samma kön och att man inte ska göra saker mot andras vilja, man kan säga 
nej. Därefter visas Maria och Peter i en dusch, Maria ogillar sina bröst eftersom de är olika stora, men 
Peter gillar dem. Eftersom Peter säger att han gillar dem bestämmer sig också Maria för att de duger. 
Olika par visas och byter skepnader i bild till andra par, musiken höjs och texten återupprepas ”du 
bestämmer själv, du bestämmer själv”. !
4.3 ”Bullen — om sex” (1995) 
Film 3 är 45 minuter lång och producerad för SVT, 1995.  129

 Filmen har ett animerat intro där programmets namn flyger förbi och visas i bild till instrumentell 
musik. Programledarna Katti och Anders sitter i en soffa nära varandra och berättar att de fått in 
tittarfrågor. Frågorna läses igenom, de turas om att läsa upp frågorna och avslutar med att dagens 
program ska ge svar på frågorna de fått in. 
 Scenen byts till att visa en brevfilm där en fråga dramatiserats. Det handlar om en tjej som skrivit in 
och upplever relationsproblem med en kille. Tjejen är rädd inför att de ska ha sex. Filmen är en kort 
dramatisering av problemet och scenerna följs åt av tjejens berättarröst som sätter ord på rädslorna hon 
har inför sex. Hon tar upp problem kring att hon inte har någon erfarenhet av sex, men att hennes 
pojkvän har haft sex förut. Därför är hon rädd för vad har förväntar sig av henne, och att hon måste 
prestera. 
 Över till programledarna som svarar på hennes frågor, Katti är den som ger råd till tjejen och hon 
och Anders diskuterar relationer och sex på ett jämställt sätt, där bådas erfarenheter och åsikter värderas 
likvärdigt. 
 Scenen byts till olika kändisar som berättar var för sig om sin första gång, de rädslor de haft och 
hur heterosex fungerar. De berör problem som innefattar att hitta klitoris, mödomshinna, ånger, smärta 
och konstaterar att övning ger färdighet. Scenen byts till programledarna igen som talar om första 
gången och konstaterar även de att övning ger färdighet. 
 En ny dramatisering visas av en kille och en tjej som kysser varandra. Därefter två tonåringar som 
talar om vad man diskuterar om i skolan och med sin partner om sex och relationer. De berättar om sin 
sex- och samlevnadsundervisning och sin första gång. De tar upp en samtyckesaspekt på sex som är 
viktigt enligt killen, tjejen talar om hur pinsamt och spänt det kan kännas första gången. Deras 
redogörelser varvas med en dramatisering av ett par som är ute i naturen och kysser varandra. 
 Därefter visas ett musikinslag med gruppen Offspring och låten ”Self  esteem". Scenen byts till 
programledarna som läser upp fler frågor från tittare om kondomer. Scenen byts till ett inslag med en 
manlig sexualupplysare som pratar om kondomers fördelar, hur man trär på dem och visar detta på sina 
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fingrar, han visar även hur kondomen träs av ”när man har fått sin utlösning och är klar med 
samlaget”.  130

 Programledarna talar om hur viktigt det är med att båda värnar om skydd. En filmatisering visas 
om par och hur komiskt det kan bli i början, och hur svårt det verkar vara att ha sex när man inte haft 
det förut. Programledarna är även berättarröster och redogör för första gångerna de hade sex. Katti 
berättar positivt om hur killen lärde henne allt och var erfaren, medan Anders tyckte det var pinsamt 
och svårt allting. Scenen byts till kändisarna som redogör för kroppskomplex de haft i tonåren och att 
man inte behöver vara orolig för hur ens kropp ser ut. 
 Scenen byts till programledarna som talar om porrfilm, de har träffat fyra killar som nu visas i bild i 
rånarluvor. Berättarrösten menar att det är svårt att hitta killar som vill prata om porrfilm, men att de 
hittat fyra stycken. Därefter tar killarna av sig rånarluvorna och diskuterar porrfilm med en reporter. De 
talar om för- och nackdelar och att de inte tror att tjejer ser på porr. De konstaterar att porren är 
överdriven men rolig, och en bra förberedelse inför sex. 
 Scenen byts till programledarna igen och de diskuterar porr och de anser att porr är producerad på 
killars villkor. Därefter tar de upp olika bröstproblem de fått inskickade. Kändispanelen pratar om 
relationen till sina egna bröst under tonåren. Därefter visas ett kort inslag med den manliga 
sexualupplysaren igen som talar om bröst. Han konstaterar att alla är olika och det beror på arvsanlag. 
Han säger även att killar gillar olika typer av bröst. Därefter redogör han för att underliv kan se olika ut, 
och att kroppen förändras under tonåren. Först redogör han för vaginor, därefter för snoppar. 
 Programledarna visas igen och de diskuterar att man inte behöver mäta sin kropp för att se att man 
duger. Därefter följer ett musikinslag med flera olika låtar och artister, musiken varvas snabbt. 
 Programledarna läser upp tittarbrev om gynekologen och scenen byts till ett informationsinslag 
från en barnmorska, som visar hur gynstolen ser ut och hur en undersökning går till. Redogörelsen från 
barnmorskan varvas med tonårstjejer som berättar sina rädslor inför ett gynbesök. Barnmorskan visar 
olika redskap och berättar därefter att de även undersöker killar, men då på en vanlig brits. Hon betonar 
ordet vanlig. 
 Programledarna avslutar programmet och ber tittarna skicka in fler frågor inför nästa veckas 
program. !
4.4 ”Kärlekens språk, skolversionen: allmänt om sex” (2004) 
Film 4 är 22 minuter lång, producerad av  film- och mediaproduktionsbolaget Penselwood, 2004.  131

Filmen är en nyproduktion och bygger vidare på filmen Ur kärlekens språk från 1969. 
 Filmen inleds med Arne Weise som presenterar materialet som tittarna ska få ta del av. Han säger 
att det är viktigt att känna till sin egen och sin partners kropp för ett lyckat sexliv. Respekt och omtanke 
är viktigt för en lyckad relation. 
 Därefter visas suddiga scener i svartvitt med musik, ett rött hjärta framträder med texten Avsnitt 7, 
allmänt om sex. Maj-Briht Bergström Walan, legitimerad psykolog syns i bild och hon talar om sex och 
samlevnad. Hon berättar att sexualitet varierar och det vanligaste vi menar med sex är samlag, som är 
ett av många uttryck för sexualitet enligt Bergström Walan. 
 Scenen byts till intervju med flera olika ungdomar som visas var för sig i bild. De talar om när de 
började onanera. Därefter visas sexologen Katerina Janouch i bild som talar om onani och att det är 
ovanligt att personer talar om det med sina vänner. Det är ibland något man skäms för men att det är 
bra att upptäcka sin kropp enligt Janouch. Därefter talar fler unga om kåthet och onani. 
 Scenen byts till kuratorn Josef  Elveskog som talar om onani och att det är viktigt att individen 
efterforskar vad hen själv tycker om. De unga som intervjuas efter honom hävdar samma sak och att 
man bör testa sig fram. Kuratorn intervjuas igen och berättar att onani är en viktig del av sexualiteten 
och bör bejakas. 
 Därefter visas inslag ur långfilmen Kärlekens språk. En naken man visas i profil och Bergström 
Walan talar om upphetsning och hur kroppen fungerar. Mannens könsorgan visas i närbild, därefter en 
scen med en man som onanerar, Bergström Walan berättar om onani. Därefter visas en kvinna som 
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onanerar och Bergström Walan berättar om kvinnans könsorgan. Janouch talar även en kort stund om 
onani och hon uppmanar unga att testa. 
 Ett nytt inslag ur långfilmen visas där flera människor är ute och dansar på en klubb. Bergström 
Walan säger att vi lever i ett prestationssamhälle och att det kan göra att vi känner oss manade att 
skynda oss att ha sex. Berström Walan förespråkar en mjukstart med kyssar och smek innan man har 
sex, hon tycker att man ska låta det ta tid. 
 Därefter visas ett heteropar som ligger i en soffa och kysser varandra. Janouch intervjuas och talar 
om hångel och petting och att det är en bra början. Därefter intervjuas unga om hångel och petting. 
Inslagen med ungdomarna varvas med Janouch och deras åsikter om att man ska ta det lugnt och njuta 
och låta det ta tid att väcka lust. Därefter talar de unga om oralsex och ett heteropar visas i bild i en 
säng. Janouch talar om oralsex och fördelar med detta. Hon beskriver det som en kärlekshandling och 
ett förtroende. Återigen varvas Janouch tankar med tonåringarnas. 
 Därefter talar de unga intervjuade om analsex och sjuksköterskan Håkan Nevall intervjuas. Anne 
Klintberg, barnmorska, talar om analsex och unga, och därefter vuxenvärlden som verkar vara 
oförstående. Nevalls redogörelser varvas med Klintbergs och den sistnämnda talar om en förskjutning 
om vad vi anser vara normalt sex och att det är viktigt att individen väljer själv vad som känns rätt. 
 Därefter visas en filmsekvens om unga par som tittar på en porrfilm, det är tre heterosexuella par 
som tittar tillsammans. Tonåringar intervjuas om porr och vad de anser om porr. Åsikterna varierar.  
Både tjejer och killar tillfrågas. Därefter visas ett kort inslag från en porrinspelningssituation och 
Janouch talar om porr, både för- och nackdelar. 
 Scenen byts till Bergström Walan som talar om samlag mellan man och kvinna som det allra 
vanligaste mötet. Hon redogör för olika faser i samlaget och därefter intervjuas unga om orgasm. 
Bergström Walans redogörelser varvas med tonåringarnas och Bergström Walan säger att ett lyckligt 
samlag är när båda njuter. Unga tjejer berättar att kvinnor har svårare att få orgasm och att närheten 
snarare är viktigare. 
 Scenen byts till Janouch som talar om heterosex och att det är överskattat som det enda rätta 
samlaget. Flera olika par visas i bild, både hetero och homo i olika sovrumssituationer. Filmen avslutas 
med Bergström Walan som tackar för sig. !
4.5 ”Sexbyrån: sex” (2013) 
Film 5 är 18 minuter lång och är producerad 2004 av UR.  132

 Filmen har ett animerat intro där kondomer åker förbi mot grön bakgrund, snoppar bildar en 
cirkel, en spermie visas, bröst visas i närbild, en dator med ordet Porr på skärmen visas, tecknen för 
man och kvinna glider förbi. Det spelas instrumentell musik och snippor bildar en blomma. Texten 
Sexbyrån visas mot en bakgrund av olika lådor/fack i grönt. En berättarröst säger programmets namn 
samtidigt som det visas. 
 Programledarna presenterar sig och dagens program som ska handla om kåthet. De har samlat in 
frågor från ungdomar och tänker besvara dem genom programmet. Den kvinnliga programledaren, 
Ebba, läser upp första frågan som den manliga programledaren, Zafire, svarar på. Därefter ställs samma 
fråga om kåthet till en panel av ungdomar som visas en och en och får svara på frågan om vad kåthet är 
och hur det upplevs i kroppen. De är märkbart generade/obekväma. 
 Scenen byts till programledarna igen som nu sitter tillsammans i en soffa. De diskuterar vilket epitet 
man ska använda om sitt kön. De kommer överens om att man själv ska få välja vad man vill använda 
för ord och vad som känns rätt. Ebba ställer en fråga som Zafire svarar på. Zafire går igenom att både 
tjejer och killar kan få stånd, han visar bilder på snippor på en iPad och förklarar svällkroppar i snippan 
på bild, därefter redogör han på samma sätt för svällkropparna i snoppen. Zafire benämner könen som 
fitta och kuk. 
 Därefter visas en animering med rymdskepp som förvandlas till olika saker och iscensätter en 
neutral bildberättelse om egentligen ingenting, samtidigt som en kvinnlig berättarröst berättar om att 
hon är kär i en kille och att hon vill umgås med honom och pussas. Scenen byts till programledarna 
igen som fortfarande sitter i soffan och berättar att man kan ha sex på många olika sätt. Zafire berättar 
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om hur man onanerar och visar animerade bilder på iPaden och förklarar olika tekniker på ett neutralt 
och naturligt sätt. Därefter visar han på iPaden vilka delar av könsorganen som är mest känsliga. 
 En animerad tjej bestående av konturer, en streckgubbeaktig kropp, visas onanera. Zafire berättar 
om att man kan utforska vad man själv gillar. Kvinnokroppen i bild förvandlas till en manskropp som 
onanerar i duschen och kroppen byter skepnad flera gånger mellan kvinnlig och manlig kropp. Zafire 
förklarar orgasm och utlösning som könsneutrala ord och företeelser. Därefter ställer Ebba fler frågor 
och Zafire svarar. Han förklarar att onani ska ske i ensamhet för att inte störa andra. Scenen byts till att 
visa olika offentliga rum där onani inte är tillåtet, såsom på bussar, på ungdomsgården, i offentliga 
duschrum. 
 Därefter visas ett reportage om Emelie som gör konst om sex i sin dagligverksamhet för 
utvecklingsstörda. Hon intervjuas om varför hon gillar att rita och göra musik om sex och hon förklarar 
den förbjudna konstnärliga sidan av projektet. En låt om sex som Emelie skrivit och spelat in spelas 
upp. 
 Programledarna svarar på fler frågor i studion om hur sex kan vara många olika saker och att man 
ska försäkra sig om att man har samtycke innan man har sex med någon annan, ingen ska tvinga eller 
tvingas. 
 Ett nytt inslag och Jeanette och Daniel visas. Jeanette har Downs syndrom och är kär i Daniel. De 
står och förbereder fika med mackor och chokladmjölk i ett kök. Därefter sitter de i en soffa och 
Jeanette vill pussa Daniel, vilket hon gör, men Daniel vill inte så han går hem. Den kvinnliga 
berättarrösten berättar under tiden att de båda är kompisar och hur tokigt det blev när Jeanette inte 
hade Daniels samtycke, så hon backar bandet och scenen spelas upp igen, men nu frågar Jeanette om 
Daniel vill pussas, vilket han inte vill, så de låter bli. Den kvinnliga berättarrösten backar bandet ännu 
en gång eftersom det är en film så kan det bli precis som Jeanette vill, säger hon. Jeanette och Daniel 
står åter i köket och Jeanette serverar Daniel chokladmjölk, varpå de börjar hångla. 
 Scenen byts till programledarna igen som berättar hur viktigt det är med samtyckte och att man får 
ändra sig även om man första sagt ja. Ett nej är alltid ett nej säger Ebba, därefter presenterar de vad 
nästa program kommer att handla om — sex mellan människor och könssjukdomar, och de säger tack 
och hejdå. !
5. Analys och resultat 
Braaten, Kulset och Solum som jag refererade till i mitt metodavsnitt menar att det finns fyra 
grundelement i film — mise-en-scéne, alltså det som sker framför kameran, det som görs med 
kameran, ljudet samt klippning och redigering.  Jag utlovade i metoden att jag, utöver mina frågor, ska 133

fokusera på miljö, skådespelare/berättarröster samt filmmusik, vilket grundar sig på Braaten, Kulset 
och Solums grundelement för film och deras tanke om att ingenting är likgiltigt på den vita duken.  134

 Nedan presenteras min analys av filmerna var för sig, därefter diskuteras filmernas innehåll djupare 
i kapitel 6, reflektioner. !
5.1 ”Sexualkunskap ’könshormoner’” 
Filmen, i undersökningen kallad film 1, är producerad av Per Lindahl för SVT 1970 och ingick i Skol-
TV som fortfarande sänds som en del av UR:s programtablå. Film 1 sändes under dagtid i SVT och 
riktade sig till tonåringar. Berättarrösten tillhör Arne Weise som medverkat som berättarröst i flera 
naturprogram. 
 Programmet är upplagt kring könshormoner och kroppens funktioner. Utöver detta tillkommer 
tankar om kärlek som menas höra ihop med könshormonerna, vilket berättarrösten påpekar tidigt i 
programmet. Vi får se ett par i en park som pussas och leker genom att kasta löv på varandra, samtidigt 
som berättarrösten talar om hormonernas inverkan på kroppen. Därefter visas ett informativt inslag 
med tecknade karaktärer, en man och en kvinna samt en manlig läkare utrustad med en röntgenapparat 
för att visa kropparnas insidor. Sen visas en tecknad kvinnas könsorgan i genomskärning. 
Berättarrösten beskriver henne som en mottagningsort för mannens spermier och heterosexualiteten 
uttrycks underförstått vara det önskvärda och normala, ingen annan sexuell läggning diskuteras eller 
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nämns i programmet. Davies har berört detta i sin forskning där det framkommer att de med kvinnliga 
könsorgan antas vara kvinnor även socialt, på samma sätt antas de med manligt könsorgan vara män 
även socialt,  vilket tas för givet i film 1. 135

 Film 1 fortgår med ett musikinslag där ungdomar är ute och dansar på en pub. I scenen som följer 
verkar karaktärerna ha förflyttat sig till dagen efter och två tjejer sitter tillsammans i ett kök och 
diskuterar festen. Det framkommer att en av tjejerna var intresserad av en kille som var på festen. Det 
framkommer även att killen förväntades ta initiativet, vilket tjejen uttrycker att hon inte kunde göra 
även om hon velat. Den lilla kärlekshistorien slutar gott och killen och tjejen ses gå tillsammans över en 
bro i solnedgång. Jag har tidigare berört forskning som visar att maskulinitet länge har setts som ett 
aktivt ställningstagande där mannen ska agera som ett subjekt,  vilket stämmer i film 1 där killen 136

förväntas ta initiativet. 
 Därefter redogör berättarrösten för menstruation och kopplingen mellan hjärnan och 
äggstockarna. Berättarrösten redogör även för tillverkningen av spermier i mannens könsdelar, de båda 
tillverkningarna av ägg och spermier verkar likställas. Därefter visas livmodern i genomskärning med en 
penis i genomskärning inuti slidan som lämnar av sädesceller. Befruktningen och vad som följer av 
befruktningen är i fokus för filmen, likaså kärleken som representerades av inslaget med tonåringarna. 
Jag beskrev i kapitel 3 hur synen på sexualitet förändras under 70-talet och att lärarhandledningen som 
tillkommer för skolan under sent 70-tal accepterar att unga har ett sexuellt liv med en partner.  Det 137

syns också i film 1 där det implicit menas att tjejen och killen i inslaget kommer att ha sex med 
varandra, annars skulle informationen om könshormoner och befruktning inte visas i samband med 
scenen där kärlek uttrycks. 
 Det kvinnliga könet uttrycks som sagt vara en mottagningsort för mannens spermier, vilket tyder 
på att sexualiteten ses ur en manlig norm, vilket varit fallet under lång tid i historien enligt Jarrick.  138

Bara ordet mottagningsort kan upplevas otänkbart ur dagens syn på sexualitet och kön, men fullt möjlig 
i filmens tidsram eftersom ordet används på ett neutralt sätt av berättarrösten. 
 Film 1 avslutas med låten ”Teach me tiger” samtidigt som stadsmiljöer och människor ute på stan 
visas.  Berättarrösten diskuterar även utseende och sexualitet på så sätt att han redogör för vad han 
kallar ”sexuella nyckelretningar”, såsom kroppsspråk, kläder, frisyrer etc. Han kopplar det även till 
reklam och att sex säljer, varefter flera reklamannonser visas de sista minuterna. Även här utgår 
sexualiteten från en manlig norm och ett manligt överinseende eftersom de bilder som visas består av 
lättklädda kvinnor. Reklamen är otroligt sexistisk med dagens mått mätt, och berättarrösten ställer en 
direkt fråga till tittaren om att det är så här vi vill ha det. Under 70-talet kritiserades reklam och den 
sexualiserade bilden av (kvinno)kroppar, frågan kan därför ses som tidstypisk i filmen även om sexistisk 
reklam fortfarande existerar i samhället. 
 Eftersom budskapet under 70-talet var att bejaka den lustfyllda sexualiteten enligt Eva Bolander,  139

kan reklamen och den uppmuntrande tonen förstås ur tidens syn på sexualitet som något positivt, även 
om den utgår från en manlig norm. Både normen och reklamen kritiserades redan under 60- och 70-
talet av feminister.  140

 Film 1 kom året efter den nya läroplanen, Lgr 69. I den finns det allmänna anvisningar för skolans 
verksamhet. Gällande könsroller och sex- och samlevnadsfrågor står det att skolan ska verka för 
jämställdhet, att könen ska behandlas lika och att skolan ska motverka traditionella könsrollsattityder.  141

Eftersom film 1 är producerad för SVT och inte för skolan, är det därför inte riktigt filmens syfte att stå 
i relation till skolans mål. Samtidigt är den producerad för ungdomar, som onekligen går i svensk skola. 
Därför är det ändå intressant att studera hur filmen svarar mot skolans mål, även om den står utanför 
den. Film 1 berör hur befruktning går till, hur kärlek påverkar kroppen, hur sex finns runt omkring oss 
i samhället i olika format. Därför samverkar den också med Skolöverstyrelsens rekommendationer om 
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att ämnet sex och samlevnad ska placeras i ett vidare sammanhang, och belysas både ur individsynpunkt 
och ur en social aspekt.  Samtidigt befäster den en syn på kvinnor som passiva. 142

 För att kort återknyta till Bartholdsson och min teoretiska utgångspunkt,  är film 1:s normalitet 143

för sexualitet heterosexualiteten, man och kvinna och kommande befruktning. !
5.2 ”Sex — en bruksanvisning” 
Film 2 är 18 minuter lång och producerad av Liller Møller, 1987. Filmen är producerad för 
sexualundervisning i skolan och är tecknad. Filmen kretsar kring två karaktärer som är kära i varandra 
— Maria och Peter. Deras berättelse berättas av flera unga berättarröster, vilket verkar vara ett försök 
att närma sig tittarna och åldersgruppen 13-19-åringar. Maria och Peters kärlekshistoria är en 
ramberättelse i filmen, dit berättarna alltid återvänder med kortare informativa inslag emellanåt. De 
informativa inslagen behandlar onani, preventivmedel, porr, menstruation, mödomshinnan, hygien 
samt sexuellt överförbara sjukdomar. Inslagen flyter samman med ramberättelsen på ett effektivt sätt, 
där även bilderna hela tiden omformas och glider in i varandra, vilket gör att tittaren upplever att 
scenen aldrig byts, och att allting hänger samman. Film 2 är heteronormativ, heterosexualiteten ses som 
norm.  144

 Maria och Peters kärlek till varandra kommer till uttryck genom att de vill ha sex tillsammans. Maria 
är passiv och Peter aktiv, Maria törs inte heller säga vad hon tycker och det verkar vara Peter som njuter 
mest av att försöka genomföra samlaget. Maria är lika ivrig att genomföra det, men hon njuter inte av 
det utan verkar istället tycka att allting är obekvämt och jobbigt. Stundtals verkar samlaget övergå i ett 
övergrepp mot Maria, men det beskrivs som något naturligt. Trots beskrivningen av det som något 
naturligt snuddar det mot att bli något obehagligt att bevittna.  
 Peters aktiva agerande kan ses som ett uttryck för den aktiva och sexuellt hungriga manligheten, 
som ses som något naturligt i vår kultur enligt Connell.  Marias passiva rolluttryck kan återkopplas till 145

Centerwalls redogörelse för hur kvinnlig sexualitet setts i samhällets ögon långt tillbaka i historien, och 
fortfarande ses som flickors naturliga positionering, även om det är på väg att förändras.  I film 2 är 146

Marias passivitet högst verklig, samtidigt som hon vill, och inte vill. 
 Film 2 berör homosexualitet i ungefär fem sekunder, ett homosexuellt par visas i bild och sedan 
talar berättarrösterna om porr, för att därefter iscensätta vad som benämns som vanliga par som har 
sex. Alla kvinnor är passiva och männen aktiva i bild. Det hela utspelar sig ganska komiskt och mannen 
far runt över kvinnans kropp och klämmer och känner medan hon ligger still. Enligt Centerwall 
förändrades synen på sex under 70-talet och den kvinnliga sexualiteten likställdes den manliga i 
handledningen för ämnet, samtidigt är synen på sexualitet fortfarande starkt heteronormativt och ur en 
manligt synvinkel och norm, även i film 2.  Sexualitetens likställande kommer till uttryck i film 2 147

genom att båda sägs ansvara för preventivmedel. 
 1987 existerade fortfarande tanken om mödomshinnan som verkligt fenomen, vilket syns i film 2 
genom att berättarna dels förklarar var den sitter och att det är mödomshinnan som måste gå sönder 
första gången kvinnan har sex, därför gör det ont enligt dem, vilket verkar vara oundvikligt.  Det är 
även denna aspekt som tas upp när Maria får ont när hon har sex med Peter, det är den här aspekten 
som beskrivs som ett nödvändigt ont för henne. 
 Kvinnan kan dock förbereda sig inför samlaget och uppmuntras göra detta genom att föra in två 
fingrar i slidan för att själv ha sönder hinnan, enligt film 2. Berättarna redogör både för kvinnlig och 
manlig njutning, men vidhåller att det är svårt för kvinnor att få orgasm vid samlag. I film 2 premieras 
kondom över de andra preventivmedlen som presenteras, berättarna nämner flera fördelar, som att man 
kan ha sex under menstruation och att det skyddar mot infektioner, sjukdomar och aids, det sistnämnda 
sägs i en ton av rädsla och skräck. Det förstärks också med hjälp av musiken som förändras från glad 
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och lättsam till skräckfylld. Framställningen är tidstypisk eftersom hiv och aids sågs som tidens största 
hot mot människan och det var viktigt att människor skyddade sig. 
 I film 2 betonas också individens rätt att själv välja när och om man vill ha sex, slutmusiken består 
just av texten ”du bestämmer själv” som upprepas flera gånger. Film 2 iscensätter det som Bolander 
benämner som den svenska synen på sexualundervisning, nämligen att unga ska och kan bejaka sina 
känslor och att de bör känna till riskerna för att kunna ta rätt beslut.  Film 2 passar även skolans 148

grundläggande värden i Lgr 80, på så sätt att den påtalar individens rätt att själv välja, att det är viktigt 
att vara ansvarstagande.  Samtidigt som den är mycket problematisk när den framställer Maria och 149

Peters samverkan, eller snarare brist därvid, kring samlaget. Det normala i film 2 uttrycks vara 
heterosexualitet, att kvinnan får ont första gången hon har sex, att båda ansvarar för skydd och att 
mödomshinnan måste gå sönder, samt att mannen är den aktiva parten i samlaget. !
5.3 ”Bullen — om sex” 
Film 3 är 45 minuter lång, producerad 1995 för SVT och ingår i tv-serien Bullen som riktade sig till 
ungdomar. Filmens berättarröster tillhör programledarna Katti och Anders som även ses i bild 
tillsammans vid flera tillfällen i filmen. Upplägget baseras på frågor som har skickats in från tittare och 
knyter an genom det till publiken. Katti och Anders ses tillsammans i en soffa och fungerar som 
filmens ramberättelse, dit kameran återkommer efter varje inslag. En tittarfråga har filmatiserats och 
presenteras som en brevfilm där ett aktuellt problem tas upp. En tjej är rädd för att ha sex första 
gången med sin pojkvän. Han har ännu inte frågat men hon uttrycker att han flera gånger gjort 
närmanden som hon värjt sig från. Hon uttrycker att hon hittills kunnat finta bort honom, men att hon 
snart inte kan göra det längre utan måste ha sex med honom eftersom han vill. Hon menar också att 
han har erfarenheter av sex sedan tidigare och att hon vill kunna leva upp till hans förväntningar, 
samtidigt som hon oroar sig för skydd och att penetrationen ska vara smärtsam. 
 Tjejen i filmen ger uttryck för att hon har ansvar för att gå med på sex och att det förväntas av 
henne, vilket kan jämföras med Ann Heberleins resonemang kring att kvinnor i alla tider ansvarat för 
sexualiteten på så sätt att de behövt skydda sig och samtidigt bejaka mäns sexualitet.  Efteråt svarar 150

Katti på tjejens frågor som kommit upp i inslaget. Katti talar om sex på ett jämställt sätt tillsammans 
med Anders och det kan vara ett av många uttryck för tredje vågens feminism som var aktiv under 90-
talet, där kvinnans rätt till den egna kroppen var en av många punkter.  151

 Film 3 har inslag där kända svenskar intervjuas var för sig om sex och egna erfarenheter, de 
diskuterar första gången de hade sex, klitoris och svårigheter att hitta dit, mödomshinnan, ånger, smärta 
m.m. Inslagen och programledarna uppmuntrar unga att själva testa sig fram och de konstaterar att 
övning ger färdighet. Samtidigt verkar de som har erfarenhet premieras på så sätt att de rådfrågas i 
filmen, dels kändisarna som får berätta och sedan även en ung tjej och en ung kille som får prata om 
sex, och därmed ses som experter eftersom de har egen erfarenhet. Detta kan jämföras med Lundbergs 
resonemang om hur vi lever i en kultur där erfarenhet premieras och den som har erfarenhet betraktas 
som kunnig, personliga erfarenheter värderas högre än kunskapsbaserade uttalanden.  Samtidigt finns 152

ett teoretiskt kunskapsbaserat resonemang i Bullen eftersom en sexualupplysare intervjuas, men då ställs 
frågor kring preventivmedel och det är en annan sorts frågor som ställs till sexualupplysaren i 
jämförelse med kändisarna och ungdomarna. 
 Det kan ses som en positiv framtoning att både använda sig av tillfrågade experter som både har 
teoretiska kunskaper och praktiska sådana. De teoretiska kommer till uttryck genom en tillfrågad 
sexualupplysare, och de med praktisk erfarenhet och kunskap gestaltas av unga kändisar. 
 Film 3 har en heteronormativ bas eftersom alla intervjuade, alla frågor och sexualupplysarens 
upplysningar, kretsar kring sex mellan man och kvinna och relationen dem emellan. Detta kommer bl.a. 
till uttryck genom att sexualupplysaren uttrycker att kondomen ska träs av ”när man har fått sin 
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utlösning och är klar med samlaget” . Utlösningen tolkas implicit som avslutet på samlaget enligt 153

upplysaren. Samtidigt kan upplysarens uppmaning att vara snabb med att ta av kondomen förklaras 
med att det då minskar risken för befruktning, eftersom risken för att spermier ska rinna ut elimineras. 
Men sättet han säger det på, att samlaget därmed är fullbordat bara för att mannen fått utlösning, blir 
problematisk, eftersom det ställer sexualiteten i en manlig norm där sexet därmed sägs vara avslutat i 
och med att mannen fått utlösning. 
 Sexualupplysaren talar utifrån en manlig norm även när han besvarar frågor om bröst som skickats 
in av tittare. Sexualupplysaren konstaterar att killar gillar olika sorters bröst och därför behöver inte 
heller tjejerna vara oroliga över hur de ser ut, eftersom alla gillar olika. Detta kan jämföras med 
Ambjörnssons undersökning där det framkommer att normala tjejer uppfattas som just normala om de 
framstår som heterosexuellt attraktiva.  Denna syn återfinns också i film 2 där den avslutande scenen i 154

duschen visar hur Peter godkänner Marias bröst, och att hon först efter hans gillande själv tycker att 
brösten duger. 
 Katti och Anders talar om sex på ett avslappnat och ibland komiskt sätt, de försöker således lätta 
upp stämningen och göra informationen underhållande. De är även personliga genom att de själva 
berättar om sina första gånger, vilket också dramatiseras med inslag där de själva medverkar. De 
uttrycker också samlevnasaspekten av sexualiteten, att det är viktigt att båda ansvarar för skydd och är 
lyhörda för varandra. Detta kan jämföras med Heberleins resonemang kring att etik är en viktig del av 
samlevnaden och hur vi bemöter varandra.  155

 Film 3 berör även porrfilm som ett fenomen, de intervjuar fyra killar om porr och varför de tittar 
på porr. Intervjusituationer med ungdomar visar en närhet till tittaren och kan vara ett uttryck för att 
närma sig kategorin ungdomar. Killarna menar att tjejer inte tittar på porr och att porr är roligt, 
överdrivet och samtidigt en bra förberedelse inför att ha sex. Katti och Anders diskuterar därefter porr 
och är båda negativt inställda till det. Katti problematiserar porren tidsenligt genom att ge uttryck för 
att porr är kvinnoförnedrande och producerat på mäns villkor, vilket återfinns i samtida debatter och 
böcker, bl.a. Under det rosa täcket av Nina Björk.   156

 Film 3 avrundas med ett informativt inslag från gynekologen, där den kvinnliga gynekologen 
redogör för hur en undersökning går till och hur den speciella britsen ser ut. Även detta görs ur en 
manlig norm eftersom hon även konstaterar att de också undersöker killar, men då på en vanlig brits. 
Hon betonar även ordet vanlig på ett sätt som antyder att den andra britsen är ovanlig. Antydandet kan 
tolkas som ett uttryck för att gynundersökningen är onormal så tillvida att den kräver ovanliga stolar 
och ovanliga metoder, vilket barnmorskan försöker neutralisera och avdramatisera i inslaget. Ändå 
bidrar hon till synen på undersökningen som onormal just genom att framhålla att britsen är ovanlig i 
jämförelse med andra britsar. 
 Eftersom film 3 är producerad för SVT och inte för skolan gäller samma principer för denna som 
för film 1, alltså att den fortfarande tilltalar en kategori av människor vars vardag inbegriper svensk 
skola och dess grundläggande värden. I Lpo 94 finns värdegrunden för första gången presenterad. Film 
3 berör vissa delar av värdegrunden i och med att den tar upp jämställdhetsaspekter genom Kattis 
anföranden och diskussioner mellan programledarna, individens frihet berörs, alla människors lika 
värde och kravet på ansvarstagande för skydd är närvarande.  157

 Det normala för sexualitet som uttrycks i film 3 består i att båda ansvarar för skydd, relationer 
mellan kvinnor och män är vanligast och det som berörs av alla medverkande i film 3. !
5.4 ”Kärlekens språk, skolversionen: allmänt om sex” 
Film 4 är 22 minuter lång och producerad av Penselwood och redigerad för att visas i skolan. Filmen 
består egentligen av flera delar med inriktning på skilda teman om sexualitet, den film som valt ut för 
undersökningen behandlar sex ur ett allmänt perspektiv. Inslag från långfilmen varvas med 
kommentarer från sexualupplysare och ungdomar med egna tankar och erfarenheter. 
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 Sex presenteras i film 4 som många olika saker. Maj-Briht Bergström Walan, en av flera 
programledare och berättarröster i film 4, berättar inledningsvis att sex och sexualitet varierar och det 
vanligaste vi menar med sex är samlag. Bergström Walan ersätts i bild av tonåringar som intervjuas en 
och en om bl.a. onani, precis som i film 3. Sexologen Katerina Janouch intervjuas också och medverkar 
som expert. Att tonåringar medverkar varvat med experter på området sexualitet antar jag beror på att 
filmen vill nå ut till tonåringar och tilltala dem, genom att personer i deras egen ålder tillfrågas om 
tankar och egna erfarenheter. Samtidigt kan det ses som ett uttryck för det Lundberg benämner som en 
förenklad offentlig diskurs där den som har erfarenhet ”helt enkelt den som betraktas som kunnig”.  158

Detta berörde jag även i anslutning till analysen av film 3 där ett liknande mönster och tillvägagångssätt 
finns i filmens struktur. Samtidigt är det inte dåligt och negativt att intervjua människor med erfarenhet. 
Erfarenhet är en av flera former av kunskap och tonåringarna och ”experterna” kompletterar således 
varandra. Ibland har de liknande åsikter/information om saker, ibland belyser de olika delar av samma 
frågor. Teorin och praktiken sammanvävt ger en bredare bild av vad sex är och innebär. 
 Flera vuxna finns med som expertpanel i film 4, de består av en psykolog, en sexolog, en kurator, 
en sjuksköterska och en barnmorska. Deras redogörelser handlar om faktabaserade kunskapsutlåtanden 
om sexualitet, teoretisk kunskap. Medan tonåringarna som intervjuas i film 4 får så för den personliga 
tonen och den personliga erfarenheten, den praktiska kunskapen. 
 Sexualiteten som behandlas i film 4 berör onani, penetrerande/omslutande sex mellan man och 
kvinna, förspel, analsex, petting, lust, porrfilm, oralsex och sex mellan personer av samma kön. Onani, 
penetrerande/omslutande sex mellan man och kvinna, förspel, petting, lust och oralsex benämns i 
enbart positiva ordalag. Porrfilm diskuteras både ur negativa och positiva aspekter av tonåringar, varav 
killen som tillfrågas är den som är enbart negativt inställd till porr, medan flera tjejer som tillfrågas är 
positiva. Analsex behandlas som ett tonårsfenomen av sjuksköterska och barnmorska och en 
oförstående och negativ vuxenvärld påtalas. Av det som sägs kan det hela tolkas som att analsex är 
något som tonåringar sysslar med och som vuxna inte förstår sig på. Hur man utövar detta på ett säkert 
sätt berörs inte i film 4, vilket kan tyckas borde ha tagits upp med tanke på att barnmorskan berättar att 
det kan vara riskfyllt att ha analsex. Samtidigt är det ett uttryck för filmens tidsram eftersom analsex 
debatterades under denna period och det sågs just som ett tonårsfenomen. Sex mellan personer av 
samma kön diskuteras inte i film 4, däremot iscensätts det i slutet av filmen när ett medley av par visas 
upp i olika sovrumssituationer där olika par kysser varandra och kramas. 
 Det heterosexuella samlaget benämns som det allra vanligaste mötet av Bergström Walan i film 4, 
och alla tonåringar som intervjuas verkar tala om heterosex eftersom tjejerna använder pronomen han 
om personer de talar om. Killarna använder pronomen hon om de personer de talar om som de varit 
kära i eller haft erfarenhet tillsammans med inom det sexuella fältet. Tonåringarna ger också uttryck för 
att kvinnor har svårare att få orgasm än män och att det därför är viktigare med närhet för kvinnor, 
vilket inte kommenteras av experterna. 
 Den maskulinitet som berörs av Connell och som varit relativt linjär de senaste 100 åren visar sig i 
film 4 ha förändrats i jämförelse med tidigare filmer.  Tonårskillen som intervjuas visar en mjukare 159

framtoning än killarna i tidigare filmer, han talar om känslor på ett annat sätt, verkar värdesätta 
lyhördhet och är negativt inställd till porr. Samtidigt kan hans inställning ses ur tidsaspekten han 
befinner sig i, där samtal kring porrens negativa sidor behandlats på flera plan i samhället under 90- och 
00-tal. Tjejernas positiva inställning till porren i film 4 visar samma sak, sexualiteten har blivit mer 
jämställd under 90- och 00-talet efter kampen för detta under 60- och 70-talet som fortgår än idag och 
var aktuell även under 00-talet. Samtidigt är tjejernas tankar om porr och positivitet där i kring något 
trevande och det märks att de försöker balansera mellan ytterligheter. Detta har berörts av andra 
forskare som menar att det har skapats dubbla bilder av vad det innebär att vara tjej, man ska 
kombinera att vara tyst, snäll och samtidigt vara pratig, öppen och glad.  Tjejen i film 4 försöker både 160

vara positiv till porr och onani, samtidigt som hon försöker vara passiv och inte för sexuellt intresserad. 
 Film 4 ger också uttryck för vilken typ av sexualitet som hyllas, heterosexualiteten. Samtidigt berörs 
andra typer av sex och sexualitet, men analysen visar också att alla typer av sex och sexualitet inte 
jämställs i film 4. Analsex ses t.ex ur en negativ synvinkel medan porren ses ur både positiv och negativ 
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vinkel. Detta kan jämföras med Bolanders undersökning, där resultatet visar att de analyserade 
programmen visar att vissa sexualiteter framställs som vanligare och mer önskvärda än andra.  Samma 161

sak kan ses i film 4. 
 Filmen tillkommer tio år efter Lpo 94 och är redigerad för att passa en skolmiljö. Film 4 berör 
individens frihet att själv bestämma över sin sexualitet och sin kropp, vilket kan jämföras med 
värdegrunden presenterad i Lpo 94.  Den berör även jämställdheten genom att befästa den i 162

intervjuer där tonåringar ger uttryck för tanken om att män och kvinnor är lika mycket värda, även om 
de samtidigt ger uttryck för att det är skillnad på kvinnlig och manlig sexualitet. Filmen visar även 
tolerans mot t.ex analsex, även om det är ur en skeptisk synvinkel. Skolans uppgift är ”att låta varje 
enskild elev finns sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 
ansvarig frihet”,  vilket film 4 kan tolkas att försöka ge stöd till. 163!
5.5 ”Sexbyrån: sex” 
Film 5 är 18 minuter lång och producerad av UR, 2013. Sexbyrån består av flera delar och är uppbyggt 
som en serie, likt 00-talets Kärlekens språk: skolversionen, 90-talets föregångare Bullen och 70-talets 
Sexualkunskap. Likt film 3 baseras film 5 kring frågor som skickats in från tittare. Programledarna är ung 
en kvinna, Ebba, och en ung man, Zafire. Film 5 har också en ungdomspanel likt film 3 och film 4 som 
intervjuas en och en och svarar på frågor utefter egna erfarenheter. 
 Zafire besvarar frågor inskickade av tittarna och är programmets expertkommentator. Ebba ställer 
frågorna från tittarna. Sexualiteten presenteras jämställd genom att både kvinnlig och manlig sexualitet 
benämns med samma ord. Både killar och tjejer kan i film 5 få stånd, utlösning, vara kåta, onanera etc. 
Sexualiteten jämställs också ur en annan aspekt, ett inslag med utvecklingsstörda ungdomar som är kära 
visas. 
 Onanin som tas upp i film 5 visas på en Ipad som Zafire har i sina händer. Han kommenterar 
bilderna på Ipaden och Ebba lyssnar intresserat. Han beskriver sexualitet och onani på ett könsneutralt 
sätt, men programmet återskapar samtidigt könsroller eftersom Zafire är den som kommer med 
kunskapen och kunnandet, medan Ebba ställer frågorna. Den manliga programledaren är den i film 5 
som som står för kunnandet. 
 Ebba ställer fler frågor om sexualitet och kärlek och Zafire svarar. En samtyckesaspekt av sex 
presenteras och understryks av den manliga programledaren som mycket viktig, ingen ska tvinga eller 
tvingas ha sex. Även Ebba talar om samtycke och att ett nej alltid är ett nej. 
 Film 5 är producerad två år efter Lgr 11 och ska därför svara mot värdegrunden som presenteras 
där. Värdegrunden i Lgr 11 är ungefär den samma som i Lpo 94, samtidigt som den har omformulerats 
något. Film 5 värdesätter individens eget val och fria vilja, respekt mellan människor, integritet och alla 
människors lika värde.  Det som presenteras som normalt i film 5 är att alla har känslor och en 164

sexualitet, att alla ska själva bestämma över sina kroppar och att sexualiteten är jämställd. Sexualiteten 
som presenteras i film 5 verkar vara påverkad av den debatt som pågått under lång tid kring manlig och 
kvinnlig sexualitet, och huruvida det finns ett normalt eller ett onormalt sätt att ha en sexualitet på. 
Dessa tankar återfinns bl.a. hos Ambjörnsson där hon redogör för hur queerbegreppet och 
queerperspektivet bidragit till andra syner på sexualitet, normalitet och människor som frångår 
normer.  165

 Film 5 verkar vara påverkad av tidens liberala syn på sexualitet där individen själv ska ansvara för 
sexualiteten, men samtidigt inte ha en sexualitet på andras bekostnad. Inslagen och frågorna i film 5 
behandlar heterosexualitet, samtidigt som Zafire talar om sexualitet på ett sätt som gör att det inte finns 
några rätt eller fel sätt att ha en sexualitet på. Förutsatt att personen ifråga inte stör andra med sin onani 
eller dyl. Zafire går t.ex igenom platser var onani kan vara olämpligt och var det kan vara lämpligt. Film 
5 är därför mer liberal i sin syn på sexualitet än de tidigare filmerna jag analyserat, och den är också mer 
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liberal än Bolanders analysmaterial,  samtidigt som den endast iscensätter heterosexuella relationer. 166

Detta kan också vara en konsekvens av att många av mina analyserade filmer ingår i större 
sammanhang med fler delar där andra typer av sexualitet kan ha tagits upp och behandlats. !
6. Reflektioner 
I min inledning ställde jag frågan om vad skolan har lärt ut om sexualitet och rätten till den egna 
kroppen, och vad skolan lär ut just nu. Detta kan ses som den övergripande frågan i min uppsats, som 
senare delades upp i tre mer specifika frågor efter att jag presenterade mitt syfte. Uppsatsen syftar till att 
undersöka hur könsroller, normalitet och kontext framställs tillsammans med sexualitet i audiovisuellt 
material framtaget för sex- och samlevnadsundervisning för grundskolans senare del och 
gymnasieskolan. I detta kapitel ska jag försöka reflektera över, och besvara, uppsatsens frågor. 
 Ämnet sex och samlevnad är spretigt och komplext, och det verkar inte bli mindre komplext eller 
mindre spretigt utan snarare mer, ju längre tid som går sedan det introducerades i svensk skola som 
obligatoriskt ämne. Här finns också ämnets sårbarhet. Det kan diskuteras om ämnet presenterades 
snävt från början för att det skulle moralisera och uppfostra, snarare än uppmuntra till att individen fick 
göra vad hen ville, jag återkommer till detta i kapitel 7. 
 Vi lever i en värld som ständigt förändras, sett till mitt kapitel 3 kan vi konstatera att världen och 
synen på sexualitet förändrats mycket sedan 1700-talet, där jag valde att ta avstamp. Förändring kan 
både tolkas som god och som problematisk, beroende på hur man väljer att se på den och ur vilken 
vinkel. I och med att ämnet hela tiden utökats och omformats sedan dess införande 1955, ställer det 
också nya krav på pedagogen och hens kunskaper. Precis som andra ämnen ingår det fortbildning och 
utökad kunskap för att kunna undervisa. 
 Ämnet sex och samlevnad har genomgått stora förändringar i sin utformning och del i den svenska 
skolan, bara en sådan sak som att det blev ett ämnesövergripande ämne 1994 tyder på att ämnets 
relevans är större än ramarna för att endast ingå i biologi och naturkunskap. Detta utgör också ämnets 
utökade komplexitet och utmaning för alla lärare. 
 Jag lovade i min metod att filmerna ska diskuteras utifrån en feministisk etik där en androcentrisk 
världsbild ska problematiseras, detta kommer att diskuteras i delen 6.4, kvinnor, män och alla andra. 
Men innan jag börjar svara på frågorna ska filmerna presenteras i en tabell för att kunna överblickas på 
ett pedagogiskt sätt. Tabellen sammanställer filmernas nyckelord, antal gånger den utlånats vid AV-
media i Falun 2013, vad filmens normalitet består av samt vad som menas med sex i filmen. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!!!
TABELL 1. FILMER, UTLÅNING, NYCKELORD OCH NORMALITET. 

Anmärkning: Sifferuppgifter från AV-Media, Falun. !
Tabellen visar att filmerna både har likheter och olikheter. Synen på sexualitet förändras och utvecklas 
när man jämför filmerna med varandra, vilket inte är så konstigt med tanke på att ämnet sex och 
samlevnad ändras, liksom resten av samhället. Samhällsförändringar kommer också till uttryck i 
filmerna genom att film 2 t.ex berör aids, vilket kan ses som tidstypiskt. Liksom film 3 jämställer 
programledarna genom att de tar upp lika mycket tid i programmet med sina tankar och åsikter, de 
turas om att ställa frågorna etc. Samtidigt återfinns en manlig sexualupplysare som expert i film 3 och 
en kvinnlig i film 4. Synen på vad sex är förändras också, vilket kan ses i tabellens sista kolumn märkt 
”Vad är sex?”. !
6.1 Sexualitet 
Filmerna lär ut olika saker om sexualitet, vilket inte är så konstigt med tanke på att de är från olika tider. 
Film 1 lär ut att sexualitet är heterosexuell kärlek, vilket grundar sig i kroppens hormoner och får till 
följd att vi blir attraherade av det motsatta könet. Sexualitet är heterosexualitet och lust, enligt film 1. 
 Sexualiteten innebär också att kvinnan kommer att bli befruktad. Enligt film 1 är kvinnan en 
mottagningsort för mannens spermier. Sexualiteten i film 1 ses utifrån en manlig norm eller en manlig 
blick, den kvinnliga sexualiteten beskrivs som sagt som mottagningsorten, vilket ger indikationer på att 
normen är den heterosexuelle mannen och hans sexualitet. 
 En anmärkningsvärd detalj i film 1 är också att preventivmedel inte berörs överhuvudtaget, sett ut 
dagens perspektiv. Att preventivmedel inte berörs kan tyda på en ogenomtänkt blåögdhet, att 
preventivmedel inte anses behövas, eller att det helt enkelt kommer tas upp i ett annat program. Detta 
kan också vara ett uttryck för att film 1 och dess producenter vill upplysa utan att uppmuntra. Det är 
viktigt att komma ihåg att film 1 ingår i en serie där andra delar kan ha berört preventivmedel. 
 Sexualiteten i film 2 iscensätts av Maria och Peter som är kära i varandra, återigen är 
heterosexualiteten i fokus. Maria beskrivs som passiv och Peter som aktiv. Det är Peter som är den som 
njuter av samlaget medan Maria mest tycker det gör ont, är obehagligt och jobbigt. Samlaget övergår i 

Film Nyckelord Utlåning 2013 Normalitet Vad är sex?

Film 1 (1970) Heterosexuell 
kärlek, kvinnan 
mottagningsort, 

män ska ta initiativ, 
befruktning.

(Finns ej i AV-
medias arkiv)

Heterosexualitet, 
manlig norm, 
(vithetsnorm)

Penetration

Film 2 (1987) Heterosexuell 
kärlek, 

mödomshinna, 
preventivmedel.

10 Heterosexualitet, 
manlig norm, 
vithetsnorm

Penetration eller 
onani

Film 3 (1995) Heterosexuell 
kärlek, manlig 

norm, killar ser på 
porr.

2 Heterosexualitet, 
jämställdhet, 
vithetsnorm

Penetration eller 
onani.

Film 4 (2004) Heterosexuell 
kärlek, onani viktigt.

13 Heterosexualitet, 
jämlikhet, 

vithetsnorm

Penetration eller 
omslutande sex, 
onani, petting, 

oralsex.

Film 5 (2013) Heterosexuell 
kärlek, onani viktigt, 
jämställd sexualitet, 

samtycke.

4 Heterosexualitet, 
jämlikhet, samtycke

Omslutande sex 
eller onani.
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att nästan bli ett övergrepp mot Maria. Samtidigt är hon lika intresserad som Peter av att genomföra 
det. Sexualiteten i film 2 är heterosexualitet ur en manlig norm eftersom Peter är den aktiva parten och 
den som njuter. Maria verkar lida, men det ska vara så, det beskrivs som naturligt. Det kan bero på 
Marias presumtiva mödomshinna. Film 2 berör preventivmedel och tar upp en mängd olika typer. Film 
2 förespråkar kondom, eftersom det skyddar mot t.ex aids, vilket filmen noggrant påpekar är läskigt, 
genom att berättarna skriker ut ordet samtidigt som musiken i filmen förändras från glad och lättsam till 
skräckfylld. Sexualiteten tillhör samtidigt individen, man som kvinna, eftersom filmen också berör 
onani. Det finns således en bild av samlaget med tydliga könsroller där mannen är aktiv och kvinnan 
passiv, men att individen också kan njuta på egen hand genom att onanera. 
 Film 3 har även den fokus på heterosexualitet ur en manlig norm. Det är killarna i film 3 som ser på 
porr, det gör inte tjejer enligt dem. Den manliga normen kommer även till uttryck genom 
sexualupplysaren, som bl.a demonstrerar hur en kondom ska träs på och visar detta på sina fingrar. Han 
uttrycker att kondomen sedan ska träs av ”när man har fått sin utlösning och är klar med samlaget”.  167

Sexualupplysaren tillfrågas också om bröst och brösts olika storlekar, han försäkrar då oroliga tittare om 
att killar föredrar olika typer av bröst, så ingen behöver vara orolig för hur deras bröst ser ut. 
Heterosexualiteten, sett ur en manlig norm, är den sexualitet som kommer till synes i film 3. 
 Film 4 presenterar också en heterosexuell syn på sexualitet. Det sexuella mötet mellan man och 
kvinna sägs vara det som är mest vanligt och oftast det vi syftar på då vi säger ordet sex, enligt 
Bergström Walan, som är experten och ramberättaren i filmen. Utöver detta visas och uppmuntras 
onani och homosexualitet visas i förbifarten, men kommenteras inte varken av experter eller tonåringar 
i filmen. Alla intervjuade ger uttryck för att vara heterosexuella. 
 Sexualiteten som presenteras i film 5 är diffus och utan namn. Samtidigt är heterosexualiteten den 
enda representerade genom filmatiseringen med Jeanette. Filmen ger uttryck för att alla har en 
sexualitet och kan bli kära i människor. Att människor onanerar oavsett kön bidrar till att den 
heterosexuella fokusen försvinner, eftersom film 5 fokuserar mest på onani. Den heterosexualitet som 
finns representerad i film 5 består av en dramatisering där en tjej med downs syndrom är kär i en kille. 
Tjejen är också den aktiva parten i filmen och den som tar initiativ. Den manliga normen som återfanns 
i film 1 existerar inte i film 5, onani och sexuella känslor beskrivs med samma ord oavsett kön. Både 
killar och tjejer kan bli kåta, onanera, få stånd och utlösning i film 5. 
 Sexualupplysningen under första delen av 1900-talet var en balansgång i att upplysa utan att 
uppmuntra.  Upplysningsandan finns i alla fem filmer, vilket är ämnets syfte, men från film 2 och 168

framåt uppmuntras även att individen utforskar sin egen kropp och onanerar. Centerwall är kritisk till 
tidig sexualkunskap där ”den homosexuella flickan eller pojken får inga ord för sina upplevelser och de 
ges inget stöd i att identifiera sina känslor och sin personlighet”.  Att den homosexuella individen inte 169

får stöd eller ord för sina känslor är tydligt i alla fem filmer, även om den sista filmen närmar sig en 
beskrivning av sexualitet utan en heteronorm. Synen på kvinnan som passiv och mannen som aktiv, 
återfinns i film 1, 2 och 3. Sexualiteten är således traditionell i de tre första filmerna, vilket kan jämföras 
med sexualiteten som berörts i kapitel 3.2, där kvinnor har beskrivits som lama och tama historiskt, och 
män som aktiva med en starkare drift.  Manligheten som därmed iscensätts kan även kopplas till 170

Connells resonemang om maskulinitet, där män porträtterats under 1900-talet som sexuellt hungriga.  171

 Heberlein menar att sexualitet ses och definieras i termer av moral, etik, normer, värderingar, 
medicinska föreställningar likväl som religiösa, politiska och ekonomiska.  Røting och Bang Svendsen 172

menar att sexualitet kan förstås som något vi gör snarare än har.   173

 Normen som kommer till uttryck i filmerna är en heteronorm, och i några av filmerna ingår även 
en manlig norm och en vithetsnorm. Det är bara i film 5 som en av programledarna är rasifierad.  174
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Vithetsnormen kan (bort)förklaras i film 1 och kanske även film 2, genom att den var naturlig och 
ogenomtänkt. Men oftast är vithetsnormen just det — ogenomtänkt. Men därför visar den också vem 
som antas utöva och ha en sexualitet i kombination med de andra markörerna — man, vit, hetero. 
 I film 2 finns en medicinsk föreställning om kvinnokroppen som på senare år har eliminerats, 
myten om mödomshinnan som faktiskt fenomen. Kvinnor uppmanas att själva ta hål på 
mödomshinnan i film 2 genom att föra in två fingrar i slidan innan de ska bli penetrerade, så att de 
själva kan skonat sig från obehag. På senare år har mödomshinnan försvunnit som fenomen och idag 
använder sexualupplysare sig av ordet slidkrans istället. Etiken i filmerna kan förstås utifrån 
heteronormen i filmerna. Man ska lyssna på sin egen lust och sin egen kropp, det menar alla filmer, och 
i sista filmen tillkommer även en explicit samtyckesaspekt som uttrycks vara viktig. Samtycke berörs 
även i film 2, 3 och 4, men i film 5 påpekas det flera gånger. Etiken och moralen i sexualitetsuttrycken 
består således av att vara lyhörd mot sig själv och andra. 
 Historiskt har kvinnan refererats till som ofullkomlig man. Klitoris har förklarats som kvinnans 
penis av t.ex Laurentius Roberg, detta berörs av Jarrick där han förklarar att sexualiteten således 
presenterats ur en manlig norm under lång tid.  Könen porträtteras som olika i filmerna, men i film 5 175

har könen jämställts till den grad att både kvinnor och män kan få stånd och utlösning, vilket på ett sätt 
gjort att cirkeln är sluten men på ett nytt sätt -könen beskrivs som jämställda och lika, men inte alls på 
det sätt som Roberg liknade dem. !
6.2 Grundläggande värden och värdegrund 
Filmerna berör delar av skolans grundläggande värden, senare kallad värdegrund. Sex- och 
samlevnadsämnet kan till sin karaktär ses som ett värdegrundsämne, det är också ämnesövergripande 
och värdegrunden ska som bekant genomsyra skolans verksamhet enligt Lpo 94 och Lgr 11. 
 I Lgr 69 och Lgr 80 finns ingen värdegrund, detta berördes tidigare i kapitel 3.3. I de två tidiga 
läroplanerna finns istället avsnitt som behandlar skolans grundläggande värden och vilken människosyn 
som lärarna, skolan och eleverna ska förvalta.  I Lgr 80 står det t.ex att skolan ska: !

utveckla sådana egenskaper hos eleverna som kan bära upp och förstärka demokratins 
principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan människorna. Att väcka respekt 
för sanning och rätt, för människans egenvärde, för människolivets okränkbarhet och därmed 
rätten till personlig integritet är en huvuduppgift för skolan.  176!

När värdegrunden senare introduceras i Lgr 94 står det: !
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 
grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 
skolan skall gestalta och förmedla. 
[…] 
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta 
i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.  177!

I kapitel 5 berörde jag hur filmerna svarade mot värdegrunden och skolans grundläggande värden. 
Resultatet visade att filmerna berör vissa delar av värdegrunden och de grundläggande värden som 
skolan ska förmedla. Någon som kan förstås mot bakgrund av att film 2 och 4 är producerad för 
skolan, hänsyn kan ha tagits i produktionen till skolan och de grundläggande värdena. Film 1, 3 och 5 är 
producerade för SVT och UR, men vänder sig till en publik som onekligen har en vardag i svensk skola. 
Ämnet de behandlar, sex och samlevnad, och sättet de behandlar det på, med informativa inslag, 
antyder att programmen samverkar med skolans ämnesmål. Elever kan ha fler frågor som inte kan eller 
önskas ställas till en lärare, därför blir TV en kanal där frågor kan belysas. Det finns således en 
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intresseaspekt från samhällets sida att informera unga människor inom dessa ämnen, utöver skolans 
information eftersom ämnen som sex och samlevnad berör alla människor. Forskning visar också att 
det inte alltid finns utarbetade planer för hur värdegrunden ska omsättas och förmedlas i skolan. Franck 
skriver: !

Trots att skolan har ett ansvar för att i sin verksamhet förmedla och gestalta den 
värdegrund där jämställdhet är ett av de bärande värdena, talas det på många håll tyst 
och försynt — om det över huvud taget talas — om rättighetsfrågor med hänsyn till 
köns- och genusperspektiv. Samtidigt syns erfarenheten från de skolor där dessa frågor 
diskuteras visa att ungdomar ofta har ett stort och uppriktigt intresse för dem.  178!

Undersökningens resultat är inte förvånande. Mer förvånande hade varit om filmerna hade haft en helt 
annan värdegrund eller inte svarat mot en enda del av skolans grundläggande värden. Samtidigt visar 
resultatet också att inte alla delar av värdegrunden och grundläggande värden berörs i filmerna. 
 Värdegrund och grundläggande värden är komplexa, det är svårt att förklara vad värdegrunden 
egentligen betyder, hur den ska omsättas och iscensättas. Jämställdheten, som finns med i alla berörda 
läroplaner, kan tolkas på många olika sätt. Innebär jämställdhet t.ex att män och kvinnor ska ses 
jämställda i alla lägen och alla situationer? I så fall svarar inte film 1 mot den delen av värdegrunden 
eftersom kvinnors och mäns sexualitet beskrivs på ett ojämlikt sätt. På samma sätt kan man fråga sig 
om film 5 iscensätter värdegrundens önskan om att män och kvinnor är jämställda. Sexualiteten i film 5 
är jämställd på så sätt att kvinnors och mäns kroppar, funktioner och lust beskrivs likvärdigt och på 
samma sätt, men det är Ebba som ställer frågorna och Zafire som svarar på dem. Därmed befäster de 
också traditionella könsroller, Ebba frågar, Zafire svarar. Samtidigt kan det bero på att Zafire som 
rasifierad inte ska framstå som okunnig och därmed bli upplyst av Ebba som vit. Men deras relation 
som frågare och svarare i film 5 kan bero på flera olika saker, eller bara vara en slump. !
6.3 Vad är normalt? 
Det normala i film 1 är heterosexuell kärlek följt av penetrerande sex mellan man och kvinna. 
Sexualiteten ses ur en manlig norm och när man (!) har haft sex följer en befruktning, därefter föder 
kvinnan barn och ammar det. 
 Det normala som beskrivs i film 2 består av heterosexuell kärlek, kvinnor och män kan onanera och 
de kan också ha sex med varandra, vilket i film 2 innebär att mannen penetrerar kvinnan. Film 3 
återskapar samma bild - heterosexuell kärlek ur en manlig norm, kvinnor och män kan ha sex och då 
penetreras kvinnan. Båda könen kan onanera, och killar kan onanera samtidigt som de ser på porr, det 
gör inte tjejer. 
 Det normala i film 4 är annorlunda i jämförelse med de tre första filmerna, samtidigt som det finns 
likheter. Likheterna består i att den heterosexuella kärleken är den som beskrivs och att både killar och 
tjejer kan onanera. Skillnaderna består av att penetrationen inte längre beskrivs som lika viktig, filmens 
experter menar att man kan ha sex på många olika sätt, och att penetration är en form av detta. 
 I film 5 är det normala den heterosexuella kärleken, samtidigt som filmen underförstått uttrycker att 
det finns fler former av sexualitet än att vara hetero. Onanin är i fokus i film 5, det nämns att 
människor kan ha sex med varandra. Den syn på att det måste vara penetrerande sex mellan man och 
kvinna som återfanns i film 1, är försvunnen. Det normala i film 5 är således att människor har en 
sexualitet och kan bejaka den på olika sätt, t.ex genom att onanera. 
 Normaliteten i filmerna förändras på så sätt att filmernas inställning till sex och vad sex är, följer 
den tid de är producerade i. Återigen, inte ett förvånande resultat. Men synen på vad sex är och vad 
som är normalt är intressant att studera, eftersom den säger något om vad människor har fått lära sig är 
normalt. Det ger därför en fingervisning av hur vi kan se och tolka världen genom vad vi tror är det 
normala. 
 I min historiska bakgrund berörde jag hur synen på kön och sexualitet har förändrats drastiskt från 
1700-talet och framåt. Jag belyste också hur feminism och initiativet FATTA kämpat för preventivmedel 
och för att förändra syner på sex och samtycke. Det normala, som vi tror idag är normalt, kanske är 
något helt annat i framtiden. Jag berörde även detta i min inledning. 
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 Jag refererade också till Bartholdsson i min teoretiska utgångspunkt, hon skriver: !
Normalitetsbegreppet gör två saker samtidigt: det beskriver det typiska och det utgår 
ifrån antaganden om hur det borde vara. Den beskrivande normaliteten bygger på det 
som uppfattas som vanligast eller mest typiskt. 
[…] 
Normalitet är förknippat med en social identitet, giltig i en viss kontext/relation, 
något man lär sig.  179!

Bartholdsson menar att vi formas av vår omgivning, vi bär på många identiteter som förändras 
beroende på vilket sammanhang vi befinner oss i.  Davies menar att vi hela tiden skapar och 180

återskapar vårt kön, vår könsidentitet, och fortsätter så under hela livet.  Ingenting är absolut, allting 181

är i förändring. 
 Kön har ställts i motsats till varandra, är du inte flicka så är du pojke, är du inte pojke så är du 
flicka.  Kön behöver inte ha den uppdelningen, och synen på könen i film 5 återspeglar en syn där 182

kön på ett sätt är sekundärt, det är inte viktigt vilket kön du har, du kan njuta i alla fall. Uttrycket är 
tidstypiskt på så sätt att ramarna har suddats ut, detta berörde jag tidigare i anslutning till Ambjörnsson 
som menar att bl.a. queerperspektivet bidragit till att just sudda ut ramarna för vad kön är.  Hon 183

skriver att queerbegreppet uppmanar till att ”helt enkelt vända upp och ner på antagandet att det finns 
ett normalt och ett onormalt sätt att vara en sexuell kvinna eller man”.  Samtidigt kan man se 184

uttrycket i film 5 som en önskan om ett antagande om vad sexualitet borde vara. Filmens syfte blir då 
dels att upplysa, dels att uppmuntra och samtidigt att försöka bidra till en förändring. Vilket kan antas 
gälla för alla filmer. De beskriver dels det normala, men också var som är önskvärt, för att sätta det i 
relation till kapitel 1.4. 
 Filmerna ger således olika uttryck för vad som är normalt och det förändras på så sätt att det 
normala innefattar fler sexualiteter och sexualitetsuttryck. Bolander menar att det finns en värdehiearki i 
sex. Den heterosexuella parrelationen har länge premierats och det heterosexuella samlaget setts som 
naturligt och självklart.  Jag har redan berört att filmerna premierar heterosexualitet och vissa gör 185

detta ur en manlig synvinkel och norm. Därför är det också viktigt att diskutera materialet ur en 
feministiskt etisk synvinkel för att problematisera en androcentrisk världsbild, som jag nämnde i min 
metod. !
6.4 Kvinnor, män och alla andra 
En feministisk etik tar sin utgångspunkt ”i övertygelsen att kvinnors underordning är moraliskt fel och 
att kvinnors moraliska erfarenheter är lika mycket värda som mäns”.  I en androcentrisk världsbild ses 186

män och mäns erfarenheter som norm, vilket här kommer problematiseras utifrån mitt material. 
 Den manliga normen kommer till uttryck på olika sätt i filmerna. I film 1 består den i att kvinnan 
ses som en mottagningsort för mannens spermier. I film 2 kommer den androcentriska världsbilden till 
uttryck genom att männen är aktiva och kvinnorna passiva, männen njuter och kvinnorna antingen 
känner ingenting, eller lider och har ont. 
 I film 3 kommer den till uttryck genom att sexualupplysaren uttrycker att kondomen ska träs av 
”när man har fått sin utlösning och är klar med samlaget”,  att olika bröst är okej eftersom killar gillar 187

olika och att tjejer inte ser på porr enligt killarna som intervjuas om porr. Inga tjejer tillfrågas huruvida 
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de tittar på porr, eller vad de anser om porr som fenomen. Katti uttalar sig om porr i negativ ton, men 
ingen tonårstjej tillfrågas. Den androcentriska världsbilden kommer också till uttryck genom att 
gynekologen talar om att de även undersöker killar, men då på en vanlig brits, vilket i film 3 antyder att 
gynekologbritsen tjejer placeras i är ovanlig. Detta bidrar också till mytifieringen av det kvinnliga könet 
och dess komplexitet.  188

 Gynekologens uttalande i film 3 kan anses vara trivialt och sakna betydelse, men sättet hon 
uttrycker det på, sättet hon säger vad som är vanligt, visar på en syn där mannen är normen och 
kvinnan frångår normen, genom att vara kvinna. 
 I film 4 är den androcentriska världsbilden inte lika framträdande, sexualitet beskrivs på ett sätt som 
visar att både män och kvinnor har en och praktiserar den. Experterna i film 4 består av tre kvinnor 
och två män, och könsfördelningen vad gäller tonåringar är också relativt jämn. Tonåringarna ger dock 
uttryck för en androcentrisk världsbild genom att säga att tjejer har svårare att få orgasm än killar, vilket 
inte kommenteras av experterna i filmen. Tonåringarnas tanke om att kvinnor har svårare att få orgasm 
än män återfinns också i film 2. Det kan tänkas att de menar att kvinnor har svårare att komma genom 
vaginal penetration i jämförelse med män, vilket i så fall tyder på att de redan har tolkat vad sex är och 
vad normalt sex innebär. Experterna säger i film 4 att sex är många olika saker, därigenom antyder de 
att kvinnor inte nödvändigtvis behöver ha svårare att få orgasm, eftersom de inte menar att sex bara är 
vaginal penetration med penis. Men eftersom den tolkningen analyserar vad de säger på ett metaplan, är 
det heller inte säkert att andra skulle dra samma slutsats. Därför är det tvetydigt att komma fram till om 
tonåringarna och experterna tillsammans bidrar till en androcentrisk syn på sexualitet. 
 Film 5 återspeglar en androcentrisk världsbild genom att Zafire är experten, den som svarar på 
frågorna, och Ebba är den som ställer frågorna. Sexualiteten och normaliteten som uttrycks i film 5 
genom ord och bilder, visar på en förskjutning av androcentrismen. Samtidigt som samspelet mellan 
programledarna befäster traditionella könsroller. 
 Det som är unikt med film 5 är att alla har en sexualitet. Historiskt har funktionsnedsatta och 
utvecklingsstörda avkönats och avsexualiserats,  men i film 5 är Jeanette, en tjej med downs syndrom, 189

kär i Daniel och vill pussa honom. Samtidigt blir bilden av Jeanette och Daniel problematisk, eftersom 
scenen spelas om och spolas tillbaka, ändras om så att Jeanette får som hon vill. Det unika med 
filmatiseringen i film 5 är också att det är Jeanette i egenskap av kvinna som är den drivande parten och 
den som försöker pussas, i de andra filmerna finns inte den kvinnliga lusten representerad på det sättet 
så tillvida att någon kvinna tar initiativ. 
 Jeanettes initiativtagande och att scenen spelas om och om igen tills hon får som hon vill, kan också 
ses som ett uttryck för att Jeanette som kvinna gör rätt i att pussa Daniel och till slut får som hon vill, 
även om Daniel inte vill det först. Frågan är också huruvida bilden av Daniel som man är för trivial 
eftersom den delvis uttrycker att han i egenskap av man tillslut vill eftersom Jeanette är kvinna, och att 
hon då i egenskap av kvinna är åtråvärd av honom. Scenen blir problematisk eftersom Jeanette som 
kvinna gör rätt eftersom hon får som hon vill, och att Daniel i egenskap av man förväntas att alltid vara 
redo och vara positiv till kyssar och sex bara för att en kvinna närmar sig honom. 
 Framställningen av Jeanette och Daniel blir komisk, vilket kan ha tänkts framställas som komisk för 
att den ska bli lättsam. Men det komiska gör också scenen sårbar, den blir därför lätt att skratta åt och 
därmed kan man skratta åt Jeanette och Daniel. Film 5 ställer därmed krav på lärarens kompetens att 
diskutera det komiska, det sårbara och det kärleksfulla i scenen. En undersökning som gjordes i Sverige 
2006 som visade att 90% av de tillfrågade lärarna inte ansåg sig ha en relevant kompetens från sin 
utbildning för att undervisa om sexuell orientering.  Om lärare inte anser sig ha kompetens nog för att 190

diskutera sårbarheten, kärleksfullheten och det komiska med eleverna, riskerar de att välja en annan film 
istället för film 5, varpå många av filmens goda egenskaper går förlorade. 
 Skolverket skriver: ”värdegrund handlar ytterst om relationer mellan människor och hur vi 
behandlar varandra”.  Därför är det som sagt viktigt att pedagogen känner sig ha tillräcklig kompetens 191

för att diskutera olika ämnen och frågor med eleverna. Samtidigt som film 5 visar att alla har en 
sexualitet och känslor genom exemplet med Jeanette och Daniel, är framställningen av dem långt ifrån 
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oproblematisk, vilket också Skolverkets granskning av läromedel och funktionshinders (o)synlighet 
visar. Genuin likabehandling och representation är svår att uppnå inom läromedel. Begrepp som 
funktionshinder och utvecklingsstörning måste förstås i olika kontexter och miljöer, och är därför svår 
att exemplifiera på ett representativt sätt.  192

 Generellt för de analyserade filmerna är att den vita mannen är den som praktiserar sex, den som 
har en sexualitet och den som njuter. Men att förenkla analysens resultat på det sättet blir problematiskt 
och för snävt. Judith Butler har konstaterat att kön är komplext och en källa till konflikter.  Att på 193

förhand bestämma sig för vem som har en sexualitet och får ge uttryck för den, är problematiskt 
eftersom det utesluter människor. Samtidigt är det svårt att exemplifiera på ett representativt sätt. 
Genom att välja och visa, väljs det också bort. Det finns en tidsram att förhålla sig till, som producent, 
som lärare och som författare av en C-uppsats. 
 Skolan konkurrerar också med andra forum för kunskapsinhämtande, däribland internet som 
numera finns tillgängligt i nästintill alla sammanhang. Det gör också att unga kan avskärma sig och surfa 
privat, på gott och ont, utan vuxnas inseende och det skapar en ny form av sårbarhet eftersom den 
unga då utelämnas till att själv tolka och förstå. Det sistnämnda är inte alltid enkelt. 
 Filmernas representation av kön och sexualitet, vad som är normalt och önskvärt återspeglar tiden 
de är producerade i. Därför kan jag inte heller döma ut äldre filmer som sämre eller dåliga, eftersom de 
fungerade och överensstämde med sin tids normalitet och tankar om önskvärt beteende. Samtidigt 
funderar jag över om en sådan ödmjukhet mot äldre tiders upplysningsmaterial inom sex och 
samlevnad helt enkelt är för snäll, vilket den troligt vis är. Att välja är också att välja bort, filmernas 
omfång gör att information måste kortas ner och syftet blir att representera allmänheten och det 
vanligaste, det normala. Det är just detta som är ett av uppsatsens fokus -hur det normala kommer till 
uttryck och hur det förändras. Ungdomar med en annan sexualitet än den (hetero)sexualitet som visas i 
filmerna, riskerar att uteslutas och inte känna att deras sexualitet är accepterad. Det gäller både för äldre 
tiders och nutida sexualkunskapsmaterial. Representation av sexualitet är viktig för att ungdomar ska 
våga fråga och kunna hitta svar på de frågor de har. 
 Filmerna visar dels vad som anses vara normalt, och vad som anses vara önskvärt. Detta berörde 
jag i kapitel 1.4 i anslutning till Bartholdsson. Det finns en god tanke bakom filmernas framställning 
och budskap, samtidigt som de onekligen också avskärmar och bidrar till andrafiering genom att inte 
representera alla. Samtidigt som det blir svårare och svårare att representera alla i en värld där alla är 
otroligt diffust och svårfångat. Det kan tänkas att det på så sätt var enklare i film 1:s referensram, 
samtidigt som den också stängde ute många och bidrog till andrafiering. Under 70-talet fanns inte heller 
de typer av forum som finns idag med internet och sociala medier, där unga idag kan finna samhörighet 
med andra utanför den närmsta geografiska kretsen. Mångfald är en tillgång, men måste också förstås 
och visas som just en tillgång för att vara det. Att tala om sex och sexualitet i allmänna ordalag gör det 
svävande, exempel ger närhet men bidrar också till andrafiering och dubbel annorlundahet om du inte 
är det exemplet visar. 
 de los Reyes m.fl. har kritiserat kvinno- och genusforskningen då den hittills utgått från en självklar 
vithetsnorm, vilket är problematiskt.  På samma sätt kan mitt analysmaterial kritiseras som att tidiga 194

filmer visat en snäv bild av vad sexualitet är och innebär, vilket kommande producenter och upplysare 
behöver ta hänsyn till. Samtidigt måste de förstås i sin egen kontext, där snävheten har en anledning 
eftersom normalitetsbegreppet ”gör två saker samtidigt: det beskriver det typiska och det utgår ifrån 
antaganden om hur det borde vara”.  Däri finns också ämnets fortsatta komplexitet. En komplexitet 195

som alltid har varit närvarande, och är närvarande inom många diskurser och ämnen. 
 Studier gjorda av RFSL Ungdom visar att det finns en utbredd psykisk ohälsa bland unga 
transpersoner.  Normer får konsekvenser i människors liv. Det är en av många utmaningar för skolan 196

och för pedagogen. Att alltid ta ställning till kön är problematiskt för många människor, och det är en 
utmaning för samhället och skolan att arbeta inkluderande. Synen på invandrare, på kvinnor, på 
transpersoner etc. som avvikare från den heterosexuella vita mannen blir problematisk, eftersom den 
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stänger ute stora delar av befolkningen och skapar ett vi och dom. Synen bidrar till att avvikare 
mystifieras, exotiseras och därmed måste kontrolleras. Ett exempel på det är hur kvinnors kroppar på 
många ställen i världen inte tillhör kvinnorna själva, utan begränsas och kontrolleras av staten genom 
lagstiftning.  197!
7. Avslutande diskussion 
Min uppsats har handlat om hur könsroller, normalitet och kontext framställs tillsammans med 
sexualitet i sexualkunskapsfilmer för grundskolans senare år och gymnasiet, och hur det normala 
förändras. Vid en första anblick kan man tro att uppsatsen handlar om sex och sexualitet, men det har 
endast använts som ett område att studera normalitetsförskjutningar inom. 
 Skola och sex är kontroversiella ämnen så tillvida att många har åsikter om det, eftersom alla har 
gått i skolan och alla har en sexualitet. Det normala är oftast självklart för oss, något som inte behöver 
beskrivas. Så långt är det normala enkelt, det behöver inte ens beskrivas eftersom det ingår i vårt 
kollektiva medvetande och är självklart för oss, därmed också svårt att se och sätta ord på. Det är först 
när vi själva eller någon i vår närhet frångår det som vi kan urskilja det normala, och vad det ställer för 
krav på oss. Eller när vi reser utomlands och/eller möter andra kulturer än vår egen. 
 Vad som är normalt beror således på kontexten, vilka rum vi rör oss i, hur vi samspelar med andra 
och läser av vår omgivning. Det blir också tydligt när vi diskuterar vår egen syn på vad som är normalt 
med människor inom andra åldersgrupper och umgängeskretsar än vår egen. Det vissa skulle beskriva 
som normala och goda ramar, skulle andra se som en kökkenmödding av gamla och fördömande dito. 
Det normala bidrar på så sätt till att inkludera vissa och samtidigt exkludera andra. 
 Filmerna som analyserats lär ut olika saker om sexualitet och vad som är normalt. Det normala 
förskjuts och förändras. Begreppet ”normal sexualitet” breddas i filmerna när de jämförs med varandra. 
I film 1 är det normala sexet vaginal penetration med penis, i film 5 har det förändrats till att vara 
många olika saker däribland onani, som också uppmuntras. 
 Det finns två definitioner av sexuell debut, den ena avser vaginal penetration med penis och den 
andra definitionen avser sex med någon annan än sig själv, vilket är två väldigt olika definitioner. 
Røthing och Bang Svendsen har studerat detta i läromedel,  vilket jag berört tidigare och även studerat 198

själv i denna uppsats. Definitionerna av vad sexuell debut innebär påverkar tonåringars bild av vad sex 
egentligen är, och vad som därmed är normal praktik av sexualitet. 
 Från film 3 och framåt finns det både teoretiska experter och praktiska experter med i filmerna. 
Teoretiskt kunniga barnmorskor, psykologer och sexualupplysare m.fl. intervjuas om sex och skydd. 
Praktiskt kunniga tonåringar och unga kändisar intervjuas om egna erfarenheter för att visa närhet till 
tittaren. Att blanda olika erfarenheter och kunskaper kan på så sätt ge filmerna djup och ge tittarna — 
eleverna — ett bra underlag för att utveckla och bredda sitt kunnande. 
 Tonåringarna i filmerna står också för något komiskt learning by doing, som att försäkra andra 
tonåringar om att det är okej att inte kunna allt. Det bidrar också till att filmerna på så sätt blir mer 
lättsamma att titta på. Samtidigt ska man komma ihåg att jag har analyserat materialet i min egen 
kontext, och att andra kan komma fram till andra saker vid en liknande analys. Ett förslag på vidare 
forskning kan således vara att låta olika människor se samma film(er) och intervjua dem om vad de 
anser om materialet — vad de saknar, vad de gillar och hur de hade föredragit en upplysningsfilm. Det 
skulle också vara intressant att göra en liknande studie inom olika kulturella sfärer och jämföra 
normaliteters (o)likheter. 
 Det kan också diskuteras huruvida sex- och samlevnadsämnet från början var för snävt formulerat, 
att äldre tiders sexualupplysning både upplyste och fördömde i samma gång och således satte upp för 
tydliga ramar om vad som är normal sexualitet. Samtidigt ska man komma ihåg att sex tidigare har varit 
ett fall för man och hustru inom äktenskapet och inget annat, att allt som faller utanför ramarna är 
onaturligt och därmed inte önskvärt. Normalitet är svårt att ifrågasätta, eftersom de flesta människor 
rör sin inom ramarna och inte påverkas eller känner av ett utanförskap därvid. Det normala är så 
normalt att det för många är provocerande att ifrågasätta, eftersom det normala också på så sätt är 
absolut, nästintill oomkullkrunkeligt. 
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 Min uppsats handlar inte om att fördöma äldre tiders sexualupplysning och hylla vår tids dito som 
den bästa. Det vore alldeles för enkelt och det skulle heller inte bidra till något, mer än att klappa 
nutiden på axeln. I vår tid är man antingen hetero-, homo- eller bisexuell. En sådan uppdelning vore 
otänkbar i t.ex antiken, därmed inte sagt att deras kultur eller uppdelning var perfekt eller bättre, endast 
annorlunda.  Vi har en tendens som människor att (be)döma saker vi ser, läser och människor vi 199

möter. Det kan därför bli väldigt frustrerande på ett sätt att inte döma eller fördöma vissa typer av 
analysmaterial som jag har med i uppsatsen. Allt material kan dömas och fördömas, det beror alldeles 
på vilket perspektiv jag väljer att göra det ur, på samma sätt som jag kan hylla samma material ur andra 
perspektiv. En fråga som jag ställt mig själv under arbetets gång har varit varför Maria i film 2 inte säger 
hur hon vill ha det till Peter. Varför hennes passivitet är så absolut och heller inte kommenteras av 
berättarna i mer negativa ordalag. Men detta är också ett uttryck för min egen kontextuella referensram 
till vad som är normalt mänskligt beteende, och antyder också vilket normalitetsperspektiv jag har 
inlärt. 
 Det normala är en osynlig referensram men samtidigt en fullt närvarande sådan. Därför är den som 
sagt svår att belysa. Det normala kan beskrivas som ett begränsat handlingsutrymme.  Den slutsats 200

som kan dras av mitt material är att det normala förändras och ramarna blir större för vad som är 
socialt accepterad sexualitet. På samma sätt omformuleras och breddas styrdokumenten och 
värdegrunden, som jag också har berört. Samhället är i ständig förändring, både på gott och ont. 
 Ämnet sex och samlevnad och skolan som institution är på så sätt bräcklig eftersom förändring 
både sker kontinuerligt och samtidigt är långsamma processer. Undervisning kräver verklighets-
förankring för att vara relevant, därför förändras sättet vi säger saker på, och vad vi säger, vilket det 
också måste göra. Det kollektiva medvetandet utökas, omformas och breddas hela tiden, samtidigt som 
vissa saker faller bort och ersätts. Historia är en viktig del i detta för att förstå omvärlden. Samtidigt har 
jag en förhoppning om att min uppsats kan vara ett diskussionsunderlag, precis som jag skrev i min 
inledning. Om inte annat för att läsaren ska ifrågasätta sin egna och självklara bild av vad som är 
normalt, för att se att det ur andras ögon kanske inte är lika vattentätt. Det gäller inte bara hur vi ser 
sexualitet och vad som är normal sådan, utan även hur vi väljer ut saker inom annan undervisning, vilka 
värden vi förmedlar. 
 I min inledning tog jag upp Welins artikel om ökat motstånd mot könsroller i sängen, hur vi faller 
in i gamla normer och roller när det kommer till sex. Forskning visar att unga människor motsätter sig 
de traditionella könsrollerna, att samhället har förändrats och blivit mer jämställt, men att sexualiteten 
och -uttrycken släpat efter.  Häri ligger skolans utmaning för sex och samlevnad. Genusperspektiv 201

borde således ha en självklar plats i undervisning,  eftersom det hjälper läraren att se normalitet och 202

material ur andra vinklar. Vi kan inte, som lärare, gå runt och utgå från att alla är heterosexuella tills 
motsatsen bevisats,  som om normbrytande sexualitet vore ett brott. 203

 Analysmaterialet visar också att filmerna är beroende av sin kontext så tillvida att de kan ses som 
färskvara. Därför är det problematiskt att använda gamla filmer i nutida undervisning, om filmerna 
används i nutid som de var menade att användas i sin egen tid, och därmed utan kommentar till 
innehållet om dess bäst före-datum. Utlåningsstatistiken för 2013 jag mejlade AV-media i Falun om, 
vittnar i sig om att äldre filmer fortfarande används i undervisning, vilket jag ställer mig frågande till. 
Det är problematiskt att använda äldre tiders sexualkunskapsmaterial. Ett exempel på detta är film 2 
som lånades ut 10 gånger under 2013 från AV-media i Dalarna. Filmen innehåller gamla sanningar om 
t.ex mödomshinnan, som idag inte alls anses ha samma betydelse, eller ens existera (!). 
 Frågan är också huruvida filmer som undervisningsmaterial är ett utdöende fenomen inom sex och 
samlevnad, eftersom det normala numera omfattar långt fler sexualiteter och -uttryck än tidigare. Det är 
därmed svårt att producera en film som är lagom lång, innehåller det mesta och kan relatera till vilken 
tittare/elev som helst. Har film således förbrukat sin roll i sex- och samlevnadsundervisning?  Detta 204

är en fråga som också kan studeras i vidare forskning. 
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 Filmen är samtidigt ett bra komplement till läraren, eftersom filmen kan beröra frågor som läraren 
upplever är utanför hens bekvämlighetszon, filmen kan ta upp svåra ämnen på ett enkelt sätt och den 
kan diskuteras i klassrummet mellan elever och läraren. Filmen hjälper till att låta läraren undervisa om 
sex och samlevnad, snarare än att undervisa i förmågan att älska. Filmen befinner sig också i 
konkurrens med andra former av media och uppslagsverk tillgängliga för eleven. 
 Vi lever i ett samhälle och kultur som är mer sexualiserat än tidigare och det ställer krav på skolan 
som institution, och på eleven som tolkande individ. Vi lever i en tid av gör-det-själv-anda, vi ska vara 
självständiga individer som klarar det mesta, och det ställer höga krav. Sexualiteten och dess uttryck 
ingår delvis i en autodidaktisk socialisation där porr än en av många kanaler för ungas förståelse av sex 
som fenomen och praktik. Frågan är också om skolan och lärarutbildningen är rustad, och rustar gott 
nog, för att lärarna ska klara att undervisa i sex och samlevnad, vilket alla behöver kunna i och med att 
det är ämnesövergripande. Forskning har också visat att lärarutbildningen också fallerar på denna 
punkt.  205

 Den slutsats som kan dras av analysmaterialet är inte en fråga om vilken film som är bäst, inte heller 
en fråga om något revolutionerande resultat eftersom den slutsats som kan dras består i att sexualitet 
och vad som är normalt, har förändrats. Resultatet är inte normbrytande eller förvånande. Ändå är det 
viktigt eftersom det belyser hur vi alltid utgår från att det normala är just normalt, och därmed absolut. 
Förändringen i uttrycket för det normala i filmerna visar att samhället har förändrats, och att synen på 
sexualitet har förändrats. Samtidigt visar materialet att det tar tid att förändra det normala och att vi ser 
förskjutningen först när vi tittar bakåt. Man kan också ställa sig frågan om vad framtida analyser 
kommer säga om vår tids normalitetsbegrepp, men svaret på den frågan kan inte ges nu. Däremot kan 
jag konstatera att det normala går att ifrågasätta, och att det är viktigt att göra det. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Sammanfattning 
Uppsatsen syftade till att undersöka hur könsroller, normalitet och kontext framställts tillsammans med 
sexualitet i audiovisuellt material framtaget för sex- och samlevnadsundervisning för grundskolans 
senare år och gymnasiet 1970 till nutid, i relation till skolans värdegrundsuppdrag. Uppsatsen har 
koncentrerats kring tre frågor — Vad lär filmerna ut om sexualitet, hur svarar filmerna mot 
styrdokumentens förklaring om skolans grundläggande värden -senare kallad värdegrund samt vad 
menar filmerna är normalt och hur förändras normalitets-perspektivet. 
 Uppsatsen var en kvalitativ undersökning av audiovisuellt material framtaget för grundskolans 
senare år och gymnasiet. Materialet analyserades ur en didaktisk aspekt med hjälp av en hermeneutisk 
och diakront komparativ metod. Filmernas förståelse av vad som är normalt sexuellt beteende har varit 
uppsatsens fokus i aspekter av vad som görs, men även vem som gör. En förståelse av vad normalitet är 
har varit betydande för analysen, vilket grundades på Åsa Bartholdssons förklaring av normalitet som 
både beskrivande och föreskrivande till sin natur. Genusanalys och feministisk etik har också varit viktig 
för förståelsen av vad socialt konstruerat kön består av och hur det samverkar med vad vi anser vara 
normalt sexuellt beteende för män och kvinnor. 
 Uppsatsens undersökning visar att filmerna lär ut olika saker om vad det normala är och innebär. 
1970 var det normala penetrerande sex mellan man och kvinna, 1987 var det normala penetrerande sex 
mellan man och kvinna eller onani. 1995 var det normala penetrerande sex mellan man och kvinna eller 
onani, 2004 var det normala omslutande sex, petting, oralsex eller onani och slutligen 2013 var det 
normala omslutande sex eller onani. Filmernas normalitet förskjuts och förändras och även vad de lär 
ut om sexualitet. Ramarna blir större för vad som är socialt accepterat och normalt. 
 Resultatet visar också att filmerna är färskvara och ska förstås i sin egen tids kontext. Därför är det 
problematisk att använda sig av äldre filmer i nutida undervisning. Normaliteten förändras långsamt 
och analysens resultat ska förstås i relation till stydokumentens beskrivning av skolans grundläggande 
värden, senare kallad värdegrund. Filmerna berör vissa delar av skolans värdegrund samtidigt som 
begreppen däri är svåra att tyda och kan tolkas på många olika sätt. I förlängningen är skolans och 
pedagogens utmaning att arbeta inkluderande och mångfacetterat samt att vad vi anser vara normalt 
alltid går att diskutera. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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