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Abstract 

Det här är en kvalitativ intervjustudie som syftar till att undersöka hur religionskunskapslärare 

undervisar om sexualitet i skiljelinjen mellan att upprätthålla antidiskrimineringslagen och 

värdegrunden, i samband med att skapa förståelse för religioners synsätt på sexualitet. Med 

kvalitativ forskningsintervju som metod, intervjuades fem religionskunskapslärare som 

undervisar på både gymnasiet och för grundskolans senare år. Därefter analyserades lärarnas 

utsagor utifrån toleranspedagogik, normkritisk pedagogik och existentiell relationspedagogik 

som teoretiska ramverk i syfte att tolka vilka didaktiska aspekter, möjligheter och svårigheter 

som är förknippat med deras undervisning om sexualitet. Resultatet visade att det fanns 

många likheter i hur de bedrev sin undervisning. Samtliga lärare upplevde att det finns en 

spänning mellan att värna om antidiskriminering och att skapa förståelse för religioners 

synsätt på sexualitet. Mangrant värnade de om rätten till att styra över sitt eget liv men också 

att det fanns nyansskillnader i vad man tryckte på i värdegrunden. Lärarna beskrev att de 

hanterade värdegrundskonflikter genom att markera, dra gränser mellan religionens och 

samhällets normer och diskutera. Vidare beskrev lärarna både didaktiska möjligheter och 

svårigheter med att undervisa om sexualitet inom religionsämnet och att de upplevde detta på 

olika sätt. För en stor del av de intervjuade fanns en gemensam nämnare i att det förekom 

didaktiska svårigheter förknippat med elevers negativa inställningar till homosexualitet men 

också om det fanns elever som tidigare varit utsatt för något. 

 

Nyckelord: Sexualitet, antidiskriminering, värdegrunden, normkritisk pedagogik, 

toleranspedagogik, existentiell relationspedagogik, religionskunskap, religionsundervisning 
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1. Inledning 
Under förarbetet till föreliggande uppsats stötte jag på en kortfilm producerad av det religiösa 

samfundet Jehovas vittnen. Kortfilmen är en animerad produktion som vänder sig till 

organisationens yngsta medlemmar, barnen. I filmen Lesson 22: One man, One woman 

kommer en liten flicka hem till sin mamma efter skolan och berättar om hur de i klassen fått 

rita teckningar på sina familjer. Flickan berättar att en av de andra teckningarna som gjorts i 

klassen illustrerat en familj bestående av två mammor och deras dotter. Flickan återger att 

läraren sagt att ”allt som betyder något är att de älskar varandra och att de är lyckliga” varav 

mamman till flickan i filmen ger sin dotter en lektion i vad Jehovas vittnens tro säger om 

detta. Mamman säger till dottern att det enda som betyder något är hur gud känner inför det 

och tar fram Bibeln. Mamman drar därefter paralleller mellan homosexuell läggning och en 

passagerare som försöker ta sig ombord på ett plan med otillbörligt bagage. Vidare förklarar 

mamman att de som lever på ett sådant sätt måste ändra sig för att få vara med i guds paradis i 

framtiden och så att säga kunna gå ombord på planet.1 Jag upprördes starkt av filmens 

antihomosexuella budskap och kände i samma ögonblick som jag såg filmen en självklarhet i 

att stå upp för allas rätt till kärlek precis som lärarinnan i filmen gjort. Det tankar som filmen 

väckte hos mig som blivande religionskunskapslärare var just den problematik som kortfilmen 

sätter fingret på. Nämligen hur jag i en framtida klassrumskontext ska kunna undervisa för att 

både verka för att upprätthålla antidiskrimineringslagen och samtidigt skapa förståelse för 

olika sätt att tro. För det behövs ett agerande som resulterar i att ingen kränks vare sig på 

grund av religion eller sexuell läggning. För mig blev en spänning mellan de båda 

positionerna påtaglig och väckte än mer mitt intresse för att undersöka saken vidare. 

Inom religionskunskapen får, enligt Skolverkets publikation Sex- och 

samlevnadsundervisning i gymnasieskolan. Sexualitet, relationer och jämställdhet i de 

gymnasiegemensamma ämnena från 2013, sexuell läggning sin plats inom kunskapsområdet 

sexualitet.2 Sex(ualitet) är ett ämne som idag genomsyrar hela vårt västerländska samhälle i 

allt från media, kultur, musik etc., till att idag och sedan många år tillbaka inrymmas i den 

svenska skolundervisningen.3 Ämnets populära plats i samhället och att det sedan fem år 

tillbaka är en del av religionskunskapens centrala innehåll i läroplanen gör området till ett 

vad jag anser vara ett aktuellt ämne att undersöka utifrån pedagogiska och didaktiska 

perspektiv.4 Sexualitet är i sin tur ett mångsidigt område som inrymmer en variation av 

tillhörande kategorier. Under det förberedande arbetet fann jag åtskilliga definitioner på 

sexualitet som utan tvivel visade på ett mångsidigt begrepp. WHO likställer sexualitet med ett 

mänskligt grundbehov som påverkar oss människor i allt från tankar, handlingar till att 

inbegripa kön, könsidentitet, sexuell läggning till intimitet etc.5 Utifrån denna definition tolkar 

jag sexualitet som ett ämne som vi inte kan skiljas från, det är ständigt närvarande och 

påverkar oss människor kontinuerligt. Det är också utifrån denna tolkning som jag anser 

ämnet visar sin betydelse och bland annat varför det har fått en plats i undervisningen.  

                                                           
1 JW.org, ”Lesson 22. One man, One woman”, tillgänglig: https://tv.jw.org/#en/video/VODChildren/pub-
pk_22_VIDEO, (hämtad 2016-05-03) 
2 Skolverket Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan. Sexualitet, relationer och jämställdhet i de 

gymnasiegemensamma ämnena. Stockholm: Fritzes, 2013 s. 63 
3 Svt.se, Heberlein, Ann, ”Problematiskt med sex i alla ämnen”, tillgänglig: 

http://www.svt.se/opinion/problematiskt-med-sex-i-alla-skolamnen, (hämtad 2016-05-02) 
4 Skolverket 2013 s. 63 
5 WHO, http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/.  Defining sexual 
health. Hämtat från internet 2016-03-29 

https://tv.jw.org/#en/video/VODChildren/pub-pk_22_VIDEO
https://tv.jw.org/#en/video/VODChildren/pub-pk_22_VIDEO
http://www.svt.se/opinion/problematiskt-med-sex-i-alla-skolamnen
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/
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Utgångspunkten för undervisning om sexualitet har enligt Skolverket sin grund i 

diskrimineringslagen som kungör att ingen får diskrimineras på grund av kön, sexuell 

läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, funktionshinder, etnisk tillhörighet, ålder, 

religion eller annan trosuppfattning. För lärare ingår arbetet med att upprätthålla 

diskrimineringslagen i det demokratiska värdegrundsuppdraget om likabehandling. Vidare 

syftar värdegrundsuppdraget till en fostransaspekt där ”utbildningen ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på”.6  

Redan i diskrimineringslagen kan den eventuella problematiken urskiljas vad gäller den 

möjliga spänning som finns mellan kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och 

religion. Antoon Geels professor i religionsvetenskap och Lena Roos universitetslektor i 

religionshistoria skriver i boken Sex- för guds skull att religioner har genom tiderna och idag 

alltid på olika sätt förhållit sig till sexualitet. Sexualitetens mångsidiga karaktär är och har 

varit ett ämne som ständigt diskuterats och betraktats utifrån både negativa och positiva 

perspektiv. Religioner har ständigt tagit ställning till vad som kan anses vara bra respektive 

dålig sexualitet.7 Det är också detta som enligt mig kan ställa till med svårigheter för lärare i 

att hantera och skapa förståelse när två världar krockar med varandra, som exemplet i början 

så tydligt visar på. Kollisionen är påtaglig vad gäller hur religion på ett tydligt vis markerar 

vad som är rätt versa fel sexualitet och skapar därför en spänning i förhållande till det uppdrag 

som Malin Löfstedt belyser i inledningen till boken Religionsdidaktik- Mångfald, livsfrågor 

och etik i skolan att undervisa i ett pluralistiskt samhälle. Löfstedt pekar på den oerhörda vikt 

som religionskunskapsämnet har i att motverka fördomar och stereotypiseringar genom att 

undervisa om människors olika levnadssätt. Författaren menar att undervisning i religion har 

en central del i att verka för att elever ska få förståelse och tolerans för det som är 

främmande.8 Att som lärare undervisa och fostra elever i att kunna tolerera olikheter kommer 

också med aspekter som kan problematiseras utifrån det Maria Rosén skriver i Normkritisk 

pedagogik- Makt, lärande och strategier för förändring att trots att värdegrunden har ett gott 

uppsåt så blir toleransperspektivet en fråga om att upprätthålla vissa normer framför andra. 

Rosén menar att toleransundervisning kan gå emot sitt eget syfte att istället för att skapa 

gemenskap skapa maktrelationer som resulterar i ett vi och dem tänk.9  

För att visa på ämnets aktualitet och dess betydelse i skolkontexten kan Skolverkets rapport 

Diskriminerad, trakasserad, kränkt? tillämpas. Rapporten återger barns och ungdomars egna 

upplevelser av provokationer i skolan. Enligt rapporten sker kränkande och diskriminerande 

handlingar på grund av de normer som genomsyrar skolkulturen. De individer som inte föll 

inom ramen för etablerade normer ansågs som avvikande och föremål för kränkande 

behandling. Skolverket pekade på att det fanns normer kopplade till bland annat religion där 

normen att vara sekulär kristen framställde andra religiösa inslag som en underordnad 

kategori. Vidare fanns även trakasserier kopplade till kön och sexuell läggning där 

                                                           
6 Skolverket 2013 s. 12-13, 17 
7 Antoon Geels och Lena Roos (red.), Sex - för Guds skull: sexualitet och erotik i världens religioner, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2010 s. 7-9 
8 Malin Löfstedt (red.), Religionsdidaktik- Mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 1. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2011 s. 9-10 
9 Maria Rosén, ”Likabehandlingslagstiftning och normkritisk potential- möjligheter och begräsningar” i: 

Bromseth, Janne och Darj, Frida (red.) Normkritisk pedagogik: Makt, lärande och strategier för förändring. 

Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala Universitet, 2010 
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heteronormen utgjorde idealet. Enligt publikationen finns all anledning att som lärare 

undervisa utifrån ett normkritiskt perspektiv där vanligt förekommande normer får 

problematiseras i syfte att motverka och omforma ojämlika maktrelationer.10 

I denna uppsats kommer jag att undersöka hur religionskunskapslärare beskriver att de 

undervisar om sexualitet i navet för den spänning som kan uppstå mellan värdegrundsfrågor 

och att samtidigt skapa förståelse för olika religioners syn på sexualitet. I vårt pluralistiska 

samhälle lever individer på många olika sätt och som i många religioner inte kan förenas med 

vissa traditioners normer. I praktiken blir de båda uppgifterna med att dels skapa förståelse för 

religioners synsätt och dels för olika sätt att leva en komplex uppgift. Hur religionslärare 

hanterar denna balansgång och dubbeltydighet är en intressant aspekt att undersöka i min 

uppsats. Som blivande religionslärare tror jag att alla utgår med en vilja och ansats att skapa 

respekt och förståelse för olika sätt att leva och tro men svårigheten ligger i att veta hur 

undervisning ska bedrivas så att alla i klassrummet respekteras och får förståelse för varandra. 

Det är av intresse för min undersökning att studera hur religionskunskapslärare förhåller sig 

till den problematik som kan uppstå mellan antidiskrimineringsarbetet och religion och hur de 

hanterar denna skiljelinje. Till redskap för min analys kommer jag att utgå från olika 

definitioner av sexualitet, normkritisk pedagogik, existentiell relationspedagogik och 

toleranspedagogik för att kunna tolka vilka didaktiska indikationer som finns i lärarnas 

undervisning. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur religionskunskapslärare för grundskolans 

senare år och gymnasiet med intresse för undervisning om sexualitet och religion tolkar, 

förhåller sig till och undervisar om sexualitet i gränslandet för arbetet med att upprätthålla 

antidiskrimineringslagen och värdegrunden, i samband med undervisning som syftar till att 

skapa förståelse för religioners synsätt på sexualitet. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka 

huruvida deras förhållningssätt kan synliggöra eventuella möjligheter och svårigheter i 

undervisningen. Därefter kommer de olika redogörelserna att analyseras utifrån olika 

pedagogiska perspektiv i syfte att tolka vilka didaktiska aspekter som kommer till uttryck i 

lärarnas utsagor. För att svara på syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur tolkar lärarna värdegrunden och ämnesplanen för religion gällande sexualitet och 

hur arbetar de utifrån styrdokumenten? 

 Hur beskriver lärarna att de hanterar antidiskrimineringsarbetet i förhållande till olika 

religioners synsätt på sexualitet? 

 Hur uppfattar lärarna den eventuella spänning som kan uppstå mellan 

antidiskriminering och olika religioners synsätt på sexualitet? 

  Vilka didaktiska möjligheter och svårigheter kan uttydas? 

 Vilka pedagogiska perspektiv kan tydas i lärarnas utsagor? 

De fyra första frågeställningarna kommer besvaras och analyseras utifrån den insamlade 

empirin som i min uppsats utgörs av intervjuer med fem religionskunskapslärare. Därefter 

besvaras den sista frågan med hjälp av uppsatsens teoretiska pedagogiska perspektiv löpande 

                                                           
10 Skolverket Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Stockholm: Fritzes, 2009, s. 15, 88, 97-98 
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genom analysen. I analysen görs också en jämförelse mellan de lärare som undervisar utifrån 

Lgr 11 och Lgy 11 med en av informanterna som inte tidigare jobbat efter de nyare 

läroplanerna. 

2. Bakgrund 
Nedan presenteras läroplanen för gymnasiet för 2011 och vad som uttrycks om sexualitet som 

centralt innehåll, vilken betydelse ämnet har i en skolkontext och hur undervisningen med 

kunskapsområdet är tänkt att bedrivas. Vidare beskrivs också vad de specifika ämnesplaner 

för religionskunskap skriver om kunskapsområdets syfte, betydelse för människors liv, plats i 

religionskunskapen men också problematik. För min undersökning är läroplanen och 

ämnesplanen av stor betydelse då styrdokumenten är utgångspunkten för lärares undervisning 

om sexualitet. Styrdokumenten är också en återspegling av de värderingar som samhället i 

stort står för. 

2.1 Sexualitet i läroplanen för 2011 
Utgångspunkten för att undervisning om sexualitet ska bedrivas i skolor är kopplat till 

rektorers uppdrag, övergripande mål och riktlinjer där de tilldelats ett särskilt ansvar för att 

elever ska få kunskaper om sex- och samlevnad etc. I läroplanen förtydligas också denna 

uppgift genom ämnesplanernas centrala innehåll där sex- och samlevnad kopplas till begrepp 

som sexualitet, kön, relationer och jämställdhet. Vidare har sexualitet sin direkta förankring i 

skolans värdegrundsuppdrag som syftar till att de mänskliga rättigheterna ska förmedlas och 

förankras hos eleverna. Sexualitet blir därför ett område som handlar om lärares arbete med 

likabehandling och något som kopplas till diskrimineringslagen där ingen får diskrimineras på 

grund av kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, funktionshinder, 

etnisk tillhörighet, ålder, religion eller annan trosuppfattning. Utifrån diskrimineringslagen 

blir sexualitetsundervisning ett viktigt arbete med att analysera normer men också i att få 

elever att känna sig trygga i sin identitet.11  

Skolverket beskriver arbetet med sexualitet utifrån ett bildligt perspektiv karaktäriserats av en 

triangel vars tre sidor symboliserar tre olika arbetssätt. Den första sidan och underlaget för 

arbetet med sexualitet ligger på de olika ämnena som har begreppet som centralt innehåll och 

de ämneslärare som ansvarar för diskussioner om temat. Undervisningen ska syfta till att 

elever får olika perspektiv, får se sammanhang kopplat till hur sexualitet varit/är en central del 

i att forma samhället och människors livsalternativ. Målet är också att elever ska få en ökad 

medvetenhet om de normer och värden som styr och påverkar oss i samtiden. Skolverket 

framhåller därför vikten av att undervisa utifrån ett normkritiskt perspektiv för att säkra 

arbetet med likabehandling.12 Den andra sidan innebär att sexualundervisningen och frågor 

kopplat till ämnet sker på enskilda lektioner eller temadagar som berör till exempel mänskliga 

rättigheter eller jämställdhet. Den tredje sidan handlar om hur lärare kan som skolverket 

uttrycker det fånga frågan i flykten. Det innebär att lärare tar tillfällen i akt när elever vill 

diskutera ämnen som är kopplat till kunskapsområdet.13 

2.1.1 Samtal som arbetsmetod 

Enligt Skolverket är samtalet som arbetsmetod ett effektivt sätt att använda sig av i 

undervisning om sexualitet. Samtalet skapar en tillmötesgående och reflekterande anda till 

                                                           
11 Skolverket 2013 s. 12-13, 17 
12 Ibid. 2013 s. 14, 26 
13 Ibid. 2013 s. 15 
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skillnad mot diskussion som arbetsmetod där elever främst ska argumentera och ta ställning. 

Samtalet är istället ett mer vänligt tillfälle till fördjupad kontakt mellan elever och lärare samt 

en situation där elever lättare kan våga återge sina tankar. Skolverket skriver att samtalet 

skapar möjligheter för elever att kunna reflektera vilket är kärnan i hur individer lär och 

motiveras.14 Vidare menas att lärare också behöver kompetens och utbildning för att kunna 

leda elever i samtal som öppnar upp för reflektion. Det krävs att pedagoger har en tydlig bild 

över var de själva står i frågor som kopplas till ämnet. Detta tillskriver också att lärare gör sig 

medvetna och kan balansera mellan det privata och det personliga, men också att 

undervisningen inte blir en fråga om att moralisera och tala om för elever vad de ska tycka 

och inte. Lärare bör istället fokusera på tydlighet och att värna om allas integritet och respekt i 

samtalen. Ett inte alltför lätt arbete som kräver mycket av pedagogen men som Skolverket 

pekar på vikten av att kunna se sina eventuella fel och misstag i undervisningen som ett 

tillfälle till lärande.15 

2.2 Sexualitet i ämnesplanen för religionskunskap för grundskolans senare år och 

gymnasiet 

Inom kursplanen och ämnesplanen för religionskunskap är syftet med undervisningen kopplat 

till områden som berör sexualitet, jämställdhet, relationer, kön och könsmönster för både 

grundskolans senare år och gymnasiet. För grundskolans centrala innehåll för årskurs 7-9 

ingår undervisning om: 

Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om 

religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.16 

Och kopplat till identitet och livsfrågor ingår vidare i det centrala innehållet för årskurs 7-9 

undervisning om: 

Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras 

i populärkulturen17 

Det centrala innehållet om hur undervisning om sexualitet ska bedrivas skrivs fram på ett klart 

uttalat vis i kursplanen för årskurs 7-9. Sexualitetsundervisningen ska först och främst beröra 

vilka konflikter och möjligheter som är förenat med att leva i ett sekulärt och pluralistiskt 

samhälle men specifikt i samband med hur sexualitet skildras inom populärkulturen. Hur 

populärkulturen skildrar sexualitet kan tolkas utgöra ett ramverk för att hantera olika 

livsfrågor som är förenat med att leva i vårt omgivande samhälle. 

För religionskunskapens arbete med sexualitet på gymnasiet framhålls att elever ska få 

möjlighet till att utveckla sina kunskaper om människors identitet i relation till religion och 

livsåskådningar. Sexualitet är en central del av människors identitet och i syftet för 

religionskunskap på gymnasiet ingår att18:  

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur religion kan 

förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.19 

                                                           
14 Skolverket 2013 s. 19 
15 Ibid. 2013 s. 20-21, 23 
16 Skolverket (a) Kursplan i religionskunskap för grundskolan. Stockholm: Fritzes, 2011 s. 1 (min fetmarkering) 
17 Ibid. 2011 s. 1 (min fetmarkering) 
18 Skolverket 2013 s. 63 
19 Ibid. 2013 s. 63 (min fetmarkering) 
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Skolverket menar att då sexualitet är så stor del av människors liv och relationer så blir dessa 

frågor inom religionskunskapen ett område för reflektion och analys. Får elever möjlighet till 

reflektion och analys kan deras eventuella fördomar komma att utmanas och de kan utvecklas 

som individer. Skolverket pekar dock på en problematik som kommer av en rapport om 

religionsundervisningen från 2012, som visade att lärare oftast fastnar vid enbart 

faktaförmedling i undervisningen. En önskan finns från Skolverket att elevernas analys- och 

reflektionsförmågor skulle kunna utvecklas mer i samband med undervisning om vilken roll 

religionen har i samtiden, Sverige och omvärlden.20 

3. Teoretisk bakgrund 
I följande avsnitt redogör jag för undersökningens teoretiska utgångspunkter. Dels tar studien 

avstamp i en definition på sexualitet där fokus ligger på sexualitetens mångsidiga karaktär och 

dels utgår undersökningen från sociologen Anthony Giddens teoretiska perspektiv på 

sexualitetens och intimitetens omvandling i det moderna samhället. Avslutningsvis redogör 

jag noggrant för olika pedagogiska perspektiv som jag använder som redskap för min 

föreliggande analys av intervjumaterialet. De tre pedagogiska perspektiv som presenteras 

nedan är toleranspedagogik, normkritisk pedagogik och existentiell relationspedagogik. Tre 

tillvägagångssätt som inrymmer åtskilliga perspektiv på vad undervisning om sexualitet kan 

utgå ifrån för att uppfylla uppdraget om likabehandling i skolor.  

3.1 Definition av sexualitet 
Sexualitet betecknas av Michel Foucault i Sexualitetens historia. Bd 2, Njutningarnas bruk 

som en term som myntats sent under historiens förlopp, i början av 1800-talet. Själva ordet 

slog enligt Foucault igenom i de västerländska samhällena i anslutning till den utveckling som 

skedde inom vissa kunskapsområden under den här tiden, som till exempel individuella och 

sociala beteenden och om mekanismer som rörde den biologiska reproduktionen. Men också 

via införandet av både tidigare och nyare normer som grundade sig på juridiska, medicinska, 

pedagogiska och religiösa inrättningar.21 Även Geels och Roos, menar liksom Foucault att 

sexualitet kan ses som en modern konstruktion och där dagens forskare och läsare väljer ut de 

delar som de anser tillhöra kategorin. Precis som nämndes i inledningen att sexualitet är 

mångfacetterat och innehåller många olika nivåer så menar Geels och Roos att det är ett 

besvärligt begrepp och att det kan röra allt från tillåtna och otillåtna sexuella relationer, 

preventivmedel till mäns och kvinnors roller.22  

Ann Heberlein, teologiedoktor, skriver i Den sexuella människan - Etiska perspektiv att det 

finns i vår västerländska kultur två huvudsakliga synsätt på sexualitet. På den ena sidan 

definieras sexualitet som något som har att göra med våra drifter och instinkter och på den 

andra sidan i termer av moral och etik. Utifrån den första benämningen förknippas sexualitet 

med vår biologi där reproduktionen ses som det centrala för människans sexualitet. Synsättet 

får enligt författaren negativa konsekvenser, där följderna av att framhålla människans 

sexualitet utifrån ”djuriska” dimensioner kan resultera i att sexualitet som inte leder till 

barnalstrande, kan betraktas som felaktigt. Den andra definitionen relateras till vad som är till 

exempel rätt och fel beteende och vars normer grundar sig i allt från vetenskap, religion, 

ekonomi till politik. Det här perspektivet talar också för att sexualitet är något som människor 

                                                           
20 Skolverket 2013 s. 63 
21 Michel Foucault, Sexualitetens historia. Bd 2, Njutningarnas bruk, [Ny utg.], Daidalos, Göteborg, 2002 s. 7-8 
22 Geels och Roos, 2010 s. 7-9 
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borde ha full kontroll över. Heberlein skriver vidare att det som blir utgången för de moraliska 

perspektiven på sexualitet blir att olika beteenden antingen ses som naturliga eller onaturliga. 

Dessa synsätt kan förändras och har gjort det genom historiens gång. Enligt Heberlein tyder 

det på att sexualitet är något mer än beteende och att det också till viss del är en mänsklig 

konstruktion vad gäller koder, uppfattningar och idéer.23  Heberleins beskrivning av de två 

huvudinriktningarna på sexualitetsuppfattning stämmer överens med WHO:s förståelse av 

sexualitet, något som författaren själv hänvisar till, och som förtydligas genom citatet: 

Sexualiteten är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller så väl man som 

kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas 

från andra livsaspekter. Sexualiteten är inte synonym med samlag, den handlar inte om huruvida 

vi kan ha orgasmer eller inte, och är inte heller summan av våra erotiska liv. Dessa kan men 

behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer: den finns i energin som 

driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka 

känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och 

gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.24 

Enligt WHO kan sexualitet likställas med att vara människa. Sexualiteten är så omfattande att 

den inte kan skiljas från oss som individer, begreppet kan genom förklaringen sägas vara en 

stor och drivande del i hur vår identitet skapas. Vidare skriver WHO att för att uppnå sexuell 

hälsa, ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande krävs en 

positiv och respektfull inställning till sexualitet och sexuella relationer. Det fordras också att 

alla individers sexuella rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls. Sexuell hälsa kan inte 

definieras, förstås eller tas i drift utan stor hänsyn till människors sexualitet.25 Sexualiteten 

ligger till grund för viktiga beteenden och är: 

… en central del av att vara människa. Hela livet omfattar kön, könsidentiteter och roller, 

sexuell läggning, erotik, njutning, intimitet och reproduktion. Sexualitet upplevs och uttrycks i 

tankar, fantasier, önskningar, övertygelser, attityder, värderingar, beteenden, rutiner, roller och 

relationer. Medan sexualitet kan omfatta alla dessa dimensioner, kan inte samtliga av dem alltid 

upplevas eller uttryckas. Sexualitet påverkas av samspelet mellan biologiska, psykologiska, 

sociala, ekonomiska, politiska, kulturella, juridiska, historiska, religiösa och andliga faktorer.26 

Citatet ovan visar på den komplexitet som sexualitet inrymmer. Det handlar inte enbart om 

sexuella förbindelser utan även om hur vi som människor tänker och handlar. Samtidigt som 

sexualitet inte kan särskiljas från vår identitet och drivkraft är den också beroende av den 

kontext vi som individer befinner oss i. Liksom Heberlein skriver så finns det ett samband 

mellan hur kultur och samhälle uppfattar sexualitet med människors utövande av den.27  

3.2 Sexualitet och normer 
Mot bakgrund av den ovan beskrivna definitionen på sexualitet skriver Janne Bromseth i 

Normkritisk pedagogik: Makt, lärande och strategier för förändring att normer, och i 

synnerhet heteronormer, genomsyrar och strukturerar både samhälle och relationer. Beroende 

på vilket kön och hur personer uttrycker och lever i förhållande till detta, så ges de olika 

                                                           
23 Ann Heberlein, Den sexuella människan: [etiska perspektiv], Studentlitteratur, Lund, 2004 s. 37-39 
24 www.ne.se, sökord: Sexualitet. (i svensk översättning) Hämtat från internet 2016-03-29 
25 WHO, Defining sexual health. Tillgänglig: 

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/.  Hämtat från internet 2016-03-29 
26 Ibid. 
27 Heberlein 2004 s. 39 

http://www.ne.se/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/
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förutsättningar. Författaren menar att de normer som följer för kön och sexualitet interagerar 

med indelande i kategorier som i sin tur åtskiljer och skapar hierarkiska förhållanden.28 

Utifrån den mångsidighet som definitionerna vittnar om visar det också på vilken komplexitet 

som genomsyrar en lärares yrke och skönjer också den utmaning som det kan innebära att 

undervisa om sexualitet.  

3.3 Intimiteten och det moderna samhället 
Den brittiske sociologen och samhällsforskaren Anthony Giddens är känd för att ha forskat 

bland annat om individens förhållande och samspel med samhället. Giddens beskriver 

sexualitetens historia utifrån ett västerländskt perspektiv och ska förstås utifrån den specifika 

kontexten som han skriver utifrån. Sexualitet är ett föränderligt begrepp i det sammanhang 

som det ingår i, sexualitet och sexualitetens historia ser därför annorlunda ut och varierar och 

omvandlas olika inom olika kontexter. Det sammanhang som Giddens skriver utifrån blir 

viktigt för förståelsen av sexualiteten i den miljö och samhälle som den svenska skolan 

befinner sig i. I sin bok Intimitetens omvandling- Sexualitet, kärlek och erotik i det moderna 

samhället diskuterar han hur sexualitet, identitet och kön formats och förändrats genom 

moderna samhälleliga processer. Giddens ger genom sin sociologiska analys en redogörelse 

för hur sexualiteten har förändrats under historien men också vad sexualiteten idag innebär.29 

Kopplat till skolkontexten är det av värde för lärare och i undersökningens fall 

religionskunskapslärare att känna till sexualitetens föränderliga karaktär. Det för att det kan 

dels finnas både liknande och åtskilda synsätt på frågor som rör sexualitet inom en och samma 

religiösa tradition och dels mellan olika religioner livsåskådningar.  

3.3.1 Sexualitet i makt och kunskapskontext 

Centralt för Giddens är att sexualitet är något mer än biologiska driftimpulser och något som 

kan ses som en social konstruktion som yttrar sig inom maktens gränser. Författaren tar oss 

liksom Foucault tillbaka till 1800-talet för att förstå hur sexualiteten som ämne för studier 

växte fram. Giddens menar att med ämnets uppkomst tillkom även diskurser som resulterade i 

att många olika makt- och kunskapskontexter utformades. I sammanhanget tillkom diskurser 

där kvinnans sexualitet både fastslogs och samtidigt skulle tillintetgöras. Bland annat sågs 

kvinnans sexualitet som direkt orsak till hysteri och andra sjukdomar som inte drabbade män. 

Den kvinnliga sexualiteten förknippades med något problematiskt och onaturligt, den 

sammanfördes med en oro och något som definitivt måste kontrolleras. Kvinnor som längtade 

efter sexuell njutning ansågs strida mot naturen och var till skillnad mot ”regeln” om mannens 

längtan ett undantag. Vidare konstaterades och ”uppdagades” även sexuell aktivitet hos barn 

som också den förenades med tanken om att det stred mot naturen. En annan diskurs som 

tillkom gällde äktenskapet och familjen där sex förknippades med ansvar och att kunna styra 

över sina egna handlingar. Kroppen kom att bli föremål för en så kallad anatomisk politik där 

de moderna organisationerna och staterna var bundna till att kunna kontrollera men också 

optimera sin befolkning.30 

                                                           
28 Janne Bromseth, Janne och Frida Darj, (red.), Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för 

förändring, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, Uppsala, 2010 s. 30 
29 Anthony Giddens, Intimitetens omvandling: sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället, Nya Doxa, 

Nora, 1995 
30 Ibid. 1995 s. 27- 29 
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3.3.2 Den romantiska kärleken och plastisk sexualitet 

En annan central del för Giddens i hur intimiteten kom att förändras från 1800- talet och 

framåt hade att göra med den äktenskapliga diskursen. Äktenskapsbildningen under 1800- 

talet kom att gå från tidigare praktiska ekonomiska grunder till att handla mer om romantik, 

uppvaktning och kärleksideal. Den romantiska kärleken blev föremål för åtskillig litteratur 

under perioden och något som kom att spridas till nästan alla samhällsklasser. 

Föreställningarna om äktenskapet som grundat på romantisk kärlek gav följderna att 

giftemålsalliansen fick en särskild betydelse och sågs som ett känslobaserat samarbete som 

kom före ansvaret över barnen.31  

3.3.3 Plastisk sexualitet 

Giddens hävdar att en viktig del i hur relationer och intimitet kom att omformas också hade 

att göra med den plastiska sexualitetens framväxt och som skedde i takt med de moderna 

preventivmedlens införande. Med skyddsmedlen kom födelsekontroll att bli ett faktum på 

1920- talet och tidigare traditioner med att skaffa stora familjer övergavs för trenden att 

kraftigt begränsa dess storlek. Enligt Giddens innebar den plastiska sexualiteten att kvinnan 

och hennes sexualitet för första gången kom att åtskiljas från graviditeter och barnafödslar 

som avlöste varandra. Sexualiteten var inte längre likvärdigt med barnalstrande.32 

3.3.4 Förändringar under 1900-talet - jagets reflexivitet 

Under 1900- talet skedde även gradvisa förändringar vad gällde synen på jaget och sexuella 

läggningar. Giddens argumenterar för att Sigmund Freuds bidrag om förhållandet mellan 

sexualiteten och jag-identiteten till den moderna kulturen är tillämpbara även på den 

mänskliga kroppen. Kroppen är enligt författaren ett instrument för sexualiteten och kroppen 

är i likhet med sexualiteten och jaget uppfylld av reflexivitet. Kroppen återspeglar jaget där 

kroppen alltid varit föremål utsmyckning, ömhetsbetygelser och strävanden efter att uppfylla 

vissa ideal. Jaget är i sin tur påverkat av ett stort utbud av material som talar om för oss hur vi 

bör leva, äta och se ut.33 

Det som tidigare var uttalat som perversioner och strängt förbjudet fick med moderniteten och 

det tidiga 1900-talets sexologer som Sigmund Freud och Havelock Ellis en nedgång. Freud 

menade att de sexuella drag som ansågs vara otillåtna drifter fanns i alla människors 

sexualitet. Både Ellis och Freud tonade ner perversionsbegreppets moraliska övertoner genom 

att påtala olämpligheten i att tala om perversion i nedsättande ordalag. Ellis kom även att byta 

ut ordet perversion mot sexuell avvikelse. Modernitetens införande ledde på sikt till att 

uppfattningarna om sexuell perversion gick över till en uppfattning om sexuell mångfald.34 

3.3.5 Sexualiteten som social konstruktion 

Giddens menar att moderniteten hör samman med en socialisering av den naturliga världen. 

Författaren pekar på att om det tidigare har varit en yttre varierande mänsklig aktivitet så har 

det med socialiseringen skett ett ökat utbyte av strukturer och händelseförlopp av samhälleligt 

organiserad karaktär. Giddens exemplifierar det genom att beskriva hur fortplantning som förr 

sågs som en del av naturen och förknippat med heterosexualitet, med sexualitetens inordnande 

i sociala relationer förändrats till att heterosexualiteten inte längre är en fastställd norm som 

                                                           
31 Giddens 1995 s. 33-34 
32 Ibid. 1995 s. 33-34 
33 Ibid. 1995 s. 35-36 
34 Ibid. 1995 s. 36-37 
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allt värderas utifrån. På sikt menar Giddens att heterosexualiteten kommer att ses som en 

bland många, som han kallar det, smakvarianter i den sexuella mångfalden.35 

3.3.6 Den rena relationen 

Ytterligare förändringar och omstruktureringar som skett inom ramen för moderniteten och 

socialiseringen är synen på relationer. Centralt för Giddens är att då kärleksrelationen tidigare 

förknippades med sexualitet inom ramen för äktenskapet så kan dagens syn på 

kärleksrelationen relateras till inom gränsen för vad författaren kallar den rena relationen. 

Den rena relationen är ett begrepp som i sitt syfte är avgränsande och kan ses som ett tillfälle 

där en social relation upprättas med hänsyn till vad individen själv kan få ut av ett längre 

förhållande. Utmärkande för bevarandet av relationen är grundat på om det förekommer 

tillräckligt mycket tillfredsställelse för de båda inblandade så att de känner att relationen är 

värd att hållas vid liv. Giddens argumenterar för att samtidigt som den romantiska kärleken 

skapade förutsättningar för den rena relationen så bidrog den även till att undergräva dess 

grundvalar.36 

Vidare skriver Giddens att en stor del i att intimiteten omvandlats har att göra med 

jämlikhetsutvecklingen och kommunicerandets möjligheter. Följderna av denna utveckling 

menar författaren resulterat i att de normer som finns relaterat till manligt respektive kvinnligt 

kön kommit att ruckas på. Strävan efter jämlikhet i den rena relationen kan enligt Giddens 

kopplas till mäns ilska gentemot kvinnornas självhävdelse i hemmet, i yrkeslivet etcetera. 

Kvinnor riktar å sin sida istället en ilska mot mäns mer eller mindre utstuderade sätt att 

förvägra kvinnor materiella förmåner i form av ekonomiska rättigheter.37  

Jämlikhetsutvecklingen har också kommit att innebära att männens tidigare maktanspråk som 

grundat sig på deras fortplantningsförmåga har kommit att ses som mindre betydande. 

Giddens liknar detta vid att männen har kommit att stympas då de utifrån en kvinnlig 

synvinkel kommit att förlora både sin kognitiva och könsmässiga funktionalitet. Det finns 

även en ilska kopplad till det kvinnliga könet som grundar sig i att kvinnor störs av männens 

autonoma ställning, något som i sin tur är avgörande för att kvinnan ska kunna känna 

personlig integritet. För heterosexuella äktenskapliga förbindelser har det fått konsekvenser i 

att det utifrån samhällsordningen kommit att underminerats till följd av sökandet efter den 

rena relationen och utövandet av den plastiska sexualiteten. Giddens argumenterar för att ju 

mer den rena relationen ses som ett ideal, desto påtagligare framträder dessa motsägelsefulla 

inställningar. Det krav som kommer av att vidmakthålla relationer genom ömsesidiga grader 

av trohet och frihet förenar sig inte väl med den rörliga natur som karaktäriserar jag-

identiteten.38 

3.3.7 Intimitetens demokratisering 

Giddens argumenterar även för att när demokratin infördes så gav det inte enbart effekter på 

offentlig makronivå utan även på mikronivå.  Demokratiseringen var från början primärt ett 

manligt projekt som efter en tid, genom kvinnors egen kamp, gjorde dem delaktiga på det 

politiska planet. För samhället innebar demokratiseringsprojektet stora förändringar som fick 

ingående konsekvenser på det offentliga området men som författaren menar även gav 

                                                           
35 Giddens 1995 s. 37 
36 Ibid. 1995 s. 58 
37 Ibid. 1995 s. 132 
38 Ibid. 1995 s. 125, 135-137 
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effekter på det personliga planet. Samhällets demokratisering och konstruktion av strukturella 

förhållanden ledde även till att dess grundläggande villkor sipprade ner till mellanmänskliga 

relationer. Enligt Giddens påverkar de varandra i en ömsesidig växelverkan där det 

framväxande autonoma jaget i den rena relationens miljö skapar åtskilliga konsekvenser för 

samhällets demokratiska praktik.39   

Det grundläggande värderingarna i det demokratiska samhället hade/har autonoma 

ambitioner, där frihet och jämlikhet är alla individers rättighet men också skyldighet att inte 

kränka. I praktiken innebar det som Giddens uttrycker det att tygla ”de starkas” frihet.  

Konstitutionell makt skulle förstås som ett underförstått kontrakt med lika villkor och som 

förhandlats fram mellan två jämlika deltagare.40 På det privata planet var principen om 

individens autonomi en av de viktigaste orsakerna till att förändringar skedde för intimiteten. 

För att kunna förhålla sig till andra på jämlika grunder gav autonomiprincipen individen en 

möjlighet att utveckla det reflexiva jaget. Principen innebar även att individer måste kunna 

erkänna andra och inte se deras eventuella utveckling och förmågor som hotfulla drag. Vidare 

bidrog autonomin också till att sätta upp gränser för den personliga sfären för att på ett 

givande sätt kunna bevara och hantera mänskliga relationer. Demokratiseringen innebar 

därför på det personliga planet att individer gavs förutsättningar att kunna sätta upp villkor för 

sina egna förhållanden.41  

3.4 Religion och sexualitet 
Sedan 2011 är sexualitet en del av det centrala innehållet i ämnesplanen för religionskunskap. 

Målet med religionsundervisningen är att elever ska få möjlighet att analysera och värdera hur 

religioner förhåller sig till sexualitet.42 Som framgår av bokens titel, Sex- för guds skull. 

Sexualitet och erotik i världens religioner, riktar sig författarna Geels och Roos till personer 

vars yrken kräver kunskap i religion och sexualitet.  I sin bok analyserar de hur religion och 

sexualitet hänger samman med varandra inom de fem stora världsreligionerna. Deras bok kan 

därför användas som ett stöd för yrkesverksamma religionslärare och lärarstudenter i 

undervisningen. 

Liksom tidigare nämnts betraktas sexualitet av författarna som ett besvärligt begrepp men 

som ändå inte går att skiljas från religion. Inom de religiösa traditionerna finns ingen specifik 

kategori som behandlar sexualitet och religionsforskare söker därför efter de ämnen som kan 

tänkas passa in under kategorin. En annan svårighet är att sexualitet och sexuella handlingars 

betydelse har varierat genom åren och att det därför också finns olika sätt att se på samma 

tema. Geels och Roos menar även att det kan vara svårt att avgöra om religion och sexualitet 

helt ska skiljas åt som begrepp eller om sexualitet ska ses som en del av det religiösa området. 

Vidare menar författarna att de stora världsreligionerna ändå på åtskilliga sätt har ägnat sig åt 

hur deras anhängare ska förhålla sig till sexualitet. Religionerna har genom tiderna och idag 

bidragit med normer om vad som kan vara bra och dålig sexualitet, hur sexualitet ska värderas 

och vad som kan känneteckna manlig respektive kvinnlig sexualitet. För att hitta hur 

                                                           
39 Giddens 1995 s. 168 
40 Ibid. 1995 s. 159-160 
41 Ibid. 1995 s. 163 
42 Skolverket (b) Sexualitet, genus och relationer i gymnasieskolans styrdokument, 2011 s. 4-5 
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religioner förhåller sig sexualitet kan texter om äktenskap, rituell renhet och mäns och 

kvinnors plikter inom den religiösa kontexten granskas.43  

3.4.1 Religionens förhållande till sexualitet och modernitet 

Gemensamt för de fem religionerna är hur de ska förhålla sig till det moderna samhället och 

de värderingar och normer som kommit av till exempel sekularisering och värderelativism. 

Författarna menar att det finns tre återkommande strategier i hur religiösa traditioner förhåller 

sig till sexualitet och modernitet. Den första kallar författarna för ordet står fast och innebär 

att de religiösa traditionerna vänt sig bort från värderelativismen och istället förespråkar de 

egna värderingarnas företräde. Den andra riktningen kallar författarna för den etiska kärnan 

står fast och innebär att religiösa traditioner i försök att anpassa sig efter moderniteten har 

diskuterat fram nya värderingar som passar den nuvarande kontexten. Slutligen finns den 

tredje strategin som kallas Ni kan stå fast men vi gör som vi vill där lekfolket valt att leva på 

det sätt som passar dem oavsett vad den religiösa eliten förespråkar. Teologernas 

tolkningsföreträde har därigenom förlorat kraft och begränsats till följd av samhällenas 

sekularisering.44 

3.4.2 Religion och genus 

Geels och Roos menar också att ett återkommande ämne inom de olika religionerna berör det 

faktum att sexualitet är kopplat till genusroller och de maktstrukturer som finns inom 

traditionerna. Som regel är den religiöst praktiserande människan en man som oftast har en 

priviligierad ställning i förhållande till kvinnor. Männen har ofta fler och mer omfattande 

plikter inom de religiösa traditionerna än kvinnor. Författarna menar att det dels kan tolkas 

som att kvinnan är befriad från de betungande plikterna men också dels som att kvinnan är 

åsidosatt och inte ses som en fullt acceptabel medlem av den religiösa traditionen. De orsaker 

som ligger bakom kvinnors begränsningar vad gäller att delta i de religiösa praktikerna 

varierar. Ibland är det kopplat till en fråga om anständighet när det gäller att separera ogifta 

män och kvinnor, att kvinnor genom sina kroppsfunktioner betraktas som rituellt orena eller 

att deras ledning över män anses opassande.45  

3.4.3 Sexualiteten som redskap för avgränsning 

Geels och Roos pekar på att religiösa traditioner ständigt under historiens gång har förhållit 

sig och uttryckt sig angående sexualitet vilket tyder på att det funnits ett behov av att 

strukturera de religiösa utövarnas förhållningssätt till sexualiteten. Religiösa företrädare har 

också förknippat sexualitet med både positiva och negativa styrkor som enligt dem har varit i 

behov av kontroll. Ett exempel som är återkommande inom många religiösa kontexter är att 

barnalstring endast bör ske inom ramarna för äktenskapet.46 

Sexualitet inom religionerna har också enligt författarna använts för att bevara den egna 

gruppens identitet i förhållande till andra. Gränser har dragits mellan den egna gruppen och 

andra för att stärka sin egen etniska, religiösa eller hierarkiska sammanslutning. Andra 

grupper har därför framställts som avvikande och betraktats som oren i försök att förhindra 

sexuella relationer och eventuella avkommor dem emellan. Skiljelinjer har också dragits för 

att skapa struktur inom religioner där de olika kategorierna värderats olika. Religiösa 

                                                           
43 Geels och Roos 2010 s. 7-9 
44 Geels och Roos 2010 s. 10 
45 Ibid. 2010 s. 10-11 
46 Ibid. 2010 s. 11-12 
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traditioner har till exempel dragit gränser mellan de som lever celibatära liv med traditionens 

övriga medlemmar och värderat dem olika.47 

3.4.4 Religion och mångkultur 

Geels och Roos pekar även på vikten att vi som medborgare i västerländsk kultur bör undvika 

ett etnocentriskt synsätt när det kommer till hur vi betraktar sexualitet. Vi bör enligt 

författarna anta en kulturrelativistisk inställning till ämnen kopplade till sexualitet som för oss 

verkar främmande. Utifrån ett sådant perspektiv betraktas beteenden och normer med hänsyn 

till de samhälleliga och kulturella förutsättningar som dessa konstituerats i. Ett 

förhållningssätt som också är av stor betydelse för att ett mångkulturellt samhälle ska kunna 

fungera.48 

3.5 Sexualitetsundervisning genom åren 
Åse Röthing och Stine Helena Bang Svendsen argumenterar i boken Sex och samlevnad: 

Perspektiv på undervisning att sexualitet är ett kulturellt fenomen som ständigt tolkas och 

tillskrivs nya betydelser och som oupphörligt varierar beroende av tid, plats och kontext. 

Dagens synsätt på sexualitet är inte detsamma som det varit tidigare i historien. För att förstå 

hur vi har fått det synsätt som vi har idag och varför det är en del av undervisningen är det 

viktigt att gå tillbaka i tiden.49  

3.5.1 Den problematiska och hälsoskadliga sexualiteten 

Den svenska sexualundervisningen arbetades fram i nära koppling till andra samhällsfrågor 

under 1700- talet. Sexualupplysningen under den här tiden och långt in på sena 1800- talet var 

en konsekvens av att befolkningen spred veneriska sjukdomar. För att stävja problemet med 

de grasserande könssjukdomarna menade debattörer för folkbildningen att befolkningen 

behövde utbildning i frågor som berörde sexuallivet framför moralpredikningar. Enligt 

författarna kan upplysningen ses som en del av att fostra och förbättra folkhälsan hos 

samhällets medborgare. I och med att sexualupplysningen kopplades till folkhälsan och de 

problem som sexualiteten orsakade, hamnade sexualitetens lustfyllda betraktelsesätt i 

skymundan. Fokus hamnade istället på den problematik och de hälsoskadliga aspekter som 

sexualitet kunde medföra.50 

3.5.2 Sexualiteten som rättighet 

Enligt Röthing och Bang Svendsen rådde under 1800- talet en så kallad medikalisering av 

sexualiteten. Dåtidens läkare och samhällsdebattörer ansåg att sexualiteten skulle gå hand i 

hand med återhållsamhet och självkontroll. Genom detta tog staten vid där kyrkan tidigare 

moraliserat över oäktenskapliga förbindelser och försökte i egenskap av läkare både påverka 

själva aktens utförande, syfte och i vilken utsträckning befolkningen skulle nyttja sin 

könsdrift. I skuggan av den negativa synen på sexualitet som i behov av kontroll och 

fördömandet av icke- produktiv sexualitet så växte det fram röster som bejakade rätten till 

barnbegränsning. RFSU grundades 1933 i motstånd till den lag som stiftades 1910 som gällde 

förbudet mot upplysning och bruk av preventivmedel. Under 1930- talet drev och 

                                                           
47 Ibid. 2010 s. 12-13 
48 Geels och Roos 2010 s. 14 
49 Åse Røthing, och Helena Bang Svendsen, Sex och samlevnad: perspektiv på undervisning, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2011 s. 32 
50 Ibid. 2011 s. 76 
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förespråkade förbundet RFSU frågan om att införa sexualundervisning i skolan för att med 

kunskap förändra befolkningens vanor och handlingssätt.51 

3.5.3 Den första sexualundervisningen 

Ett tiotal år senare, 1955, blev Sverige det första landet i världen med att införa obligatorisk 

sexualupplysning i skolorna.52 1950- talets sexualundervisning präglades av återhållsam 

kunskapsförmedling om hur ungdomar bäst kunde undvika könssjukdomar. I undervisningen 

som oftast sköttes av skolans biologilärare idealiserades och prisades självdisciplin och 

sexuell avhållsamhet. Ofta framhölls också olika föreställningar om mäns och kvinnors 

skillnader i förhållande till sexualiteten. Vidare framhävdes också ”baksidan” av intimiteten 

där till exempel oönskade graviditeter fick statuera exempel.53  

3.5.4 Från snäv till mer tolerant sexualundervisning 

Under 1960- talet kom den tidigare sexualupplysningen att kritiseras då många ansåg att 

undervisningen betonade en alltför negativ bild av sexualitet. Kraven som ställdes på 

undervisningen gällde att lärare istället borde framhålla en mer liberal och tolerant syn på 

sexualitet. Under 1970- talet utformades därför en ny lärarhandledning om undervisning i sex- 

och samlevnad. Här betonades att sexuella relationer mellan unga skulle accepteras och likaså 

en ökad tolerans i förhållande till homosexualitet. Undervisningen skulle ha en mer öppen 

inställning till sexualitet och ge kunskaper om goda relationer som i sin tur kunde medföra ett 

tillfredsställande samliv. Undervisningen om sexualitet skulle nu inte enbart vara en del utav 

biologiämnet utan även gälla flera ämnen där sexualitet skulle belysas utifrån psykologiska, 

etiska och sociala perspektiv.54  

3.5.5 Sexualitetsundervisning under 1990-talet och fram till idag 

Mycket utav 1970- talets sätt att undervisa om sexualitet följde med in i kursplanerna från 

1994. Sexualitet i läroplanen för 1994 fick dock kritik för att hålla alltför vaga kunskapsmål 

och att sexualitet inte hade en särskilt tydlig och stark ställning i undervisningen. Även om 

undervisningen till skillnad från tidigare år höll en mer positiv inställning till ämnet så visade 

undersökningar från 1990- talet att fokus oftast hamnade på problematiska sidor som 

sexistiskt språk, sexuellt våld och ojämlika förhållanden mellan könen.55  

Utifrån kritiken av läroplanens vagt hållna utformning i ämnet formulerades med 2011 års 

läroplan kunskapsmål som gav sexualitet en starkare position i undervisningen. Här arbetades 

kunskapskrav som refererar till sexualitet in i kursmålen för biologi, historia, svenska, religion 

och samhällskunskap. 2011 års läroplan karaktäriseras av en ökad medvetenhet om 

sexualitetens betydelse i samhället. Røthing och Bang Svendsen menar att orsaken till att 

läroplanen har skrivit fram mer konkreta exempel på hur sexualitet är oskiljaktig från 

skolämnena kan tolkas som att det funnits ett behov hos lärare att få hjälpmedel och skäl till 

att bedriva undervisningen utifrån kursplanerna.56  

                                                           
51 Ibid. 2011 78-79 
52 Ibid. 2011 s. 77-79 
53 Röthing och Bang Svendsen 2011 s. 81-82 
54 Ibid. 2011 s. 82-84 
55 Ibid. 2011 s. 84-85 
56 Ibid. 2011 s. 85-87 



17 

 

4. Tidigare forskning 

4.1 Rapport om skolans sexualitetsundervisning 
Den senaste rapport som skrivits som behandlar sex- och samlevnadsundervisningen är 

Skolverkets Nationella kvalitetsgranskningar 1999.  Granskningen motiverades utifrån att 

ämnet borde ingå i alla ämnen och att det förekommit signaler från skolor om sexuella 

trakasserier och könsmobbing. I rapporten framkom att undervisningen i ämnet under den 

dåvarande läroplanen kännetecknades av stor variation. Många skolor hade nästan ingen 

undervisning alls, de hade olika undervisningsinslag och undervisningen nådde inte heller 

fram till alla elever. I rapporten trycktes det på hur viktig skolan är för att reflektera över och 

utveckla kunskapsområdet men också för att det finns ett stort utbud av anspelningar på 

sexualitet i informationssamhället. Skolverket menade även att det ständigt föränderliga 

begreppet var i behov av att kontinuerligt begrundas och där skolan spelar en viktig roll i att 

vara en mötesplats för den typen av samtal. I rapporten framgick även att lärare fått för lite 

hjälp i hur de skulle hantera sexualitet och jämställdhet i undervisningen, främst därför att 

uppdraget tilldelats rektorer.57 En problematik som granskningen visade var att lärare ofta 

hade svårigheter med att behandla temat homosexualitet. Oftast togs ämnet upp när elever 

uttryckte sig i nedsättande ordalag vilket pekade på att homosexualitet antingen 

osynliggjordes eller togs upp utifrån ett problemperspektiv.58 Vidare förekom 

jämställdhetsperspektiv i undervisningen för äldre elever i mindre grad än för tidigare åldrar. 

Det förekom även olika sätt att ta upp ämnet i undervisningen beroende på om det var pojkar 

eller flickor. Flickors undervisning handlade mer om att de som offer behövde stärkas medan 

den undervisning som pojkar fick ta del av skulle kunna tolkas som att de betraktades som 

förövare. Könen hölls också åtskilda vad gällde undervisningen och kunde på så sätt leda till 

att befästa gamla föreställningar om könens varande, tyckande och tänkande.59 

Granskningens syn på lärande visade på vikten av att i klassrumskontexten hålla en dialogisk 

undervisning där elever av båda könen får utrymme för att tala och ta del av varandras 

erfarenheter och verklighetsuppfattningar. I rapporten eftersöktes en undervisning där 

kunskap skapas i samtalet framför det traditionella sättet att undervisa. Vidare visade 

granskningen också att lärare kände sig osäkra vad gällde samtalet som arbetsmetod och 

ämnet som kunskapsområde. Många lärare kände också att de behövde mer kunskaper i 

samtalsmetodik och konfliktlösning. En del lärare kände även sig rädda för de eventuella 

reaktioner som kunde komma från elevers föräldrar med utländsk bakgrund medan andra 

lärare såg ämnet som en tillgång till integration. I granskningen framkom även att det kan 

saknas redskap för lärare att kunna se möjligheterna framför hindren i undervisningen om 

sexualitet.60 

                                                           
57 Skolverket, Nationella kvalitetsgranskningar 1999: [skolors arbete mot mobbning och annan kränkande 

behandling: sex- och samlevnadsundervisningen: undervisningen om tobak, alkohol och andra droger], Statens 

skolverk, Stockholm, 2000 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=605, 2000 s. 53-54 
58 Ibid. 2000 s. 79-80 
59 Ibid. 2000 s. 80-82 
60 Ibid. 2000 s. 83-84, 90, 95 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=605
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5. Teori 

5.1 Perspektiv på sexualitetsundervisning 
För att knyta an till inledningen om sexualitetens betydelse för att skapa förståelse och 

trygghet i både skola och samhälle menar också Johanna G. Lundberg i Sex- ett 

kunskapsområde? när hon skriver att utredningar som gjorts i skolorna gällande 

sexualundervisningens funktion, har visat att de skolor som bedrivit en genomtänkt 

sexualundervisning också haft mindre problem med kränkande språkbruk och jargonger.61 

Sexualitetsundervisningens roll är utifrån både ett samhälls- och individperspektiv viktigt 

ämne för att skapa trygghet och harmoni. Men svårigheten kan finnas i att många inte vet hur 

de ska ta sig an de problem som finns på skolor i egenskap av kränkningar och mobbing. Som 

lärare är det därför av värde att hitta rätt redskap som är användbara i 

sexualitetsundervisningen, för att kunna ta sig an eventuella didaktiska problem och 

situationer i klassrummet.  

5.2 Toleranspedagogiskt perspektiv 
Nedan redogör jag för begreppet tolerans som ett pedagogiska perspektiv som jag valt som 

redskap i analysen av intervjumaterialet. Valet motiverar jag utifrån toleransens centrala 

position i värdegrunden som genom sin ställning markerar att begreppet är något som lärare 

förhålla sig till samt bör förmedla och förankra hos eleverna.  

5.2.1 Vikten av tolerans  

Pia Nykänen, universitetslektor för pedagogik, kommunikation och lärande, i hennes 

doktorsavhandling Värdegrund, demokrati och tolerans - Om skolans fostran i ett 

mångkulturellt samhälle, skriver utifrån grundskolans kontext vad beträffar fostran, utbildning 

och undervisning. Enligt författaren är tolerans avgörande för att ett mångkulturellt samhälle 

ska kunna fungera. Samhället inrymmer människor med olika bakgrunder, normer och 

värderingar etc. som i enlighet med det Habermas skriver förutsätter ett överordnande av de 

demokratiska värdena parallellt med att olika synsätt respekteras och bemöts på ett 

oförbehållsamt sätt.62  

5.2.2 Innebörden av tolerans 

Nykänen skriver att utifrån att tolerans ingår i skolans fostransuppdrag kan det tydas vara 

något som bör prioriteras. Vidare skriver författaren att för en lärare kan det vara viktigt att 

känna till om tolerans både kan öka och minska. För det har Nykänen utvecklat ett 

analysschema som innebär att tolerans och en tolerant handling förutsätter att det finns en 

motvilja mot något men som samtidigt ändå kan accepteras. Ju mer motvilja som finns mot 

något men där acceptansen ändå vidmakthålls resulterar i att personen i fråga blir mer 

tolerant. Toleranshandlingen inbegriper också en maktaspekt där den som tolererar har 

makten att vidta åtgärder men som ändå undviker att agera.63 I en skolkontext menar Nykänen 

att synen på tolerans i Lpo-94 är förenligt och likvärdigt med ett personligt karaktärsdrag eller 

en dygd, något som genom ett undervisningssammanhang kan och bör byggas upp. Fokus 

                                                           
61 Johanna G. Lundberg, ”Sex- ett kunskapsområde?”, i: Franck, Olof (red.) Genusperspektiv i skolan- om kön, 

kärlek och makt. Lund: Studentlitteratur AB, 2007 s. 14 
62 Pia Nykänen, Värdegrund, demokrati och tolerans: om skolans fostran i ett mångkulturellt samhälle, [Ny 

utg.], Thales, Stockholm, 2009 s. 12, 85, 141 
63 Ibid. 2009 s. 147-148 
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läggs på acceptans som ett positivt värde där elever bör uppmuntras till att utveckla sin 

acceptansförmåga för det som de inte tycker om.64  

5.2.3 Skäl till tolerans 

Nykänen menar också att det inte enbart räcker med ett ytligt förmedlande av varför tolerans 

behövs. Författaren pekar på fyra olika skäl till varför tolerans behövs. För det första så måste 

pedagoger kunna konkretisera, motivera och skapa respekt för de liberala värdena som 

tolerans vilar på för att elever ska förstå toleransens vikt. Här handlar värdena om rätten till 

frihet och att själv kunna bestämma över sitt liv. Undervisning behövs därför på ett betydande 

vis präglas av ett mångfaldsperspektiv.65 För det andra menar Nykänen att vi behöver vara 

toleranta därför att vi alla är födda in i olika normer och värderingar som redan finns i vår 

omgivning och som vi själva inte haft möjlighet att välja.66 Därefter pekar Nykänen på J.S. 

Mills som ett tredje alternativ till varför tolerans behövs utifrån att vi själva kan ha felaktiga 

uppfattningar om ting men som genom diskussion av andras åsikter kan bidra till att vi finner 

det som är mer sant. Det fjärde argumentet bygger på Geoffrey Harrisons förklaring att vi bör 

titta på vad tolerans resulterar i. Poängen finns i att om vi inte kan enas om att vi är av skilda 

meningar så leder det till att vi ständigt kommer att befinna oss i moraliska dispyter.67  

5.2.4 Gränser för tolerans 

Nykänen menar också att tolerans inte innebär att vi kan tolerera allt utan att det krävs att vi 

ibland sätter upp gränser för hur vissa normer tar sig i uttryck. Det gemensamma intresset 

borde vara ett samhällsstabilitetsskäl, som innebär att utgå från att se till så att samhället inte 

sätts ur funktion.68 För det krävs också att vissa värderingar har företräde framför andra. I en 

skolkontext är det just värdegrunden som är grundläggande.69 

5.3 Normkritiska pedagogiska perspektiv  
I följande avsnitt beskriver jag på ett utförligt sätt det normkritiska perspektivet som ett 

pedagogiskt verktyg. Det normkritiska pedagogiska perspektivet kommer att användas som 

redskap för efterföljande analys av intervjumaterialet. Valet motiveras utifrån att Skolverket i 

sin publikation om sex- och samlevnad framhåller värdet av att undervisa utifrån ett 

normkritiskt perspektiv för att främja lärares uppdrag om likabehandling.70 

5.3.1 Normkritik och tolerans 

Ett av de redskap som kan vara av intresse i sammanhanget och av värde för att kunna bemöta 

och klara av didaktiska svårigheter förknippat med sexualitetsundervisning kan vara att arbeta 

utifrån eller känna till normkritisk pedagogik. I skolans verksamhet är arbetet med 

värdegrunden och likabehandlingsfrågor centrala för undervisningen. Lärares uppdrag handlar 

om att lära eleverna att tolerera olikheter och att motverka kränkningar. Men 

toleranspedagogiken kommer också med svåra didaktiska problem och Maria Rosén skriver i 

boken Normkritisk pedagogik: Makt, lärande och strategier för förändring att den 

normkritiska diskursen växte fram utanför den akademiska verksamheten jämsides 

utvecklingen av post- strukturalistisk genusforskning som berörde hur normer skapades och 
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upprätthölls i skolan. Normkritiken växte fram i motsatsförhållande till toleranspedagogiken, 

där det ansågs att den senare snarare befäste normer framför att utmana dem. 

Toleranspedagogiken kom att kritiseras utifrån att den i praktiken motverkade sitt eget syfte i 

och med att dess omtänksamhet om andra baserades på de särskilt gynnades villkor. Som 

författaren skriver kom toleranspedagogiken istället att lära elever att utöva makt framför att 

främja jämställdhet. En känsla av ”vi” och ”dem” skapades framför ett ”vi”.71 I konstrast så 

grundar sig den normkritiska pedagogiken enligt Rosén på en tanke om etik där kunskapen 

om hur normer skapas och vilka konsekvenser de får för marginaliserade grupper i skolan och 

samhället ska förmedlas.72 Lotta Björkman skriver i samma bok att normkritik inte handlar 

om att skapa tolerans och förståelse för ”de” utan istället att synliggöra hur normer skapar 

uppdelningar i ”vi” respektive ”de”, ”normalt och ”onormalt” och vilka effekter det får för de 

som faller utanför normen.73  

5.3.2 Behovet av självreflektion 

Normkritisk pedagogik syftar till att synliggöra normer som indelar oss i olika kategorier men 

för att som lärare kunna använda metoden är det viktigt att börja med att granska sig själv. 

Både Rosén och Renita Sörensdotter i Normkritisk pedagogik: Makt, lärande och strategier 

för förändring pekar på vikten av att reflektera över sig själv74 som lärare eftersom den egna 

positionen och bakgrunden påverkar och är avgörande för hur undervisningen utformas.75 

Självreflektion kan leda till att lärare själva upptäcker att de kanske sitter inne med normer 

som kanske rentav motverkar uppdraget. För lärare kan det vara en skrämmande upptäckt och 

som Lotta Björkman skriver om detta i Normkritisk pedagogik: Makt, lärande och strategier 

för förändring att lärare behöver lära sig att se potentialen i de misstag som de gör. Misstag är 

ofta kopplat till en stressfaktor i pedagogiska sammanhang men Björkman menar att felstegen 

ger lärare en chans till att lära om och skapa en mer intressant undervisning genom att släppa 

den egna prestigen. Ett prestigelöst arbetssätt innebär att lärare måste förändra synsättet på 

undervisningen genom att istället för att stå inför eleverna lära tillsammans med dem.76 

5.3.3 Queerteori 

Enligt Sörensdotter är queerpedagogik ett fruktbart arbetssätt för att kritisera och öppna upp 

för ny kunskap och tolkningar av det som vi ser fastställt och ”normalt”. Utgångspunkten för 

queerteori är att lära om hur vi alla gör oss delaktiga i att upprätthålla och/eller kritisera 

normativiteter. Teorin kommer med en vilja att ifrågasätta och förändra normer som är 

kopplade till genus och sexualitet. Centralt för arbetssättet är att utmana positioner och 

förhållningssätt gentemot andra och för att få en förändring hos elever vad gäller deras tankar 

och agerande, så krävs en undervisning som både utmanar och stör elevernas 

verklighetsuppfattningar. Arbetsmetoden kräver också att lärare skapar situationer för lärande 

                                                           
71 Maria Rosén, ”Likabehandlingslagstiftning och normkritisk potential- möjligheter och begräsningar” i: 
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och fångar tillfällen där lärande kan ske, ett sätt som även kan leda till disharmonier. 

Sörensdotter menar att det är just sådana tillfällen som är en tillgång för queerpedagogiken. 

Arbetssättet kräver att läraren går ifrån det traditionella sättet att undervisa och släpper 

kontrollen för att kunna nå sina elever. För det krävs också att pedagogen har många olika 

metoder för att alla elever ska få möjligheten att utveckla sitt kritiska tänkande.77 

5.3.4 Genusordning och heteronormativitet 

Sörensdotter skriver att normer kan vara något som vi medvetet eller omedvetet handlar, 

tänker och talar utifrån. Normer gör att vi indelas i grupper och blir föremål för olika typer av 

förväntningar utifrån genus, sexualitet, etnicitet, klass, ålder och funktionsförmåga. De som 

inte passar in i den tänkta normen anses udda och kan vara föremål för bestraffningar eller 

osynliggörande. Sörensdotter menar att det finns förväntningar på hur till exempel kvinnor 

bör se ut och bete sig för att leva upp till sitt kön. 78 Kajsa Tegnér skriver om detta i boken 

Genusperspektiv i skolan - Om kön, kärlek och makt hur till exempel den maktordning som 

kan kopplas till kön har genomsyrat våra olika kulturer genom historiens gång. I den 

könshierarkiska uppdelningen har män och kvinnor skiljts åt och där kvinnan underordnats 

männen. Enligt författaren är den manliga dominansen så vanligt förekommande att dess 

föreställningsvärld tas för given och ses som en självklarhet i de flesta kulturer. Vidare skriver 

Tegnér att genusordningen även har betydelse i den faktiska lärosituationen och att analysen 

visat att det finns maktordningar vad gäller lärares verksamhet när det kommer till 

kunskapssyn där den färdiga kunskapen och den tekniska rationaliteten överordnades den 

ofärdiga kunskapen och omsorgstänkandet. 79 Likaså förväntas män och kvinnor leva i 

heteronormativa relationer. Love Nordenmark skriver i Normkritisk pedagogik: Makt, lärande 

och strategier för förändring att heteronormen sällan är något som ifrågasätts till skillnad från 

homosexualitet.80 Fanny Ambjörnsson skriver i, I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet 

bland gymnasietjejer att heteronormen är betydande för att upprätthålla den västerländska 

genusordningen där män och kvinnor rangordnas. I uppdelningen mellan könen finns starka 

förväntningar på att män och kvinnor ska känna åtrå och eftertrakta varandra. Ambjörnsson 

menar att heteronormen är en del av ett socialt system med normer, värderingar och hierarkisk 

uppdelning som också berör individers identitet och position.81 I tonåren är heterosexualitet 

förknippat med att bli vuxen. Den som inte lyckades skaffa en partner av motsatt kön 

betraktades som att inte ha uppnått tillräcklig mognad för att lyckas med sin ansträngning.82 

Författaren menar att den som faller utanför den heterosexuella normen inte enbart sågs som 

mindre mogen. För pojkar innebar den manliga homosexualiteten en negativ motpol som de 

skapade sitt egen heterosexuella identitet utifrån. Kvinnliga homosexuella betraktades som 

                                                           
77 Renita Sörensdotter, ”En störande, utmanande och obekväm pedagogik. Om queerteoriernas relevans för en 

normbrytande undervisning”, i: Bromseth, Janne och Darj, Frida (red.) Normkritisk pedagogik: Makt, lärande 

och strategier för förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala Universitet, 2010 s. 135, 142-143 
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79 Kajsa Tegnér, ”Om genusordningens betydelse för lärares lärande” i: Franck, Olof (red.) Genusperspektiv i 

skolan- om kön, kärlek och makt. Lund: Studentlitteratur AB, 2007 s. 124, 126, 130, 135-136 
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82 Ibid. 2004 s. 116 
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mindre kvinnliga och framställdes i motsatsen till det normativa feminina som något farligt, 

våldsamt och avvikande Andra.83 

Även Lars Gårdefeldt skriver i avsnittet ”Det finns nog inga homosexuella på vår lilla skola” i 

boken Genusperspektiv i skolan - om kön, kärlek och makt om hur de som inte faller inom 

ramen för heteronormativitet är utsatta för homofientlighet i skolan. Homosexuella 

objektifieras och används som medel för att höja den egna statusen bland många 

skolungdomar. Vanligt förekommande var att elever talade i negativa och fördömande 

ordalag om och avgränsade sig till homosexualitet.84 Gårdefeldt skriver att förutom att 

homosexuella elever kan ha en hemmiljö som präglas av våld löper homo-, bi- och 

transpersoner också en ökad risk att utsättas för mobbing av både lärare och studiekamrater.  I 

skolan som ska verka för jämställdhet och som skulle kunna vara en frizon för de elever som 

utsätts för förtryck hemma, visade en kartläggning från 2004 att skolan genomsyrades av 

homofientlighet.85 Gårdefeldts kapitel visar på hur viktigt det är för lärare att bryta det 

utanförskap som homo-, bi- och transpersoner är försatta i. Författaren argumenterar för att 

det helst bör börja redan i förskolan där pedagoger kan visa på att det finns olika former av 

familjer men också att som lärare för äldre åldrar reflektera över det egna språkbruket och 

livsförståelsen så att inte det heternormativa maktordningen ytterligare förstärks och 

återskapas.86  

5.3.5 Intersektionalitet 

Ett annat viktigt redskap att använda i undervisning för att motverka stereotypiseringar och 

återskapande av maktordningar är ett intersektionellt perspektiv. Janne Bromseth skriver i 

Normkritisk pedagogik: Makt, lärande och strategier att ett intersektionellt perspektiv visar 

på att det finns fler maktordningar utöver de som kan kopplas till kön- och sexualitetsnormer. 

Det intersektionella perspektivet syftar till att synliggöra hur åtskilliga maktförhållanden 

interagerar med varandra i att vidmakthålla normer. Den normativa position en individ har är 

format av den specifika kulturella kontexten som personen befinner sig i och resulterar i olika 

former av andragörande.87 Likaså skriver Anna T. Höglund i Genusperspektiv i skola - om 

kön, kärlek och makt att metoden fokuserar på korsningen mellan samhällets olika 

maktordningar. Maktordningarna kan vara grundade på etnicitet, genus, hudfärg, nationalitet, 

klass etc. och beroende på hur de samverkar med varandra är avgörande för hur identiteter 

formas.88 

5.3.6 Kulturanalytisk förmåga 

För att bemöta individers olikheter och kunna utmana normer i undervisningen argumenterar 

Tegnér för att kulturanalytisk förmåga är det viktigaste verktyget för lärare att odla. Detta för 

att kunna urskilja vissa situationers maktdimensioner i syfte att hålla en jämställd 
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undervisning. Med kulturanalytiska medel kan lärare skapa trygga skolmiljöer att kunna hålla 

ifrågasättande samtal.89 Tegnér menar att det är viktigt att: 

 Se och lyssna till individen framför att osynliggöra 

 Ta individen på allvar framför att förlöjliga 

 Informera framför att undanhålla 

 Klargöra betydelsen av ansvar och att ta konsekvenser framför att skuldbelägga 

 Intersubjektivera framför att objektifiera 

 Utöva icke-våld framför att hota eller bruka former av våld90 

Den kulturanalytiska förmågan grundar sig i socialkonstruktionism vars synsätt vilar på att det 

inte finns någon absolut och färdig kunskap. Den realitet som vi känner till är skapad av oss 

och vårt sätt att dela upp vår verklighet. Inom socialkonstruktionismen framhålls samspelet 

mellan människor som upphovet till verkligheten vilket Tegnér menar är ett gott medel för 

lärares lärande och utveckling av yrkesutövandet.91 

5.4 Existentiell relationspedagogik 
Nedan presenteras och redogörs för det tredje pedagogiska perspektivet som jag avser att 

använda i analysen av intervjumaterialet. Valet av den existentiella relationspedagogiken som 

redskap för analys motiveras utifrån att relationer liksom sexualitet är en sådan central del av 

människan. Att leva förutsätter också ett liv fyllt av kärlek och relationer, utan detta kan 

människan inte överleva. 

5.4.1 Den existentiella relationspedagogikens grunder 

Olof Franck, docent i religionsfilosofi, skriver i boken Genusperspektiv i skolan - om kön, 

kärlek och makt om arbetet som kärlekslärare. Kärlekslärare utgår i undervisningen från en 

existentiell relationspedagogik som enligt Franck grundar sig i vad jag tolkar vara ett 

holistiskt synsätt, med en uppfattning om alla människors delaktighet i den existentiella 

helheten.92 Byggstenarna i pedagogiken utgörs av värnandet av de demokratiska värdena och 

människors universella rätt till att uppleva en meningsfull tillvaro.93 Precis som titeln, 

kärlekslärare, uttrycker så ligger fokus på kärleken och relationer som ett allmänmänskligt 

behov som alla individer längtar efter och har rätt till.94 Kärleken ifråga som ska förmedlas 

lärare till elev handlar inte om en ytlig betraktelse av relationer och samliv utan om en i 

hjärtat djupt förankrad kärlek som inrymmer människors variationer och betraktar 

annorlundaskap som en värdefull tillgång till lärande och kunskap om livets alla möjligheter. 

För att detta ska fungera i en skolkontext krävs att lärare är öppna, vidsynta och toleranta samt 

att de i sin undervisning problematiserar det som i samhället/klassrummet betraktas normalt 

versa avvikande. Lärare har också rätten på sin sida att sätta ned foten vad gäller sådant som 

strider mot de demokratiska värderingarna men inte utan att göra källan till konflikt till 

föremål för analys och att förklara varför till exempel vissa åsikter inte är förenliga med 

värdegrunden. Det pedagogiska tillvägagångssättet är inte helt enkelt att fullfölja utan de 
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demokratiska värdenas förankring. För lärare är det även svårt att få goda resultat om det 

finns en strävan att vara politiskt korrekt.95 Pedagogiken bygger på synsättet att kärlek inte 

kan vara fel så länge det inte skadar den som utövar den eller andra. Vidare talar pedagogiken 

för att religionsfrihet inte innebär att det finns en rätt att kränka andra, vare sig på grund av 

kön, sexuell läggning eller sexuell identitet.96 I likhet med ovan beskrivna normkritiska 

pedagogik ligger också i den existentiella pedagogiken en vilja att ifrågasätta vanligt 

företagna normer som kan kopplas till kön och genus samt att utgå från en queerteoretisk anda 

i att värna om alla människors rätt till annorlundaskap.97 

5.5 Teoretiskt analysredskap - en sammanfattning 
I följande avsnitt redogör jag sammanfattande för de teoretiska verktyg som jag anser vara av 

värde för den efterföljande diskussionen av studiens analys. Summeringen görs av den 

teoretiska bakgrunden och den tidigare forskningen som ligger till grund för min 

undersökning.  

Sexualitet en central del av människans identitet - Sexualitet är ett mångskiftande begrepp 

men också ett avgörande grundbehov som påverkar allt från drifter till människans tankar och 

handlingar. Sexualitet kan inte skiljas från människan. Det finns i enlighet med det Heberlein 

skriver två sidor av hur sexualitet betraktas. Dels utifrån våra drifter och instinkter och dels 

utifrån etik och moral.98 

Sexualitet som viktig komponent inom religion - Religioner har genom tiderna på olika sätt 

förhållit sig till ämnet för att avgränsa sig som grupp men också för att reglera och kontrollera 

religiösa utövares sexualitet. 

Sexualitet är föränderligt - Likt Giddens skriver kan sexualitet ses som en social 

konstruktion som ständigt förändras, omvandlas och yttrar sig inom gränserna för makt och 

det omgivande samhällets struktur. 

Sexualitet i undervisning är förnuftsmässigt motiverat - Sexualitetsundervisning har i 

forskningssammanhang bevisats vara avgörande för att minska kränkningar och mobbing i 

skolor. Det är också centralt för att skapa förståelse för olika sätt att leva. För en skola som 

befinner sig i ett samhälle som präglas av mångfald är sexualitetsundervisning betydande för 

arbetet med värdegrunden och likabehandlingsarbetet. 

Tolerans har en betydande plats i värdegrunden - Tolerans är en förutsättning för att ett 

mångkulturellt och pluralistiskt samhälle ska kunna fungera. 

Våra normer färgar vår syn på sexualitet - Viss problematik är kopplat till 

sexualitetsundervisningen. Svårigheterna är förknippade med de normer som genomsyrar vårt 

samhälle och får oss att tycka och tänka på olika sätt. Det normkritiska perspektivet 

ifrågasätter hur normer skapar och upprätthåller maktordningar, diskriminerar och osynliggör 

vissa individer i samhället. I en skolkontext kan det därför vara problematiskt om lärare är 

omedvetna om sina egna normer när de undervisar. Risk finns för generaliserande och 

stereotypiserande i undervisningen. 
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Livet går ut på kärlek och relationer - Kärlek och relationer är människors grundbehov och 

något som alla längtar efter. Alla människor har rätt till att känna kärlek och ingå i en 

meningsfull tillvaro. 

6. Material och metod 
I det föreliggande avsnittet presenteras undersökningens material och metod. Inledningsvist 

förklarar jag på ett noggrant sätt vilket material som ligger till grund för min studie med syftet 

att göra läsaren bekant med de personer som deltagit i undersökningen. Efter detta redogör jag 

för undersökningens metod där jag fokuserar på vilka hjälpmedel som använts och hur jag har 

gått tillväga med studiens material.  

6.1 Material 
Nedan gör jag läsaren bekant med de fem lärare vars utsagor ligger till grund för min 

undersökning i form av korta presentationer. 

Informant A är kvinna och arbetar på en högstadieskola i en tätort. Skolan har sammanlagt 

500 elever med blandade bakgrunder. Skolan har en del nyanlända flyktingar. Majoriteten på 

skolan är svenskfödda barn. På högstadieskolan finns årskurs 6-9. A är behörig lärare i 

religionskunskap och har jobbat som lärare i ett år. A undervisar i religionskunskap i årskurs 

9.  

Informant B är man och arbetar på en gymnasieskola i en tätort. Skolan har sammanlagt 300 

elever varav hälften är nyanlända flyktingar. B har arbetat som lärare i 15 år och har som 

behörig lärare undervisat i religionskunskap i tio år. 

Informant C är kvinna och arbetar på en kommunal gymnasieskola i en tätort. Skolan har 

1500 elever med blandade bakgrunder.  C är behörig lärare i religionskunskap och har 

undervisat i cirka 16 år.  

Informant D är kvinna och arbetar på en gymnasieskola i en tätort. Skolan har sammanlagt 

700-800 elever med blandade bakgrunder. Skolan har många nyanlända. D har arbetat som 

lärare från och till i sju år. D är behörig lärare och har undervisat i religionskunskap sedan 

fyra år tillbaka. 

Informant E är kvinna och arbetar på en gymnasieskola i en tätort. Skolan har sammanlagt 

150 elever. Skolan har inte så många nyanlända. E har arbetat som lärare i tio år och är 

behörig i religionskunskap. Som religionskunskapslärare arbetade E i tre år men sedan två år 

tillbaka arbetar hon som specialpedagog. E har inte undervisat i Lgy 11. 

6.2 Metod 

Den metod som tillämpas i min undersökning är av kvalitativ karaktär. Syftet med studiens 

kvalitativa metod är i enlighet med det Pernilla Hultén m.fl. skriver i Kritiskt tänkande att på 

ett tillförlitligt sätt försöka förstå, tolka och problematisera materialet som utgörs i detta fall 

av lärares beskrivningar.99 Eftersom min undersökning grundar sig på lärares utsagor om 

kunskapsområdet är den kvalitativa metoden väl förenlig med behandlingen av resultatet.  
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6.2.1 Kvalitativ forskningsintervju 

Jag har i min undersökning valt att arbeta med kvalitativa forskningsintervjuer. Det för att 

kunna fördjupa och fånga upp eventuella intressanta och värdefulla perspektiv i de 

intervjuades livsvärld. För att svara på de två första frågeställningarna om hur lärare tolkar 

och arbetar med sexualitet i undervisning passar det som Steinar Kvale kallar för den levda 

vardagsvärlden i boken Interviews- An introduction to qualitative research interviewing som 

utgångspunkt. Kvale skriver att syftet för den kvalitativa intervjuns tillvägagångsätt är att 

försöka förstå informantens levda vardagsvärld och dess relation till den. För att få fram 

meningen med de intervjuades svar analyseras både vad som sägs och hur i konversationen 

mellan intervjuaren och den deltagande. Metoden ämnar fånga upp både informantens 

faktarelaterade svar samt dess innebörd. 100 För min undersökning passar metoden väl med 

mina två första frågeställningar då informanternas tolkning av sexualitet och arbetet med 

kunskapsområdet är något som är en del av lärares yrkesverksamma vardagsvärld. Sexualitet 

är en del av läroplanen och det centrala innehållet vilket gör ämnet till något som lärare måste 

förhålla sig till och tolka utifrån den egna synvinkeln.  

Steinar Kvale skriver vidare att en viktig utgångspunkt för intervju är att planlägga 

undersökningens vad, varför och hur innan mötet med informanterna. Vad i planläggningen 

handlar om att förvärva förkunskaper om det som föregår undersökningens ämnesområde. I 

mitt fall har det gjorts utifrån mina egna efterforskningar i relevant litteratur och tidigare 

religionsvetenskapliga studier. När det kommer till varför är det viktigt att ha klargjort syftet 

för undersökningen. Detta har gjorts genom att dels utforma syftet och sedan skapa frågor 

som kan klarlägga målet för studien. I hur uppsatsen är tänkt att genomföras handlar om 

vilken metod som passar det syfte som undersökningen avser.101 

Till grund för de intervjuer som jag ska genomföra har jag valt att utgå från det Kvale och 

Brinkmann benämner i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun som en halvstrukturerad 

intervjumetod. Metoden återspeglar ett vardagligt samtal där intervjuaren försöker fånga upp 

och förstå informanternas upplevelser och erfarenheter utifrån deltagarnas perspektiv. Den 

halvstrukturerade intervjun har till skillnad från ett vanligt samtal ett syfte och ligger mellan 

att vara både en öppen dialog och ett slutet frågeformulär. Som underlag utgår jag i mina 

intervjuer från en intervjuguide102 som fokuserar på särskilda teman med tillhörande uppslag 

till frågor. Den kvalitativa intervjun syftar till att jag som intervjuare förhåller mig både 

lyhörd och intresserad av det som deltagarna säger och inte säger. Vidare är det för mig som 

intervjuare viktigt att vara kritiskt medveten om mitt eget tillvägagångssätt men även mot 

mina egna antaganden under intervjuerna.103 En halvstrukturerad intervjumetod anser jag vara 

fördelaktig i att kunna plocka fram ytterligare nyanser och dimensioner i vad de intervjuade 

säger. Det kan på så sätt ge ett rikare material som underlättar för den kommande analysen. 

För att ge intervjuerna mer struktur kommer jag utgå från en intervjuguide som syftar till att 

uppmärksamma både intervjuernas tematiska och dynamiska dimensioner. Intervjuguidens 

frågor är omarbetade versioner av mina forskningsfrågor och fungerar som en utgångspunkt 

                                                           
100 Steinar Kvale, Interviews: an introduction to qualitative research interviewing, SAGE, Thousand Oaks, 1996 

s. 29-31 
101 Kvale 1996 s. 94-95 
102 Se Bilaga 2 
103 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2014 s. 45, 48 
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och redskap för intervjuerna.104 Enligt Kvale och Brinkmann är forskningsintervjun ett 

hantverk där jag som forskare kommer att vara metodens egna verktyg. Eftersom jag kommer 

att utgå från en halvstrukturerad metod är det i enlighet med det författarna säger viktigt att 

intervjuaren har färdigheter och kompetens för att stärka kvaliteten i den kunskap som ska 

produceras genom intervjuer.105 Vad gäller mina egna färdigheter inför kommande intervjuer 

ser jag mina studier i pedagogik och religionsvetenskap som väsentliga för att kunna hantera 

kunskapsproduktionen. Jag har även genom det förberedande arbetet fått insikt i teorier och 

forskning som gör att min hantverksskicklighet förbättrats. 

6.2.2 Urval 

I undersökningen har jag specifikt valt ut religionslärare som grund för undersökningen. Det 

har gjorts därför att sexualitet ingår i religionsämnets läroplan och centrala innehåll, men 

också därför att det är ett ämne som jag själv har studerat och har erfarenhet av att undervisa i. 

Jag har således användning av mina tidigare erfarenheter i tolkningen av deltagarnas utsagor 

och deras svar kan också på ett betydelsefullt sätt möta upp syftet med den föreliggande 

undersökningen. Urvalet kan dock inte ses som statistiskt representativt för alla religionslärare 

men kan ha betydelse på en teoretisk nivå vad gäller lärares arbete.106  

Studiens informationsbrev107 har lagts ut på en Facebook-sida som heter Religionslärare, en 

offentlig grupp med ca 727 medlemmar spridda över hela landet. Gruppens syfte är att lärare 

ska kunna utbyta erfarenheter och kunna diskutera sådant som berör undervisning i 

religionskunskap på högstadiet och gymnasiet. Valet att använda mig av Internet-sidan för att 

få kontakt med personer villiga att delta i studien, har gjorts för att undvika att intervjua lärare 

som arbetar på en och samma skola, och kanske har ett liknande arbetssätt. På så sätt kan 

studien få svar som visar på mer variation. Utöver Facebook-sidan har jag använt mig av min 

handledares tillgång till religionsvetenskapsämnets regionala kontaktnät för religions-

kunskapslärare. Mitt informationsbrev skickades där ut via mail med avsikt att få kontakt med 

personer som var villiga att medverka i studien. Förfrågningar har också skickats ut via egna 

kontakter eller till kontakter som kunde vidarebefordra förfrågan om deltagande i studien. 

Med dessa metoder har jag relativt snabbt fått kontakt med fem religionslärare, ett antal som 

jag motiverar vara tillräckligt för att hålla mig inom undersökningens tidsomfång och storlek. 

Fyra arbetar på gymnasiet och varav en, sedan två år tillbaka inte längre undervisar i 

religionskunskap, idag arbetar som specialpedagog. Läraren i fråga hade inte hunnit med att 

undervisa efter den läroplan som kom 2011, men som utifrån min egen bedömning inte ansågs 

vara ett hinder för att kunna delta i studien. En av de fem deltagarna i undersökningen 

undervisar också till skillnad från de övriga på en högstadieskola i årskurserna 7-9. Skillnaden 

mellan att undervisa om sexualitet på gymnasiet och högstadiet, ligger i att man på den 

förstnämnda fokuserar på att utveckla elevers förmåga att analysera och värdera hur religion 

och livsåskådningar förhåller sig till sexualitet.108 Undervisningen på högstadiet inriktar sig på 

vilka konflikter och möjligheter som är förenat med vårt pluralistiska och sekulära samhälle, 

och då med en specialisering på hur livsfrågor om sexualitet skildras inom populärkulturen.109 

                                                           
104 Kvale och Brinkmann, 2014 s. 173-174 
105 Ibid. 2014 s. 87 
106 Ibid. 2012 s. 33 
107 Se Bilaga 1 
108 Skolverket 2013 s. 63 
109 Skolverket (a) Kursplan i religionskunskap för grundskolan. Stockholm: Fritzes, 2011 s. 1 
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Trots de olika inriktningarna inom samma ämne kan urvalet av informanten motiveras utifrån 

att undervisningen om sexualitet kan kopplas till identitet och livsfrågor på både gymnasiet 

och högstadiet. Religionslärares undervisning om sexualitet på de olika stadierna kan därför 

sägas förenas genom dessa kriterier, men också utifrån att de ständigt möter elever med olika 

livsåskådningar och religiösa inriktningar, som på olika sätt kan tänkas intressera sig för både 

sina egna men också andras sätt att förhålla sig till frågor som berör sexualitet. Urvalet 

motiveras även utifrån att de som är utbildade gymnasielärare i religion också är behöriga att 

undervisa på högstadiet. Vidare är urvalet av en högstadielärare av värde för gymnasielärare 

därför att de kan få en insyn i vilken kunskapsbas elever på högstadiet har i ämnet. En 

kunskapsbas som de sedan ska vidareutveckla på gymnasiet. För min uppsats del kan urvalet 

av informanter därför ge undersökningen både variation och intressanta perspektiv och 

jämförelser, trots att de undervisar utifrån olika läroplaner.  

Något som också kan få konsekvenser för undersökningens resultat gäller urvalet av 

informanter som visat intresse för att delta i studien. Deras vilja att medverka skulle kunna ses 

som att de har ett särskilt engagemang i ämnesområdet och att de därigenom kanske känner en 

viss säkerhet kopplat till ämnet. Det skulle också kunna innebära att de har utvecklat särskilda 

strategier, för att kunna hantera t.ex. svåra frågor kopplat till antidiskriminering och 

religioners synsätt på sexualitet i klassrummet. En i sammanhanget viktig fråga att reflektera 

över är; Vilka är lärarna som inte vill delta i undersökningen? En föreställning skulle kunna 

vara att syftet med studien är så att säga en ”het potatis” och något som för många kan utgöra 

didaktiska svårigheter i klassrummet. Många lärare kanske tycker att det saknas tillräckligt 

med redskap och stöd för att kunna veta hur man hanterar svåra frågor. Detta skulle kunna 

innebära att man undviker att gå in på vissa ämnen med eleverna. En slutsats som skulle 

kunna dras utifrån de som vill medverka är att de på något sätt kan liknas vid de som är ”bäst i 

klassen”. Studien skulle därför kunna få ett resultat som utifrån ett större perspektiv talar för 

att religionslärare överlag kan hantera den spänning som syftet med uppsatsen pekar på och 

att det därför inte skulle behövas mer redskap och stöd till lärare. Resultatet kan därför inte 

ses som statistiskt representativt för alla religionslärare. Min förhoppning är ändå att 

uppsatsen i sig ska kunna fungera som ett verktyg för lärare där de utifrån de deltagande 

religionslärarnas erfarenheter kan finna strategier att ta till i undervisningen. 

6.2.3 Förberedelser av intervjuerna 

Innan samtliga intervjuer genomfördes planerade och utformade jag en intervjuguide uppdelat 

i två temaområden, undervisning och spänning, med tillhörande frågor. Inför de ”riktiga” 

intervjuerna gjorde jag en testintervju med en lärarstudent i syfte att kontrollera att mina 

intervjufrågor var tydligt utformade och att jag utifrån intervjuguiden kunde hålla i ett 

naturligt flöde i samtalet. Men också för att jag utifrån testpersonens värdering av 

intervjufrågorna skulle kunna göra eventuella justeringar inför de kommande mötena med 

informanterna. Jag upplevde att testintervjun gick bra, att samtalet hade ett naturligt flöde och 

att testpersonen kunde ge svar på mina frågor.  Då respondenten ansåg att mina intervjufrågor 

höll god kvalitet och att hen betraktade mig som en trygg och väl förberedd intervjuare kunde 

jag därefter fullfölja de ”riktiga” intervjuerna.  

Innan intervjuerna genomfördes fick samtliga deltagare ett informationsbrev skickat till sig 

där jag förklarade undersökningens syfte och tillvägagångssätt. I och med att 

informationsbrevet skickades ut skickade jag även med min intervjuguide till mina 

informanter. Det gjordes för att jag visste att samtliga lärare skulle intervjuas inom en av den 
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mest tidspressade perioder på året, nämligen i slutet av vårterminen då alla betyg ska sättas. 

Syftet med detta var att samtliga informanter skulle kunna förbereda sig innan intervjun och 

sätta sig in i frågor som innebar att leta fram tidigare exempel från deras undervisning. En 

intervjusituations ”laddade” läge skulle kunna ha försvårat för lärarna att minnas tidigare 

exempel. Vidare bad jag också samtliga deltagare att se kortfilmen One man, One woman som 

nämndes i inledningen och som producerats av samfundet Jehovas vittnen. Skälet till att 

använda kortfilmen som utgångspunkt i intervjuerna är därför att den har blivit omskriven i 

tidningar och cirkulerat på sociala nätverk där den väckt reaktioner hos de som tittat. Vidare 

ansåg jag att kortfilmen fångade upp den spänning som ligger till grund för undersökningens 

syfte, nämligen att värna om antidiskriminering samtidigt som religionslärares uppgift att 

skapa förståelse för religioners synsätt på sexualitet. 

6.2.4 Genomförande av intervjuer 

Samtliga intervjuer inleddes med att jag presenterade vem jag var och vad studiens syfte var. 

Jag ställde också några uppvärmningsfrågor110 om deltagarnas bakgrund innan vi gick in på 

att samtala om kortfilmen för att sedan gå vidare med de frågor som jag hade. Jag upplevde 

det som positivt att ställa bakgrundsfrågor och samtala om filmen innan vi gick in på mina 

forskningsfrågor. Jag uppfattade det som att informanterna blev mer ”varm i kläderna” och 

därefter på ett mer lättsamt vis kunde samtala om den egna undervisningen. Efter att jag ställt 

mina intervjufrågor avslutades intervjuerna med att jag frågade om deltagarna hade mer att 

tillägga eller om de ville ta upp något mer. Jag avslutade också med att fråga om hur samtliga 

upplevt intervjusituationen.  

Intervjuerna genomfördes via Högskolan Dalarnas digitala kommunikationsprogram Adobe 

Connect, där intervjutillfällena spelades in på film. Till skillnad från en vanlig ljudupptagning 

hade jag via den här mediekommunikationen tillgång till att kunna utläsa både ansiktsuttryck 

och gester som annars hade gått förlorade. Transkriberingarna kunde på så sätt bli mer 

tillförlitliga i att jag bättre kunde förstå och tolka informanternas erfarenheter. Intervjuerna 

tog tidsmässigt allt från 30- 50 minuter vilket kom att hamna någorlunda väl med den tidsram 

jag satt i informationsbrevet, ca 45 minuter till en timme. Den kortaste intervjun tog ca 30 

minuter därför att en av deltagarna hade knappt om tid. Jag upplevde ändå inte det som att 

intervjusituationen blev stressig, utan samtalet flöt på bra och frågorna kunde ställas på ett 

naturligt sätt under samtalets gång. 

6.2.5 Från muntligt till skriftligt 

Innan jag avslutade samtliga intervjuer ställde jag frågan om deltagarna ville att jag skulle 

skicka transkriberingarna för att godkänna innan jag påbörjade bearbeta data. Tre deltagare 

avböjde medan två ville ha transkriberingarna skickat till sig, vilket jag också tillgodosåg. När 

jag fått godkänt kunde jag påbörja analysen. I mina transkriberingar försökte jag ligga så nära 

samtalet som möjligt i syfte att som Kvale och Brinkmann skriver att översätta en muntlig 

berättarform till en annan, i detta fall skriftlig. Författarna skriver att en transkribering handlar 

om att transformera, vilket i sig kan vara problematiskt då den muntliga sociala interaktionen 

skiljer sig från att läsa samtalet i en utskrift. Många delar i ett muntligt sammanhang går 

förlorat. För att göra samtalen begripliga i utskriftsformat fick jag precis som författarna 

skriver göra en del bedömningar och ta en del beslut i hur jag skulle tolka utsagorna på ett så 

adekvat sätt som möjligt. Det kunde innebära att jag fick vända på en del ord eller ta bort 
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upprepningar som i skriftligt format inte skulle kommit till sin rätt.111 I analysen förde jag 

sedan in informanternas utsagor i form av citat eller som sammandrag indelat efter mina 

frågeställningar. 

6.3 Etiska överväganden 
Genomgående har mitt förhållningssätt till undersökningen och i mötet med informanterna 

syftat till att belysa intervjudeltagarnas erfarenheter utifrån teoretiska perspektiv och tidigare 

forskning. Jag har utgått från ett neutralt förhållningssätt till informanternas utsagor, det vill 

säga att min avsikt har varit att inte framställa deltagarnas svar på sätt som ringar in deras svar 

som rätt eller fel. Informanternas utsagor ska ses som redskap för att kunna reflektera, lära 

och vidareutveckla kunskapsområdet sexualitet inom religionsundervisningen. En 

utgångspunkt har varit att lyfta fram att det finns variationer i hur undervisningen om 

sexualitet kan bedrivas framför att det bara finns ett särskilt tillvägagångssätt. Jag har heller 

inte beskrivit lärarnas exempel som att de skulle strida mot något av de teoretiska 

pedagogiska perspektiven, snarare har jag analyserat utsagorna med en vilja att se vilka 

pedagogiska perspektiv som kommer till uttryck.  

De etiska överväganden som jag vidare beaktat är de riktlinjer som finns för hur man utformar 

ett informationsbrev. Här har jag informerat om att informanterna har rätt att ge synpunkter på 

innehållet, får vara anonyma och att det inspelade materialet kommer att raderas när 

uppsatsen är godkänd och klar samt att deltagandet är frivilligt och att de närsomhelst utan 

närmare motivering kan avbryta deltagandet. Informationsbrevet har också varit undertecknat 

av mig och min handledare. 
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7. Analys 
I följande avsnitt presenterar och redogör jag för uppsatsens resultat utifrån de intervjuer som 

jag gjort med de deltagande lärarna. Resultatet från intervjuerna delas in efter mina fyra första 

frågeställningar och där den femte frågeställning om vilka pedagogiska perspektiv som kan 

uttydas i lärarnas utsagor besvaras löpande genom analysen.  I analysen jämförs de fyra lärare 

som arbetar efter Lgr11 och Lgy11 med informant E som inte tidigare jobbat efter den 

läroplanen.  

7.1 Frågeställning 1: Hur tolkar lärarna värdegrunden och ämnesplanen 

för religion gällande sexualitet och hur arbetar de utifrån 

styrdokumenten? 
Nedan redogör jag utifrån mina samtal med informanterna hur de tolkar värdegrunden. 

Därefter tas informanternas tolkning av ämnesplanen för sexualitet och hur de arbetar utifrån 

styrdokumenten upp under rubriken undervisning. 

7.1.1 Värdegrunden 

Utifrån den kortfilm som informanterna tittade på innan intervjuerna så följde samtal om 

filmens handling och vidare in på lärarnas egen undervisning om sexualitet inom 

religionskunskapen. Utifrån samtalet med informant A om kortfilmens budskap så är hon den 

lärare som uttrycker sig starkast mot filmens innehåll när hon säger: 

Enligt mig så strider det mot värdegrund och skollag och alltihopa om jag säger att det här är ett 

korrekt sätt att… alltså vi kan tillåta folk att egentligen tycka vad de vill men de får inte säga 

vad de vill. Det här är ju felaktigt och jag kan aldrig stå i skolan och säga att det här är ok. För 

det får jag ju inte göra. 

Informant A:s tolkning av värdegrunden kan beskrivas handla om individens frihet att tycka 

och tänka som man vill men att gränsen för den rättigheten går vid hur man uttrycker sig mot 

andra. Utifrån informant A:s ord om att ”tycka vad de vill men de får inte säga vad de vill” 

kan förklaras som att gränsen går vid att kränka någon annan. Det blir tydligt när informanten 

säger: 

Folk får ju tycka och tänka vad de vill… men de får ju inte skada någon annan och de får ju inte 

ge sig på någon annan och de får inte kränka någon annan och det är ju det som jag tycker blir 

felet i filmen, för hon talar ju om för barnet att det är vår uppgift att se till att rätta till det här… 

Men när man börjar förtrycka så är det fel. 

Vidare säger informant A att: 

Vi måste lära elever att acceptera olikheterna och kunna leva sida vid sida med dem som 

faktiskt tycker olika. Det är jättespännande med människor som tycker olika, det är jättehäftigt 

att ha elever som har olika åsikter men de måste respektera varandra och de måste acceptera att 

alla inte tycker som mig. 

I informant A:s utsaga kan värdegrunden vidare förklaras handla om att skapa solidaritet där 

människor har rätt till att vara olika och att det är viktigt att respektera varandras olikheter. 

Vidare beskriver informant A att: 

Jag tror att trampa någon på tårna det behöver man inte vara så himlans rädd för att göra om 

man är trygg med läroplanen och skollagen. När jag vet att jag har läroplanen och skollagen i 

ryggen, att det är värdegrunden som jag ska undervisa i, ingenting annat. Det är värdegrunden 
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som gäller. Den ska genomsyra all min undervisning. När jag i min undervisning hela tiden kan 

falla tillbaka på det, då blir man trygg. Då behöver man inte trampa någon på tårna. 

I informant A:s utsaga är hon den som sticker ut av de övriga informanterna vad gäller att tala 

ingående om värdegrunden. Värdegrunden är ett tydligt ramverk och utgångspunkt för A:s 

undervisning. Vidare förklarar informant A att: 

Vi ska respektera alla människors lika värde och alla människors rättigheter att vara den man 

vill och älska den man vill… 

Här ger A en mer detaljerad beskrivning av vad värdegrunden innebär för henne vad gäller 

jämlikhet mellan människor. Vidare kan hennes reflektion liknas vid den existentiella 

relationspedagogiken när hon talar om att det är en mänsklig rättighet att få älska den man 

vill.112  

Vad som kan utläsas i det informant B säger om filmen så trycker denne mer på individens 

rätt till frihet och integritet i det informanten säger att: 

Jehovas vittnen och Åke Gren eller vem du nu vill, har ju yttrandefrihet och den yttrandefriheten 

har också prövats i högsta domstol och man har ju rätt att tycka de här sakerna. Sedan kan vi ju 

tycka att det är felaktigt och vad vi vill men samtidigt rätt att tycka så och tänka så. Sedan får 

man skilja på vad de som grupp och individer tycker och vad vi som skola och 

myndighetsutövare gör. För jag anser att det blir diskriminering om myndigheter eller staten 

diskriminerar, eller det kan vara en arbetsplats också så att säga, men jag anser inte den här 

filmen som diskriminerande egentligen på något sätt, utan det är deras åsikt och vad de tycker 

och tänker. 

Utifrån vårt samtal om hur informant B skulle hantera en klassrumssituation där det finns 

elever med homosexuell läggning och där någon i klassen skulle uttrycka sig negativt mot 

dessa menar B att han skulle påtala att: 

Andra människor gör ju andra val och har andra utgångspunkter och en annan identitet och så, 

och att de måste ju få välja det. Att försöka på något sätt ta det den vägen., att de inte kan sitta i 

klassrummet och döma hur andra lever… 

I informant B:s resonemang framkommer vikten av att själv få välja hur en ska leva sitt liv 

men också vikten av att ingen får döma andra för hur de lever sina liv. Detta skulle kunna tyda 

på att B anser i likhet med den existentiella relationspedagogiken att det är viktigt för alla 

människor att ha rätten till kärlek och en meningsfull tillvaro.113  

Utifrån informant C:s utsaga om kortfilmen kan värdegrunden beskrivas handla om individens 

frihet och integritet: 

Kopplat till undervisning är det oerhört viktigt att visa den här sidan eftersom elever jag har är 

väldigt formade av vårt öppna samhälle och just den här filmen och just det här, man har rätt att 

vara precis den man är. Det är lätt att elever kan bli kränkta utifrån den här filmen och även vad 

Jehovas vittnen står för. Jo det är oerhört viktigt att ta upp den här bilden också i undervisningen 

kontra vad som vi i Sverige står för, man tänker vad mänskliga rättigheter står för, att man då 

kan särskilja, vad religionen står för och vad samhällets grundlagar säger. 

                                                           
112 Franck, 2007 s. 63 
113 Ibid. s. 52-53 
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I likhet med informant A:s utsaga om att skollagen och värdegrunden är utgångspunkten för 

undervisning menar också informant C. C lägger även på ett elevperspektiv när hon talar om 

hur elever är formade av det öppna samhället och att de kan känna sig kränkta av budskapet i 

kortfilmen. C framhåller de mänskliga rättigheterna och vidare belyser hon i likhet med B 

vikten av att särskilja religionens från samhällets ståndpunkter.  

Informant D uttrycker sig liknande och säger: 

Jag som lärare står naturligtvis för mänskliga rättigheter och alla de värden som är 

humanistiska. Sedan skulle jag samtidigt säga så här att, jag skulle aldrig stå inför mina elever 

och säga att en religiös människa är elak eller dum i huvudet. Utan det handlar ju om att man 

har en viss kultur, där saker och ting är självklara för en därför att man kanske har vuxit upp i 

det eller att man har hamnat i det av olika skäl och där det har blivit väldigt viktigt för en att få 

tolka saker såsom alla andra i det här samfundet gör. 

Vidare säger informant D om hur hon hanterar stark homofobi i klassen att: 

Ja, det är helt enkelt att man inte får ge sig. Jag får inte ge mig. Det är liksom mot värdegrunden, 

utan jag måste markera att alla människor har rätt till sitt liv. Och att man inte riktigt kan 

uttrycka sig hur som helst heller. Visst har vi en yttrandefrihet men man får heller inte kränka 

människor… 

När jag frågar D om hur hon värnar om antidiskrimineringslagen säger hon: 

Jag försöker hela tiden i min undervisning lyfta fram människovärdet, de humanistiska värdena, 

värdegrunden som skolan vilar på och samtidigt att vi måste förstå att alla inte ser det som vi 

gör, därför att samhällena ser olika ut.  

7.1.2 Sammanfattning - Informant A, B, C och D 

För samtliga informanter är den gemensamma nämnaren vad gäller hur värdegrunden tolkas 

att alla individer har rätt till sin frihet och integritet i att de säger att alla har rätt till sitt liv och 

att få vara den man är. En annan likhet mellan lärarna är att de talar om yttrandefriheten och 

att man får tycka som man vill men där informant A, C och D till skillnad från informant B 

mer uttryckligen framhäver vikten av att markera gentemot det som strider mot värdegrunden 

när det gäller människans okränkbarhet. Även fast ingen av de tre informanterna nämner ordet 

tolerans i sina resonemang skulle detta att de vill markera gentemot det som strider mot 

värdegrunden kunna liknas vid det Nykänen skriver att det finns ett samhällsstabilitetsskäl, 

där man anser att vissa värden har företräden framför andra och där värdegrunden i en 

skolkontext framhålls för att samhället inte ska sättas ur funktion.114 Det kan också liknas vid 

den existentiella relationspedagogiken som Franck skriver om i sin bok att lärare har rätt att 

sätta ned foten vad gäller sådant som kränker de demokratiska värdena. Religionsfrihet 

innebär på så sätt inte rätten till att kränka andra människor. Pedagogiken innebär istället att 

upprätthålla de demokratiska värdena framför att vara politiskt korrekt.115 Informant B talar 

istället för kränkningar om att man inte får döma andra för deras sätt att leva. En likhet som 

finns mellan de samtliga lärarna är att de vill skilja på det staten säger kontra vad religionen 

säger. Informant B sticker här ut och menar att staten heller inte har rätt att diskriminera 

religioner för deras åsikter, för B blir det i sig en diskriminerande handling mot de individer 

som uttrycker åsikterna. För samtliga informanter finns en gemensam nämnare i viljan att 

                                                           
114 Nykänen 2009 s. 164-167 
115 Franck 2007 s. 52-56, 60 
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skapa förståelse för olika sätt att tro. A, C och D talar specifikt om mänskliga rättigheter men 

där D skiljer sig från de andra genom att även tala om de humanistiska värdena.  

7.1.3 A, B, C och D i jämförelse med informant E 

När jag samtalar med E, som inte ännu undervisat utifrån Lgy11, om kortfilmen som hon nyss 

sett, säger hon att filmen ger bra möjligheter till diskussion och då speciellt om etiska 

aspekter: 

För det första finns det jättemycket att diskutera i den här filmen. Just det här med etiska 

aspekter. Rätten att få vara den som man är. Och just kopplat till vad man har för tro. Det finns 

jättemycket man kan diskutera utifrån olika trosuppfattningar. Så spontant känner jag, här skulle 

vilja ha varit med och jobbat. Det fanns jättemycket bra möjligheter med den här filmen. Just 

diskussionsunderlag fanns hur mycket som helst. 

Precis som de övriga informanterna tidigare sagt kan värdegrunden i E:s fall också tolkas som 

att först och främst handla om rätten till att få vara den man är. I hennes utsaga kommer också 

rätten till religionsfrihet till uttryck när hon kopplar ihop rätten till att få vara den man är med 

”vad man har för tro”. När jag frågar om E kan ge några mer specifika exempel säger E: 

Jag tänkte just på de etiska principerna som man jobbade med inom religionsundervisningen. 

Man tittar på människans rätt till att få vara den man är och sådana saker som att, vem kan 

bestämma vilket värde jag har som människa? Och vem kan bestämma vilka jag får tycka om? 

Har religionen den makten? Lite så tänkte jag mest. 

Till skillnad från de övriga informanterna trycker E även på människovärde när hon återger 

vilka slags diskussionsfrågor hon skulle vilja ta upp med eleverna. De etiska aspekterna 

handlar om, om det finns någon som har rätt till att bestämma någon annans människovärde? 

Vidare i samtalet med E framkommer också att hon i likhet med de övriga deltagarna vill 

skilja på vad samhället respektive religionen säger. I likhet med A, C och D trycker även E på 

att det är viktigt att markera mot det som inte stämmer överens med samhällets värden:  

För det första så är det bestämt att vårt samhälle är uppbyggt på den här värdegrunden. Vad 

händer om man inte följer den? Det här är liksom vad som är bestämt. Då kommer man också in 

på demokrati och på vad som gör att vi har bestämt vissa saker i samhället. Vad är samhället 

byggt på? Jo på våra värderingar. Vad tycker vi är viktigt? Och så får man gå utifrån det. Och 

när man har haft diskussioner med elever som säger ”men jag tycker inte så här” och man säger 

”vad ska du göra åt det då?” Då måste den fundera på ”vad gör jag då?” om den vill ändra något 

i samhället. Då måste jag alltså kanske engagera mig politiskt. Ja då måste man engagera sig. Så 

är det ju. 

Att E själv vet vad samhället är uppbyggt på framkommer tydligt men utifrån hennes ord kan 

det även tolkas som att det är viktigt för henne att eleverna genom reflektion och diskussion 

över vissa frågor själva ska komma fram till svar om samhällets värden.  

7.1.4 Undervisning 

Informant A beskriver att det centrala innehållet sexualitet är något som genomsyrar hela 

hennes undervisning och att det förs mycket samtal om sexualitet på hennes lektioner. När jag 

frågar henne om hon tar chanserna att samtala med eleverna om sexualitet när tillfällena dyker 

upp, svarar hon jakande och att hon gör det därför att hon anser ämnet vara väldigt viktigt och 

ett av skolans viktigaste uppdrag. A anser att det gör undervisningen roligare och något som 

man bör lägga fokus på. När vi pratar vidare om A:s undervisning säger A att målet för henne 

är att eleverna ska bli demokratiska medborgare. Enligt A så hanteras det centrala innehållet 
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framförallt under området om etik och moral. Informant A menar att hon och hennes elever 

har varit inne på sexualitet, kränkningar och normer genom att exemplifiera med: 

Det här med att kalla någon för hora och att vara homosexuell, att klanka ner på någons 

utseende (har vi) även lekt med… UR tror jag det är som har gett ut ett material som heter Om 

det var du. Där leker man lite med omvända könsroller också, när tjejerna börjar bete sig som 

killar gör, sitter och rapar och fiser och tafsar och far och killarna sitter och gråter till Titanic 

och säger sluta, sluta. Den delen också. Det faller ju in i sexualiteten så klart med omvända 

könsroller. Vad är en könsroll? Könsroller har lätt för att bli stereotypa för, så här ska tjejer 

vara, så här ska killar vara. 

Utifrån A:s beskrivning av sin undervisning framgår att hon arbetar både med hanterandet av 

sexistiskt språk och kränkningar av det som faller utanför vanligt förekommande normer men 

även att hon på ett avspänt sätt utmanar existerande roller kopplade till kön. A:s metod kan 

spegla det som både Franck och Sörensdotter skriver om vad gäller att utmana och förändra 

normer som är kopplade till genus och sexualitet. Franck och Sörensdotter pekar på att 

pedagogiken utgår från ett queerteoretiskt perspektiv där normer delar in oss i grupper, där vi 

görs till föremål för olika förväntningar kopplade till kön. Syftet med pedagogiken är att värna 

om människors rätt till att vara annorlunda.116  

Vidare berättar informant A att hon också kommer in på sexualitet i de olika religionerna. 

Oftast har hon och klasserna utgått från frågeställningar och tittat på hur de skulle ha hanterats 

i de olika religionerna. Frågeställningarna handlar om vad som är tillåtet och inte tillåtet och 

varför det kan vara så inom de olika religionerna. Frågorna berör ämnen som homosexualitet, 

kvinnors arbete, skilsmässa och äktenskap osv. Utifrån A:s utsaga kan hennes val av att 

arbetsuppgifter och undervisning visa på att hon undervisar enligt grundskolans läroplan 

årskurs 7-9, där innehållet ska beröra t.ex. konflikter som kan uppstå i ett pluralistiskt 

samhälle kopplat till frågor om sexualitet. I A:s utlåtande kan urskiljas att hon tycker det är 

viktigt att visa på variationer inom och mellan religioner: 

Går man in och tittar på muslimer, så finns det ju tämligen frigjorda muslimer som tillåter det 

mesta och det finns de som är strikta. Ännu tydligare är det inom kristendomen, det finns kristna 

som anser att kvinnor inte kan vara präster medan vi har de som säger ”Jo men kvinnor kan vara 

präster och homosexuella kan vara präster också, gud är till för alla.” Så inom de stora 

religionerna så är det oftast en väldigt stor bredd på vad man accepterar. De finns de som 

accepterar det mesta och det finns de som accepterar nästan ingenting, utan man ska leva enligt 

väldigt strikta regler. Så det har vi pratat om när vi har diskuterat alla religioner. 

A:s utsaga visar att hon tycker att det är viktigt att visa på religionernas variationer genom att 

nyansera religionernas syn på samma frågor. Vad som framkommer av det här citatet är att 

hon vill att eleverna både ska känna till att det finns variationer mellan men också inom 

samma religion. Detta är också förenligt med det som kursplanen för religionskunskap trycker 

på att ge ”varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.”117 För 

A kan valet av att ge en nyanserad bild av religioners synsätt på sexualitet liknas vid det Geels 

och Roos skriver att det i en mångkultur är viktigt att, utifrån vårt västerländska perspektiv, 

undvika ett etnocentriskt synsätt på sexualitet.118 

                                                           
116 Sörensdotter 2010 s. 135, 142-143 och Franck 2007 s. 59, 65-66 
117 Skolverket (a) 2011 s. 1-2 
118 Geels och Roos 2010 s. 14 
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I slutet av vårt samtal när vi talar om A:s undervisning utrycker hon till skillnad från de övriga 

att hon, förutom värdegrunden, också trycker på att hon undervisar utifrån en vetenskaplig 

grund: 

Vår undervisning ska samtidigt vila på vetenskaplig grund och vetenskapen säger att människan 

inte skapades genom att gud plockade revben från den ena och tog lera och skapade den andra. 

Vetenskapen hävdar evolutionsteorin. 

Informant B beskriver att han tidigare undervisat kronologiskt, religion för religion men att 

det blivit väldigt stressigt att hinna med tidsmässigt. Därför har han för första gången i år valt 

att undervisa tematiskt och där området om sexualitet infaller som ett av temana. Temat heter 

Kön och sexualitet och är enligt B ett ”ordentligt pass kring det”. När temat behandlas förs det 

enligt B mycket samtal och diskussioner kring sexualitet. När jag frågar om det funnits 

tillfällen till att samtala om sexualitet med eleverna som han fångat i flykten, svarar B att det 

förekommer väldigt sällan. När vi samtalar om hans undervisning återger B att inom området 

tas både etiska frågor upp kring sexualitet och hur religionerna ser på det. B beskriver att 

eleverna får jämföra mellan och inom religioner. B inleder momentet med de fem 

världsreligionernas syn på kön och sexualitet, där eleverna sedan får välja uppgifter att jobba 

med. Enligt B hamnar fokus mest på kristendomen och islam av naturliga skäl, då det är 

Sveriges största religioner. B försöker också att få eleverna att göra ett jämförande och 

nyanserat perspektiv på frågor som t.ex. religioners syn på homosexualitet. Att B vill ge 

eleverna en balanserad bild av religioner framkommer i det han uttrycker: 

Jag brukar börja med… genomgångar eller någon inledande diskussion. För ofta har de ju 

uppfattningar om att religionerna är ganska patriarkala och till viss del homofoba och allt det 

där. Då försöker jag lyfta in inledningsvist könsaspekten, att det finns, visst de är ju ofta 

patriarkala och så där, men det finns ju kvinnliga perspektiv, både inom kristendomen och 

islam. Jag brukar lyfta upp sådana här exempel som… att i bibeln finns det två böcker som är 

tillägnade kvinnor, Rut och Ester, och att Jesus som person visade på en annan typ av 

manlighet, han var inte den här machomannen, utan hade liksom mjukare sidor. Och i islam 

brukar jag nämna lite det här om i tidig islam, Muhammeds fru och dotter som var starka 

kvinnor och att det finns feministisk islam och sådana här saker så att de får lite så här ”aha, 

finns det, det också?”. Likadant när det gäller homosexfrågan, det finns queerteologi och… i 

svenska kyrkan viger man homosexuella och att det även finns i islam… även om muslimer 

idag är tveksamma och kanske t.o.m. fientligt inställda till homosexualitet, så letar man lite så 

finns det homosexuella imamer, det finns moskéer som är öppna för homosexuella runt om i 

Europa… 

I likhet med A visar B:s exempel på en vilja att ge ett varierat och balanserat förhållningssätt 

till hur religioner ser på sexualitet. B visar genom sina exempel både på vikten av att ge ett 

genusperspektiv och det som ämnesplanen trycker på att undervisningen ska visa på 

samhällets mångfald, där människor hör hemma i olika kontexter och därför skapar varierade 

sätt att leva på,119 och precis som B säger även inom religioner. Att B vill visa på 

religionernas variationsrika sidor kan också ha att göra med att han vill undvika att 

stereotypisera och essentialisera religioner. 

Informant C beskriver att sexualitet genomsyrar hela hennes undervisning och att det förs 

mycket samtal om sexualitet främst i årskurs tre. De vågar lättare att fråga, ta upp och 

diskutera saker. När jag frågar C om det funnits tillfällen till att samtala om sexualitet som 

                                                           
119 Skolverket 2013 s. 63-64 
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hon fångat i flykten, svarar hon att det händer ofta och att det kan till exempel vara relaterat 

till om det hänt något i media. När C berättar vidare om sin undervisning återger hon att hon 

inleder religionskursen med undervisning i hur man blir religiös. Därefter går C in på området 

religion och identitet för att sedan använda området sexualitet inom de fem världsreligionerna 

och även inom några livsåskådningar. Hon använder filmer från serien Från Sverige till 

himlen i sin undervisning och beskriver att man i filmerna får följa med olika individer i hur 

de tror under en dag eller en vecka. Utifrån filmerna kommer man sedan in på sexualitet, kön 

och socioekonomisk bakgrund och vilken skillnad det kan utgöra för en människas identitet.  

Informant D beskriver att det förs mycket samtal om sexualitet och att det är en av de punkter 

som genomsyrar hela hennes undervisning i religionskunskap. D berättar också att hon fångar 

tillfällen till att samtala om sexualitet i flykten på sina lektionstillfällen. När vi samtalar om 

D:s undervisning trycker hon, i likhet med de övriga, på vikten av att ge en nyanserad 

undervisning i religion. För henne handlar religionsundervisning om att ge eleverna verktyg 

för att eleverna ska kunna samtala. Hon uttrycker: 

Vi måste komma ihåg när vi sysslar med religionsundervisning… att vi sysslar ju inte med 

någon sorts essentialistisk undervisning där vi försöker säga vad religioner är, utan vi lärare ska 

ju bedriva en nominalistisk undervisning… 

Liksom de övriga informanterna lyfter D vikten av att ge en nyanserad undervisning. Vidare 

berättar D att hon brukar börja med ett inledande område om religion och vetenskap, religion 

och politik och religion och sexualitet: 

Och de områdena går ju faktiskt också in i varandra, till viss del. De hänger ihop hur man ser på 

vetenskapen, hur mycket man tycker att religionen ska påverka politiken eller tvärtom, eller hur 

mycket man tycker att religion och sexualiteten hänger ihop, alla de där sakerna hänger ihop i 

slutändan, det är någons sorts helhetsförståelse av verkligheten och där är sexualiteten en del. 

Och sexualiteten har ju också med identiteten att göra, och identitet kommer ju också in i alla de 

här områdena. Så där brukar vi prata generellt hur religionen kan förhålla sig till sexualitet. Hur 

sexuella varelser kan vara religiösa och på vilket sätt. Så där pratar vi om olika förhållningssätt 

rent generellt. Och sen brukar vi prata om etik, och där kan man också väva in det naturligtvis. 

Och sen brukar vi ha ett område om de fem världsreligionerna och där ska eleverna gå in i olika 

punkter och utreda religion för religion hur man ser på olika saker. Sedan så ska de i slutet göra 

en jämförelse, en analys av skillnader och likheter mellan olika religioner och även inom 

religioner. Och där kommer också sexualiteten in som en punkt i det. Där märker elever ofta att 

allt liksom hänger ihop. 

Områdena går in i varandra till viss del menar D. Enligt D är sexualitet viktigt på många plan 

och hon berättar vidare att det inte bara handlar om vilken typ av sexualitet man har, utan 

även om hur vi ska leva som sexuella varelser, som män och kvinnor eller män och män, 

kvinnor och kvinnor. Det berör enligt D även om vi ska tillåta abort och om vi ska ha fri 

sexualitet. Detta visar även på i likhet med A och B en undervisning om sexualitet som 

kopplas till kön och genus och könsroller och normer. I D:s utsaga framkommer också att hon 

ser på sexualitet som en del av människors identitet. 

7.1.5 Sammanfattning- Informant A, B, C och D 

Gemensamt för A, C, och D är att det centrala innehållet sexualitet, genomsyrar hela deras 

undervisning inom religionskunskapen. För informant B hanteras sexualitet inom ett specifikt 

delmoment. En gemensam nämnare för de fyra informanterna är att det förs mycket samtal 

om sexualitet i undervisningen. En likhet mellan A, C och D är att de brukar ta tillfällen i akt 
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som dyker upp under lektionstillfällena till att samtala om sexualitet. B skiljer sig här från de 

övriga och menar att det främst förekommer samtal om sexualitet när han håller i det 

temaområdet. För B förekommer det väldigt lite tillfällen att, så att säga fånga ämnet i flykten. 

C skiljer sig från de andra genom att hon berättar att det förs mer samtal med årskurs tre än 

med elever i tidigare årskurser. Gemensamt för de fyra informanterna är att de alla arbetar 

med sexualitet kopplat till de fem världsreligionernas synsätt. B kan här skilja sig lite i att han 

lägger mest fokus på kristendomen och islam. Något som är gemensamt för lärarna är att de 

genom sina exempel och erfarenheter visa på att de betonar en nyanserad och variationsrik 

religionsundervisning. För samtliga kan det handla om en vilja att undvika att essentialisera 

religioner. A, B och D nämner att de använder sexualitet kopplat till hur de fem 

världsreligionerna ser på olika etiska frågor. Vidare så utmärker sig C och D i att de kopplar 

sexualitet som en del av identiteten i undervisningen. A sticker ut då hon berättar att hennes 

undervisning förutom värdegrunden och läroplanen också utgår från en vetenskaplig grund. 

7.1.6 A, B, C och D i jämförelse med E 

Till skillnad från de övriga har E inte undervisat i sexualitet som centralt innehåll. När jag 

frågar om hon ändå har berört ämnet i sin tidigare religionsundervisning svarar hon: 

Ja i diskussioner blev det ju men jag gick inte genom sexualitet på det sättet. Vi har däremot 

diskuterat att det finns transgenderpersoner i olika länder som t.ex. i Indien där det har varit 

väldigt accepterat och att det finns andra ställen där det också har varit väldigt accepterat. Men 

att kristendomen kanske kom och inte tyckte att det här var ok. Så man tittar på historien hur det 

har sett ut. Varför har det varit accepterat förut? Så det har nog varit mer i stora drag som jag 

har gått igenom det. 

Utifrån det E beskriver så har hon och eleverna diskuterat synen på transsexualitet i olika 

länder och inom olika trossystem. Till skillnad från de andra deltagarna som undervisar enligt 

Lgy11 så har E inte undervisat i sexualitet på samma ingående vis men hon ändå har tagit upp 

vissa ämnen med sina elever. Detta blir också synligt när jag frågar om hon någon gång har 

fångat ämnet i ”luften”: 

Man har kommit in på det när man har haft diskussioner om vad som är manligt och kvinnligt i 

de olika religionerna. Vad är manligt och kvinnligt? Finns det verkligen någonting som heter 

manligt och kvinnligt? Varför finns det bara två och varför inte tre (kön)? Det är mest i 

diskussioner som man kommer in på det, inte i ren undervisning på det sättet. Så har det inte 

varit för mig i varje fall. 

I likhet med de övriga informanterna har också E tagit upp om könsroller med sina elever. 

Som E beskriver handlar det mest om att hon berört ämnet i diskussioner med eleverna. I 

hennes beskrivning återspeglas även att hon arbetar med att utmana normer i att hon med 

eleverna diskuterar ”Varför finns det bara två och varför inte tre (kön)?”. E menar vidare att 

det mest har varit utifrån elevernas nyfikenhet som diskussioner uppstått: 

Hinduismen, där var det lätt att komma in på det eftersom gudarna och gudinnorna ser väldigt 

lika ut. Det är inte så stor skillnad på dem, ibland vet man inte om det är en man eller kvinna. Så 

där var det lättare att komma in i det och få frågor och börja diskutera. Det var mer de som kom 

in på det, mer än det var jag. 

I E:s beskrivning framkommer i likhet med A, C och D att hon tar tillfället i akt att diskutera 

med elever när de kommer in på ämnen som berör sexualitet.  
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7. 2 Frågeställning 2: Hur beskriver lärarna att de hanterar 

antidiskrimineringsarbetet i förhållande till olika religioners synsätt på 

sexualitet? 
Nedan redogör jag för hur lärare beskriver att de hanterar arbetet med antidiskriminering 

samtidigt som deras religionsundervisning syftar till att skapa förståelse för olika religioners 

synsätt på sexualitet. 

7.2.1 Konflikthantering 

Informant A utgår från det värdegrunden står för om människors lika värde och rättighet till 

att få vara, se ut hur man vill och älska den man vill. A menar att eleverna självklart har rätt 

att tycka som de vill men att gränsen går vid hur man uttrycker sig. Hon säger: 

Tyck det är fel med homosexualitet men gå inte och berätta det för dem och gå inte runt med 

skyltar och säg ”död åt homosexuella”. Det handlar ju lite grann om hur man uttrycker… sin 

åsikt. Det blir lite samma sak med främlingsfientligheten, att se ner på och vara 

flyktingmotståndare idag… ok tyck då att de inte ska hit men du kan inte och du får inte… säga 

det till dem… eleverna har självklart rätt att tycka… men samtidigt ska man inte bli kränkt för 

det. Det är där som min gräns går liksom. 

A beskriver att hon diskuterar med eleverna och att hon ibland när tid inte finns får säga till på 

skarpen när det kommer till negativa kommentarer och kränkande behandlingar. Hon säger då 

till eleverna att det inte är tillåtet. A skildrar att det finns tillfällen då hon också blivit arg och 

att om elever ändå fortsatt så har det hänt att de har fått lämna klassrummet. 

När jag frågar informant B om det förs mycket samtal på lektionstid om ämnen som är 

kopplat till sexualitet berättar han att det förekommer mycket diskussioner. B menar att han 

inte stött på någon fundamentalism och intolerans från de som är religiösa i klasserna ännu 

och att samtalsklimatet tidigare har varit ganska gott: 

Sen kan det ju vara en del då som säger så här, men ändå på ett ganska mjukt sätt, ”nej men 

homosexualitet är onaturligt”.  Det kan ju komma som en kommentar från en del så där ibland, 

det kan det göra men ändå inte så där hårt eller dömande. Det är ju deras åsikt, det får ju dem 

också ha. 

När jag frågar B hur han hanterar den typen av kommentarer i klassen, att homosexualitet 

skulle vara onaturligt, svarar B: 

Den som säger en sådan kommentar får ju först beskriva vad de menar med naturligt… och vad 

de tänker kring det. Att man får just den kommentaren om naturligt, det kan man ju bemöta 

ganska enkelt, ”ja men det förekommer ju i djurvärlden också”… då kommer de in på nästa 

argument…”i min religion så är det inte tillåtet med homosexualitet”. Och då kan man också 

lyfta in de här andra möjliga tolkningarna och ändå pröva deras, för ofta är det bara något de 

bara har fått till sig eller hört att så är det. De har aldrig fått höra den alternativa tolkningen. Jag 

anser väl inte att det är min uppgift att säga att den ena har rätt eller fel men ändå presentera 

båda tolkningarna, så att säga att det finns ju också, ofta är det från muslimskt håll, i mitt fall. Ja 

men då ge dem exempel att det finns ju faktiskt muslimer som är homosexuella och troende 

muslimer och så lyfter man fram… så här… sedan får man väl lämna det där någonstans… 

ibland blir det bara så här att ”ja ja, det var intressant att höra att det finns där” eller så blir det 

att ”de har fattat fel” eller ”de har fel tolkning” kanske de säger. ”Ja det är din åsikt, jag skulle 

bara visa att det finns ett annat sätt, då får man väl gå vidare. 
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Vidare berättar B att han inte tidigare upplevt att det uppstått något dilemma kring 

antidiskriminering och religioners synsätt på sexualitet men att han kan oroas för den dagen 

då han skulle hamna i en sådan situation. Vidare menar han att om han skulle hamna i en 

situation där en väldigt troende skulle säga till en homosexuell elev att den lever på fel sätt, så 

skulle han försöka ta en diskussion med de inblandade. Personer med dessa åsikter skulle få 

stå för dem men att andra måste få välja andra sätt att leva. B skulle försöka få dem att se sig 

själva i det, att: 

Många dömer ju dem för hur de lever… att du får ju vara ett Jehovas vittne eller … hårt 

troende… det ska ju inte de andra heller döma dig för men då kan ju inte du heller döma andra 

för hur de lever. 

C beskriver att det är viktigt att visa på vad vi i Sverige och de mänskliga rättigheterna står 

för. Genom det så särskiljer man på samhällets grundläggande lagar och vad religionen står 

för. Vidare beskriver informant C att när det uppstår en krock mellan religioners synsätt på 

sexualitet och värdegrunden så hanterar hon det genom att fråga eleverna vad de tror att det 

bottnar i och sedan bemöter hon det genom att ta upp historiken kring vad synsättet kan bero 

på. Med eleverna tittar hon på om det är en äldre religion eller inte och dess ursprung. C visar 

på samhällets ståndpunkter men också utifrån grupp- och individnivå. Hon beskriver att 

individen kan tycka helt annorlunda men att den grupp som personen tillhör gör att man 

socialiseras in ett visst tänkesätt. För C är det viktigt hur grunden läggs till hela 

religionsundervisningen. Hon börjar själv alltid med att gå in på olika religionssociologiska 

orsaker till varför man blir religiös: 

Det är allt från deprivationsteorin, socialiseringsteorin, teorin om mening och tillhörighet… att 

det finns olika anledningar till varför man väljer att bli religiös… och när jag har lagt upp min 

undervisning på så sätt, då är det lättare att gå in på just det här området med sexualitet, kön och 

socioekonomisk bakgrund. 

D beskriver att hon hanterar t.ex. stark homofobi i klassen genom att berätta att det är mot 

värdegrunden och att man måste markera för eleverna att alla människor har rätt till sina liv. 

Informant D beskriver att hon genomgående i sin undervisning lyfter fram människovärdet, de 

humanistiska värdena och värdegrunden som skolan vilar på samtidigt som hon menar att vi 

måste förstå att alla ser inte ser det som vi gör därför att samhällena ser olika ut. D lyfter 

också fram att vi har mycket gemensamt men också en del som skiljer oss åt. Vidare menar D 

att det är viktigt att man nyanserar sig och säger att det gäller vissa men inte alla och att det 

inom olika religioner finns människor som är otroligt öppna också. D pekar på att hon skulle 

hantera antidiskriminering i förhållande till olika religioners synsätt på sexualitet genom att 

visa på för elever att det oftast handlar om att människor läser sina urkunder på olika sätt och 

att det är viktigt att gå tillbaka och titta på det. Kopplat till kortfilmen som informanterna 

inledningsvist tittade på menar D att den typen av texttolkning som de grundar sig på i filmen 

är en fundamentalistisk texttolkning, där man ordagrant plockat ut delar som man tycker 

passar för det som man vill föra fram. D menar att man t.ex. väljer bort delar som handlar om 

att kärleken är störst. Man plockar för sina egna syften därför att man har en bild av hur 

verkligheten bör se ut: 

Man kan jämföra det här med hur islamister hanterar koranen. Man använder sig stenhårt av 

ställen där det står att alla människor bör tillhöra islam, annars så hamnar man i något sorts 

helvete, istället för att fokusera på att du inte får döda. Jag skulle nog prata om det på det sättet. 

Jag skulle gå in och titta på olika typer av texter i olika religioner för att visa på att man kan 
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tolka de här texterna på väldigt olika sätt och att människor gör det på olika sätt för att nå de 

syften som de vill ha. 

Vidare poängterar D att samtidigt som hon står för mänskliga rättigheter och humanistiska 

värden så:  

Samtidigt kan jag säga så här att jag aldrig skulle stå inför mina elever och säga att en religiös 

människa är elak eller dum i huvudet. Utan det handlar ju om att man har en viss kultur, där 

saker och ting är självklara för en därför att man har, kanske vuxit upp i det eller att man har 

hamnat i det av olika skäl och där det har blivit väldigt viktigt för en att få tolka saker såsom alla 

andra i det här samfundet gör. Och där är det nästan en religionspsykologisk aspekt i det hela 

som man måste gå in i, i så fall kan jag tycka. Där det handlar om att man… befinner sig i en 

situation och man behöver skapa mening. Då kan det vara enkelt att få tydliga förhållningssätt 

och regler. Det är ett sätt att se på det. 

7.2.2 Sammanfattning- Informant A, B, C och D 

För samtliga lärare finns värdegrunden som en bas i undervisningen men som hos vissa av 

informanternas utsagor framstår detta mer tydligt. A är den som uttrycker starkast att hennes 

bas och utgångspunkt är värdegrunden. Hon beskriver att hennes gräns går vid kränkningar. 

Hon berättar att hon tar diskussioner med elever, får säga till ”på skarpen” och att hon ibland 

skickat ut elever som inte slutar med kränkande kommentarer. Att B utgår från värdegrunden 

kan skönjas när han talar om att alla måste få välja andra sätt att leva på. Till skillnad från A 

har det för B inte uppstått några dilemman. Utifrån B:s utsaga har det ändå funnits tillfällen 

när elever uttryckt sig negativt om homosexualitet vilket visar att B också hamnat i situationer 

där en spänning mellan värdegrunden och religioner synsätt på sexualitet blir tydlig. Huruvida 

B hanterar situationerna finns en nyansskillnad mot de övriga lärarna som tydligt markerar 

mot sådant som strider mot värdegrunden. När elever har haft åsikter om huruvida 

homosexualitet är onaturligt menar B att eleverna har uttalat detta på ett ”mjukt” sätt. Utifrån 

hans skildring tolkar jag det som att han försöker bemöta kommentarerna genom fakta och 

genom att ge alternativa perspektiv i försök att nyansera.  

C bemöter liksom A konflikter genom att diskutera. Hon ställer frågor till eleverna och 

bemöter sedan åsikterna med att ta upp historiken till synsättet. Vidare nyanserar hon bilden 

genom att ge perspektiv på makro-, meso-, och mikronivå. För att skapa förståelse för 

religionernas synsätt använder hon sig till skillnad från A och B av religionssociologiska 

förklaringar på varför man blir religiös. För C blir det lättare att hantera antidiskriminering 

och religioners synsätt på sexualitet beroende på hur man grundar 

religionskunskapsundervisningen.  

Utifrån D:s utsaga framkommer tydligt, liksom informant A, att hon utgår från värdegrunden 

och humanistiska värden. Gemensamt för A, C och D är att de båda uttrycker att de måste 

markera mot sådant som strider mot värdegrunden genom att visa på vilka värden samhället 

står för. För D handlar det också om att skapa förståelse för varför religioner kan ha viss syn 

på sexualitet. Liksom de övriga hanterar hon dilemman genom att nyansera och visa på att det 

inte bara finns ett synsätt och att man inom samma religion kan vara mer öppna. Hon hanterar 

antidiskriminering i förhållande till religioners synsätt på sexualitet genom att visa på att det 

oftast beror på hur urkunder tolkas. Till skillnad från de övriga tycker hon det är viktigt att 

påpeka att hon aldrig skulle hänga ut en religiös individ som elak eller obegåvad därför att 

den är av en viss åsikt. Hon utmärker sig också till skillnad från de övriga lärarna genom att 
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hon säger att hon skulle kunna använda sig av religionspsykologi för att förklara och skapa 

förståelse för vissa synsätt på sexualitet.  

7.2.3 A, B, C och D i jämförelse med E 

När jag samtalar med E om hur hon förklarar för elever om rätten till att få vara den man är 

samtidigt skapa förståelse för religioner svarar hon: 

Först och främst diskuteras, vad är det för budskap som den här religionen har? Vad lever de 

efter? Vad har de för regler att följa? Vad ser de som människans roll i samhället? Det är även 

viktigt att… Det får inte bli att man dömer dem. Så det är viktigt att ha en öppen dialog och 

sedan även ta med att alla människor har ju olika sätt att leva, att man diskuterar i klassrummet 

att vi kommer från olika familjer, vi har olika sätt att se på saker. Man kan dra in lagar och 

regler. Vad är det för lagar och regler i Sverige, hur det ser ut i andra länder? Jag är mer så att 

jag vill gärna att eleverna ska diskutera ganska fritt, det är oftast då det kommer fram saker som 

de inte har tänkt på själva. Så blir det ju ofta att det är diskussionen som får föra allt framåt. 

Men just det här med respekt för människan och respekt för människans rätt att få välja tycker 

jag är viktigt att få fram det… vi pratar ganska mycket om… alltså man kommer ju in på sådana 

här frågor för eleverna är ju väldigt nyfikna, just det här vem som är kär i vem eller vem som får 

bli tillsammans med vem. Så det blir att ha ett samtal med eleverna om att alla har olika 

läggningar, det är inga konstigheter, jag känner inte att det är några konstigheter i dagsläget. Jag 

tror att när man själv gick i skolan så skulle det nog inte ha varit ens diskussioner om sådant här.  

E beskriver i likhet med A, C och D om att det viktigt att visa på vilka lagar och regler vi har i 

samhället. För E är det också viktigt liksom de övriga informanterna att skapa förståelse för 

religioner så att inte de döms för sina sätt att leva. Liksom de övriga informanterna tyder E:s 

reflektion på en nyanserad religionsundervisning. E utmärker sig i att hon lyfter vikten av att i 

samtal med elever ha en öppen dialog. En öppen dialog kan liknas vid det Carl- Henric 

Grenholm skriver i sin bok Bortom humanismen- En studie i kristen etik att trakta efter ett 

förnuftsmässigt samtal över kontextgränserna.120 När E talar om att vi alla har olika sätt att se 

på saker och att vi kommer från olika familjer kan det liknas vid C:s resonemang om 

socialiseringsteori, där vi formas av de personer som vi har i vår omgivning. Vidare utmärker 

sig E i att hon reflekterar över sin egen ståndpunkt vad gäller synen på sexuell läggning. Hon 

vill förmedla till eleverna att alla har olika läggningar och att det inte finns några konstigheter 

kring det och att hon själv inte upplever det som några konstigheter. För E kan det vara i 

likhet med det Rosén och Sörensdotter skriver av värde att som lärare reflektera över sig själv 

därför att den egna positionen och bakgrunden färgar av sig på undervisningen.121 

7.3 Frågeställning 3: Hur uppfattar lärarna den eventuella spänning som 

kan uppstå mellan antidiskriminering och olika religioners synsätt på 

sexualitet? 
Nedan redogör jag för hur lärarna uppfattar den eventuella spänning som kan uppstå i 

skiljelinjen mellan arbetet med antidiskriminering och religioners olika synsätt på sexualitet. 

7.3.1 Spänning  
När jag frågar om informant A någon gång upplevt någon problematik när hon undervisat om 

religioner vars synsätt på sexualitet bryter mot värdegrunden svarar hon att det är något som 

                                                           
120 Carl- Henric Grenholm, Bortom humanismen- En studie i kristen etik, Verbum, Stockholm 2003 s. 271 
121 Rosén 2010, s. 71-72 och Sörensdotter 2010 s. 135, 140 
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görs hela tiden i och med att vi har religionsfrihet samtidigt som vi ska respektera alla 

människors lika värde och alla människors rättigheter att få vara den man vill och älska den 

man vill. Även fast A upplever att det råder en ständigt närvarande spänning uppfattar hon 

inte det som svårlöst: 

För det är värdegrunden som vinner hela tiden. För mig är den tydlig, för det… är den som det 

trycks på i läroplanen… det är den som det trycks på i skollagen. 

För A är vetskapen om att värdegrunden ska genomsyra hela undervisningen och att det är 

den som gäller en trygghet för henne när hon stöter på problematik kopplad till 

religionsundervisningen om sexualitet.  

Informant B menar liksom A att det finns en inbyggd spänning mellan värdegrunden och 

religioners synsätt på sexualitet. Han nämner att de flesta religioner är negativt inställda till 

homosexualitet och att de ser det som en synd eller något fel. Men för B är det inte något som 

han har märkt av ännu i sina klassrum.  

Informant C beskriver att hon upplever det som väldigt jobbigt på ett personligt plan när hon 

tittat på kortfilmen innan intervjun där homosexualitet inte tillåts. Detta menar hon är med 

tanke på var vi befinner oss här i Sverige och i skolan. Hon berättar längre in i vårt samtal att 

hon har stött på problematik när hon har haft klasserna med sig på studiebesök hos t.ex. 

pingstvänner, Livets ord, mormonkyrkan och Jehovas vittnen där de troende har fått berätta 

om sin syn på homosexualitet. C menar att det blir en spänning mellan religionernas synsätt 

och värdegrunden och beskriver att det är något som hennes elever också kan reagera på: 

Just det här som de flesta elever reagerar på är det här att man kan komma till helvetet när man 

är homosexuell t.ex. Det är just den delen som de reagerar på, att det är synd och att man inte får 

vara med i den här livsåskådningen. Ja men då är de välkommen att besöka men inte att vara 

aktiv medlem. 

Informant D upplever att det kan vara uppstå svårare situationer med elever som inte har 

någon religiös bakgrund.  

Det är inte säkert att man tycker att homosexualitet är någonting bra bara för att man inte alls är 

religiös… det finns en stark homofobi hos väldigt många som definitivt avsäger sig all religion. 

Och det är nästan en svårare situation för där finns det oftast ett motstånd mot själva ämnet 

också, så då måste man börja med det. Och målet med kursen är ju sedan att alla de här 

människorna ska bli så öppna och nyanserade som det går och det är ett hårt jobb, är det. 

Vidare beskriver D att hon upplever det som jättetungt med elever som inte har förståelse för 

att de ska läsa religionskunskap men att det brukar bli bättre för varje lektion som hon håller i. 

När eleverna lämnat in slutuppsatser och de har visat på att de kan skriva nyanserat upplever 

D det som otroligt skönt. Kopplat till elever som har stark homofobi säger D att: 

Där finns ofta en jobbig situation kan man säga, det tar väldigt mycket energi och mycket tid att 

få bort det här motståndet mot själva ämnet och allting som religion innebär… Det är en lång 

väg att gå att komma till kursens mål i slutändan. Så jag ser inte någon annan möjlighet än att 

nöta på liksom. Och när man väl har pratat om hur alla de här ser på olika saker och ting, så 

brukar det i slutet av kursen ändå vara så att de har förstått. Sedan hur mycket de bär med sig 

när de går ut härifrån, det kan jag inte svara på men jag har hittills inte underkänt någon elev. 
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7.3.2 Sammanfattning - Informant A, B, C och D 

Både A, C och D har upplevt en spänning vad gäller antidiskriminering och religioners synsätt 

på sexualitet. B menar att det finns en inbyggd spänning men skiljer sig här i att han säger sig 

inte ännu ha upplevt någon konflikt i klassrummet. Vad gäller A, C och D har de olika sätt att 

se på den spänning som kan uppstå. A är den som sticker ut genom att hon känner sig trygg 

och att hon inte ser det som svårlöst då hon lutar sig mot värdegrunden. C och D:s utsagor 

liknar varandra till viss del vad gäller sättet att se på spänningen. C kan uppleva vissa 

dilemman jobbiga på ett personligt plan medan D kan uppleva det tungt och att svårare 

situationer kan uppstå med elever med stark homofobi som har icke- religiösa bakgrunder. D 

menar att de eleverna ofta också har ett mot religionsämnet i sig. Enligt D tar detta väldigt 

mycket tid och energi att få bort motståndet. Till skillnad från de andra beskriver C hon att 

hon upplever att det ibland uppstår svårare situationer då studiebesök hos olika samfund väckt 

reaktioner hos eleverna. 

7.3.3 A, B, C och D i jämförelse med E 

När jag frågar E om hon upplever att hennes undervisning påverkats av elevers religiösa 

bakgrund kopplat till sexualitet nämner hon att hon kan känna sig hämmad när hon och 

eleverna kommit in på könsstympning: 

Ända gången som jag har känt mig lite hämmad var det här när vi kom i på det här med 

könsstympning… Vi har diskuterat det här att det är inte bara kvinnor utan också män som 

könsstympas. Så har vi diskuterat ”kan de fortfarande njuta?” ”ja det kan de”, ”vad händer med 

kvinnorna då?”, ”kan de fortfarande njuta?” ”nej, de kanske de inte kan”. Sådana saker har vi 

haft diskussioner om. Det är svårare om det då sitter några tjejer i klassen som har varit utsatta 

för det. Det blir ju väldigt utsatta i en sådan diskussion. Helst så vill man ha haft en diskussion 

med dem om det innan lektionen. Att ”det här kommer vi att prata om idag ”är det ok för er?”, 

”känner ni att ni vill vara med?”. Men det spelar ingen roll egentligen för de kan bli utsatta 

sedan i alla fall eller känna sig utsatta. Men de kan också få en förståelse för vad de egentligen 

har gått igenom. Jag visade den här filmen ”öknens blomma”. Vi hade filmen som vi gick 

igenom, just att vi pratade om kvinnans roll och vi kom in på det här med könsstympning och 

hur lever man som kvinna. Vi hade den filmen men då hade jag också tre tjejer i klassen som 

hade varit utsatta för det här. Men de ville vara med och titta, men de var också ganska öppna så 

de tyckte inte att det var några konstigheter, de tog gärna emot frågor. Nu var det i och för sig 

inga killar i den klassen utan bara tjejer. Det kanske gjorde skillnad. För då kunde de prata och 

berätta om det. 

Precis som de övriga lärarna upplever E att det finns en spänning mellan att arbeta med 

antidiskriminering och att skapa förståelse för olika religioners synsätt på sexualitet. För E är 

ämnet om könsstympning något som får henne att känna sig hämmad när det kommer till den 

eventuella spänning som kan uppstå mellan antidiskriminering och religioners synsätt på 

sexualitet. Osäkerheten kring ämnet är kopplad till att hon har haft kvinnliga elever som själva 

varit utsatta för företeelsen. E menar att hon gärna skulle vilja prata med eleverna innan 

eftersom en diskussion i klassrummet skulle kunna försätta dem i en svår situation.  

7.4 Frågeställning 4: Vilka didaktiska möjligheter och svårigheter kan 

uttydas?  
Nedan redogör jag för hur jag har tolkat vilka didaktiska möjligheter och svårigheter som 

kommer till uttryck i lärarnas erfarenheter och exempel. 
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7.4.1 Möjligheter 

Utifrån samtalet med informant A berättar hon att möjligheterna med att undervisa om 

sexualitet är att det är så mycket som kan vävas in i begreppet. A nämner allt från 

människosyn, kvinnosyn, homosexualitet till normer om hur saker och ting uppfattas: 

Vi går klädd i korta kjolar. Är det något sexuellt? Varför klär vi oss i korta kjolar? Varför klär vi 

oss i tighta linnen? Varför har inte alla tighta linnen? Varför har vissa långt hår och andra kort 

hår? osv. Det ligger väldigt nära religionen att ta upp dem. Jag ser egentligen inte så många 

andra ämnen där det skulle vara möjligt att diskutera det här, varför vi väljer olika saker. 

Vidare beskriver hon att innehållet sexualitet är ett bra sätt att undervisa i religioner och att 

det går att få in alla världsreligioner genom att diskutera en och samma fråga. Detta skulle 

kunna tyda på att sexualitet är ett ämne som är elevnära och skapar engagemang och intresse 

hos de deltagande eleverna.  

Informant B beskriver att möjligheterna med att undervisa om sexualitet är att kunna bryta 

fördomar som är svart och vita: 

Svenska elever tror i regel att islam är bara kvinnoförtryck och att det finns inga nyanser, ja den 

biten. Och då att lyfta fram den här biten att det finns starka kvinnor inom islam och det finns en 

historisk period där kvinnor ändå har haft det, att även om det ändå aldrig har varit fullt jämställt 

så har det liksom ändå varit ett steg på vägen och att vissa muslimer tolkar in det så att islam ska 

vara en process och att Muhammed inledde den processen och gav kvinnor vissa rättigheter och 

muslimska feminister menar att det där måste fortsätta och att visa att det inte är så svart och vitt 

liksom, visa på nyanserna i det. 

I informant C:s utsaga kan det som talar för att vara en didaktisk möjlighet vara att det kan 

uppstå intressanta diskussioner med de som är ateister vad gäller att många ibland är negativa 

inställda till religion. C börjar därför sin kurs med religionssociologiska förklaringar till varför 

man blir religiös: 

Sen tar vi den här tabellen där vi visar, det är första lektionen också, där vi visar att Sverige, vi 

ligger högst upp utanför alla andra, att vi är så egoistiska och inte troende till skillnad mot andra 

länder. Det utgår vi ifrån. Dels då även från en av läroböckerna men sedan är det också en film 

som UR har, där han då som pratar om det här säger att vi är annorlunda än alla andra och 

jämför också religion med AIK-supportrar, att det inte är så stor skillnad. Och det blir 

jätteintressant diskussion med de som är ateister. För många har inte tänkt på det på det sättet. 

När jag frågar C om hon tycker att elevernas negativa synsätt på religion vänder, svarar hon 

jakande. 

Informant D ser en möjlighet i att undervisa om sexualitet då undervisningen i slutändan 

främjar ett gott samhälle. Hon menar att i yrket som religionskunskapslärare finns en vilja till 

att skapa förståelse för varför det ser ut som det gör. Denna vilja blir tydlig i det exempel som 

D ger från den egna undervisningen: 

Vi tar en sådan sak som kvinnlig omskärelse t.ex. som många elever gärna vill prata om, så är ju 

inte det något som finns i koranen överhuvudtaget. Utan det man tror är att det är någon sorts 

kulturell afrikansk företeelse. Och det man måste förstå kring en sådan sak är t.ex. att 

strukturerna som påverkar det att har man den uppfattningen att, nu menar jag att kvinnlig 

omskärelse är fruktansvärt och ett övergrepp och det kan skapa jättestora problem för den som 

utsätts för det. Men man måste också förstå att på något vis att strukturen är ju inte att jag som 

pappa är elak för att jag gör det här utan det är för att jag tror att om jag inte gör det så kanske 
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min dotter kanske inte kommer bli gift, hon kommer bli till åtlöje, hon kommer att liksom svälta 

ihjäl i ett dike någonstans, det är för att man tror att det här är något som vi måste göra för att 

våra barn ska ha en framtid, hur vrångt det än är. Så är det ju någonstans att man måste skapa 

den förståelsen för i vilken kontext de här sakerna sker. 

Utifrån D:s beskrivning av hur hon hanterar ämnet om kvinnlig omskärelse i klassrummet kan 

det tolkas som att hon intar en kulturrelativistisk inställning för att skapa förståelse för det 

som utifrån ett västerländskt perspektiv verkar underligt. Utifrån det kulturrelativistiska 

perspektivet betraktar man beteenden och normer med hänsyn till kulturella och samhälleliga 

förutsättningar som de uppstått i.122 När vi samtalar vidare nämner också D att det finns en 

möjlighet för elever att lära sig om sig själva och varför de tänker som de gör och vilka 

strukturer som finns bakom deras förhållningssätt.  

7.4.2 Svårigheter 

Vad gäller svårigheter i undervisningen kommer A in på, när vi talar om när olika grupper 

kränker varandra, att det är tufft och att hon upplever att det kan vara så i de flesta skolor med 

en blandning av elever. A berättar om att elever med icke- religiös bakgrund både kan vara 

öppna och hårda i sin attityd: 

Men på något sätt är de väldigt öppna med att de idiotförklarar och det måste jag också plocka 

bort. De kan heller inte se ner på de som tycker annorlunda, precis som att de religiösa… inte 

ska kränka de som är icke-troende, så grupperna får inte kränka varandra. Man måste respektera 

varandras åsikter… Jag kan uppleva det som att de, jag vet inte om man ska kalla de 

humanister… men de icke-troende är ju de som oftast tar plats i klassrummet. De troende är 

oftast de som är tysta och vågar inte säga någonting, utan de sitter och gör sin sak och lär sig det 

de ska och skriver det de tror att jag vill att de ska skriva på proven och i uppsatsen… Så det blir 

ju ett problem också. Men framförallt är jag ute efter att de inte ska kränka varandra, utan de ska 

acceptera varandra och acceptera olikheterna. 

En annan svårighet som A beskriver är att det inte alltid finns tid att lyfta viktiga ämnen till 

diskussion. A menar att det kan vara väldigt svårt tidsmässigt att få det att gå ihop och att 

ibland får hon istället säga till elever som uttrycker sig negativt om t.ex. troende att det inte är 

tillåtet: 

Ibland tar man upp det till diskussion men det tar väldigt mycket tid om man varje gång det 

händer ska ta upp det till diskussion. Det får bli vid några väl valda tillfällen när man kan plocka 

det vidare till en diskussion.  

En annan svårighet som A nämner är att vissa kan tycka att ämnet är pinsamt men även en 

svårighet med elever som har varit utsatta för någonting. Då kan det enligt A bli väldigt tufft 

och menar att oftast så vet man det innan men att hon stött på reaktioner i klassrummet som 

hon inte förväntat sig. A återger att en elev som tidigare varit utsatt för sexuellt ofredande 

upplevde diskussioner om sexualitet och kroppen som väldigt jobbiga: 

Det är lätt att diskussioner drar iväg och det blev jättejobbigt för henne. Det är sådana 

situationer som är svåra att försöka att hantera. De är svåra att förebygga och svåra att 

undvika… I det här fallet så lämnade flickan klassrummet efter en liten stund… Jag var 

inte medveten om att det här hade hänt innan heller utan jag fick reda på det efteråt. 

Men samtidigt är det jättesvårt för det är diskussioner som hör till 

religionsundervisningen och sexualiteten, så jag kan inte undvika det bara för att en 
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flicka har varit med om en traumatisk upplevelse… Det är jättesvåra situationer och 

varje situation är unik, så det finns inget facit hur man ska hantera det hela heller.  

Vidare beskriver A att en svårighet kan vara elever som tycker området med sexualitet är så, 

som hon uttrycker det, ”vansinnigt pinsamt”. 

När jag frågar B om han någon gång undvikit att ta upp vissa saker för att undgå konflikter 

börjar B beskriva ett tillfälle där undervisningen kom att påverkas. Han börjar: 

Inte kring sexualitet just… jag hade två killar som var väldigt så här antisemitiska. Hela det här 

köret att 9/11 var en judisk konspiration… och då det första gången kom upp så hade vi en 

diskussion i klassen och jag kom med invändningar mot deras argument och så där. Men de var 

så totalt insnöade på det där så det gick inte att diskutera, utan de blev nästan bara arga och 

tyckte att jag var en del av Illuminati ungefär… så då fick jag nästan droppa det och ta det lite 

pö om pö med dem när tillfälle gavs, inte i helklass utan med dem, att man kunde sitta med dem 

och snacka om det lugnt och sansat istället, för det blev väldigt konstig stämning i klassen när 

de drog igång och dessutom triggade de varandra… Efter det kan jag säga att jag medvetet 

undvek att nästan gå in på judendomen över huvud taget, för det liksom räckte att man sade 

judendom så kom det liksom så där ”Ah de där jävla judarna, de styr hela världen, de styr 

media, bla, bla, bla” och så drog de igång. 

Vidare kan också B:s tidigare beskrivning av hur elever som uttrycker sig negativt om 

homosexualitet sägas utgöra en didaktisk svårighet i hans undervisning. 

En didaktisk svårighet som kan skönjas i C:s utsaga är när hon har tagit med klasserna på 

studiebesök till olika samfund. Där har det främst varit samfundens syn på homosexualitet 

som eleverna har reagerat på. 

Vidare när jag frågar C om det förs mycket samtal om sexualitet på lektionerna svarar hon 

jakande och att det är lättare att samtala och diskutera med elever i årskurs tre framför elever i 

årskurs 1. Enligt C beror det på att elever i årskurs ett kan vara genant att prata om vissa 

saker: 

Det är mer pinsamt i årskurs ett. Om man tänker just kring homosexualitet, där kan det vara mer 

när jag uttrycker mig ”er partner” istället för ”pojkvän” och ”flickvän”, då fnissar de mer i 

årskurs ett medan i årskurs tre, då nickar de och det är mer självklart att man uttrycker det mer 

som partner. 

En annan svårighet som kan uttydas i C:s reflektioner är när hon berättar om att hennes 

undervisning kan påverkas av elever som har religiös bakgrund: 

Jag får reda på det (elevernas religiösa bakgrund) eftersom de alltid får svara på en massa frågor 

på första lektionen. Där får de skriva om de är troende och sådana saker som kan påverka 

undervisningen så att jag får veta det i förväg. Då vet jag att jag har t.ex. ett Jehovas vittne, 

pingstvän eller någon från Livets ord i klassen som är ganska emot just homosexualitet. Då 

säger jag till dem det i förväg så att de vet att vi ska prata om det nästa gång.  

När jag frågar C om det påverkar hennes undervisning beroende på vilken religiös tillhörighet 

eleverna har säger hon att: 

Det påverkar på det sättet att jag har respekt för de trosutövande. Eftersom att det finns väldigt 

mycket fördomar om t.ex. Jehovas vittnen då kan det vara jobbigt för den här personen att sitta 

där om den inte har berättat det för sina klasskompisar. Då kan det vara väldigt jobbigt att höra 

alla fördomar som den inte vågar bemöta. Då vill jag gärna berätta i förväg att ”du nästa gång 
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ska vi titta på den här filmen. Då kommer vi att ta upp de här sakerna och jag kommer att fråga 

kring homosexualitet.” 

När jag frågar om D ser några svårigheter med att undervisa om sexualitet svarar hon att hon 

inte tycker att det är så svårt. D menar att när hon stöter på elever med olika sätt att se på 

saker och ting så brukar det ändå bli bra diskussioner, där de i slutändan ändå kan respektera 

varandra sätt att se på saker. Även fast D uttrycker att hon inte ser några svårigheter tolkar jag 

det som att det kan finnas en didaktisk svårighet utifrån det D tidigare sagt att det är många 

elever som har en negativ inställning till själva ämnet. För D är det något som är jättetufft och 

D både tar tid och energi för att få bort. Vidare kan en didaktisk svårighet uppstå vad gäller att 

skapa förståelse för homosexualitet när det kommer till elever med s.k. icke- religiös 

bakgrund. Enligt D finns en stark homofobi och att situationen blir ännu svårare av att det 

finns ett motstånd mot själva religionsämnet. (Se tidigare citat) För D handlar det därför 

utifrån ett didaktiskt perspektiv om att hon måste ta sig an ett ännu svårare arbete med att 

undervisa så att eleverna når målen med kursen, nämligen att eleverna ska bli så öppna och 

nyanserade som möjligt. 

7.4.3 Sammanfattning- Informant A, B, C och D 

Lärarnas utsagor vittnar om en spridning över vad lärarna ser som möjligheter respektive 

svårigheter med religionsundervisningen om sexualitet. En gemensam nämnare vad gäller 

möjligheter för samtliga är att de alla talar om hur de bedriver en nyanserad undervisning, 

vilket i sig kan tolkas som att de vill undvika en etnocentrerad religionsundervisning och att 

det resulterar i att skapa förståelse för olika synsätt på sexualitet. Vidare kan det även tolkas 

som en didaktisk möjlighet till att genom sin undervisning motverka fördomar. 

Undervisningen om sexualitet kan också utifrån lärarnas erfarenheter sägas vara ett elevnära 

och elevintressant ämne som på ett positivt sätt kan få elever att engagera sig på lektionstid. 

Vad gäller svårigheter finns det en gemensam nämnare mellan A och C vad gäller att deras 

elever kan uppleva sexualitetundervisningen som ett pinsamt och genant ämne. En orsak till 

att eleverna upplever det på det här sättet kan ha att göra med elevernas ålder. A undervisar 

elever i årskurs 7-9 och C beskriver att det är årskurs ett som upplever det som pinsamt till 

skillnad mot de äldre eleverna.  

A, B och D:s beskrivningar kan förenas vad det gäller tidsaspekten. Det kan vara svårt att 

hinna med allt man behöver gå igenom. Här skiljer sig dock orsakerna till varför det tar tid. A 

menar att tiden inte räcker till att ta upp och diskutera viktiga ämnen medan B beskriver att 

hans tidigare undervisningsupplägg varit orsaken till att tiden inte räckt till. D menar istället 

att elevers motstånd mot själva ämnet religion tar mycket tid och energi att vända.  

Gemensamt för lärarna är att de alla på olika sätt upplevt att deras undervisning har påverkats 

av ämnet sexualitet. A menar att det kan uppstå svåra situationer som är svåra att vet hur man 

ska hantera. B berättar om hur han upplevt att två elever påverkat hans undervisning så pass 

mycket att han nästan undvikit att gå in på området om judendomen. B säger själv att det inte 

är förknippat med ämnet sexualitet men utifrån hans beskrivning av hur sexualitet tas upp i 

samtliga fem världsreligioner så skulle detta också ha kunnat vara något som påverkar när han 

undervisar om judendomens synsätt på sexualitet. C berättar att hennes undervisning om 

sexualitet påverkas genom att hon i förväg väljer att samtala med elever med religiös 

bakgrund vars synsätt på homosexualitet betraktas som negativt av de andra i klassen. Hon 

samtalar med eleverna om vad som ska hanteras vid nästa lektionstillfälle. Enligt C gör hon 

det av respekt för de trosutövande. För D påverkas undervisningen av elever som är negativt 
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inställda till homosexualitet och till själva religionsämnet. Hon får därigenom ett svårare 

arbete med att få eleverna att nå målen med kursen.  

7.4.4 A, B, C och D i jämförelse med E 

När jag samtalar med E om vilka möjligheter som finns med en undervisning om sexualitet 

säger E att: 

Elever är så nyfikna och de har kanske inte så många människor att prata med heller. Då kan det 

ju vara bättre att stå kvar och möta dem än att de ska springa runt och fundera. 

När vi samtalar vidare om sexualitetsundervisning i skolan säger E att det skulle behövas mer 

sådan undervisning och att:  

Det är alla människors rätt. Då är det inte konstigt att vi diskuterar det i skolan tycker jag. Vi har 

ju säkert jättemånga elever som sitter här som är osäkra på sin egen sexualitet. Att då få ha den 

diskussionen och få känna efter att ”är det ok att jag går och tittar på någon annan tjej eller kille 

fast jag har samma kön?” Så man liksom får känna att någonstans är det ok och att man kan vara 

accepterad ändå om man säger så.  

När E talar om undervisning i sexualitet som en rättighet kan det tolkas bero på att hon anser 

sexualitet vara en central del av människans identitet. Hon förklarar vidare att det kan vara 

många elever som kan vara osäkra på sin sexualitet och att det därför är viktigt att man i 

undervisning får de att känna sig accepterade. Utifrån E:s reflektioner kan det tolkas som att 

undervisning i sexualitet möjliggör att fler elever får känna sig accepterade.  

När vi samtalar om svårigheter med att undervisa i sexualitet återkommer E till ämnet om 

könsstympning och säger: 

Det är nog mest det här med könsstympning. Det är lite grann beroende på vilken klass man har. 

Har jag elever där jag känner att den här eleven inte är stark nog att kunna stå emot eller 

kommer att må dåligt av det, kommer känna sig utsatt, då tar jag inte upp det. Då vill jag hellre 

kolla med eleven först att det är ok. Om jag nu vet om att det är så. För det är inte alla som är 

det och man kan heller inte ta för givet att alla har gått igenom det. Det är nog det som jag 

tycker är det svåra. 

Utifrån E:s reflektioner kan den didaktiska svårigheten med att undervisa om sexualitet bero 

på om ämnet på något sätt berör eleverna på ett känslomässigt plan. I detta fall handlar det om 

elever som själva varit utsatta för könsstympning. I likhet med B så kan E:s undervisning 

påverkas så att hon undviker att ta upp vissa ämnen. För E handlar det om hon upplever att 

eleverna inte mår bra av att ämnet tas upp. 
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8. Resultatdiskussion 
I följande avsnitt kommer jag att utifrån mina frågeställningar, tematiskt diskutera och 

problematisera analysresultatet. Resultatet kommer också att återkopplas till studiens 

problemformulering, definition på sexualitet och tidigare forskning. För att få en översikt över 

resultatet presenteras det även i tablåform under bilaga 4.123 

8.1 Värdegrunden, undervisning och hanterande av 

värdegrundskonflikter 
I mitt arbete utgick jag från att det fanns en spänning mellan lärares arbete med att värna om 

antidiskriminering jämte religionsundervisningens syfte att skapa förståelse för olika 

religioners synsätt på sexualitet. Resultatet visade att min utgångspunkt och prognos stämde 

med det lärarna berättade. Inledningsvis ansåg många av lärarna att det inte fanns någon 

spänning men ju längre in i samtalen vi kom hittade lärarna exempel som tydligt visade på 

den problematik som kan kopplas till uppsatsens problemformulering. Detta kommer jag 

beskriva mer i diskussionen under rubriken Spänningen i skiljelinjen mellan 

antidiskriminering och religioners synsätt på sexualitet. För att diskutera min första och andra 

frågeställning börjar jag med att beskriva varför jag ansåg forskningsfrågan som viktig. Då 

antidiskrimineringslagen vilar på det demokratiska värdegrundsuppdraget om likabehandling 

var det av stor betydelse för min studie att undersöka hur lärarna tolkar de värderingar som 

ligger till grund för skolans verksamhet. Eftersom det kan vara svårt att få bra svar på hur 

individer tolkar en särskild företeelse valde jag att inte specifikt fråga informanterna hur de 

tolkar värdegrunden. Jag valde istället att ställa frågor som på något sätt ändå kunde rama in 

det som var målet med min forskningsfråga. Utifrån mina samtal med lärarna kunde jag på så 

sätt vaska fram mönster som jag utläste som lärarnas tolkning av värdegrunden. Resultatet 

visade att samtliga lärare framhöll rätten till att få vara den man är. För lärarna är det viktigt 

att i sin undervisning skapa förståelse och acceptans för olikheter i ett mångkulturellt 

samhälle. Detta kan sägas bero på att lärarna utgår från ett toleranspedagogiskt perspektiv där 

Nykänen skriver att värdena avser rätten till frihet och att kunna styra över sitt eget liv.124 

Vidare var A den som utmärkte sig tydligast av lärarna vad gäller att luta sig tillbaka på 

värdegrunden i undervisningen. För henne kan värdegrunden ses som en fast punkt att utgå 

ifrån när hon stöter på konflikter i klassrummet. Orsakerna till att A så tydligt markerar mot 

kränkande behandling med stöd i värdegrunden skulle kunna bero på att hon är den av 

samtliga lärare som senast examinerats. A kan då ha en så att säga färsk kunskap från sin 

tidigare lärarutbildning vad gäller värdegrundsarbetet. Det skulle också kunna bero på att A 

har yngre elever och oftare utsätts för den här typen av situationer i undervisningen, vilket har 

lett till att hon har fått skapa fungerande strategier för att kunna bemöta och behärska 

situationen. Som A berättar har vissa situationer i klassrummen lett till att hon fått säga till på 

skarpen eller skicka ut elever. Detta kan jämföras med B som säger sig ännu inte ha stött på 

konflikter i klassrummet och som enligt sin utsaga kan oroas över vad som kan hända i 

framtida situationer. I B:s utsaga kunde ändå tydas att B har stött på dilemman i form av 

kommentarer från elever som uttryckt att homosexualitet är onaturligt. B menar att 

kommentarerna har sagts på ett ”mjukt” sätt och inte i dömande och hårda ordalag. B:s 

resonemang att uttrycka sig att de negativa kommentarerna är uttryckta på ett ”mjukt” sätt är 

intressant att problematisera utifrån flera aspekter. Dels utifrån det Gårdefeldt skriver att 
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många skolungdomar objektifierar och använder homosexualitet som ett redskap för höja den 

egna statusen. De som inte faller inom ramen för heteronormativitet blir utsatta för 

homofientlighet i skolan. Dels kan det även problematiseras utifrån det Gårdfeldt skriver att 

det är viktigt att belysa att elever som är utsatta för homofientlighet kan komma från en 

våldspräglad hemmiljö och att de vid sidan av det även löper större risk att utsättas för 

mobbning av både lärare och elever.125 Som lärare kan det därför vara viktigt att motverka 

alla former av fördomar när de dyker upp i klassrummen så att det inte i likhet med det 

Skolverket skriver i Nationella kvalitetsgranskningar 1999 osynliggör homosexualitet.126 

Slutligen kan det vara intressant att diskutera om det skulle anses vara lika ”mjukt” uttryckt, 

om man bytte ut ordet homosexualitet i ”homosexualitet är onaturligt” mot mörkhyade eller 

kvinnor/män. B:s beskrivning av hur han hanterar situationen skulle kunna illustrera ett 

exempel där lärare befinner sig i svåra situationer där spänningen mellan att värna för 

antidiskriminering samtidigt som arbetet med att skapa förståelse för, i detta fall, religioners 

negativa synsätt på sexuell läggning är påtaglig. Vidare bekräftas också att situationen kan 

vara svår för lärare i att B också uttrycker en oro för kommande konflikter. D är i likhet med 

A den som också tydligt drar gränsen vid människans okränkbarhet och markerar genom att 

stå upp för samhällets värderingar. Även C och E skiljer på religionens och samhällets normer 

och diskuterar detta med eleverna. Som tidigare diskuterats kan det bero på att lärarna präglas 

av en existentiell relationspedagogik där de med värdegrunden på sin sida markerar gentemot 

det som strider mot den.  B särskiljer i likhet med de övriga på religionens och samhällets 

värderingar men en nyansskillnad kan märkas i att han till skillnad från de andra lägger mer 

vikt vid yttrandefriheten.  

Vad gäller hur lärarna beskriver att de arbetar utifrån styrdokumenten med sexualitet finns 

många gemensamma nämnare. Samtliga lärare bedriver en nyanserad och variationsrik 

undervisning som jag tolkar grundar sig i hela religionsämnets syfte att skapa förståelse och 

inte essentialisera religioner. Jag tolkar det som att lärarna vill balansera upp bilden av synsätt 

på sexualitet som betraktas som negativa genom att visa på variationer inom religioner för att 

på sikt motverka fördomar hos eleverna. Geels och Roos pekar på varför denna typ av 

undervisning är av värde utifrån ett mångkulturellt samhällsperspektiv. Som religionslärare 

bör man enligt författarna undvika en etnocentrisk utgångspunkt. Vidare bör man istället anta 

ett kulturrelativistiskt förhållningssätt där kulturer bör ses utifrån sina egna kontextuella 

förutsättningar.127 Här är D ett tydligt exempel i studien när hon beskriver hur hon hanterar 

diskussioner om kvinnlig könsstympning i klassrummen.  

Vidare genomsyrar området sexualitet hela A, C och D:s undervisning. Det förs mycket 

samtal i ämnet och de fångar även tillfällen som dyker upp att diskutera ämnet. En skiftning 

finns i att B undervisar om sexualitet inom ett specifikt temaområde och med E som inte 

tidigare har undervisat om sexualitet som centralt innehåll. För B förs det i likhet med A, C 

och D mycket samtal när han undervisar i temaområdet. E skiljer sig från de övriga vad gäller 

att samtala mycket om sexualitet, däremot fångar hon ämnet i flykten i likhet med majoriteten 

av lärarna i undersökningen. Kopplat till Skolverkets Nationella kvalitetsgranskningar 1999 

visar de fyra lärare som undervisar enligt Lgr11 och Lgy11 på att det har skett en märkbar 

förändring sedan rapporten skrevs liksom i jämförelse med E som undervisat enligt den 
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tidigare läroplanen vad gäller att ge området sexualitet en betydande plats i undervisningen. 

De fyra lärarna ger prov på att de i en skolkontext och i sina klassrum spelar en viktig roll i att 

skapa en mötesplats för elever att kontinuerligt samtala och reflektera över det ständigt 

skiftande begreppet sexualitet.128  

För samtliga lärare som undervisar utifrån Lgr 11 och Lgy 11 finns en gemensam nämnare i 

att sexualitet tas upp inom de fem världsreligionerna. Majoriteten av lärarna kopplar sexualitet 

till etiska frågor inom religionerna. Varav C och D specifikt nämner att de kopplar sexualitet 

till identitet. Detta kan ha att göra med hur de definierar och tolkar begreppet sexualitet. Där 

många av lärarna fokuserar på hur sexualiteten är beroende och formas i sin kontext av 

normer, etik och moral kan C och D sägas se sexualiteten som en byggsten i oss människor. 

Sexualitet kan därför inte skiljas från individer och påverkar bådetankeverksamhet, drömmar 

och agerande.129 

Vad gäller att undervisa om sexualitet utifrån ett normkritiskt pedagogiskt perspektiv där 

normer och könsroller behandlas är A, D och E exempel på de som uttrycker att de utmanar 

positioner och det som i samhället betraktas som ”normalt”. A visar på att hon skapar 

situationer för att i undervisningen utmana elevernas syn på könsroller vilket kan liknas med 

Sörensdotters beskrivning av metoder för att undervisa utifrån queerteori.130  

8.2 Spänningen i skiljelinjen mellan antidiskriminering och religioners 

synsätt på sexualitet 
Min utgångspunkt var att det finns en spänning mellan att verka för antidiskriminering 

samtidigt som arbetet med att skapa förståelse för religioners synsätt på sexualitet. Utifrån 

mina samtal med lärarna kunde de inledningsvis uttrycka att det inte fanns någon påtaglig 

spänning mellan antidiskriminering och religioners synsätt på sexualitet. B talade t.ex. om att 

det fanns en inbyggd stämning. Men ju längre in i samtalen vi kom kunde samtliga lärare ge 

exempel på där spänningen i undervisningen blev tydlig. Resultatet visade därför att samtliga 

lärare ansåg att det fanns en spänning mellan arbetet med antidiskriminering och religioners 

synsätt på sexualitet. A var den som utmärkte sig av lärarna genom att säga att den ständigt 

närvarande spänningen inte var svårlöst och att hon kände en trygghet i värdegrunden. B 

menade att han kunde känna viss oro kopplat till hur han skulle hantera framtida 

klassrumssituationer. C kunde uppleva spänningen, då kopplat till kortfilmen, som jobbig på 

ett personligt plan men kunde också uppleva att elever reagerade och hade svårt att förstå 

vissa samfunds synsätt på sexuell läggning. För D kunde det kännas väldigt tungt med elevers 

homofobi och motstånd mot religionsämnet. D kunde uppleva att det kunde bli svåra 

situationer. E kunde uppfatta spänningen som hämmande vad gällde att ta upp kvinnlig 

könsstympning i klassrummen. Trots att majoriteten av lärare ibland känna oro, att ämnet 

kunder vara hämmande och uppleva svåra situationer så visar studien på att det försiggår 

mycket samtal på lektionstid om sexualitet. Detta ske ses i ljuset av den Nationella 

kvalitetsgranskning 1999 som Skolverket gjorde där många lärare upplevde en osäkerhet till 

att använda samtalet som arbetsmetod.131 Så är inte fallet med de intervjuade lärarna i den här 

undersökningen. På deras lektioner förekommer det mycket samtal och diskussioner samt att 
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majoriteten av lärarna också fångar tillfällen i flykten till att samtala med eleverna om 

sexualitet.  

8.3 Möjligheter och svårigheter med undervisning om sexualitet 
I samtliga lärares utsagor kan de didaktiska möjligheterna med undervisning om sexualitet 

sägas vara att skapa förståelse för olikheter. Detta kan förklaras med att alla lärare 

genomgående talar för att de bedriver en nyanserad och variationsrik religionsundervisning. B 

säger t.ex. att möjligheten med området sexualitet är att det kan bryta svart/vita fördomar. C 

beskriver att undervisningen kan vända elever som är negativt inställd till religion. D anser att 

undervisningen på sikt främjar ett gott samhälle och E trycker på att fler elever kan få känna 

acceptans för sin sexuella läggning. Utifrån lärarnas utsagor kan även en slutsats dras till att 

undervisningsområdet sexualitet kan ses som en didaktisk möjlighet i att det är ett elevnära 

och elevintressant ämne som kan öka deras engagemang på lektionstid. 

När vi kommer in på didaktiska svårigheter med att undervisa om sexualitet är det främst 

utifrån ett elevperspektiv som det kan uppstå. A nämner att elever med icke-religiös bakgrund 

har hårda attityder gentemot de som är troende. A beskriver att de som är troende elever oftast 

är tysta och inte vågar säga någonting. Detta skulle kunna liknas vid det Karin Kittelmann 

Flensner skriver i sin avhandling Religious education in contemporary pluralistic Sweden om 

hur elever och lärare talar om religion i klassrummen. Författaren skriver att det finns en 

sekulär diskurs där de troende framställs som konstiga och ointelligenta.132 I A:s fall kan det 

som hon beskriver om sina elevers attityder falla inom ramen för det Kittelmann Flensner 

kommit fram till. Vidare kunde lärare i undersökningen även uppleva att elever reagerade på 

vissa religioners synsätt på sexualitet när de gjorde studiebesök. Två av lärarna beskrev också 

att det var svårt att undervisa om sexualitet när de hade elever som tidigare varit utsatta för 

något. Det kunde då uppstå reaktioner från elevers håll som t.ex. A inte räknat med medan E 

kunde känna sig hämmad att undervisa om kvinnlig könsstympning när det närvarade flickor 

som tidigare varit utsatt för det. Vidare visade två av lärarna att vissa situationer i 

undervisningen var så pass svåra att de kände att de nästan ville undvika eller undvek att ta 

upp vissa ämnen beroende på elevers eventuella reaktioner eller bakgrunder. Som Skolverket 

skriver i Nationella kvalitetsgranskningar 1999 skulle just den här typen av problematik som 

lärarna pratar om vara kopplad till en osäkerhet kring ämnet sexualitet i sig. Precis som A 

säger så finns det inget facit på hur man ska göra i svåra situationer och E:s beskrivning tyder 

på att det kanske skulle behövas vissa former av metoder för hur man hanterar vissa 

situationer i klassrummet.  

I likhet med Nationella kvalitetsgranskningar 1999 så fanns det exempel på didaktiska 

svårigheter kopplat till homosexualitet för både B, C och D. För B och D kunde det uppstå 

situationer där elever uttryckte sig negativt om homosexualitet. För C kunde det vara utifrån 

hur elever reagerade starkt på vissa religiösa samfunds negativa syn på homosexualitet. Enligt 

rapporten hade lärare ofta svårigheter med att behandla temat och att det oftast togs upp när 

elever uttryckte sig fördomsfullt om den sexuella läggningen.133 För D kommer detta tydligt 

till uttryck i att hon återger att det tar både mycket tid och energi till att bemöta homofoba 

inställningar och motstånd till själva religionsämnet. Exemplen från undersökning visar att det 
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kan finnas ett behov hos lärare att få fler redskap och att ta till för att vända den negativitet 

som är kopplat till synen på sexuell läggning. Förhoppningsvis kan den här undersökningen 

också fungera som ett redskap där de intervjuade lärarna och andra lärare kan lära av 

varandras erfarenheter. Exemplen kan även visa på värdet av att lyfta svåra frågor och ämnen 

i ämneslagen för att lärare ska kunna stödja varandra.  

Utifrån det flera av lärarna beskrivit om att de kan känna sig hämmade och oroliga vad gäller 

undervisning om sexualitet så kan det visa på vikten av att i ämneslag samtala, diskutera och 

ta vara på varandras erfarenheter kopplat till undervisning om religion och sexualitet, för att 

som lärare kunna reflektera över den egna utgångspunkten, känna trygghet i undervisningen 

och säkra värdegrundsuppdraget jämte arbetet med att skapa förståelse för religioners olika 

synsätt på sexualitet. För att kunna göra detta vill jag i likhet med det Skolverket skriver 

framhålla vikten av att se möjligheter i att lära av varandras misstag och att se tabbarna som 

redskap till utveckling framför något negativt och felaktigt. För det krävs också en anda inom 

lärarkåren där man vågar och kan känna sig trygg i att blotta de oavsiktliga missarna.134 

8.4 Metoddiskussion 
I följande avsnitt kommer jag att diskutera undersökningens metod utifrån frågor som rör 

urval, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Vad gäller min datasamlingsmetod och mitt 

urval av informanter utgick min undersökning från lärare som visade intresse för att delta i 

studien. Mitt informationsbrev skickades ut via religionsvetenskapsämnets regionala 

kontaktnät för religionskunskapslärare där jag relativt snabbt fick tag på fem informanter. 

Eftersom mitt informationsbrev skickades ut till ett stort antal lärare bör studiens informanter 

ses som särskilt intresserade av att delta i studien. Vad gäller lärarnas intresse syns också i 

undersökningens resultat, då ämnet sexualitet är något som de är mycket insatta i, det är något 

som genomsyrar undervisningen hos de flesta av lärarna, samt att ämnet är något som 

kontinuerligt samtalas om och även fångas i flykten på lektionstid. Extra tydligt syns detta hos 

informant E, som inte undervisat enligt Lgy11, men som har tagit tillfällen i akt att samtala 

med eleverna och ser möjligheter med att undervisa om ämnet. Inledningsvis upplevde jag det 

som att det var svårt att få tag på informanter. Jag delade mitt informationsbrev på en 

Facebook-sida med över 700 medlemmar som arbetar som religionslärare och av dessa fick 

jag tag på en lärare som visade intresse för att delta i studien. Orsakerna till detta kan ha att 

göra med att tidpunkten för intervjuerna upplevdes som för stressig för lärare till att kunna 

delta i undersökningen. Men det skulle även kunna bero på att kanske många lärare upplever 

religionsundervisningen om sexualitet i samband med att värna om antidiskriminering som 

komplex och att det finns en osäkerhet kopplad till ämnet. Urvalet av intresserade lärare till 

undersökningen kan därför ge ett visst perspektiv på sexualitetsundervisning och vidare kan 

också diskuteras huruvida lärarna så att säga verkligen ”lever som de lär” eller om de i 

intervjusituationens skarpa läge vill framställa sig på ett visst sätt. Oavsett hur lärarna gör i 

praktiken kan deras erfarenheter förhoppningsvist bidra med både möjligheter och redskap 

som kan vara till nytta för andra lärare och lärarstudenter för att på sikt utveckla 

kunskapsområdet för den egna undervisningen. Det är något som även kommer fram under 

analysens gång, att trots deltagarnas kunskap i ämnet så finns det exempel i undersökningen 

som talar för att det finns en viss osäkerhet kopplat till vissa delar, där de skulle kunna lära av 

varandras erfarenheter. Lärdomar som är kopplat till t.ex. hur man kan lägga upp kursen för 
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att minska tidspress, hantering av svåra situationer, värdegrundskonflikter och kvinnlig 

könsstympning.  

Vad gäller om studien uppnår generaliserbarhet, och att resultatet kan sägas gälla under 

bredare villkor, är något som jag inte kan åstadkomma med undersökningen. Dels är varje 

intervjupersons upplevelser unika för dem utifrån deras vardagsvärld och i deras kontext och 

dels är det för få intervjupersoner för att kunna säga att deras erfarenheter skulle kunna sägas 

representera alla religionskunskapslärare. Jag lyfter därför frågan, precis som Kvale och 

Brinkmann, varför ska man generalisera? I den här undersökningen ska intervjupersonernas 

kunskap istället ses i ljuset av det specifika sociala och historiska sammanhanget.135 

Deltagarnas kunskaper kan bidra med verktyg för hur man kan arbeta med ämnet och vad man 

kan lära sig av deras erfarenheter. Detta upplever jag som av stor betydelse då jag hade svårt 

att hitta tidigare forskning i just ämnet om lärares undervisning om sexualitet, värdegrund och 

religion. Kanske kan därför den här studien bidra med delar som är av betydelse för lärare i 

deras yrkesverksamhet.  

Vad gäller studiens reliabilitet och om någon annan forskare skulle kunna få samma svar som 

jag har fått av mina informanter vid ett annat tillfälle kan frågan i detta fall få två svar. Delvis 

beror resultatet var i livet informanterna befinner sig och vilka erfarenheter de har hunnit 

samla på sig. Det behöver inte betyda att studien inte är tillförlitlig, inom den kvalitativa 

forskningsintervjun kan fler svarsmöjligheter snarare ses som en tillgång framför till exempel 

en enkätundersökning fasta svarsalternativ. De samtal som genomförts kan snarare ses som 

tillfällen där ny kunskap producerats mellan mig och informanterna. Vidare finns det 

motsättningar vad gäller den kvalitativa forskningsintervjuns subjektiva karaktär och huruvida 

intervjuarna ställer ledande frågor. Till svar på hur jag har gått till väga utifrån de aspekterna 

är att jag har varit noggrann med att inte ställa ledande frågor, jag har istället under samtalens 

gång fokuserat på vart frågorna ska leda så att ny kunskap produceras i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar.136 Jag har i samtalen med informanterna även frågat om 

jag tolkat dem rätt utifrån vad de har berättat för att vara noggrann med att studiens ska vara 

tillförlitlig.  

Kopplat till validitet är kvalitativ forskning beroende av forskarens trovärdighet och 

hantverksskicklighet när det kommer till att säkra undersökningens kvalitet. I avsikt att 

säkerställa att undersökningen skulle hålla god kvalitet såg jag till att vara väl insatt i tidigare 

forskning och litteratur innan intervjuerna genomfördes. Jag har också tidigare erfarenheter av 

att intervjua i ett forskningssammanhang. Därutöver gjorde jag en testintervju med en 

lärarstudent innan de ”riktiga” intervjuerna för att kunna bearbeta eventuella brister i 

intervjuguiden. Då ämnet kan vara svårt i sig och att studien syftade till att samtala om 

tidigare erfarenheter var det bra att intervjupersonerna fick förbereda sig innan. Informanterna 

fick därför tillgång till min intervjuguide i förväg, vilket jag upplevde som positivt utifrån att 

lärarna skulle ge exempel utifrån sin undervisning. Jag upplevde det som att det skapade en 

tryggare intervjusituation och att även tid sparades till att få tillgång till lärarnas reflektioner. 

Vad gäller att säkra studiens validitet har jag varit noga med att ställa frågor som syftar till att 

uppfylla målet med undersökningen. Att använda frågor som hjälpte lärarna att fokusera på 

det som var syftet med studien upplevde jag som en fruktbar metod. Jag har på så sätt uppfyllt 

kriterierna om validitet i att jag har mätt det jag har tänkt att mäta. Jag har utifrån 
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intervjupersonernas utsagor analyserat utifrån de teoretiska ramverken i försök att se vilken 

slags pedagogik lärarna bedriver för att på så sätt kontrollera undersökningens 

tillförlitlighet.137 

8.5 Förslag till vidare forskning 
Då samtliga intervjudeltagare visade intresse för att delta i undersökningen fick studiens 

resultat ett visst perspektiv utifrån att lärarna var insatta i undervisningen om sexualitet samt 

att det genomsyrade deras undervisning etc. Enligt Skolverkets Nationella 

kvalitetsgranskningar 1999 så är undervisning om sexualitet viktig som en del i att motverka 

kränkningar och mobbing. Intressant för vidare forskning inom religionskunskapen (eller 

andra ämnen) med sexualitet som centralt innehåll, vore att undersöka i vilken grad 

kränkningar och mobbing förekommer mellan elever i förhållande till hur stort utrymme 

området ges i undervisningen, samt hur ämnet hanteras.  
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9. Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur religionskunskapslärare för grundskolans senare 

år och gymnasiet med intresse för undervisning om sexualitet och religion tolkade, förhöll sig 

till och undervisade om sexualitet i gränslandet för arbetet med att upprätthålla 

antidiskrimineringslagen och värdegrunden, i samband med undervisning som syftar till att 

skapa förståelse för religioners synsätt på sexualitet. Vidare syftade uppsatsen till att 

undersöka huruvida deras förhållningssätt kunde synliggöra eventuella möjligheter och 

svårigheter i undervisningen. Redogörelserna sattes därefter också in i teoretiska ramverk där 

utsagorna analyserades utifrån olika pedagogiska perspektiv i syfte att tolka vilka didaktiska 

aspekter som kom till uttryck i lärarnas erfarenheter. 

 För att svara på syftet formulerades följande frågor: 

 Hur tolkar lärarna värdegrunden och ämnesplanen för religion gällande sexualitet och 

hur arbetar de utifrån styrdokumenten? 

 Hur beskriver lärarna att de hanterar antidiskrimineringsarbetet i förhållande till olika 

religioners synsätt på sexualitet? 

 Hur uppfattar lärarna den eventuella spänning som kan uppstå mellan 

antidiskriminering och olika religioners synsätt på sexualitet? 

  Vilka didaktiska möjligheter och svårigheter kan uttydas? 

 Vilka pedagogiska perspektiv kan tydas i lärarnas utsagor? 

Dessa frågor besvarades genom att intervjuer genomfördes med fem lärare som visade 

intresse för att delta i studien. Lärarnas utsagor analyserades därefter utifrån 

toleranspedagogik, normkritisk pedagogik och existentiell relationspedagogik för att tyda 

deras pedagogiska perspektiv.  

Resultatet visade att samtliga lärare i likhet med toleranspedagogiken uttryckte att de 

undervisade i syfte att värna om rätten till frihet och att styra över sina egna liv i att de lyfte 

fram rätten till att få vara den man är. Vidare undervisade de i syfte att skapa acceptans för 

olikheter i ett mångkulturellt samhälle. Samtliga lärare gjorde en åtskillnad mellan religioners 

regler och samhällets grundlagar. Majoriteten av lärarna ansåg att det var viktigt att markera 

mot kränkande behandlingar genom att stå upp för eller diskutera kring vad värdegrunden står 

för. Detta talar för en existentiell relationspedagogik där lärarna med värdegrunden på sin sida 

markerar mot sådant som strider mot den. En nyansskillnad fanns hos en av lärarna som 

tryckte mer på yttrandefriheten. Sexualitet som centralt innehåll var något som genomsyrade 

majoriteten av lärarnas undervisning. Två undantag fanns, där den ena läraren använde 

sexualitet inom ett särskilt område och där den andra inte ännu undervisat om sexualitet som 

centralt innehåll. För samtliga lärare förekom det mycket samtal om sexualitet på lektionstid, 

med undantag för läraren som inte undervisat efter Lgy11. Majoriteten av lärarna fångade 

även ämnet i  flykten och så att säga tog tillfällen i akt att samtala med elever om ämnen som 

berör sexualitet. Resultatet visade att samtliga lärare bedrev en nyanserad och variationsrik 

undervisning i syfte att skapa förståelse och undvika att essentialisera religioner.  

Undersökningen visade att samtliga lärare upplevde en spänning mellan att värna om 

antidiskriminering samtidigt som att skapa förståelse för olika religioners synsätt på religion. 
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Hur lärarna upplevde spänningen visade sig på olika sätt. En av lärarna fann en trygghet i 

värdegrunden, en annan upplevde det jobbigt på ett personligt plan medan en lärare kunde 

känna sig hämmad i undervisning om kvinnlig könsstympning. Samtliga upplevelser 

presenteras i diskussionen. Lärarna upplevde att det fanns både möjligheter och svårigheter 

med att undervisa om sexualitet. Två av lärarna upplevde vissa situationer som så pass svåra 

att de nästan eller medvetet undvek att ta upp vissa områden i undervisningen. Svårigheterna 

talar för att det kan finnas en osäkerhet kopplat till att undervisa om ämnen som berör 

sexualitet och att det kanske finns ett behov av mer redskap att ta till i undervisningen om 

sexualitet.  

Undersökningen visade att tre av lärarna upplevde någon form av didaktiska svårigheter 

förknippat med att bemöta elever homofoba inställningar. Elevernas negativa attityder mot 

den sexuella läggningen skapade både svåra situationer och tog både tid och energi för en av 

lärarna att bemöta. De slutsatser som kan dras av studiens resultat är förknippat med värdet av 

att lärare i ämneslag diskuterar och tar del av varandras erfarenheter kring undervisning om 

sexualitet. Det både för att kunna hantera värdegrundskonflikter och skapa förståelse för 

religioners synsätt på sexualitet men också för att utveckla och säkerställa att 

sexualitetsundervisning kvalitet. 
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Bilaga 1. 
 Inbjudan till lärare  



 

 

 



 

 

Bilaga 2 
Intervjuguide 

Teman: 

Undervisning 

Spänning  

Undervisning 

1: Kopplat till religionsundervisning vad känner du spontant när du ser den här filmen? 

2: Hur skulle du hantera filmens budskap i ett undervisningssammanhang? 

3: Hur skulle du ha förklarat för eleverna? (I filmen, rätten till att få vara den en är, sexuell 

läggning och att skapa förståelse för religionens synsätt) 

4: Undervisar du om sexualitet inom religionskunskapen? 

5: Hur undervisar du om sexualitet inom religionskunskapen? Använder du det inom något 

särskilt område eller har du något annat sätt att ta upp ämnet på? 

6: Förs det mycket samtal om sexualitet på lektionstid? Från ditt håll, från elevernas håll? 

7: Vet du om du har många elever med religiös bakgrund? Upplever du att det påverkar din 

undervisning om religion och sexualitet? I så fall, hur? 

8: Vet du om du har många elever med icke- religiös bakgrund? Upplever du att det påverkar 

din undervisning om religion och sexualitet? I så fall, hur? 

9: Vilka andra möjligheter och svårigheter tycker du kan finnas med att undervisa om 

sexualitet inom religionskunskapen? 

Spänning 

10: Har du någon gång upplevt en spänning eller problematik mellan att arbeta med 

värdegrunden och olika religioners synsätt på sexualitet? Om, kan du ge några exempel? 

11: Hur hanterar du i ett undervisningssammanhang religiösa traditioner vars synsätt på 

sexualitet inte går ihop med värdegrunden? (Använder du något särskilt tillvägagångssätt, 

metod?) 

12: Religioner har genom tiderna och idag uttalat sig om vad som är rätt och fel sexualitet. 

Upplever du det som problematiskt på något sätt? Hur arbetar du med att värna om 

antidiskrimineringslagen i förhållande till att skapa förståelse för religioners olika synsätt på 

sexualitet?  

13: Har det funnits tillfällen där du undvikit att ta upp vissa ämnen kopplat till religioners syn 

på sexualitet för att slippa konflikter? Om, i så fall vad och varför? 

14: Har det funnits tillfällen till att samtala med eleverna om sexualitet, som du så att säga 

fångat i luften? Om, kan du ge några exempel?  

 



 

 

Bilaga 3 
Uppvärmningsfrågor: 

Kan du berätta kort om skolan som du arbetar på? Antal elever, bakgrund 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur länge har du undervisat i religionskunskap? 

Hur många år är du? 

Vilken utbildning har du sedan tidigare? 

Har du behörighet i religionskunskap? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 

 Resultat i tablåform 
Nedan presenteras studiens resultat i tablåform för att få en tydligare och lättare överblick 

över informanternas svar. Den första tabellen visar på svaren från uppsatsens första 

frågeställning: 

 Hur tolkar lärarna värdegrunden och ämnesplanen för religion gällande sexualitet och 

hur arbetar de utifrån styrdokumenten? 

Tablå 1. 

Informant: Värdegrunden Undervisning 

A  Individens frihet och integritet att tycka och 

tänka som man vill 

 Yttrandefrihet 

 Solidaritet acceptera olikheterna 

 Jämlikhet människors lika värde 

 Människors rättigheter att få vara den man 

är, älska den man vill 

 Människans okränkbarhet drar gräns vid 

kränkande behandling 

 Genomsyrar hela 

undervisningen 

 Förs mycket samtal 

 Fångar ämnet i flykten 

 Nyanserat och variationsrikt 

 Sexualitet i de fem 

världsreligionerna- etiska 

frågor 

 Utmana normer, könsroller 

B  Individens frihet och integritet rätten till att 

få vara som man är 

 Yttrandefrihet tycka och tänka som man vill 

 Kön och sexualitet som 

temaområde 

 Förs mycket samtal 

 Nyanserat och variationsrikt 

 Sexualitet i de fem 

världsreligionerna- fokus 

islam och kristendomen, 

etiska frågor 

 Genusperspektiv 

C  Individens frihet och integritet rätten att få 

vara den man är 

 Mänskliga rättigheter 

 Människans okränkbarhet 

 Genomsyrar hela 

undervisningen 

 Förs mycket samtal- mest 

med årskurs tre 

 Fångar ämnet i  flykten 

 Nyanserat och variationsrikt 

 Sexualitet i de fem 

världsreligionerna 

 Sexualitet som en del av 

identiteten 

D  Individens frihet och integritet 

 Yttrandefrihet 

 Människans okränkbarhet drar gräns vid 

 Genomsyrar hela 

undervisningen 

 Förs mycket samtal 



 

 

kränkande behandling 

 Mänskliga rättigheter 

 Humanistiska värden 

 Fångar ämnet i flykten 

 Nyanserat och variationsrikt 

 Sexualitet i de fem 

världsreligionerna- etiska 

frågor 

 Sexualitet som en del av 

identiteten, kön, genus, 

könsroller och normer 

E  Individens frihet och integritet rätten att få 

vara den man är 

 Religionsfrihet 

 Människovärde 

 Demokrati drar gräns vid det som strider mot 

värderingarna 

 Har inte undervisat om 

sexualitet som centralt 

innehåll 

 Förts en del samtal 

 Fångar ämnet i flykten 

 Nyanserat och variationsrikt 

 Diskussioner kring 

könsroller, utmana normer 

och transsexualitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Resultatsammanfattning av frågeställning två och tre 

Nedan presenteras studiens resultat i tabellform för att få en tydligare och lättare överblick 

över undersökningens resultat. Den andra tablån visar på svaren från uppsatsens andra och 

tredje frågeställning: 

 Hur beskriver lärarna att de hanterar antidiskrimineringsarbetet i förhållande till olika 

religioners synsätt på sexualitet? 

 Hur uppfattar lärarna den eventuella spänning som kan uppstå mellan 

antidiskriminering och olika religioners synsätt på sexualitet? 

Tablå 2.  

Informant: Hanterandet Spänning 

A Gränsen går vid kränkningar 

Diskuterar 

Säger till ”på skarpen” 

Skickar ibland ut elever 

Ständigt närvarande 

Inte svårlöst 

Värdegrunden en trygghet 

 

B Bemöter genom fakta, nyanserar 

ämnet 

Inbyggd spänning 

Inte märkt av någon spänning under 

sina lektioner 

Kan oroas för framtida situationer 

C Diskuterar, ställer frågor, använder sig 

av historiken bakom ämnet, nyanserar 

på olika samhällsnivåer, 

religionssociologi 

Jobbigt på ett personligt plan 

Elevers reaktioner 

D Gränsen går vid kränkningar, markerar 

mot det som strider mot värdegrunden, 

visar på hur urkunder tolkas, aldrig 

hänga ut en elev, religionspsykologi 

Kan uppstå svåra situationer med 

elever med stark homofobi som inte 

har religiös bakgrund 

Kan kännas väldigt tungt 

Elevers motstånd mot religionsämnet 

 

E Visar på samhällets lagar och 

värderingar, öppen dialog, 

socialiseringsteori, reflekterar över sin 

egen ståndpunkt 

Hämmad  

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultatsammanfattning av frågeställning fyra 

Nedan presenteras studiens resultat i tabellform för att få en tydligare och lättare överblick 

över undersökningens resultat. Den tredje tablån visar på svaren från uppsatsens fjärde 

frågeställning: 

 Vilka didaktiska möjligheter och svårigheter kan uttydas? 

Tablå 3. 

Informant: Möjligheter: Svårigheter 

A  Sexualitet är ett bra sätt att undervisa 

om religion 

 Mycket kan vävas in i begreppet 

 Nyansera 

 Elevers hårda attityder 

 Tidsbrist till att lyfta viktiga ämnen 

 Elever som tidigare varit utsatta för någonting 

 Elever tycker det är pinsamt 

B  Bryta fördomar som är svart/vita 

 Nyansera 

 Tidsbrist 

 Att bemöta elevers negativa inställning till 

homosexualitet 

C  Vända elever som är negativt 

inställda till religion 

 Nyansera 

 Svåra situationer- Elevers reaktioner vid 

studiebesök förknippat med vissa religioners 

negativa synsätt på homosexualitet 

 Elever i årskurs ett tycker det är pinsamt 

 Elever med religiös bakgrund 

D  Elever kan lära sig om sig själva 

 Främjar ett gott samhälle 

 Nyansera 

 Elevers motstånd mot själva religionsämnet tar 

både tid och energi att vända 

 Elevers homofobi 

E  Fler elever känna acceptans för sin 

sexuella läggning 

 Nyanserat 

 Elever som varit utsatta för könsstympning  

 

 


