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Sammanfattning 

#Metoo-uppropen blev starten till att diskussioner och samtal kring sexuella kränkningar och 

trakasserier tog fart i flera länder. Här i Sverige visar flera yrkesgrupper och även skolan på utbredda 

problem inom området. Samtidigt som flera krav har kommit på att det ska finnas handlingsplaner för 

förebyggande arbete, att jämställdhetsarbete från tidig ålder ska ske och nolltolerans mot skolpersonal 

som ser, men inte ingriper så har det dock funnits krav, i form av ämnesplaner (Lgy 11), på att själva 

undervisningen ska lyfta innehållet kring det budskap hashtagen förmedlar. Denna undersökning visar 

på hur en sådan undervisning i naturkunskap kan se ut i en gymnasieklass.  

Tidigare forskning har främst tagit fäste på vilka följemeningar som läraren förmedlar i klassrummet. 

Denna undersökning utförs genom en analys av gymnasieelevers enskilt skrivna arbeten inom 

naturkunskapens sexualitet och relationer. För analysarbetet har sju olika definierade processer 

använts för att synliggöra om den binära synen på kön och heteronormativiteten återskapas respektive 

kritiseras. 

De tre processer som gav tydligast resultat var Dikotomisering av kön vilken innebär att texterna håller 

isär och skiljer på man och kvinna och beskriver en binär syn på kön. De flesta texterna visar denna 

process. Skulle texterna inte skilja könen åt, skulle heller ingen ojämlikhet finnas mellan dem. 

Samtidigt visar undersökningen att en dikotomisering kan vara nödvändig att göra. När texterna 

exempelvis tar upp mens och mensvärk eller beskriver historiskt vad som varit norm när det gäller 

sexualitet behöver ett isärhållande göras för att kunna beskriva det som texten vill förmedla. Den andra 

processen som kan ses i texterna är Differentiering av sexualiteter som bygger på en förväntan att en 

person beskrivs som man eller kvinna vilket leder till att olika sorters sexualiteter kan definieras till 

exempel heterosexualitet. Begrepp som homo-, bi- eller transsexuella kan annars inte användas, vilket 

flera av texterna dock gör. Positionernas hierarki, den tredje processen, förekommer inte alls i 

texterna. Processen definieras som att det finns en hierarkisk skillnad mellan sexualiteter vilket kan 

visa sig i exempelvis i klassrumsdiskussioner om någon gör sig rolig över en sexualitet som inte tillhör 

normen.  

Analysen visar att den binära synen på kön och heteronormativiteten både kritiseras och återskapas i 

undervisningen. Användandet av processerna gav en normmedvetenhet och en djupare förståelse för 

vilken makt normerna kan ha över elever i ett klassrum. Undersökningen kunde följaktligen också 

bidra till en förbättring av den undervisning som genomfördes.  

Nyckelord 

Kön, sexualitet, normer, normkritik, sexualitet och relationsundervisning.  
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1. Inledning 

Under oktober månad tog kampanjen #Metoo fart i sociala medier. I USA vittnade tiotusentals kvinnor 

om sexuella övergrepp och trakasserier och i kölvattnet har flera kända män försvunnit från 

rampljuset. Snabbt spred kampanjen sig också till Sverige där bl.a. skådespelare, operasångare, jurister 

m.fl. gick samman och berättade om samma erfarenheter. #Metoo-uppropen bekräftade även att 

sexuella trakasserier är ett stort problem i skolan. I lärarförbundets tidning berättas om krav från bl.a. 

Skolinspektionen och Lärarförbundet på att handlingsplaner för förebyggande arbete tas fram på 

skolor, att jämställdhetsarbete från tidig ålder ska ske och nolltolerans mot skolpersonal som ser, men 

inte ingriper (Blohm, 2017, 30 november). Samtidigt har det, sedan de nya ämnesplanerna kom 2011, 

funnits krav på att själva undervisningen ska lyfta bl.a. innehållet kring det budskap hashtagen 

förmedlar (Skolverket, 2011a). Hur en sådan undervisning kan gestalta sig i klassrummet är vad denna 

undersökning kommer att spegla.  

Jämställdhet, men även frihet och integritet är tre av flera icke förhandlingsbara värden i Skolverkets 

läroplaner för grund- och gymnasieskola, Lgr 11 och Lgy 11, som all skolpersonal ska arbeta för. 

Gymnasieskolans läroplan anger att skolan aktivt och medvetet ska främja kvinnors och mäns lika rätt 

och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan att begränsas av rådande 

föreställningar och normer om vad som är kvinnligt och manligt (Skolverket, 2011a). Backman Prytz 

(2015, s. 357-358) menar i sin forskning om ett historiskt perspektiv på utbildning och genus att denna 

binära syn på kön, att något betraktas som manligt och kvinnligt, har återskapats och förts vidare 

genom historien både av individer och institutioner. Bromseth (2010, s. 29-30) talar om att olika 

kroppar ges olika möjligheter och rättigheter också beroende på hur en lever, hur en uttrycker kön eller 

vem en begär och menar att den heteronormativitet som samtidigt råder kan definieras som en 

förväntning på att alla är heterosexuella och önskar att leva i heterosexuell tvåsamhet. 

Heterosexualiteten är norm medan icke heterosexualitet ses som avvikande, vilket innebär en 

hierarkisk skillnad mellan sexualiteter som också genomsyrar hur samhälle och relationer organiseras. 

Normer styr således våra beteenden, våra idéer och värderingar. De kan vara möjliggörande för 

människor och göra det lättare att leva tillsammans. Eek-Karlsson (2014, s. 20-21) beskriver normer 

som ett socialt kitt som får till följd att de människor som följer dem, denna sociala kontroll, har lättare 

att få tillhöra gruppen jämfört med de som inte vill anpassa sig till rådande normer. Normer kan också 

vara begränsande och göra att människor inte kan vara de de vill vara eller lära det de vill lära. Rosén 

(2016, s.68) menar att själva grunden till att sexuella trakasserier och kränkningar uppstår kan kopplas 

till normer som finns i skolan, i en komplex väv av sociala relationer, maktutövande samt de 

inneslutande och uteslutande normskapande processerna som ständigt sker i verksamheten. 

Just sex och relationer kopplat till normer är idag en integrerad del i flera ämnesplaner i 

gymnasieskolan och däribland Naturkunskapens ämnesplan som tar upp följande i det centrala 

innehållet: 

”Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer rörande människans 
sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa” (Skolverket, 2011a). 

 

Denna undervisning kan emellertid inte ge några rätta svar menar Rosén (2016. s. 71). Det är elevers 

värderingar som är centrala, hur de förstår och tolkar de normer som finns i samhället. Undervisningen 

bör dock ge förutsättningar och verktyg för att elever ska kunna ta egna beslut och som dessutom 

överensstämmer med skolans värdegrund, likabehandlingsarbetet och diskrimineringslag.  

1.1. Bakgrund 
Reimers och Martinsson (2008. s. 23) skriver om att det kan vara svårt för en lärare att reda ut hur 

läroplanens värden och hur undervisningen kring normer ska gestalta sig i den undervisning som ska 

fostra våra elever till medborgare för att vårt samhälle ska utvecklas i en jämställd och demokratisk 
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anda. Trots att förutsättningar finns, genom lagstöd i form av diskrimineringslag, läroplan, 

ämnesplaner och stödmaterial från skolverket etc. redogör forskning för denna svårighet för lärare i 

undervisningssituationen (Reimers & Martinsson, 2008, s. 23).  

1.1.2 Normer och normkritik i klassrumsstudier 

Lundin (2011) har definierat sju olika processer för att kunna tolka iakttagelser i undervisningen på ett 

kritiskt sätt och därmed bidra till normmedvetenhet i pedagogiskt arbete. Både lärare och elev kan ha 

nytta av en normmedvetenhet som processerna Upprepad önskvärdhet, Dikotomisering av kön, 

Differentiering av sexualiteter, Positionernas hierarki, Marginalisering, Problematisering, 

Personifiering kan ge. Processerna tillsammans ska kunna bidra till att synliggöra främst 

heteronormen som helhet men även könsojämlikheter kan påvisas vilket är en förutsättning för att 

heteronormen ska kunna existera.  

Lundin (2014) har själv använt sig av processerna i efterföljande forskning och studerat normer utifrån 

ett queerteoretiskt perspektiv i sexualitets undervisning på högstadiet. För att undervisningen ska 

kunna rikta sig till alla elever är det viktigt med ett kritiskt perspektiv till heteronormen. Ett 

queerteoretiskt perspektiv frikopplar ett sexuellt begär från det biologiska könet och kan förse 

heteronormen med kritik genom att det vidmakthåller att kön inte bara definieras i biologiskt kön utan 

också könsidentitet (mentalt kön, hur en anser sig själv tillhöra), socialt kön (genus) och juridiskt kön. 

I rapporten beskrivs bl.a. hur heterosexualiteten som norm återskapas och utmanas i samma 

undervisningssituation. Eleverna ska hitta både fula och fina ord för både killars och tjejers kön, som i 

fortsatt undervisning ska vara vägledande för vilket begrepp de ska använda, en sk. upprepad 

önskvärdhet. Det förväntade och allmänt vedertagna orden, normen, för könen utmanades och blev ett 

tillfälle för att flytta fram positioner, sexualiteter, som inte tillhör heteronormen. Samtidigt som läraren 

gav en uppmaning om att utmana normen och komma på nya namn på könsorganen så hölls pojkar 

och flickor isär genom att kategoriseras efter deras kön (Lundin, 2014). 

Lundin (2014) lyfter även fram ett exempel där läraren under lektionen lyfte fram heterosexualiteten 

som något förväntat. Flickorna och senare även pojkarna skulle fundera på vilken de skulle vilja bli 

ihop med och ställa sig vid den fiktiva pojken respektive flickan. Samtalstonen och samtalsinnehållet 

mellan eleverna skapade en hierarki mellan olika sexualiteter. En frisyr eller ett intresse som 

exempelvis balett ansågs ”bögigt” och nedvärderades. Exemplet visar att en differentiering av 

sexualiteter görs. Övningen gjordes gemensamt i en större grupp och den som önskade bli ihop och 

välja någon av samma kön tvingades göra det inför de andra och därmed riskera att nedvärderas. 

Övningen byggde i och med det på att alla elever önskade välja partner i enlighet med normen.  

En annan undersökning av undervisning i sexualitet och relationer är gjord av Hast och Danielsson 

(2016) och genomförd i gymnasiets naturkunskapsundervisning. Undersökningen visar att trots läraren 

har goda avsikter och avser att vara inkluderande kan undervisningen ändå ha heteronormativa 

följemeningar, vilket innebär att elever kan bli exkluderade. Undersökningen visar att när de andra, de 

som inte anses tillhöra normen, berörs och diskuteras så görs det utifrån ett antagande om att de elever 

som befinner sig i klassrummet tillhör heteronormen. Ett exempel på en följemening som visar hur 

heteronormen återskapas var när en lärare använde uttryck som i normala fall när samtal om 

heterosexualitet fördes samt att det inte blir som det var tänkt när homosexualitet diskuterades. 

Följemeningen blir att läraren vill genom sin undervisning om homosexuella skapa sympati och 

därmed en tolerans hos eleverna, vilket istället blir ett privilegium för normen eftersom andra 

sexualiteter marginaliseras. Dock utmanas den givna och självklara heteronormen i en annan situation 

då läraren besvarar följande elevfråga ur anonyma frågelådan, Varför längtar man efter det motsatta 

könet?  Läraren menar då att alla inte längtar efter motsatta könet utan någon av samma kön. 

Undervisningen inkluderade då alla elever. 

Hast & Danielsson (2016) visar även på ett annat exempel när normen inte synliggörs och 

problematiseras. Under en lektion då elever tittat på film där heterosexualiteten inte ligger till grund 

utan homosexualiteten ses som naturlig och självklar och problematiseras ej. Efter filmen följer läraren 

inte upp med några reflektioner och diskussioner kring den makt och privilegier heteronormen har. 

Eftersom normen inte problematiseras kommer den att upprätthållas och återskapas.  

Orlander (2014) visar också flera exempel från biologiundervisning på gymnasiet där normen blir 

referens och ses som självklar när läraren presenterar fakta kring könsorganens biologi och 
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reproduktiva funktion, ställer frågor kring det till eleverna och sedan jämför de båda könen. Läraren 

startade lektionen med att tala om mannens könsorgan som nummer ett och därefter kvinnans som 

nummer två. Fortsättningsvis beskrev läraren likheter mellan könen vid upphetsning med att penisen 

blir större och det är detsamma som gäller för kvinnors klitoris också. Mannen tolkas i sammanhanget 

som det primära, d.v.s. referensen som allt annat jämförs med och en lektion som skulle presentera 

fakta om könsorgan fick samtidigt följemeningar innehållande normer som är socialt styrande i vårt 

samhälle. 

1.1.3 Innehåll och utförande av undervisningen 

Undervisningen i naturkunskap ska innehålla ett reflekterande och diskussion om människans 

sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa (Skolverket, 2011a). Men trots att en lärare strävar mot 

inkluderande och jämställd undervisning både i innehåll och utförande kan det vara svårt att 

synliggöra sina egna normer i undervisningen och vidare kritisera dem. Möjligen kan lärare avhålla sig 

från att endast genomföra den formen av normerande undervisning som beskrivits av artiklarna ovan 

genom att eleverna i någon del av undervisningsavsnittet får tillfälle att arbeta på egen hand med 

reflektion och diskussion gällande normer inom sexualitet och relationer. Bromseth (2010, s. 49, 40) 

menar att en normkritisk undervisning fokuserar på processen där normer skapar och upprätthåller en 

hierarkisk skillnad mellan människor. Makt och kunskap är två begrepp som kan anses vara tät 

sammanvävda. Kunskap, d.v.s. en form av sanning, skapas genom diskurser inom rådande 

maktordning d.v.s. av de människor som befinner sig inom normen. Dock finns även makten hos en 

människa som kan tolka dessa normer, kritisera dem och ifrågasätta, d.v.s. använda verktyget 

normkritik.  

Dock menar Hast och Danielsson (2016) att det också finns vissa följemeningar med att arbeta med 

egna projekt i undervisningen och eleven uppmanas välja ett område att fördjupa sig i. I denna 

undersökning kunde eleverna välja utifrån tolv möjliga områden som läraren bestämt: graviditet, abort, 

preventivmedel, könsstympning/omskärelse, könssjukdomar, anatomi och fysiologi, 

insemination/IVF, lust och orgasm, HBT, pornografi, alkohol/narkotika/tobak och sex, könsroller. 

Vanligen kommer elever till skolan med kunskaper om minoriteter, sk. de andra, som inte tillhör 

normen som är grundade i generaliseringar och förutfattade meningar. När eleverna uppmanas att välja 

ämne problematiseras och skrivs texter utifrån vad exempelvis kvinnan eller HBT-personer antas 

utsättas för. Mannen eller heterosexualiteten, d.v.s. normen, kan då bli osynlig och ses som självklar 

och oproblematisk. 

Sammantaget motiverar likväl den tidigare forskningen till att undersöka gymnasieelevers förmåga att 

få syn på normer gällande kön och sexualitet genom att de får arbeta enskilt med sitt reflekterande och 

diskuterande kring normer.  

2. Syfte 

Syftet med undersökningen är att analysera gymnasieelevers enskilt skrivna arbeten inom 

naturkunskapens sexualitet och relationer utifrån ett heteronormativitetsperspektiv. Det görs genom 

följande frågeställning: 

 

Återskapas respektive kritiseras den binära synen på kön samt heteronormativiteten i texterna? 
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3. Metod 

3.1 Datainsamling 
Material i form av 13 enskilt skrivna arbeten i naturkunskap 1b, sexualitet och relationer, från våren 

2017 är insamlade. Godkännande för att använda arbetena har inhämtats från eleverna 2017-10-25. 

Elever gick vid genomförd undervisning i åk 2 i en större gymnasieskola i Stockholm. De 

informerades om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande utan vidare förklaring och att 

rapporten kommer att anonymisera citat från texterna samt att elever ej tilldelas kön, etnicitet eller 

något annat (Vetenskapsrådet, 2017). 

3.1.1 Undervisningens genomförande 

Föreliggande undervisning genomfördes av mig, som vfu-student, och handledare enligt gemensam 

planering (se bilaga 1). Området sexualitet och relationer innehöll sju lektioner fördelade på fem 

veckor. Inledningsvis associerade eleverna i grupper till begreppen i centrala innehållet: sexualitet, 

lust, relationer och normer. En gemensam startpunkt kunde därefter bestämmas. Därpå följde en av 

mig genomförd PP-presentation om historia, kulturella och sociala aspekter på hur sexualitet och 

relationer sett och ser ut samt vad normer och normkritik innebär. Uppgiften skulle presenterats i slutet 

av första lektionen dock försköts det till lektion två, vilket innebar att eleverna hade 4 veckor att arbeta 

med sina texter. Parallellt med uppgiften genomfördes en anonym frågelåda och besvarande av frågor 

samt en smittspridningslaboration. Detta skapade en kunskapsmässig grund för att kunna utföra den 

enskilda uppgiften. 

Den skriftliga och enskilt genomförda elevuppgiften är den som analyserats och var utformad enlig 

följande:  

”Elevuppgift: Kritisk granskning sexualitet. 
Syfte: Du ska skaffa dig kunskaper och tankeverktyg som du behöver för att ta beslut som är bra för dig! 
Hitta ett påstående/formulera själv ett påstående inom temat sex- och samlevnad som du granskar. 
Formulera naturvetenskapliga/medicinska frågor samt normkritiska frågor för att kunna göra din kritiska 
granskning – vad behöver ni ta reda på? (se elevexempel ”Granska hårborttagning”, ”Klamydia”). 
Använd källorna nedan för att besvara dina frågor. Skriv 3-4 sidor och därutöver källförteckning. 
Ni ska även diskutera vad konsekvenserna kan bli av att inte ha kunskaper och undersöka påståendena 
normkritiskt och vilka alternativa sätt finns att agera på/bete sig? 
Muntliga samtal i mindre grupper den 11 maj. Formulera diskussionsfrågor utifrån din granskning inför 
denna lektion.  
Källor: Fittfakta, Kukkunskap, Läroboken, Umo, Vårdguiden, RFSU, RFSL, LAFA” 

 

En vecka innan inlämning gjorde varje elev en kort presentation av sitt arbete i mindre grupper. Samtal 

och frågor följde, som kunde hjälpa eleven att utveckla sitt arbete ytterligare innan inlämning.   

3.1.2 Kunskapssyn 

Vid ett sociokulturellt perspektiv på lärande gör Säljö (2010, s.80-81) gällande att artefakter och 

intellektuella redskap medierar verkligheten. Medieringen innebär att vårt tänkande kommer från och 

är färgat av vår kontakt med omvärlden. Vi föds in i en befintlig kultur, ett befintligt samspel med 

andra människor som har vissa idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser. Eleverna kom till 

denna undervisning med olika erfarenheter vilka präglade sexualitet- och relationsundervisningens 

innehåll och därmed den inhämtning av kunskap (appropiering) som skedde då eleverna lärde sig 

använda verktyg som exempelvis normkritik. 

Lektionerna utformades så att elever fick möjlighet att diskutera och ställa frågor till andra elever, till 

läraren eller för sig själv. Tanken var att eleverna skulle lära sig hantera dessa komplexa frågor, göra 

egna ställningstagande och samtidigt känna att de inte är avvikande från normen. Genom samtal, iaktta 

och lyssna, läsa, göra (laboration) och skriva fick alla möjlighet att vara delaktiga och uttrycka sig 

genom ett multimodalt lärande. Oftast utformades lektionerna genom att eleverna placerades i 
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smågrupper för att utnyttja den proximala utvecklingszonen, vilket är det avstånd mellan vad en 

individ kan prestera på egen hand och vad den skulle kunna prestera med stöttning av en mer kunnig 

person eller i samarbete med kamrater. Med lite handledning kan en elev ofta nå en ökad förståelse 

och lösa problem som den haft svårt för att klara på egen hand (Säljö, 2010, s. 119-120).  

Jämfört med en mer normerande undervisning som präglas av heteronormativitet och en uppfattning 

att kön är binärt var tanken att undervisningen skulle ha ett mer pluralistiskt perspektiv. Visa att det 

finns flera sätt att vara och leva som människa. Trots det var undervisningen normerande på så vis att 

någon diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, sexuell 

läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning inte fick 

förekomma.  

3.2 Analysverktyg 

Lundin (2011) har definierat sju processer som jag använt under analysarbetet av elevtexterna. 

Processerna tillsammans ska kunna bidra till att synliggöra främst heteronormen som helhet men även 

könsojämlikheter. Vad Upprepad önskvärdhet, Dikotomisering av kön, Differentiering av sexualiteter, 

Positionernas hierarki, Marginalisering, Problematisering och Personifiering innebär förklaras nedan 

(Lundin, 2011). När den binära synen på kön samt heteronormativiteten setts återskapas respektive 

kritiseras i en process återges det i citat eller beskrivande exempel.  

Analysarbetet genomfördes genom att alla texter först lästes. Därefter kunde jag dela in dem i fyra 

grupper efter rubrik och innehåll: HBT (homo-, bi-, transsexualitet) (5 texter), kroppshår (1 text) 

sexualitet/sexuell attraktion (4 texter) och texter som problematiserar slidbärare/livmoderbärare (3 

texter). Detta för att ha någon form av kategorisering att utgå från och för att alla texter kanske inte 

skulle bli aktuella i alla processer. En deduktiv undersökning genomfördes där jag jämförde den 

operationalisering av processerna som Lundin (2011) gjort, med innehållet i elevernas texter och 

rubriker. Här följer en beskrivning av processerna. 

3.2.1 Processer 

Upprepad önskvärdhet 

En norm kan synliggöras genom att visa på upprepningar i elevernas texter. Lundin (2011) förklarar 

processen genom att återge en undervisningssekvens där läraren ber eleverna att rita symbol för kille 

på ena sidan av pappret och tjej på andra sidan och därefter skriva ner alla ord för respektive 

könsorgan de kunde komma på. Därefter skulle de rösta fram vilket ord som var lämpligast att kalla 

könsorganet hos tjej och kille. Det ord som eleverna frekvent uttryckt på sina papper kommer att vara 

det önskvärda språket för att beskriva kön.  

 

Dikotomisering av kön 

Normen om att alla är heterosexuella återskapas genom vi gör två distinktioner. Den första är att en 

håller isär och gör skillnad mellan man och kvinna, en binär syn på kön. Den andra är gränsdragningen 

mellan olika sexualiteter. Skulle detta inte ske, skulle inte heller ojämlikheter mellan könen eller 

någon hierarki mellan sexualiteter existera. Lundin (2011) beskriver processen med att en lärare ger en 

instruktion till eleverna om att killar ska skriva frågor till tjejer som de vill ha svar på och tvärt om. 

Läraren uppmanar inte att ställa frågor till de av samma kön. Ett isärhållande av kön blir tydligt i 

exemplet och anses betydelsefullt att uppmärksamma eftersom det är en förutsättning för att 

heteronormen ska kunna existera.  
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Differentiering av sexualiteter 

Denna gränsdragning mellan sexualiteter bygger också på en förväntning att en person beskrivs som 

man eller kvinna samt ytterligare en förutsättning om att heterosexualitet existerar. Begreppet 

heterosexualitet, att någon attraheras sexuellt eller känner kärlek till det motsatta könet, skulle förlora 

sin betydelse om det inte används till att särskilja heterosexualitet från andra sexualiteter (Lundin, 

2011). 

 

Positionernas hierarki 

Processen bygger på att det skulle vara mer åtråvärt att leva och älska någon med det motsatta könet 

och att leva med någon av samma kön värderas komma lägre ner i hierarkin. Ett exempel som återges 

av Lundin (2011) är från ett samtal mellan elever i en högstadieklass. När eleverna talar om 

homosexuella beskrivs samtalstonen vara nedvärderande och skratt visar på att ämnet är besvärande att 

tala om.  

 

Marginalisering 

Denna process kan beskrivas utifrån två varianter. Externalisering, när en menar att t.ex. homo-, bi- 

och transsexuella är något som existerar utanför den egna gruppen eller närmaste sfären, men inte här 

ibland oss. Den andra varianten är gömmande. Lundin (2011) beskriver det utifrån recensionen om 

filmen ”Fucking Åmål” med att istället för att tala om det homosexuella temat i filmen beskriver 

recensenten hur det är att vara ung. Gömmandet blir ett sätt att marginalisera och osynliggöra inslag 

som bryter mot normen.  

 

Problematisering 

Lundin (2011) beskriver denna process genom att när homosexualitet tas upp i exempelvis media så 

görs det ofta i samband med problem och negativa ordalag. Diskussioner om HIV och homofobi är 

exempel där homosexualitet ofta tas upp.  

 

Personifiering 

Processen innebär att en har fokus på individen, personen, istället för på normen. Det blir att de 

”avvikande” individerna, oftast homo-, bi- och transsexuella personer blir problemet istället för 

exempelvis den heterosexuella normen (Lundin, 2011). Först analyserades texternas rubriker, vilka 

ämnen elever väljer att arbeta med. Även exempel från en text kommer visas. 

Ovan beskrivna processer bidrar tillsammans till att synliggöra främst heteronormen som helhet. Dock 

kan könsojämlikheter även påvisas vilket är en förutsättning för att heteronormen ska kunna existera 

(Lundin, 2010). Fokus i analysen ligger på att beskriva hur texterna visar återskapandet respektive 

kritiserandet av främst den binära synen på kön men även heteronormativiteten. 

4. Resultat och Diskussion 

Analysresultaten presenteras i form av de sju processerna. Sex processer kunde identifieras i texterna 

men Dikomitisering av kön, Differentiering av sexualiteter, Positionernas hierarki och 

Problematisering var vanligast (se Tabell 1). Resultat och diskussionsdelen domineras följaktligen av 

de fyra processerna. Dock finns enstaka exempel på Personifiering, Marginalisering återgivna 

eftersom de kunde identifieras. Exempel på Upprepad önskvärdhet kunde inte identifieras. 
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Tabell 1. Tabellen visar antalet texter som återskapar respektive kritiserar 

heteronormen och/eller den binära synen på kön genom respektive process. 

Process Texter som 

återskapar 

Texter som 

kritiserar 

Dikotomisering av kön 12 5 

Differentiering av sexualiteter 5 3 

Positionernas hierarki 0 13 

Problematisering 3 1 

Personifiering 2 0 

Marginalisering 3 0 

Upprepad önskvärdhet 0 0 

 

Citaten som delges nedan är numrerade utifrån vilken titel de är tagna från, se bilaga 2. Både 

återskapande respektive kritiserande citat eller beskrivande exempel delges under varje process i den 

mån det kunnat synliggöras.  

 

Dikotomisering av kön 

En dikotomisering av kön var vanligt förekommande i texterna. I de tre citaten nedan kan det anses 

nödvändigt att använda sig av ett isärhållande för att kunna beskriva det som sker eller har skett. Även 

om jämställdhet skulle innebära att undvika en dikotomisering av kön så måste det samtidigt göras för 

att synliggöra ojämlikheter.  

I en text angående mensvärk kan det vara nödvändigt att göra en dikotomisering av kön, vilket görs i 

form av att hålla isär ”de med mens” med resterande, d.v.s. de utan mens. Texten beskriver att smärtan 

som de med mens upplever inte tas på allvar och att det beror på okunskap då en ej får lära sig om det i 

skolan och att områdena mens, mensvärk och endometrios inte prioriterats inom forskningen: 

”Det gör att de med mens lever med okunskap och kanske inte själva vet om att de lider av ett problem som 
man bör kolla upp hos en läkare.”(nr.12) 

 

Även vid en tillbakablick på historien kan en dikotomisering av kön vara nödvändig föra att kunna 

beskriva en situationer från förr i tiden. Citatet är från en text som skildrar påståendet om att 

människan vill ha sex av naturen: 

”I historiens gång har det varit så att sex ansetts som någonting väldigt skamligt, som inte ska talas om högt 
och som endast två individer, då penisbärare och vaginabärare, inom äktenskap får ha i mörkret med syfte 
att fortplanta sig.” (nr. 9) 

 

I följande text beskrivs dagens normer kring kroppshår och en dikotomisering av kön synliggörs: 

”Man ska varken ha för mycket eller för lite hår. Kvinnligt kodade ska raka sig under armarna men det är 
inget måste för män. Det ses däremot mer som någonting konstigt och ovanligt när män väljer att exempelvis 
raka sina ben.” (nr.6) 

 

I ovan presenterade citat kritiseras heteronormen och den binära synen på kön genom att andra 

begrepp än kvinna och man används. Samtidigt finns ett behov att hålla isär kön för att kunna förmedla 

budskapet vilket gör att normerna samtidigt återskapas. Fyra av 13 texter (nr. 4, 9, 12, 13) har 

kritiserat den binära synen på kön genom att byta ut begrepp som kvinna och man. Detta synliggörs i 

citatet ovan angående mensvärk. Texten benämner gruppen som biologiskt definieras som kvinnor 

med de med mens, vilket också upprepas genomgående i texten. Även i text nr. 9 och 13 benämns 

biologiskt definierade kvinnor respektive män genomgående som vaginabärare eller slidbärare 

respektive penisbärare. Texterna visar därmed att inte alla med mens eller slida kallar, känner eller 

uttrycker sig som just kvinna, eller att alla penisbärare kallar, känner eller uttrycker sig som man. Det 

mentala och sociala könet kopplas inte till det biologiska. Resultatet kan jämföras med den 

undersökning Lundin (2014) gjort som visar både ett kritiserande och återskapande i samma situation 
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när elever ska jämföra flickor och pojkar och hitta likheter dem emellan. Trots att eleverna ska leta 

efter likheter mellan könen och försöka att inte hålla isär dem så sker en dikotomisering.  

Denna process är tätt kopplad till processen Differentiering av sexualiteter. En anledning till att inte 

fler texter utmanar den binära synen på kön, genom att tillämpa det i deras skrivande, kan vara att 

texterna beskriver och undersöker olika sexualiteter. För att göra det finns redan ett förgivettaget 

antagande att en individ är en kvinna eller man, annars kan inte en kategorisering av exempelvis 

hetero-, homo- eller transsexualitet göras. Dock finns ett exempel, text nr. 4, som kritiserar 

heteronormen och den binära synen på kön genom att konsekvent använda begrepp som människor, 

personer, individer, den, vissa och en samtidigt som begrepp som homosexuell gör att det även sker ett 

återskapande av normerna. 

 

Differentiering av sexualiteter 

Minst tre texter beskriver att det i samhället sker en uppdelning av kön och påpekar i samma stycke att 

detta inte borde vara fallet: 

”Många människor tänker ofta på attraktionen som system med enbart två delar. Antingen attraheras en av 
en person med samma kön eller en person med motsatta könet, men många identifierar sin sexualitet i icke 
binära termer.” (nr. 10) 

 

Kritik av den binära synen på kön och heteronormen framförs i referatet ovan, men normen återskapas 

också i flera texter, exempelvis i nr. 1-5 där en kategorisering av sexualiteter skildras: 

”Det finns extremt lite forskning på bisexualitet, den som finns har gjorts genom att låta folk som identifierar 
sig som bi, hetero och homo kolla på samma porr, för att se om de förblir lika upphetsade eller mindre 
upphetsade när könet de inte är attraherade av kommer in på scenen.” (nr.5) 

 

När begrepp som exempelvis hetero-, homo-, bi- eller transsexuella används är redan en 

dikotomisering av kön tillämpad. En gränsdragning mellan könen är grunden till differentiering av 

sexualiteter. Troligen är detta en omedveten handling vid användning av begreppen då det samtidigt 

inte finns andra begrepp för eleverna att använda för att berätta och skriva om sitt ämne. 

Texterna skiljer sig dock från de resultat som Lundin (2014) presenterat genom att ingen hierarki 

mellan sexualiteter skapas. Jämförs resultatet med Hast och Danielssons (2016) undersökning, som 

visade hur heteronormen återskapades när en lärare använde normerande uttryck som i normala fall 

när samtal om heterosexualitet fördes samt att det inte blir som det var tänkt när homosexualitet 

diskuterades så finns heller inga motsvarigheter i någon av texterna.  

 

Positionernas hierarki 

Ett underliggande budskap finns i de flesta texter om att människor inte ska behöva passa in i 

existerande normer om kön och sexualitet. Heteronormativiteten och den binära synen på kön har i 

texterna inte en högre position i hierarkin. De snarare ifrågasätts och kritiseras i de flesta texter och ses 

inte återskapas. Följande citat är från en text om sexualitet och som försöker reda ut svaret på vem som 

tjänar på att det finns en heteronorm i samhället:  

”De som av någon anledning är emot allt som inte traditionellt monogamt och hetero-aktigt vinner på att de 
avvikande marginaliseras, som om det är ett bevis på att deras syn på världen skulle vara den enda 
rätta.”(nr.7) 

 

En text som beskriver att normen idag är att vilja ha sex och den som inte vill marginaliseras:  

”Många har säkert hört talas om könsnormer och sättet vi delar in mänskligheten i två olika fack. Killar och 
tjejer. Att det överhuvudtaget finns ett fack som definierar hur en människa ska bete sig och vad den ska 
tycka om redan som liten, gör det svårt för de individer som inte känner att de passar i något av de facken, 
eller avviker från det normativa facket.” (nr.10) 
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Ytterligare ett utmanande av heteronormen är från en text som handlar om normen att en slida ska vara 

åtsittande under omslutande sex. Texten sammanfattar enligt följande citat: 

”Sedan behöver sexualkunskapen också vara omfattande på det sättet att den inkluderar alla individer och 
dess sexualitet. Om allt utgår från ett exempelvis heterosexuellt perspektiv så utesluter det många och formar 
mer okunnighet.” (nr.13) 

 

Det finns inga likheter när analysresultatet jämförs med Hast och Danielssons (2016) undersökning. 

Deras resultat visade att när läraren berörde och diskuterade om de andra, som inte tillhör 

heteronormen, så gjordes det utifrån ett antagande om att de elever som befinner sig i klassrummet 

tillhör heteronormen. I texterna här finns inga exempel på försök till att skapa sympati eller tolerans 

för de andra, vare sig om det gäller de som inte tillhör heteronormen eller normen om att alla vill ha 

sex. Texterna beskriver istället en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva 

identifiera eller definiera sig.  

 

Problematisering 

Utifrån titlarna kan en problematisering synliggöras. Tre av fyra texter (nr. 1-3) tar upp HIV i samband 

med homosexualitet. Själva processen är synliggjord i en text (nr.4) och beskrivs enligt följande citat: 

”Trots att HIV är en etablerad sjukdom förknippas den med skuld och skam, vilket kan ha något med att den 
förknippas med homosexualitet som i vissa sammanhang är något negativt.” (nr.4) 

 

Samtidigt som citatet ovan framför kritik av heteronormen genom att påvisa att HIV ofta förknippas 

med homosexuella så återskapas heteronormen då homosexualitet nämns i samband med begrepp som 

HIV och negativa ordalag som skuld och skam. Skulle en individ vara Hiv-positiv så finns en 

förväntan att denna person också ofta är homosexuell och tvärt om. Återskapande av normen och den 

kritik som framförs i text nr. 2, 3 och 4 är liknande:  

”Man kan förstå varför folk skulle tänka sig att homosexuella sprider könssjukdomar mer än vad 
heterosexuella då till exempel HIV/Aids upptäcktes bland homosexuella män i USA. Dock måste man 
komma ihåg att HIV/Aids kan spridas genom vaginal, anal och oralsex.”(nr. 2) 

 

Viktig kritik är framförd i en annan text, vilken inte återskapar utan endast kritiserar heteronormen på 

så vis att heterosexuella människor i lika stor grad blir smittade av HIV om en tittar på sjukdomsläget i 

världen och hur sjukdomen från början spreds till västvärlden: 

”Vad västvärldens befolkning, som upprätthåller myten, inte får veta är att det utbreder sig just nu en HIV 
epidemi i Västsahara, där majoriteten av de smittade är flickor och kvinnor och den gruppen utgör mer än 
50 % av de totala hiv smittade i hela världen.” (nr.1) 

 

I text nr. 2, 3 och 4 återskapas och samtidigt kritiseras heteronormen och därmed även den binära 

synen på kön. De tre texterna fokuserar på hur smittan sprids mellan människor medan virusets 

utbredning i världen och spridningshistorik inte presenteras, vilket det gör i text nr.1.  

 

Personifiering 

I en text som visar på personifiering ses kvinnan som den avvikande medan mannen och hans 

beteende är norm liksom Orlander (2014) påvisade i sin undersökning. Det kan visas genom följande 

citat från text angående könsstympning: 

”Könsstympning är ett sätt att kontrollera kvinnorna och genom att höja kvinnornas ställning i samhället så 
blir det mindre accepterat att på detta sätt diskriminera och utsätta dem för smärta.” (nr. 11) 

 

Här beskriver texten att kvinnan som individ har ett problem och att en genom att höja denna gruppens 

ställning i samhället så blir det mindre accepterat med könsstympning. Normen är inte identifierad och 

kritiserad i texten, vilket också Orlander (2014) undersökning skildrar då normen är så självklar och 

oftast osynlig. Det finns likheter med de resultat som Hast och Danielsson (2016) visar, om vad som 
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sker när normen inte synliggörs och problematiseras. Efter att elever tittat på en film om homosexuella 

följer läraren inte upp med några reflektioner och diskussioner kring den makt och privilegier 

heteronormen har. Liksom i texten borde mannens roll, att det är han som vill ha makt och kontroll 

över den könsstympade kvinnan, diskuteras och problematiseras om det ska kunna bli en förändring 

när det gäller könsstympning av kvinnor. Kritik framförs i texten om könsstympning men inte av den 

binära synen på kön eller heteronormen. Båda återskapas.  

Texternas rubriker vittnar, i likhet med Hast och Danielsson (2016), också om att den binära synen på 

kön och heteronormen oftast inte synliggörs. 8 av 13 rubriker problematiserar kvinnan eller HBTQ-

frågor. Hast och Danielsson (2016) menar att när eleverna ska välja ämne problematiseras exempelvis 

kvinnan eller HBTQ-frågor medan mannen eller heterosexualiteten, d.v.s. normen, är osynlig och ses 

som självklar och oproblematisk. Vilket visar sig även här då ingen av rubrikerna problematiserar 

mannen eller heterosexualiteten. Dock problematiseras heterosexualiteten i flertalet av texternas 

innehåll. 

 

Marginalisering 

Ovan beskrivna exempel från text nr.11 angående könsstympning kan vara ett exempel på 

marginalisering i form av externalisering. Homo-, bi- och transsexuella verkar vara något som 

existerar utanför den närmaste sfären och inte här ibland oss. Endast hetero förhållandet beskrivs och 

blir normerande medan andra alternativ marginaliseras.  

När det gäller gömmande finns exempel från texterna nr. 2 och 3 som analysresultatet beskriver under 

Problematisering. Text nr. 2 tar upp sjukdomen HIV och hur den sprids mellan människor. Den 

berättar också att det främst är homosexuella män som bär på sjukdomen enligt statistik och diskuterar 

sedan att anledningen till att många homosexuella sprider sjukdomen kan vara för att kondom inte 

behöver användas för att det inte finns risk för graviditet. Text nr.3 skriver om att sjukdomen beskrevs 

som en homosexuell sjukdom när den upptäcktes. Texten fortsätter berätta om att det idag är möjligt 

att leva ett fullständigt normalt liv, men att homosexuella män fortfarande inte kan ge blod. Vilket 

dock inte stämmer, enligt Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 

rättigheter, då en prövning av att ge blod kan göras 12 månader efter den potentielle blodgivaren haft 

sexuellt umgänge med en annan man (RFSL, 2017). Texterna visar exempelvis på ett gömmande när 

de inte beskriver att Hiv-viruset smittat minst lika många kvinnor som män, om en tittar på situationen 

från ett större, globalt perspektiv. Gömmandet blir här ett sätt att osynliggöra något som bryter mot 

normen och heteronormen kan föras vidare. Liksom i Lundins (2010) exempel om recensenten som 

skriver om hur det är att vara ung istället för om filmens tema homosexualitet.   

 

Upprepad önskvärdhet 

Denna process kunde inte synliggöras i denna undersökning. Det sker inte ett återskapande av 

heteronormen och den binära synen på kön genom detta exempel utan går endast att visa på hur en 

upprepad önskvärdhet kan gestalta sig. 

Texten tar upp påståendet att ju mer sex en slidbärare har desto mer töjs slidan ut. Texten beskriver hur 

anatomin i underlivet ser ut och vad som händer vid upphetsning samt vad som händer om en inte är 

upphetsad vid försök till sex. Utifrån vad som står i sociala medier på olika sidor sammanfattar texten 

följande: 

”Att slidan är tight, alltså åtsittande under omslutande sex, är normen, medan loose vagina alltså en slida 
som inte är åtsittande under omslutande sex inte är föredragen och anses rent av vara oattraktivt”. (nr. 13) 

 

Texten menar att normkritiken är viktig för att ta reda på vad som är sant eller falskt och att det finns 

många antaganden till påståendet som inte är sanna. Samma text gör följande beskrivning om när en 

slida kan töjas ut: 

”Till följd av en slidas stora elasticitet så är de möjligt att föda barn, penetrerande sex stretchar alltså inte 
slidan permanent på något sätt.” (nr. 13)  

 

Båda citaten ovan visar, dock på två olika sätt, samma önskvärdhet. Det frekventa användandet av 

omslutande sex och penetrerande sex genomgående i texten visar på en upprepad önskvärdhet om att 
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sex utförs genom omslutande sex eller penetrerande sex. Normen är att sex är något som utförs på 

detta vis och andra sätt är avvikande.  

5. Sammanfattande diskussion 

Analysen visar att den binära synen på kön och heteronormativiteten både kritiseras och återskapas i 

undervisningen. Den normmedvetenhet som de använda processerna genererade gav mig som lärare en 

djupare förståelse för vilken makt normer har, i synnerhet de normer som visar sig i sexualitet och 

relationsundervisningen och som påverkar elevers frihet och integritet genom att de själva får makt att 

tolka sin verklighet. Användandet av processerna i analysarbetet skapade en normmedvetenhet och 

gav därmed en möjlighet till att utveckla den undervisning som här genomfördes. Verktygets alla 

processer kunde inte påvisas, samtidigt är resultatet d.v.s. antalet återskapande respektive kritiserande 

av normerna beroende av min tolkning. Reliabiliteten (upprepbarheten) är därmed inte så hög då bara 

en person gjort analysen. Trots det är det dock fortfarande möjligt att lära sig från det som 

undersökningen synliggjorde.  

En Dikotomisering av kön är oundvikligt i de sammanhang texterna har visat på denna process. 

Genom att eleverna reflekterar och diskuterar på egen hand kunde en normerande och därmed 

diskriminerande undervisning delvis undvikas genom att jag som lärare inte kan ha en förväntning, 

medveten eller omedveten, på vilka frågor eleverna ska ställa. Vilket skedde i Lundins (2014) 

forskning. Texterna visar även att en Differentiering av sexualiteter är nödvändig i olika sammanhang 

för att kunna förmedla och beskriva ett problem. Andra begrepp finns inte i dag för att annars kunna 

förmedla det som behövs. Differentiering av sexualiteter likt Hast och Danielssons (2016) eller 

Lundins (2014) undersökningar där läraren på ett eller annat vis förmedlar vad som är norm när det 

gäller sexualitet, förekommer heller inte när eleverna arbetat på egen hand med sina texter. 

Processen Positionernas hierarki synliggjordes egentligen inte i denna analys. Jag såg det motsatta, 

alla texterna beskrev en önskan om att det inte skulle vara en hierarki mellan sexualiteter utan att alla 

skulle vara inkluderade, exempelvis i skolans undervisning. Enskilt skrivande för eleverna göra att 

återskapande av normer utifrån denna process så som den yttrade sig i Lundins (2014) exempel 

undviks. Möjligheten för elever att gemensamt kunna bygga en hierarki mellan sexualiteter i 

klassrummet utesluts med ett sådant inslag. Dock förekommer ofta gemensamma samtal och 

diskussioner, liksom det gjorde i föreliggande undervisning i denna undersökning, vilket gör att 

möjligheten för att processen ska kunna uppstå alltid finns. 

En elev, en viss klass och en viss skola är alltid unika i undervisningssituationen och de resultat som 

presenterats här kan inte generaliseras och förväntas vara liknande i ett annat klassrum. Denna 

undersökning synliggör dock olika exempel på vad normkritik kan vara och därigenom möjlighet till 

förbättring av undervisningens innehåll och utförande. Att få eleverna se hela bilden av sjukdomen 

HIV är också en av utmaningarna som jag stött på. Processen Problematisering visade att kritik av 

påståendet om att homosexuella sprider HIV behöver göras genom att undersöka sjukdomen från ett 

historiskt och globalt perspektiv och inte bara hur smittan sprids mellan människor. Görs inte det 

kommer heteronormen återskapas eftersom homosexuella fortsätter att förknippas med HIV och 

tvärtom. Som lärare kan det, utifrån genomförd undervisning, vara nödvändigt att tillföra denna 

kunskap. På exempelvis lektionen med smittspridningslaboration och arbete kring hur könssjukdomar 

överförs bör även ett historiskt och globalt perspektiv kring HIV samt även andra sjukdomar 

förmedlas och diskuteras. 

Exemplet om könsstympning av kvinnor visar på processen Personifiering. Kritik framförs men inte 

av den binära synen på kön eller heteronormen och de båda återskapas. Även texternas rubriker visar 

på denna process. Kvinnan eller HBT-frågor problematiseras medan normen d.v.s. mannen och den 

binära synen på kön eller heterosexualiteten blir osynlig. Denna process kan vara svår att 

medvetandegöra då elever väljer ett ämne som de anser intressant och problematiskt. Liksom Hast och 

Danielsson (2016) beskriver, väljer de flesta inte det som är oproblematiskt och självklart. Personen i 

fråga blir till problem och inte normen, som egentligen är grunden till problemet. Trots det kan inte 
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läraren förmedla detta mer än att i ord beskriva processen för eleverna, att det är normen som behöver 

problematiseras. Därefter är det eleverna själva som ska välja ett ämne att skriva om och beskriva det 

de upplever som norm i sammanhanget. Om läraren går in och berättar för eleverna vad som är norm 

och att de sedan ska välja detta ämne riskerar undervisningen att bli väldigt normerande och läraren 

skulle framstå som allsmäktig då det blir hen som bestämmer hur elevens verklighet och sanning ser 

ut. Dock finns ett dilemma eftersom läraren samtidigt ansvarar för att upprätthålla värdegrunden och 

ska se till att ingen elev blir kränkt. 

Frihet och integritet anser jag vara kopplat till individen och eleven har sin rätt att beskriva den 

verklighet hen lever i. Jämställdhet relateras mer till kollektivet och kopplas till förhållandet mellan 

män och kvinnor. Dock anser jag att även det kan kopplas till den enskilda eleven, vilket gjorts genom 

denna undersökning. Att använda normkritik kan möjliggöra en förståelse för vad jämställdhet innebär 

samt förklaringar till det som #Metoo förmedlar: Att det finns en hierarkisk skillnad mellan könen, 

vilket innebär en ojämlikhet som en stor del av Sveriges befolkning, elever och skolpersonal inte vill 

ställa upp på mer. Varje elev bör ha tillgång till verktyget normkritik, att kunna tolka och kritisera 

normer för att makten mellan människor ska kunna fördelas jämt. 

Det är motiverat att jämföra undersökningen med en annan elevgrupp möjligen i en annan skola för att 

kunna jämföra likheter och skillnader i elevernas texter och för att bygga på den kunskap och 

normmedvetenhet som undersökningen gav. Fler undersökningar kan även göra det möjligt att 

generalisera viss kunskap som professionen kan ha nytta av. Det är också intressant att undersöka hur 

den föreliggande undervisningen samt elevuppgift har påverkat resultatet. Kan exempelvis 

undersökningens positiva resultat i processen Positionernas hierarki, där inte en enda text visade på 

att heteronormativiteten återskapades, vara en produkt av den föreliggande undervisningen? Likväl 

skulle det vara intressant att använda processerna för att se hur undervisningen gestaltar sig inom ett 

helt annat ämnesområde. Finns normerna närvarande? Återskapas respektive kritiseras de även då? 

Samtidigt är det viktigt som lärare att komma ihåg att forskningen alltid formar ett slags ideal om hur 

exempelvis en sexualitet och relationsundervisning ska utformas i klassrummet, vilket kan få en att 

känna ångest då idealet inte kan förmå att uppnås. Dock formas en lärares värderingar och följaktligen 

undervisning av nutida diskurs som formats av de värderingar och kunskap som föregåtts av historien, 

men oberoende av det har en lärare alltid möjlighet till utveckling utifrån sin kunskapsnivå. 
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Bilaga 1 

 
 
Planering av sju lektioner; sexualitet och relationer, Naturkunskap 1b 
 

Syfte/ Varför? 
1. Förmåga att använda kunskaper i naturvetenskap för att diskutera, gör 

ställningstagande och formulera olika handlingsalternativ (kunna göra personliga val 

och ställningstagande). 

2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till 

hållbar utveckling (demokrati, jämlikhet, mänskliga rättigheter mm).  

3. Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för 

folkhälsan (sexuell hälsa mm). 

4. Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan 

med omgivningen (relationer, normer). 

5. Kunskaper om hur naturvetenskap kan granskas kritiskt och användas för kritisk 

granskning (kunna göra personliga val och ställningstagande). 

Centralt innehåll/ Vad? 
Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande 

människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa (Skolverket, 2011). 

 

Hur? 
Lektion 1 

Övergripande syfte: Genom diskussion och reflektion kring begreppen ovan samla och 

skapa en gemensam kunskap i klassen inför elevuppgiften som ska 

genomföras under kommande lektioner. Beskriva och tala om det 

som tas upp ur ett naturvetenskapligt och normkritiskt perspektiv. 

Närliggande syfte:  Gruppindelning, 4 grupper.  

Associationer till sexualitet, lust, relationer, sexuell hälsa. (Frågor 

som kan hjälpa eleverna på traven: Vem, vad, hur, varför, när?) 

PP-presentation introduktion; historia, kulturella och sociala 

aspekter på hur sexualitet och relationer sett/ser ut. Värderingar, 

normkritik mm. 

Presentera elevuppgift. Elever väljer påstående att arbeta med. 

          Frågelåda.   
Lektion 2 

Övergripande syfte:  Frågor besvaras från frågelåda (20 min). Elever planerar klart och 

påbörja att skriva. 

Utvärdera:      Samtala och skriva upp vad varje elev har valt för ämne. 

 
Lektion 3 

Övergripande syfte: Förståelse för smittspridning av sexuellt överförbara sjukdomar: 

smittämne, smittväg, symptom/konsekvens, skydd/bot/vaccin. 

Närliggande syfte: Smittspridningslabb, halvklass: Hur ska vi bete oss för att sprida 

en smitta så fort som möjligt? Beskrivning i separat dokument. 

  Elever (i grupper om två) tilldelas två könssjukdomar var 

(Klamydia, gonorré, syfilis, hiv, herpes mm) att kolla upp hur de 

smittar, vilken typ av sjukdom den är (virus eller bakterie), 
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konsekvenser och symptom, hur den botas, vaccination, samt hur 

en kan skydda sig. 

Utvärdera:   Kunskaper utvärderas genom att alla grupper fyller i tabellen 

(som jag ritat upp på tavlan). Alla sjukdomar skrivs upp i 

högerkolumn och elever får fylla i under rubrikerna som är 

uppskrivna överst på tavlan: Bakterie/virus, hur den sprids/smittas 

(kroppsvätskor, slemhinnor), symptom/konsekvens, 

bot/skydd/vaccin. 
 

Lektion 4 

Övergripande syfte:    Skriva. Elever förbereder diskussionsfrågor inför lektion 5. 

Utvärdera:       Elevernas skrivande genom kort samtala med varje elev. 
 

Lektion 5 

ÖS:  Kort presentation och samtal i smågrupper om varje elevs arbete. 

Samtal och idéer så att eleven kan utveckla sitt arbete. Ca 10 

minuter per elev inkl. diskussionsfrågor. Görs i halvklass. 

Utvärdering:  Genom samtalen och frågor från både mig och elever, se om 

eleven har förstått uppgiften, samt ge återkoppling för vidare 

utveckling. 
 

Lektion 6 

ÖS:  Skriva. Eleverna ska reflektera över vad som samtalades om 

förra lektionen för att nå lite längre i sitt skrivande. 
Lektion 7 

ÖS:          Skriva. Inlämning av arbete vid lektionens slut. 

Summativ bedömning:  Skriftligt arbete. Främst förmågan att använda kunskaper i 

naturvetenskap för att diskutera, gör ställningstagande och 

formulera olika handlingsalternativ (kunna göra personliga val och 

ställningstagande). 

 

Diskussion av planering 
Med tanken om livslång lust att lära, som jag tolkar som en nyfikenhet både hos eleven men 

även hos läraren och följaktligen att en ställer frågor i undervisningssituationen för att få veta 

mer och för att få förståelse/kunskap. Eleven kanske ställer frågor inom ämnet och läraren kan 

även ställa frågor om lärandet och didaktiska frågor för att lära och utvecklas. Sexualitet och 

relationer kan möjligen upplevas lite ansträngande att ställa frågor i muntligt, men 

huvudsaken är att de tänker frågor som de kan leta svar på i den uppgift de fått, eller som de 

kanske får svar på under lektionernas samtal och diskussioner eller genom frågelådan 

(Skolverket, 2011). 

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv på lärandet utformas lektionerna så att eleverna får 

möjlighet att ställa frågor (till andra elever, läraren eller för sig själv), samtala, lyssna, läsa, 

göra (laboration) och skriva. Alla har möjlighet att vara delaktiga och uttrycka sig genom ett 

multimodalt lärande oftast utformat i smågrupper vid varje lektion för att utnyttja den 

proximala utvecklingszonen. Även kursplanens förmåga är aktiv vilket kräver delaktiga 

elever. Det krävs ett övergripande syfte, närliggande syften eller mål-i-sikte för eleven. Det 

ska ske en elevaktiv undervisning, vilket bidrar till mål-i-sikte. Elevaktiv undervisning 

förbättrar även elevresultat, ökar diskussion om ämnesinnehållet och kopplingen till 

verkligheten, eleverna får en känsla av delaktighet, det utvecklar elevernas studieteknik och 

reflekterande över sitt lärande. Klimatet i klassen påverkas också positivt (Anderhag m. fl., 

2014; Johansson & Wickman 201; Nilsson, M. 2013).  
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Handlingskompetens 

En elevaktiv undervisning är också en demokratisk syn på lärandet. Att låta eleverna vara med 

vid planering (väljer och planerar sitt arbete inom en tydlig ram), utvärdering och bedömning 

ger validitet och läraren kan lättare se och bedöma elever ”in action”. Samtidigt är det elevens 

lärande det gäller, något eleven bör kunna påverka själv (Anderhag m. fl., 2014; Andersson, 

2012). 

Ytterligare ett perspektiv på demokrati är att eleven, genom denna undervisning, ska lära sig 

hantera komplexa frågor och kunna göra egna val och ställningstagande och samtidigt känna 

att en inte är avvikande från normen. Eleven bör även veta vad konsekvenserna blir av att ha 

respektive inte ha kunskap om ämnet sex och relationer när det gäller hälsa, demokrati och 

jämlikhet mm (Ekborg m. fl., 2016). 

Jämfört med tidigare normerande undervisning som helt följde den heteronorma matrisen, att 

kvinnan och mannen är norm, så ska undervisningen denna undervisning ha ett mer 

pluralistiskt perspektiv. Det finns dock inga rätta svar eftersom det är värderingar som 

synliggörs, men det innebär inte att alla svar är tillåtna. Elever ska få kunskap och redskap för 

att ta ansvar för sig själv och bli kritiskt reflekterande individer. På ett vis är undervisningen 

trots ett pluralistiskt perspektiv normerande, då diskriminering på grund av kön, ålder, sexuell 

läggning, etnicitet, funktionshinder, religion etc. inte är tillåtet (Ekborg m. fl., 2016). 

Vidare genomförs laboration, samtal om könssjukdomar mm för samla en gemensam kunskap 

i klassen om sexuell hälsa samt även för att kunna arbeta vidare med den individuella 

uppgiften. Eleverna får också verktyg de kan använda samt information om de ramar som 

finns för uppgiften för att sedan på egen vara aktiva och lära. Verktygen i detta fall är kunskap 

om den biologiska delen, samt om hur en kan tänka kring normkritisk (vilka frågor som kan 

ställas mm) (Anderhag m. fl., 2014).  

 

Dialog och argumentation 

Associationsövningen genomförs i smågrupper för att undvika obehagskänslor hos eleverna 

att prata om aktuella ämnet inledningsvis. Smågrupperna får först prata 10 minuter och sedan 

frågar läraren vad de olika grupperna pratat om. Övningen ger en inblick hur inkluderande 

eleverna är till exempelvis olika sexuella läggningar. D.v.s. om eleverna utgår från att det är 

kvinna och man som anses som det ”normala”. Beroende på vad eleverna associerar till de 

fyra begreppen så vet läraren hur en kan börja prata inom ämnet i klassrummet. Vanligen kan 

det heteronormativa dominera och även det manliga eller mannen. Viktigt är att läraren intar 

en inkluderande roll för alla sexuella läggningar, könstillhörigheter (man, kvinna eller inget) 

etc. Att hamna i dialoger och argumentationer kring tolerans för vad som inte tillhör normen 

bör undvikas, oberoende vad en lärare har för värderingar, eftersom diskriminering är 

förbjudet enligt lag. Att visa tolerans för en annan människa innebär att visa att det är ok att 

någon inte är som normen, vilket samtidigt visar att hen är avvikande. Detta kan dock uppstå 

eftersom eleverna reagerar kraftigt då det kan bli att deras grundläggande värderingar kommer 

i obalans (Bromseth, 2016; Rosén, 2016; Edemo, 2016).  

Denna syn på toleransbegreppet blir dock problematisk då det i läroplanens värdegrund står:  

”..individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” (s. 5. 

Skolverket, 2011). 

Möjligtvis kan en tolka att tolerans är viktigt i ett tidsmässigt kortare tillstånd, innan 

förståelse har uppnåtts. 

För att eleverna ska kunna vara delaktiga och ställa frågor är också den formativa bedömning 

väldigt viktig. Genom samtal med eleverna förvissar läraren sig om att de förstått uppgiften 

och kan börja skriva. En behöver fortgående veta att de är på rätt väg för att göra progression i 
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rätt riktning och bra frågor i klassrummet ger utförligare svar och mer öppna och tänkande 

elever (Black m. fl., 2016).  

 

Intressekonflikter 

Det går, liksom när det gäller hållbarhetsfrågor, att prata om intressekonflikter. Ämnet är 

tvärvetenskapligt men många gånger tar undervisningen endast upp det biologiska 

perspektivet. Den sociala konstruktionen och hur människor förväntats leva har också sett 

olika ut genom historien och i olika kulturer, men tas sällan upp. Makten i samhället finns hos 

de människor som befinner sig inom normen, exempelvis den vita mannen eller 

heterosexuella par. Denna priviligierade ställning problematiseras sällan, ofta inte i 

undervisningssituationer heller. Det gör att homofobi och heterosexism, d.v.s. 

diskrimineringen fortskrider och att ge ifrån sig makt är inte lockande för de flesta. Dock är 

det normen som måste problematiseras för att undervisning och framtidens samhälle ska 

kunna vara inkluderande och icke diskriminerande (Ekborg m.fl., 2016; Hast & Danielsson, 

2016).  

Det är vanligt att elever använder egna värderingar och känslomässiga attityder vid 

beslutsfattande kring olika socio vetenskapliga dilemman (SSI). Det är främst när det saknas 

tillförlitlig fakta och kunskap som de använder egna värderingar och känslomässiga attityder i 

argumentationer. Är dessutom ett SSI som är mer kopplat till människors vardagsliv, vilket 

ämnet sexualitet och relationer är, desto större roll verkar personliga erfarenheter ha på 

argumentation (Chang & Rundgren, 2011; Erikson & Rundgren, 2012).  

När undervisningen inte kan ge några rätta svar eftersom det är elevernas värderingar som är 

centrala kan undervisningen istället ge verktyg för att kunna ta egna beslut, som samtidigt 

känns bra för eleven. När det gäller den individuella uppgiften i denna planering blir 

naturvetenskapens karaktär och arbetssätt väldigt centrala och viktiga eftersom eleverna ska 

bedöma pålitlighet, tolka och kritiskt granska information/påståendena (Ekborg m.fl., 2016). 
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Bilaga 2 
 

Titlar på elevarbete 

 
HBT 

1. HIV & Homosexualitet – Enbart homosexuella män drabbas av viruset HIV 

2. Homosexuella vs. Heterosexuella – Sprider homosexuella könssjukdomar mer än hetero? 

3. HIV/Aids och homosexualitet 

4. HIV smittas väldigt fort eftersom att sjukdomen sprids genom kyssar 

5. Alla bisexuella är otrogna 

Kroppshår 

6. Normkritisk granskning av kroppshår 

Sexualitet/Sexuell attraktion 

7. Sexualitet 

8. Människan och monogamin 

9. Människan vill av naturen ha sex 

10. Sexuell attraktion är något alla människor upplever 

Problematisering av slidbärare/livmoderbärare 

11. Könsstympning 

12. Mensverk 

13. ”Ju fler gånger en slidbärare har omslutande vaginalt sex desto mer töjs slidan ut och ju 

mindre trång blir den” 
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