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Linnéa Lindberg, Hanna Cederholm Molin 

Sexualitet och samlevnad ur ett religionsdidaktiskt perspektiv 

A religion didactic perspective of sexuality and cohabitation              Antal sidor: 24 

___________________________________________________________________________ 

Med vår litteraturstudie eftersträvar vi möjligheten att ge lärarstudenter och lärare en inblick i 

klassrumsundervisning om sexualitet och samlevnad, eftersom det inte behandlas i 

lärarutbildningen. Syftet med studien är att lyfta fram de utmaningar och möjligheter som 

förekommer i religionskunskapsundervisning om sexualitet och samlevnad. Genom att granska 

forskning inom området har vi besvarat en frågeställning anpassad till vårt syfte. Vidare följer 

en bakgrundsbeskrivning till området som läsaren kan välja att ta del av för att få ökad förståelse 

för det framställda resultatet. Fortsättningsvis presenteras det tillvägagångsätt vi har använt oss 

av för att ta fram och analysera material. I resultatet redovisas vetenskaplig forskning om 

utmaningar och möjligheter för lärare i undervisning om sexualitet och samlevnad. En av de 

utmaningar som är mest framstående är den dominerande heteronormen som skildras i 

klassrummen. Vidare skapar det medvetet eller omedvetet grupperingar mellan exempelvis 

heterosexuella och homosexuella där vi fördelar in oss i grupper om ’vi’ och ’dem’. Därför står 

lärare inför utmaningar gällande val av metoder i undervisningen för att inkludera alla. Att bli 

personlig i undervisning om sexualitet och samlevnad visar sig vara en utmaning då det är svårt 

att förhålla sig mellan det privata och personliga. Samtidigt kan det även ses som en möjlighet 

då det främjar öppenhet i diskussioner och samtal mellan lärare och elever. För att skapa 

möjligheter till givande diskussioner är den interpersonella kunskapen en viktig faktor för god 

undervisning. I litteraturstudiens sista avsnitt kan man avläsa vår diskussion utefter egna 

erfarenheter i relation till det framställda resultatet.  

_______________________________________________________________________ 

Sökord: Sexualitet, samlevnad, religionskunskapsundervisning, sexualkunskap, utmaningar, 

möjligheter 
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1.   Inledning 

Sex och samlevnad är ett kunskapsområde som behöver professionaliseras. För att bli ett ämne 

med likvärdig och säkerställd kvalitet måste det ses som just ett kunskapsämne - både 

beträffande den kunskap en lärare behöver och de kunskaper som eleverna ska ha efter 

undervisningen (Regnér, 2009). 

 

Idag benämns Sverige som ett mångkulturellt och sekulariserat1 samhälle vilket har 

medfört ett flertal traditioner, normer och värderingar (Kittelmann Flesner, 2015, s. 275). 

Sexualitet och sexuell läggning är intressanta diskussionsämnen och har många gånger 

kommit att bli omtalade ämnen i vårt samhälle. Däribland som den senast kända kampanjen 

#metoo eller debatten om att införa ett tredje juridiskt kön2 (Motion 2017/18:750). Idag 

ställs ungdomar inför många olika tankar och funderingar kring relationer och känslor. 

Vanligtvis känner många ungdomar sig osäkra och kan befinna sig i en identitetskris. 

Skolan har fått i uppdrag att vägleda elever till att finna sin identitet (Bäckman, 2003, s.65) 

och bli goda samhällsmedborgare med acceptans för andra människor (Skolverket, 2016, 

s. 8-9). Elever behöver utveckla ett kognitivt tänkande och kunna reflektera över sig själva, 

vilket de enligt styrdokumenten ska ges möjlighet till i de samhällsorienterade ämnena 

(Bäckman, 2003, s. 67). Frågan är bara hur?  

 

Røthing & Svendsen (2011, s. 11) betonar att kunskapskompetens för lärare inom området 

sexualundervisning är nödvändigt för att kunna motverka diskriminering samt kunna 

utmana de stereotyper som förekommer inom sexualitet och kön. Samtidigt framgår det i 

Friends (2007, s. 13) genus- och sexualprojekt att skolledning, pedagoger och skolpersonal 

inte har kunskap inom området vilket leder till att lärare undviker att tala om detta i 

undervisningen. Det betonas att lärare och skolpersonal behöver kunskap för att på lång 

sikt motverka kränkningar anknutna till sexuella trakasserier. Bäckman (2003, s. 49) pekar 

på att det råder bristande undervisning på lärarutbildningen om frågor som berör sexualitet 

och samlevnad. Vi vill därför samla kunskap om hur man lyfter och behandlar sexualitet 

och samlevnad gentemot samhället och skolans värderingar.  

 

                                                   
1 Sekularisering är att religion förlorar betydelse i samhället (Sekularisering, u.å.). 
2 Juridiskt kön innebär de kön som är registrerat i folkbokföringen och i Sveriges rättssystem kan man 
välja på man eller kvinna (RFSU, 2015)  
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Under vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) observerade vi när en lärarstudent utförde 

en övning där eleverna skulle göra olika ställningstaganden till ett flertal påståenden kring 

samhällsfrågor där bland annat sexuell läggning stod i fokus. Eleverna skulle därefter 

motivera varför de valt att ställa sig på en särskild plats som representerar en åsikt. Som 

åskådare till den här övningen kunde man ana hur situationen kunde eskalerat då vi vet 

med oss att ämnet kan vara känsligt för många elever. Vi diskuterade efteråt hur man på 

andra sätt kan behandla frågor gällande sexualitet i undervisningen för att undvika 

situationer där elever kan känna sig kränkta eller nedvärderade för sina eller andras åsikter. 

Vi kom fram till att vi enbart hade våra egna erfarenheter och värderingar att utgå från om 

vi skulle hamna i situationer som kräver etiska avgöranden, eftersom det inte ingår i någon 

kursplan på högskolan hur detta område bör behandlas. Sexualitet är dessutom ett aktuellt 

ämne i dagens Sverige och vi anser att detta borde lyftas fram, så att vi som blivande lärare 

kan få möjlighet att känna oss trygga samt veta hur vi ska bemöta detta i vår framtida 

undervisning.  
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2.   Syfte  

Syftet med studien är att belysa hur sexualitet och samlevnad kan behandlas i 

religionsundervisningen i årskurs 4–6. Det centrala med studien är att synliggöra 

utmaningar utifrån ett lärar- och undervisningsperspektiv, för att senare kunna lyfta fram 

möjligheterna i undervisningen kring sexualitet i religionsdidaktik. För att besvara 

ovanstående har vi utgått från följande frågor: 

  

•   Vad finns det för utmaningar i religionskunskapsundervisning om sexualitet och 

samlevnad?   

•   Vilka möjligheter finns det för att organisera undervisning om sexualitet och 

samlevnad inom religionskunskap?  
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3.   Bakgrund  

Följande avsnitt innefattar en bakgrundsöversikt för förståelse till kommande resultat. Det 

inleds kort med varför ämnet är relevant på mellanstadiet följt av (3.1) där sexualitet och 

samlevnad kopplas till skolan och styrdokumenten. Fortsättningsvis följer en beskrivning 

av hur Sveriges mångkulturella utveckling har påverkat våra värderingar och normer (3.2). 

Under rubrik (3.3) förklaras begreppet sexualitet och hur det står i relation till människan. 

Avsnittet avslutas med förklaringar av olika sexuella läggningar (3.4).  

 

Under årskurs 4–6 är många elever identitetssökande och trots deras unga ålder sker 

sexuella trakasserier och kränkningar både i skolan och i vardagen. Sexualitet och sexuell 

läggning är ett aktuellt ämne i dagens samhälle, vilket gör att det är högst relevant att tala 

med eleverna om detta redan på mellanstadiet. Genom undervisningen bör läraren 

medvetandegöra eleverna om olika perspektiv på sexualitet och på så sätt ge dem möjlighet 

att respektera sina egna och andras åsikter, vilket i sin tur kan förebygga kränkningar 

(RFSU, 2015). Elever ska ges möjlighet att diskutera normer och värden för att respektera 

andra människors egenvärde samt ska alla som arbetar inom skola aktivt motverka 

diskriminering och kränkande behandling (Skolverket, 2016, s. 12). 

3.1 Styrdokumentens skrivningar 

Under värdegrunden i läroplanen (Skolverket, 2016, s. 7) fastslås det att varje enskild elev 

ska finna sin unika egenart utan att utsättas för diskriminering på grund av kön, religion, 

könsöverskridande identitet eller sexuell läggning. Skolan och rektorn har det 

övergripande ansvaret för att eleverna ska ges möjlighet att lära och nå målen för 

kunskapsområdet sex och samlevnad (Skolverket, 2016, s. 19). I kursplanen för biologi i 

årskurs 4–6 ska undervisningen behandla människans sexualitet, kärlek och relationer på 

ett sådant sätt att eleverna ska få kunskaper om kroppen och puberteten (Skolverket, 2011, 

s. 158). Enligt läroplanen syftar även religionskunskapsämnet till att elever ska utveckla 

kunskaper om frågor som berör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. 

Undervisningen ska även främja elevers förmåga att reflektera över sin egen och andras 

identitet på ett ansvarstagande och respektfullt sätt (Skolverket, 2016, s. 206). Hur skolan 

ska gå tillväga för att eleverna ska uppnå målen finns det inga konkreta riktlinjer för, vilket 

gör att det oftast hamnar hos den enskilde läraren.  
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3.2 Sverige blir ett mångkulturellt land 

Begreppet mångkulturell finns det ingen märkbar definition på i uppslagsverk men 

begreppet kan jämföras med mångkulturalism och pluralistiskt samhälle. Mångkulturalism 

beskrivs som ett samhälle där flera olika kulturer möts och interagerar med varandra, 

samtidigt som varje kultur ska kunna bibehålla sina kulturella utmärkande egenskaper 

(Mångkulturalism, u.å.). Ett pluralistiskt samhälle innebär att det finns människor i en och 

samma nation som exempelvis har olika etniska bakgrunder, nationaliteter, religioner och 

språk (Pluralistiskt samhälle, u.å.).  

 

Sverige har sedan sekelskiftet 1800–1900 ökat procentuellt bland befolkning med 

invandrarbakgrund. I början av seklet handlade det om att enbart 1% av befolkningen hade 

utländskt påbrå och största andelen av befolkningen i Sverige var då kristna. Senast 2014 

gjordes en bedömning att drygt 20% av Sveriges befolkning är födda utomlands eller har 

utländsk bakgrund. Anledningen till den procentuella ökningen är en ökad migration 

framförallt efter andra världskriget som förändrade Sveriges religiösa landskap. Resultatet 

av migrationen gav Sverige mer befolkning, ny arbetskraft och berikade även landet med 

alla världens religioner (Andersson & Sander, 2015, s. 15). Religionerna har i sin tur 

medfört olika traditioner som har satt landet i den verklighet att våra religiösa traditioner 

måste anpassas och ändras. Med religionerna har en mängd olika religiösa traditioner 

tillkommit och därav även många politiska och moral-etiska normer. För att detta ska 

kunna hanteras i framtiden måste man ta hänsyn till kultur, etnicitet, kön och religion 

(Andersson & Sander, 2015, s. 16). Att leva i ett mångkulturellt samhälle idag är en stor 

påverkningsfaktor till individens självmedvetenhet och världen. Kännedom om vad det 

innebär att leva efter en viss livsstil är viktigt för att kunna förstå hur andra människor 

tänker, agerar, känner och hur deras värderingar kan förändras i nya situationer (Andersson 

& Sander, 2015, s.17). 

 

Samhällsförändringar som har skett genom ökad kulturell mångfald samt etniska 

grupperingar har påverkat skolans värdegrund till att regleras efter den populärkultur3 som 

framkommit under senare år (Hartman, 2000, s. 15). Det vill säga att dagens Sverige inte 

ser ut som tidigare stadie när kyrkan ansvarade för utbildning och undervisning och många 

                                                   
3 Populärkultur är ett samlingsbegrepp som innefattar flera kulturella fält, exempelvis populärlitteratur 
och populärmusik (Populärkultur, u.å.). 
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människor växte upp i den så kallade traditionella kärnfamiljen4. Idag kan istället 

familjeförhållanden se väldigt olika ut där valmöjligheten till frihet och sexualitet har 

skapat större fokus för individens sökande efter identitet och relationer. Med det följer att 

elever har olika bakgrunder och familjeförhållanden vilket resulterar i olika erfarenheter 

och värderingar (Katz, 2014, s.28–29). Det finns ingen konkret definition på en familj, utan 

en familj kan innebära många olika slags relationer. Det kan innebära att ett barn har 

samkönade föräldrar, fler än två föräldrar, eller att man lever med någon som inte 

biologiskt är ens föräldrar. En del barn lever hos släkt och vänner, en del har sin familj 

samlad på samma ställe, eller har sin familj i en annan del av världen. Det finns många 

olika familjeförhållanden där kontrollen av normer, värderingar och sexualitet varierar från 

familj till familj. Som lärare är det viktigt att vara medveten om detta så att man kan tänka 

igenom hur man förmedlar kunskap till eleverna (Simonsson, 2012, s. 72–77).  

3.3 Sexualitet 

Sexualitet anspelar inte till samlag, utan är ett av människans grundbehov och en del av 

varje individs personlighet. Det definierar människans strävan efter kärlek, närkontakt och 

inverkar på hur vi handlar, tänker och känner. Begreppet sexualitet används även för att 

bekräfta en människas könsidentitet och sexuella läggning (Sexualitet, u.å.).  

 

Något som kan uppfattas normalt i en kultur kan av andra betraktas onormalt eller i andra 

länder till och med vara olagligt. Kulturtillhörighet och ålder tenderar att influera 

människors normer och värderingar kring sexualitet och har därför även en betydande 

inverkan på deras sexualitet (Sexualitet, u.å.). Människans sexualitet är en ständig process 

som fortgår hela livet men som styrs av olika interaktionsmönster och genetiska samt 

biologiska inflytanden. I åldrarna tio till tolv år har många barn börjat intressera sig för 

människans fortplantning och det egna samt det motsatta könet. Leken för barn är viktig 

då den utvecklar kunskaper och känslomässiga erfarenheter vilket främjar den pågående 

progressionen av sexuell identitet. Det kan vara lekar som “mamma-pappa-barn” där det 

då är viktigt att barnen får bemöta vuxenvärlden på ett sådant sätt att det inte kränker 

barnets integritet eller identitet, så att barnet får en positiv inställning till sexualitet 

(Sexualitet, u.å.). Kärlek för barn under mellanstadiet är olika för alla, någon är kär, en 

annan vill vara det och för andra kan det vara högst ointressant. Det är däremot vanligt att 

                                                   
4 Traditionell kärnfamilj innebär att familjerelationer är starka och konservativa och synsättet på 
samlevnad och äktenskap består av en man och en kvinna (Katz, 2014, s. 28–29).  
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barn blir kära i flera personer samtidigt, i en känd person eller i en vuxen i deras närhet. 

Det handlar framförallt om att testa nya gränser och på olika sätt utforska sin sexualitet 

med eller utan känslor för andra (Simonsson, 2012, s. 106). När barn befinner sig i 

pubertetsperioden eller under senare tonår, sker ytterligare en utveckling som påverkar 

barnets mognad. Detta stadie främjar barnets förutsättningar att erfara och skapa sin vuxna 

sexuella identitet (Sexualitet, u.å.).  

3.4 Sexuella läggningar 

Definitionen av sexuell läggning innefattar vem den enskilde individen attraheras av både 

psykiskt och fysiskt. Den svenska diskrimineringslagen understryker att heterosexuell, 

bisexuell och homosexuell är tre olika sexuella läggningar (RFSL, 2015). Heterosexualitet 

är en sexuell läggning som syftar till sexuellt umgänge mellan motsatta kön, vilket i detta 

sammanhang består av en man och en kvinna. Heterosexualitet är motsatsen till 

homosexualitet och bisexualitet (Heterosexualitet, u.å.). När en individ orienterar sig inom 

den bisexuella läggningen attraheras man av båda könen och kan då kalla sig för bisexuell 

(RFSL, 2015). Den homosexuella läggningen inriktar sig mot sexuell attraktion mellan 

samkönade individer. I dagens samhälle definierar människan sig som homosexuell utifrån 

sin egen självbild, fantasier och känslor som kännetecknar den homosexuella identiteten. 

Tidigare handlingar, relationer och erfarenheter behöver således inte påverka den enskilde 

individens sexuella läggning (Homosexualitet, u.å.).  

 

Utöver de sexuella läggningarna som står med i den svenska diskrimineringslagen har det 

tillkommit en mängd olika begrepp inom sexualitet. Vi begränsade oss genom att kortfattat 

beskriva de vanligaste förekommande begreppen: transsexuell, transvestit, asexuell, 

heteronormativitet och queer.  

 

Begreppet transsexuell definieras med att individen har som avsikt att vilja byta kön från 

kvinna till man eller man till kvinna (Transsexuell, u.å.). Att benämna sig som transsexuell 

innebär att man inte har valt en sexuell läggning, utan det är med individens tillåtelse man 

diagnostiserar sig som transsexuell genom ett könsbyte i form av underlivsoperation. Det 

resulterar i ett nytt juridiskt kön vilket innebär en ändring från det kön du är folkbokförd 

som (RFSL, 2015). Transvestit benämns en individ som föredrar att klä- och uttrycka sig 

själv i det motsatta könets kläder, vilket i detta fall anses vara manliga respektive kvinnliga 

kläder (RFSL, 2015). En människa som anser sig vara asexuell saknar sexuell 
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tillfredställelse eller attraktion till andra människor och föredrar att inte involvera någon 

annan i sitt sexliv (RFSL, 2015).  

 

Heteronormen är den norm som anses vara den mest dominerande och hänför sig till den 

heterosexuella tvåsamheten. Den innefattar att kvinnor och män har olika förväntningar på 

hur de ska vara och att de ska leva upp till kraven för vad som anses vara feminint eller 

maskulint (Lundin, 2014, s. 378). Queer är ett begrepp som har olika betydelser och har 

tillkommit i samband med att man inte anser sig passa in i heteronormen. Eftersom det inte 

finns en viss människotyp som väljer att kalla sig för queer, blir definitionen aningen 

diffus. Att välja att kalla sig för queer kan bero på att man inte vill uppge sin sexuella 

läggning, eller att man exempelvis vill ingå i ett förhållande som inte anses som det 

normala ur det heteronormativa perspektivet. Det kan även uttryckas istället för att en 

person är asexuell eller användas i den mening som en persons könsidentitet (RFSL, 2015). 
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4.   Metod  

I följande avsnitt går det att avläsa hur vi kommit fram till resultatet. Under rubriken (4.1) 

redogörs vårt tillvägagångsätt i de olika databaserna. Under rubriken (4.2) ges en 

redovisning av analyserat material och avslutas med en tabell över vetenskapliga 

publikationer i (4.3).  

 

Vår studie är baserad på litteratur från forskning om sexualitet och samlevnad. Med 

samlevnad avser vi i denna studie hur man lever och samverkar med andra människor. 

Studien är till största del inriktad mot svensk forskning då den avser hur den svenska 

undervisningen framställs inom området sexualitet och samlevnad i årskurs 4-6.  

4.1 Informationssökning  

Till informationssökningen har söktjänsterna Primo, Google Scholar och Eric varit de mest 

användbara till studien. I Primo är det enkelt att göra urval genom att trunkera sökorden 

och avgränsa resultatet till exempelvis vetenskapliga artiklar. Databasen ger tillgång till 

böcker, handbooks, rapporter etc. där det även skapas goda förutsättningar att hitta 

relaterad litteratur då det ges exempel på liknande nyckelord. Sökningar i Eric har gett ett 

stort utbud av vetenskapliga artiklar där man tydligt ser om en artikel är peer reviewed5. 

Sökorden har använts på både svenska och engelska för att få fram fler resultat i 

databaserna. Begreppen vi har använt oss av både enskilt och i kombination har varit: 

sexualitet, samlevnad, undervisning, möjlighet, svårighet, education, sexuality, queer, 

sexuell läggning, queerteori, heteronorm, kön, ung, sex, opportunities, challenge och 

teach.  

 

Genom exempelvis artiklar, böcker och webbsidor får man information om något man vill 

veta, vilket benämns som källor. Generellt är de vanligaste förekommande källorna primär- 

och sekundärkällor. En primärkälla är den källa som ger förstahandsinformation om ett 

ämne medan sekundärkälla har överförts från primärkällan (Göteborgs universitet, 2017). 

Sekundärkällor kan gå i flera led och kallas då tradering eller kedjesökning (Källkritik, 

u.å.). Sekundärkällan är inte ursprungskällan utan den är beroende av andra källor, vilket 

                                                   
5 Peer reviewed (referentgranskning) betyder att en vetenskaplig publicering i en tidskrift eller ett förlag 
har granskats av personer med liknande kompetens som författaren (Peer reviewed, u.å.).  
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gör att den inte är lika tillförlitlig som primärkällan (Göteborgs universitet, 2017 ). 

Kedjesökning har varit ett tillvägagångsätt för att finna primärkällan dock grundar sig 

studiens resultat enbart på primärkällor. Genom olika sökningar har det förekommit flera 

liknande publikationer, nyckelord eller författare. Ytterligare ett tillvägagångssätt har varit 

författarsökningar då vissa författare har påträffats upprepande gånger. Författare som 

vanligtvis har påträffats är Maria Bäckman, Åsa Røthing och Mattias Lundin. 

4.2 Urval och avgränsningar 

Resultatet vilar på litteratur som är peer reviewed. Vi har granskat både nationell och 

internationell forskning för att få fram ett större urval i relation till vårt syfte och 

frågeställning. Då det finns begränsad forskning om sexualitet och samlevnad inom ämnet 

religionskunskap har vi utvidgat vårt urval genom att använda forskning om sexualkunskap 

i ämnet biologi. Det visar sig även finnas begränsad forskning inom sexualitet och 

samlevnad i årskurs 4–6 vilket resulterade i att vi använt oss av forskning från 

grundskolans årkurs 4 upp till gymnasiet år 3.  

4.3 Materialanalys  

Arbetsgången har varit att båda skribenter har läst samtliga publikationers sammanfattning 

och inledning om titeln har varit överensstämmande med vårt syfte. Med utgångspunkt 

från studiens syfte och frågeställning har vi kunnat diskutera och avgöra om 

publikationerna är relevanta till studien. Fortsättningsvis har vi läst fulltext för mer 

förståelse av publikationen och hur den kan bidra till vårt resultat. För att få fram ett resultat 

där utmaningar och möjligheter blir potentiellt omfattande har vi granskat forskning ur 

både lärar- och elevperspektiv.  
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Tabell 1 
Tabellen redovisar en sammanställning av de vetenskapliga publikationer som bidragit 

till vårt resultat.  

 
Författare Titel Publikationstyp År 

Bäckman, Maria Kön och Känsla Doktorsavhandling 2003 

Røthing, Åse Homotolerance and 
heteronormativity in Norwegian 
classrooms, Gender and Education 

Vetenskaplig 
artikel 

2008 

Stefanie Luthman Sex- och samlevnadsundervisning Rapport från 
myndighet 

2018 

Stephens, Darryl. W Teaching about teaching sexuality 
and religion 

Bokkapitel i 
antologi 

2017 

Robert Jackson & 
Judith Everington 

Teaching inclusive religious 
education impartially: An English 
perspective 

Vetenskaplig 
artikel 

2016 

Lund, Johannessen, 
Øystein 

“It’s just a very natural”- 
interpersonal knowledge as a 
didactical device in guided 
classroom conversations in 
religious education 

Vetenskaplig 
artikel 

2014 

Lundin, Mattias Inviting queer ideas into the 
science classroom: studying 
sexuality education from a queer 
perspective   

Vetenskaplig 
artikel  

2014 

Milton, Jan Primary School Sex Education 
Programs: Views and experiences 
of teachers in four primary schools 
in Sydney, Australia 

Vetenskaplig 
artikel  

2003 

Hast, Ylwa Li & 
Danielsson, Anna  

“I normala fall gillar tjejer 
killukt”: Naturkunskapens 
sexualitets- och relations- 
undervisning analyserad ur ett 
heteronormativitetsperspektiv 

Vetenskaplig 
artikel  

2016 
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Reimers, Eva Homonationalism in teacher 
education – productions of schools 
as heteronormative national places 

Vetenskaplig 
artikel 

2017 

Therese Juvall & 
Anna ChuChu 
Petersson  

Sex- och samlevnadsundervisning 
i skolan 

Rapport från 
myndighet 

2005 

Geir Skeie  
 
 

The concept of plurality and its 
meaning for religious education 

Vetenskaplig 
artikel 

2002 
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5.   Resultat 

Nedan redogörs resultatet för undervisning om sexualitet och samlevnad. Under  rubriken 

(5.1) presenteras svårigheter och utmaningar medan det i (5.2) går att avläsa möjligheterna 

i undervisningen.  

5.1 Utmaningar i undervisning om sexualitet och samlevnad 

En utmaning som framkom i vårt resultat är att elever är negativa till homosexualitet. 

Bäckmans (2003, s. 47) avhandling pekar på att orsaken var den tydliga heteronormen som 

lyser igenom i klassrummet. Hon menar att elever vanligtvis uppfattar homosexualitet som 

något som är avvikande eller onormalt, vilket uppenbarar sig när elever uttrycker sig med 

skällsord som “blä, fy, usch!”. Vid sådana situationer skapas inte bara ett dramatiskt 

klassrumsklimat utan läraren försätts även i en problematisk situation över huruvida hon 

ska agera för att återuppta tryggheten i klassrummet (Bäckman, 2003, s. 77). Ett 

förolämpande agerande elever emellan påträffas i regel i form av skällsord eller en 

kränkande jargong. Vidare kan en lärare yttra sig i heteronormativa antaganden genom ett 

förnedrande handlingssätt eller uteslutande språkbruk som blir kränkande för elever (Hast 

& Danielsson, 2016, s. 23).  

Att utgå från både homosexualitet och heterosexualitet i undervisning kan ses som en 

möjlighet till att ta bort negativa attityder i klassrummet, särskilt då begreppen står i 

relation till varandra (läs mer i avsnitt 5.2). Det finns två negativa aspekter om man bygger 

undervisningen på dessa perspektiv. Dels tenderar det att stort fokus läggs på 

homosexualitet och heterosexualitet, dels lämnas inte utrymme för andra sexualiteter i 

undervisningen (Røthing, 2008, s. 255). I regel när man undervisar ur båda perspektiven 

är målet att eleverna ska uppnå tolerans och acceptans för andra människor, man talar då 

om toleransperspektivet. Problemet som kan uppstå är att man särskiljer på ‘vi’ och ‘dem’, 

då man omedvetet i detta fall utgår från heteronormen där man talar om ‘vi’ som 

heterosexuella och ‘dem’ som homosexuella. Istället för att främja elevers tolerans för 

andra människor leder denna undervisning många gånger till att elever hamnar vid en 

ståndpunkt där utgångspunkten, det heterosexuella ‘vi’, tycker att det är OK eller inte OK 

att vara homosexuell (Røthing, 2008, s. 259).  

Lärare kan ställas inför en utmaning om hur man ska gå tillväga när klassrummet 

domineras av heteronormen. Denna norm finns omedvetet som fundament både i 



 

 16 

allmänheten och inom skolvärlden i västvärlden (Røthing, 2008, s. 255). Ur ett 

heteronormativt perspektiv kan manlighet och kvinnlighet knytas an till sexualitet. Det 

finns en uppfattning om hur de båda könen förväntas vara där mannen antas drivas av en 

sexuell lust, medan kvinnan ses som en mer känsloorienterad individ (Bäckman, 2003, s. 

95).  I forskning framställs det att det är mer acceptabelt när två tjejer bor ihop eller håller 

handen på stan, snarare än att två killar gör det (Bäckman, 2003, s. 82). Det grundas i att 

tjejer agerar känslosamt vilket gör det mer naturligt och därmed acceptabelt. Om killar 

uppför sig känslosamt pekar det på, enligt heteronormen, att dem inte agerar manligt vilket 

gör dem omanliga (Bäckman, 2003, s. 87).  Att homosexuella män därför kan tyckas vara 

feminina är en anledning till att ordet ‘bög’ har fått en negativ laddning (Bäckman, 2003, 

s. 87, 92). Dessutom kan den biologiska förklaringsmodellen förekomma i undervisningen 

och kan då bli problematisk. De biologiska förklaringarna kan leda till kränkande 

beskrivningar av att andra sexualiteter är onaturliga eller inte är något önskvärt (Hast & 

Danielsson, s. 33, 34).  

Ytterligare en utmaning för lärare är val av metoder i undervisningen när det kommer till 

elevers ställningstaganden och åsikter. I Bäckmans avhandling (2003, s. 77) väljer lärare 

att använda sig utav övningar där elever nästintill tvingas att ta ställning i form av heta 

stolen och fyra hörn. En negativ aspekt med övningarna är att en del elever får en mer 

styrande roll än andra, på grund av att en del har lättare att dela med sig av personliga 

åsikter (Bäckman, 2003, s. 46). Det visar sig att problematiken som är själva innehållet i 

diskussionerna som uppstår vid övningarna vilka då inte tas på allvar. Det kan vara en 

grupp individer som agerar på ett avvikande sätt, vilket i detta fall var killar. Uppförandet 

antydde hon grundade sig i att elever inte kan ta undervisningen på allvar, utan känner att 

de är tvungna att förlöjliga situationen. Uppträdandet kan bero på ett barnsligt beteende 

eller grupptryck som gör att man inte vågar stå för vad man tycker (Bäckman, 2003, s. 47).  

Det finns tre återkommande syften när man granskar läroplaner från olika länder: a) 

utveckla förståelse och respekt för andra människor samt en positiv attityd till att leva i ett 

mångkulturellt samhälle, b) utveckla kunskap och förståelse för olika religioner, c) 

förmedla personlig, moralisk och spirituell utveckling hos eleverna. Lärare som arbetar 

med elever från olika kulturer bör ha dessa i åtanke även om det är en utmaning att anpassa 

undervisning efter alla tre. Framförallt i ett klassrum där elever har olika kulturella 

bakgrunder kan det bli utmanande att skapa en ömsesidig förståelse och respekt elever 
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emellan (Skeie, 2002, s. 56). Att undervisa om sexualitet och samlevnad i ett 

mångkulturellt klassrum kan vara utmanande för lärare. Det framgår att en del lärare 

känner att de har svårt att bemöta elever med olika kulturer eller invandrarbakgrund, vars 

åsikter exempelvis kan tendera att bli homofoba6 eller att de har en annan kvinnosyn än 

vad vi har i Sverige. Att lyssna på sådana diskussioner utan att bli upprörd är en utmaning 

många lärare står inför (Juvall & ChuChu Petersson, 2005, s. 34-35). Eftersom lärare ofta 

är delaktiga i samtal och diskussioner i undervisning om sexualitet och samlevnad kan det 

bli svårt att avgöra var gränsen går mellan det privata och personliga (Juvall & ChuChu 

Petersson, 2005, s. 45).  Dock blir det klart att det inte alltid är på grund av olika kulturer, 

utan även elever med svensk bakgrund skiljer sig ibland markant då man i vissa familjer 

talar mer än andra om sexualitet och samlevnad (Juvall & ChuChu Petersson, 2005, s. 34–

35).  

5.2 Möjligheter i undervisning om sexualitet och samlevnad  

 En möjlighet för lärare i undervisning om sexualitet och samlevnad är att utforma en 

personlig undervisning för att lättare kunna tala om ämnen som kan upplevas känsliga 

(Juvall & ChuChu Petersson, 2005, s.27). Det är vanligt förekommande att lärare upplever 

en viss osäkerhet i ämnen som sexualitet och samlevnad, vilket ofta beror på att de är rädda 

att trampa någon på tårna (Juvall & ChuChu Petersson, 2005, s.32). Det finns inga konkreta 

riktlinjer utöver syfte och det centrala innehållet i religionskunskap och biologi att förhålla 

sig till, utan lärare kan själva forma innehållet i undervisningen. Vanligt förekommande är 

det att antingen låta undervisning styras efter läromedel, eller låta undervisning drivas efter 

elevers behov och frågor (Juvall & ChuChu Petersson, 2005, s. 36-37). Många av de lärare 

som väljer att styra undervisning utefter läromedel gör det oftast för att inte bli personliga. 

Däremot bör man ha i åtanke att äldre läromedel kan behandla eller presentera 

homosexualitet i samband med något som är onormalt eller avvikande (Bäckman, 2003, s. 

74). Dock anses lärare som med viss öppenheten i undervisning delar med sig av egna 

erfarenheter, vanligtvis uppskattas av elever (Everington & Jackson, 2016, s. 10).  

 

Det visar sig att undervisning om sex och samlevnad varierar inte bara klasser emellan utan 

även mellan skolor (Juvall & ChuChu Petersson, 2005, s. 40). Att veta vilken pedagogik 

lärare ska använda sig av beror på vilken mognadsnivå eleverna befinner sig på. Därför är 

                                                   
6 Homofobi betyder att man känner avsky gentemot homosexualitet (Homofobi, u.å.).  
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det viktigt för lärare att känna sina elever för att veta vilken nivå man kan basera 

undervisningen på (Juvall & ChuChu Petersson, 2005, s. 29-30). En viktig didaktisk resurs 

för lärare är den interpersonella kunskapen om varje elevs tillhörighet och bakgrund. Det 

innefattar en personlig relation till varje elev vilket bidrar till en viss öppenhet i 

klassrummet som i sin tur främjar förtroendet, respekt, engagemanget och viljan att delta i 

undervisningen (Lund, Johannessen, 2014, s. 71).  

 

Ytterligare en möjlighet när man undervisar om sexualitet och samlevnad är att kombinera 

faktakunskaper och reflektioner. Flera lärare anser att biologiska faktakunskaper 

tillsammans med värderingsövningar och gruppsamtal utgör en helhetsbild om kropp och 

själ (Juvall & ChuChu Petersson, 2005, s. 26). Trots att innehållet i ämnet biologi ska 

behandla detta område, är religionskunskap det ämne som lämnar mest utrymme åt frågor 

som rör sociala relationer och samhället (Skeie, 2002, s. 56). Det har visat sig att en av de 

främsta metoder i undervisning om sexualitet och samlevnad är just att eleverna får 

reflektera genom samtal och diskussioner (Juvall & ChuChu Petersson, 2005, s. 34). Elever 

har idag mer kunskap om sexualitet och samlevnad än vad elever i tidigare decennium har 

haft. Det har framförallt uppmärksammats då sexualitet har blivit ett ständigt pågående 

samtalsämne elever emellan och mellan elever och lärare (Juvall & ChuChu Petersson, 

2005, s. 27), samt att elever är mer villiga att prata om det (Bäckman, 2003, s. 67). Samspel 

genom dialoger och samtal har även påvisat att det främjar elevers öppenhet och ambition 

att få ett vidsynt perspektiv på frågor som berör sexualitet och jämlikhet (Bäckman, 2003, 

s. 63). Dialoger kan främja elevernas identitetsskapande då de ges möjlighet att reflektera 

över frågor som “vem är jag, vad tycker jag och varför tycker jag så?” (Bäckman, 2003, s. 

30). När elever får ta ställning till olika identiteter, kärlek, känslor och vänner utvecklar de 

en förståelse för sig själva och andra människor. Att reflektera över jaget och andra 

människor utvecklar även ett självkritiskt tänkande och på så sätt kan eleverna själva ändra 

sina åsikter och värderingar utan att lärare behöver påverka dem (Bäckman, 2003, s. 67). I 

diskussioner och samtal finns det rum för elever att upptäcka att fler tänker likadant vilket 

bidrar till att eleven känner gemenskap istället för utanförskap (Bäckman, 2003, s 45). 

Samtal och diskussioner som berör relationer, vänskap och självkänsla kan utspela sig på 

olika sätt, exempelvis kan man fördela elever i  halvklass eller tjej- respektive killgrupper. 

En australiensk studie (Milton, 2003, s. 252) visar att det finns ett pedagogiskt värde i att 

låta eleverna samverka med varandra för att skapa en respektfull atmosfär i klassrummet. 

Studien indikerar även att ett flertal lärare anser att det finns fördelar med att fördela in 
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eleverna i tjej-  respektive killgrupper. Detta för att denna typ av fördelning kan gynna 

elevers komfort vid samtal om sexualitet och samlevnad. 

Ett sätt för lärare att skapa en trygg atmosfär är att vara personlig men inte privat, vilket 

elever uppskattar då klassrumsklimatet är viktigt för att elever ska våga samtala och själva 

delta i undervisningen (Juvall & ChuChu Petersson, 2005, s. 45).  En sådan atmosfär 

grundas genom respekt och Everington & Jackson (2016, s. 10) poängterar att grundregler 

är ett bra sätt att utgå från. Vidare föreslår Stephen (2017, s. 193) att införande av sekretess 

kan vara angeläget vid undervisning om sexualitet och samlevnad så att diskussioner i 

klassrummet stannar mellan elever och lärare. 

 

För att undervisning ska främja elevers delaktighet är det viktigt att lärare utgår från alla 

elever och kan bemöta varje elevs behov (Luthman, 2018, s. 12). En möjlighet till 

inkludering i undervisning om sexualitet och samlevnad är att bryta mot den givna och 

självklara heterosexualiteten. Det kan lärare göra genom att i undervisningen utgå från “de 

andra”, det vill säga alla sexualiteter, istället för den givna heteronormen (Hast & 

Danielsson, 2016, s. 32). Ett sådant tillvägagångssätt där man ifrågasätter 

heterosexualitetens position jämför Bäckman (2003, s. 87) med den queerteori7 som har 

framkommit i det senmoderna samhället. För att motverka de traditionella könsrollerna 

måste lärare ifrågasätta varför och hur de dominerande könsrollerna bestämmer att män 

ska åtrå en kvinna och varför en kvinna ska åtrå en man. ’Queering’ har därav tillkommit 

som ett pedagogiskt verktyg som uppfyller vad som efterfrågas i läroplanen under 

kategorin likvärdig utbildning (Reimers, 2017, s.39). Lundin (2014, s. 378) förstärker det 

när han betonar att sexualundervisning ska ge utrymme för både kärlek, relationer, 

sexualitet och det biologiska perspektivet. Han menar då på att innehållet i undervisningen 

inte ska ses som en utmaning utan en strävan efter goda relationer och lika förutsättningar 

för alla i skolan. 

 

 

                                                   
7 Queerteori innebär ifrågasättande av det som anses vara normalt med fokus på sexuell identitet 
(Jamstall.nu, 2013).  
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6.   Diskussion  

I detta avsnitt diskuterar vi kring styrkor och svagheter i studien (6.1) och fortsätter med en 

reflektion om undervisning utefter studiens resultat (6.2). Funderingar kring fortsatt 

forskning om sexualitet och samlevnad avslutar diskussionen (6.3).  

6.1 Metoddiskussion 

Informationssökningen gjordes främst via databaserna Primo, Eric och Google Scholar med 

avsikt att granska utmaningar och möjligheter i religionskunskapsundervisningen. Med 

utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar diskuterades användbara sökord fram. 

Sökorden kunde senare användas i olika kombinationer för att få fram ett begränsat urval 

och mer relevanta källor. En del sökord blev dock irrelevanta för vår studie då det 

resulterade i källor som var diskussioner om eller berörde andra ämnesområden än 

sexualitet och samlevnad. Ett av dessa sökord var ‘queer’ som många gånger trots i 

kombination med andra nyckelord resulterade i källor om hälsa och vård istället för 

utbildning. De olika sökorden har fört studien vidare då det framkommit flera alternativa 

författare, referenser och nyckelord som medfört kedjesökning. Kedjesökning har i sin tur 

bidragit till fler publikationer, men en svårighet har varit att finna första källan till en del 

referenser.  

Det finns olika påverkningsfaktorer till det slutgiltiga resultatet. Dels omfattas studien av 

undersökningar utförda i olika årskurser som grundar sig i både nationell och internationell 

forskning. Vilket i sin tur kan utgöra stora kulturella skillnader och synsätt på sexualitet 

och samlevnad hos både lärare och elever. Dels har egna erfarenheter haft inflytande på 

resultatet på ett sådant sätt att författarna inte specifikt har uttryckt ett problem eller en 

möjlighet. Då har vi ett flertal gånger tolkat och velat dra egna slutsatser utefter vårt synsätt 

på sexualitet och samlevnad, men begränsat oss med det innehåll till resultatdiskussionen. 

I resultatet förekommer forskning från 2003, kan det ha förändrats på femton år? Kanske 

hade resultatet blivit annorlunda om de enbart vilade på forskning från 2016 till idag. 

Eftersom sexualitet och samlevnad fortfarande är ett relativt outforskat område förekommer 

även äldre forskning i studien.  

Ett kriterium för studien är att den ska vara baserad på vetenskapliga källor. Resultatet har 

därför främst grundats i observationer och intervjuer gjorda av olika forskare. Vidare 
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presenterar RFSU (riksförbundet för sexuell upplysning) olika undervisningsmetoder som 

dock inte faller inom ramarna för vetenskaplig grund.  

En styrka som har framkommit i den förutnämnda forskningen stödjer studien då lärare 

som har blivit intervjuade bekräftar att det saknas kompetens i undervisning om sexualitet 

och samlevnad. Emellertid har det medfört att det inte har framförts strategier och metoder 

utan snarare hur klassrumssituationer har skildrats. Utgångspunkten till metoder och 

strategier har av den orsaken grundat sig utefter läroplanens strävan efter inkludering och 

likabehandling. Urvalet vilar således på undervisning som påstås inkludera alla. Hade fokus 

på urvalet istället varit på undervisning ur ett heteronormativt perspektiv, skulle 

förmodligen resultatet sett annorlunda ut då synsättet på andra sexualiteter kan vara 

exkluderande eller avvikande.  

6.2 Resultatdiskussion 

Nedan följer en sammanställning och en diskussion av vad vi anser vara de mest angelägna 

aspekterna av utmaningar och möjligheter i undervisning om sexualitet och samlevnad, som 

framställts i resultatet.  

Något som tydligt framkommit i resultatet är att de flesta klassrum styrs av den 

dominerande heteronormen (Bäckman, 2003, s. 47). Heteronormen påskiner att denna 

dragningskraft till det motsatta könet, som i detta fall syftar till man och kvinna är det 

normala eller önskvärda. Den oskrivna regeln eftersträvar idealet av hur en man respektive 

en kvinna förväntas att vara genom att också särskilja på maskulint och feminint (Lundin, 

2014, s. 378). Med heteronormen medföljer en rad olika utmaningar som lärare bör förhålla 

sig till i undervisningen. Om normen genomsyrar klassrummet kan det leda till att elever 

får en negativ attityd eller uttrycka sig nedvärderande genom skällsord eller med en 

sarkastisk jargong (Hast & Danielsson, 2016, s. 23). Forskning tyder på att attityden kan 

brytas genom att undervisa utifrån ett homosexuellt perspektiv. Dock kan det medföra att 

andra sexualiteter utesluts och att man kategoriserar in hetero- och homosexuella individer 

i grupper om ‘vi’ och ‘dem’. Vidare kan den biologiska förklaringsmodellen framstå som 

ett problem eftersom den stödjer heteronormen genom att styrka att ett förhållande mellan 

en man och en kvinna är det naturliga (Røthing, 2008, s. 259).  

Studiens resultat pekar på att det kan vara svårt att välja metod då olika metoder passar på 

olika elevgrupper. Diskussioner förekommer ofta som en gynnsam metod för lärande då 
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det främjar gemenskap, identitetsskapande och acceptans för medmänniskor (Bäckman, 

2003, s. 30, 63). Diskussioner kan emellertid bli ogynnsamt om atmosfären i klassrummet 

inte är tillåtande. En tillåtande klassrumsatmosfär innebär att både elever och lärare känner 

trygghet i ett respektfullt och delaktigt klassrum (Juvall & ChuChu Petersson, 2005, s. 45). 

Enligt forskning uppskattar elever när lärare är personliga och till viss del delger egna 

erfarenheter i undervisningen (Everington & Jackson, 2016, s. 10; Juvall & ChuChu 

Petersson, 2005, s. 45). Att känna sina elever är viktigt för att veta vilken nivå man ska 

basera undervisningen på (Juvall & ChuChu Petersson, 2005, s. 29-30). Den interpersonella 

kunskapen är därför viktig då den även bidrar till ett öppet klassrumsklimat (Lund, 

Johannesen, 2014, s. 71).  

Genom att ifrågasätta heteronormativiteten bryter man inte bara normen, utan öppnar även 

upp möjligheter för andra sexualiteter. Ett sådant tillvägagångssätt kan benämnas 

’queerteorin’ och har tillkommit genom att skapa inkludering och lika förutsättningar för 

alla (Bäckman, 2003, s. 87).  

6.3 Egna reflektioner kring hur resultatet skildras i verksamheten 

Vi kan se likheter mellan resultat och verklighet då den dominanta heteronormen  

genomsyrar klassrummet. Normen existerar oavsett om det är omedvetna eller medvetna 

värderingar och handlingar som förekommer. Ur ett lärarperspektiv gör man ofta 

omedvetna generaliseringar då man exempelvis kategoriserar in pojkar och flickor. Detta 

kan förekomma i något så simpelt som att uttrycka sig i frågor som ‘hur mår ni idag tjejer?’ 

eller ‘vad gör ni grabbar?’. För att motarbeta att generaliseringar eller kränkningar ska 

komma från lärare är det viktigt att lärare får möjlighet att känna trygghet i undervisning 

samt är medveten om olika normer. Lärare bör därför ha kunskaper om olika sexualiteter 

och samlevnad samt interpersonell kunskap till elever (Lund, Johannesen, 2014, s. 71). 

Känner man som lärare att man inte besitter dessa kunskaper eller har tvivelaktiga åsikter 

inom området, borde man sträva efter att vara opersonlig i undervisningen. Trots att ett helt 

opersonligt förhållningssätt i undervisning är nästintill omöjligt då lärare inte får uttrycka 

några som helst åsikter, bör man ha i åtanke att elever påverkas av allt lärare yttrar sig om. 

Samtidigt kan det vara gynnsamt om lärare är personliga och delar med sig av egna 

värderingar om dennes syn på sexualitet och samlevnad är fördomsfri. Det kan dock vara 

en utmaning för lärare att avgöra var gränsen går mellan en privat och personlig 
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undervisning i sexualitet och samlevnad då många diskussioner berör personliga frågor 

(Juvall & ChuChu Petersson, 2005, s. 45).  

Det ger då möjlighet att influera ett fördomsfritt tankesätt hos eleverna särskilt under de 

formbara åren på mellanstadiet. Sådana grunder kan främja elevers acceptans och tolerans 

gentemot andra människor, vilket också kan hämma diskrimineringar och kränkningar i 

klassrummet. Sexualitet och samlevnad kan tendera att bli känsloladdat för elever, varav 

införande av gemensamt bestämda grundregler och sekretess stödjer möjligheter för 

acceptans och tolerans (Everington & Jackson, 2016, s.10; Stephen, 2017, s. 193). Finns 

sådana potentialer i klassrummet har man med stor sannolikhet lyckats skapa ett tryggt 

klassrumsklimat. Religionskunskapsundervisningen skapar förutsättningar till ett tryggt 

klassrumsklimat eftersom det öppnar upp för diskussioner kring normer, värderingar och 

livsåskådningar. Det i sin tur främjar elevers förståelse till sig själv och andra människor 

(Bäckman, 2003, s. 63, 67). Något som har blivit tydligt för oss efter att vi granskat aktuell 

forskning är att övningar som kräver elever på ställningstagande kan vara lämpliga för 

lärande om klassrumsklimatet tillåter.  

För att motverka negativa attityder eller kränkningar är det viktigt att ge utrymme för alla 

sexualiteter i undervisningen. Queerteorin är en bra utgångspunkt eftersom den syftar till 

en undervisning för alla (Reimers, 2017, s.39; Luthman, 2018, s. 12; Hast & Danielsson, 

2016, s. 32). Samtidigt anser vi att det är viktigt att inte utesluta det heterosexuella 

perspektivet eftersom det är minst lika viktigt som resterande sexuella läggningar. Det 

går att likna med ett tillvägagångsätt som inte tydligt framkommit i resultatet, nämligen 

en undervisning som  grundar sig i ett normkritiskt perspektiv.  En sådan undervisning 

om sexualitet och samlevnad ska genomsyras av ett normmedvetet perspektiv och 

problematisera de rådande normerna (Luthman, 2018, s. 22). Vi avser då en undervisning 

där man ifrågasätter vad som anses vara normalt och på så sätt få syn på likheter mellan 

sexualiteter genom att ställa dem mot varandra. Istället för att undervisa utifrån teorier 

som understödjer en viss sexualitet, fokuserar man på individen och likheterna mellan de 

olika sexualiteterna snarare än att skilja dem åt.  För att klargöra vad vi menar kan man 

ifrågasätta skillnader hos sexualiteter för att senare lyfta fram likheter. Exempelvis kan 

man ifrågasätta och diskutera skillnaden på kärlek mellan ett heterosexuellt par och ett 

homosexuellt par. Detta för att nå likheten av sexualitetens betydelse -  människans 

strävan efter kärlek, närkontakt och inverkan på hur vi handlar, tänker och känner 
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(Sexualitet, u.å.). Ett sådant tillvägagångssätt går under Lundins (2014, s. 378) 

konstaterande om att sexualundervisning ska ge utrymme för kärlek, relationer och 

sexualitet.  

 

6.4 Fortsatt forskning 

I Sverige är det tillåtet att både gifta sig och skaffa barn oavsett sexualitet. Under senare år 

har det visat sig att många politiker, artister och andra kändisar har orienterat sig inom olika 

sexuella läggningar, vilket har förmedlats via exempelvis sociala medier. Det har bidragit 

till ökad jämställdhet mellan heterosexualitet och andra sexuella läggningar (Reimers, 

2008, s. 2). I samband med den ökade jämställdheten ser vi ännu en anledning till varför 

det är viktigt att lärare får den kompetens som behövs för att kunna bemöta frågor om 

sexualitet och samlevnad i undervisningen. Vi anser att den nuvarande forskningen 

fokuserar på olika teorier och perspektiv, vilket ger grundläggande tillvägagångssätt i 

undervisning. Vidare är området sexualitet och samlevnad i behov av forskning som tar 

fram konkreta undervisningsstrategier och metoder för lärare. Vi hoppas att vår studie om 

sexualitet och samlevnad kan vara till hjälp för fler lärare och lärarstudenter.  
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8.   Bilagor 

Bilaga 1 
Nedan presenteras de vetenskapliga publikationernas författare, titel, publikationsår, 

bakgrund, syfte samt resultat på ett mer utförligt sätt.  

Författare 
Titel 
Ev. tidskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
 
 

Teoretisk 
bakgrund 

Resultat 

Maria Bäckman 

Kön och Känsla 
2003 

Sverige 

PRIMO 

Syftet med studien är att 
framställa hur 
undervisning om 
sexualiteter bygger på 
genus och senare hur det 
påverkar elevernas 
handlingar 

 

Avhandlingen är ett 
fältarbete som baseras 
på observationer och 
intervjuer på 
gymnasieskolan Norrby 

Vad som framförallt 
framgår i studien är 
negativ attityd, 
skällsord, olika 
övningar som 
exempelvis heta stolen 
och fyra hörn, dialoger 
samt observationer av 
läraren 

Resultatet visade att 
heteronormativiteten 
genomsyrades i 
undervisningen 

  

Åse Röthing 

Homotolerance and 
heteronormativity in 
Norwegian 
classrooms, Gender 
and Education 

2008 

Norge  

PRIMO 

 

 

Syftet med studien är att 
undersöka hur 
heterosexualitet och 
homosexualitet 
presenteras i 
sexualundervisningen i 
Norska skolor 

Detta är en 
observationsstudie 
gjord på tre skolor i 
södra Norge. Eleverna 
som har blivit 
observerade har varit i 
åldern 15-16 år 

 

Forskningsprojket som 
fokuserar på 
homosexualitet och 
toleransperspektivet 

Resultatet visade att 
det inte finns någon 
vidare utbildning och 
undervisning som 
försöker utmana 
heteronormen i 
klassrummet. Lärarna 
verkar i första hand 
fokusera på 
undervisning som 
bygger på 
toleransperspektiv 

Darryl. W Stephens 

Teaching about 
teaching sexuality 
and religion 

2017 

USA 

ERIC 

 

Syftet med studien är att 
klargöra hur man talar om 
känsliga ämnen som 
sexualitet och 
tillhandahålla konkreta 
pedagogiska strategier för 
undervisningen 

Detta är en kvalitativ 
studie som grundar sig i 
workshops, utförda på 
sexualkunskapslärare 

 Resultatet pekade på 
att strategier som att 
fastställa 
gemensamma 
grundregler i 
klassrummet, arbeta i 
par och i större 
grupper, samtala och 
diskutera utifrån 
samtalsfrågor främjar 
lärandet 

Robert Jackson & 
Judith Everington 

Teaching inclusive 
religious education 

Syftet med studien är att 
klargöra utvecklingen av 
en inkluderande 
religionsundervisning i 
England. Studien 
fokuserar på 

Detta är en 
kvalitativstudie som 
bygger på ett 
hermeneutiskt 
tillvägagångsätt 

 Resultatet visade att 
lärarutbildning kan 
främja och utveckla 
strategier för de lärare 
som vill ha ett 
opartiskt 
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impartially: An 
English perspective 

2014 

England 

PRIMO 

 

undervisning, 
lärarutbildningen och hur 
man som lärare förhåller 
sig till en inkluderande 
religionsundervisning när 
man har elever som 
positionerar sig eller inte 
positionerar sig med 
någon religion  

 förhållningssätt i sin 
religionskunskapsund
ervisning 

Øystein, Lund 
Johannessen 

”It’s just a very 
natural”- 
interpersonal 
knowledje as a 
didactical device in 
guided classrom 
conversations in 
religious education 

2014 

Norge 

PRIMO 

Syftet med studien är att 
undersöka hur man 
undervisar utifrån ett 
respektfullt och 
inkluderandet 
tillvägagångsätt 

Detta är en kvalitativ 
studie som bygger på 
två 
undersökningar/projekt 

Studien är gjord i 
Norge och Øystein 
Lund Johannessen 
arbetar för University 
of Stavanger 

Resultatet visade 
vikten av att skapa en 
interpersonella 
kunskaper om varje 
elev 

Mattias Lund 

Inviting queer ideas 
into the science 
classroom: studying 
sexuality education 
from a queer 
perspective 

2014 

Sverige 

Google Scholar 

Syftet med studien är att 
klargöra hur 
heteronormen framställs 
och hur man genom 
queerteorin kan utmana 
normen i 
sexualundervisningen 

Detta är en 
observationsstudie som 
är gjord i två klasser, 
där eleverna är 14 år 
gamla. Observationerna 
är utförda under 
sexualkunskapsundervi
sningen 

Lundin har framförallt 
studerat utifrån fyra 
punkter:  

-   repetition of 
desirability 

-   dichotomizati
on of sexes 

-   differentiation 
of sexualities  

-   hierarchy of 
positions 

Resultatet visar hur 
heteronormen 
genomsyrades i alla 
fyra delar i 
undervisningen 

Jan Milton 

Primary School Sex 
Education 
Programs: Views 
and experiences of 
teatchers in four 
primaty schools in 
Sydney 

2003 

Australia 

 

Syftet med studien är att 
undersöka vad lärare 
anser är problematiskt och 
svårt att diskutera i 
sexualkunskapsundervisni
ngen 

Detta är en kvalitativ 
studie som är utförd på 
grundskolor i Sydney. 
Klasserna som studeras 
är årskurs 5 och 6 

 Resultatet visar att 
lärare måste fortsätta 
främja kontakten med 
elevernas föräldrar 
samt få mer träning i 
hur man behandlar 
sexualkunskapsfrågor 

Eva Reimers 

Homonationalism in 
teacher education- 
productions of 
schools as 

Syftet med studien är att 
undersöka hur-.. 

Detta är en 
observationsstudie som 
utgår från den svenska 
lärarutbildningen  

Eva Reimers arbetar 
för avdelningen sociala 
och välfärdsstudier på 
Linköping University 

Resultatet visar att 
homonationalism kan 
användas i 
undersökningar, som 
ett verktyg i 
lärarutbildningen för 
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heteronormative 
national places  

2017 

Sverige 

ERIC 

att skapa mer 
inkluderande skolor 

Ylwa Li Hast & 
Anna Danielsson 

”I normala fall 
gillar tjejer killukt”: 
Naturkunskapens 
sexualitets- och 
relations- 
undervisning 
analyserad ur ett 
heteronormativitets
perspektiv  

2016 

Sverige 

PRIMO 

Syftet med studien är att 
undersöka hur normer om 
sexualitet vägleder 
sexualkunskapsundervisni
ngen 

Detta är en fallstudie 
där tre gymnasieskolors 
undervisning 
observerades och 
analyserades. 
Sammanlagt har sju 
klasser observerats och 
pågick under tre veckor 

Ylwa  Li Hast är lärare 
i bilologi, kemi, fysik 
och teknik på 
Wallenbergsskolan i 
Uppsala. Anna 
Danielsson är docent 
och universitetslektor i 
didaktik på Uppsala 
Universitet 

Resultatet visade att 
lärarna har i avsikt att 
vara inkluderande 
men att 
undervisningen trots 
det kan vara 
heteronormativ. Detta 
resulterar i att elever 
kan känna sig 
exkluderade 

Therese Juvall & 
Anna ChuChu 
Petersson 

Sex- och 
samlevnadsundervisni
ng i skolan 

2005 

Sverige 

Syftet med studien är att 
fördjupa sig inom området 
sex- och samlevnad för att 
få kunskap för hur 
undervisning kan planeras 
och genomföras i skolan 

Detta är en kvalitativ 
studie som intervjuar 
lärare inom Stockholms 
län på sju olika 
högstadieskolor 

Lafa är ett 
kunskapscentrum för 
sexualitet och hälsa. 
Studien är myndighets 
rapport 

Resultatet visade att 
sex- och 
samlevnadsundervisni
ngen främst behandlas 
i biologiämnet och att 
undervisningstimmar 
varierar från skola till 
skola 

Stefanie Luthman 

Sex- och 
samlevnadsundervisn
ig 

2018 

Sverige  

 

Syftet med studien är att 
granska kvaliteten på sex- 
och 
samlevnadsundervisningen 
i skolan 

Detta är en studie som 
har kombinerat 
kvalitetsgranskning i 
kombination med 
enkäter 

En myndighetsrapport 
från skolinspektionen 

Resultatet visade att 
lärare behöver stor 
kompetensutveckling 
när det gäller sex- och 
samlevnadsfrågor 

Geir Skeie 

The concept of  
Plurality and it’s 
Meaning for 
Religious Education 

2002 

PRIMO 

Syftet med studien är att 
definiera begreppet 
mångfald i relation till 
religionskunskapsundervis
ning 

Detta är en 
litteraturstudie baserat på 
tidigare forskning  

Geir Skeie är en 
professor centrum för de 
humanistiska ämnenas 
didaktik 

Resultatet visade att 
mångfald har olika 
betydelse beroende på 
sammanhang 

 


