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Abstract 
This essay is about how sexuality is written about in Swedish textbooks for the upper secondary 

school in Sweden according to the curriculum. Sweden got a new curriculum for the upper 

secondary school in 2011 and the term sexuality entered the chapter about the religion education 

for the first time. The essay works through textbooks systematically and see how they write 

about the subject and how they chose to interpret the curriculum. Some textbooks have editions 

issued both before and after 2011 and the essay analyses how they have changed in order to fit 

to the new curriculum.  
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1. Inledning 
2011 fick svenska gymnasieskolan en ny läroplan vilken kom att ändra på en del saker i skolan, 

exempelvis betygssystemet och ämnenas uppbyggnad och innehåll. Detta kan ses som en fullt 

naturlig och behövlig utveckling i takt med att samhället utvecklas och går framåt i många 

frågor och därför måste även skolan följa med i utvecklingen. I samhället kan vi se en ökad 

acceptans och förståelse för olika sexuella läggningar och könsidentiteter, därför kan det också 

tänkas att skolan ska utveckla sin ståndpunkt och undervisningsgrund när det kommer till dessa 

ämnen. Samtidigt i samhället får vi också ta del av stora ändringar i den religiösa sfären. 

Områdena religion och sexualitet kan vid en första anblick tänkas vara långt borta ifrån 

varandra och inte ha med varandra och göra, men ändå kommer ämnet ofta upp på tapeten när 

det samtalas om religion. Därför är det viktigt att vi i skolan idag undervisar och ger elever en 

chans att reflektera över dessa ämnen och hur de kan ha med varandra att göra.  

 

Var vi själva står i frågor rörande sexualitet är något vi bör fundera på och hur vi beter oss mot 

människor runt omkring, både i vår närhet men också de vi möter ute på gatan. Vilka signaler 

ger vi ifrån oss, och hur tolkas vi av de människorna som vi möter i matbutiken, eller på 

gymmet. Under ungdomsåren utvecklas våra hjärnor och vi blir mer och mer reflekterande 

varelser som vi alla ska göra mer eller mindre medvetna etiska ställningstaganden i livet och 

livsfrågor. Frågor rörande sexuell läggning och världens differentierade acceptans eller icke-

acceptans är högst aktuellt alla bör vi fundera över och etiken i ämnet. För att ens ha möjlighet 

att göra det är det viktigt att vi får en god grund att stå på från skolan som vi sedan kan bygga 

vidare i vår egen reflektion och livsresa. Läraren i skolan har en viktig uppgift men jag tror 

även att läroböcker ger ett avtryck som är viktigt. Läroböcker har möjlighet att visa på objektiva 

uppgifter som inte alltid är så lätt att få från lärare eller andra vuxna då det är svårt att vara helt 

objektiv i sin undervisning. 

 

I den tidigare läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) står det bland annat att ”ingen 

skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande 

behandling” (Skolverket 1994b, s. 3). Men inom ämnet religionskunskap och kursen 

religionskunskap A från Lpf 94 nämns ingenting angående sexualitet i relation till religion. I 

inledningen till den nya läroplanen för gymnasieskolan från 2011 (Gy11) har man kvar i stort 

sett samma formulering kring diskriminering, men lägger till och ändrar något begrepp 
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(Skolverket 2011a, s. 5). En större skillnad ser vi istället på religionskunskapsämnet där 

skolverket har lagt in delar som rör området sexualitet. I syftesformuleringen nämns det att 

undervisningen ska ge elever möjlighet att analysera och värdera religion i förhållande till bland 

annat sexualitet. Det står också i det centrala innehållet för Religionskunskap 1 ska ta upp 

religion i relation till bland annat sexualitet (Skolverket 2011a, s. 137–138). 

 

Skolverket gjorde en undersökning 2006 på vissa läroböcker och hur de förhöll sig till bland 

annat ämnet sexualitet (Skolverket 2006). Efter att läroplanen för gymnasieskolan har ändrats 

och det har tillkommit mer underlag för att kunna ta upp och prata om sexualitet i 

undervisningen vill jag därför nu studera hur läroböckerna i religionskunskap för gymnasiet tar 

upp just det här området. Denna uppsats tar därför avstamp i skolverkets undersökning från 

2006 och undersöker läroböcker i religionsämnet och ser hur de förhåller sig till sexualitet.  

 

Begreppet sexualitet kan tolkas på många olika sätt och skulle exempelvis kunna tänkas på som 

ens sexuella vanor eller aktivitet. Det skulle också kunna ses på som sexuell läggning vilket är 

den vinkling av begreppet denna uppsats syftar till att göra. På grund av denna tvetydighet som 

kan finnas är tanken att redan nu klargöra vilken definition av sexualitet denna uppsats kommer 

att handla om. I uppsatsen kommer begreppet sexualitet behandlas och när det gör det handlar 

det om annan sexualitet än heterosexualitet även ifall det ibland kan vara nödvändigt att prata 

om det som är normen, det vill säga heterosexualitet i det här fallet, för att förstå det som inte 

är normen.  

 

Ofta klumpas transsexualitet in i detta kluster men det kommer det inte göra i denna uppsats då 

det inte är en sexuell läggning utan en fråga om könstillhörighet och identitet. Därför kommer 

inte den här uppsatsen ta upp ämnen som rör transsexualitet eller könsöverskridande identiteter. 

 

1.1. Syfte och frågeställning 
Skolverkets undersökning från 2006 har aldrig upprepats efter att Sverige fick en ny läroplan. 

Det är lite av en outforskad mark hur läroböcker i religionskunskap 1 behandlar området 

sexualitet idag. Denna uppsats syftar därför till att klargöra hur läroböcker i religionskunskap 

för gymnasieskolan behandlar området sexualitet och se om det finns någon progression i 

läroböckerna mellan de som har kommit ut som nya läroböcker efter 2011 från de som har 
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funnits sedan tidigare med uppdaterats med en ny upplaga för att stämma in på den nya 

läroplanen.  

 

Det vill jag ta reda på genom att besvara frågan; Hur behandlar läroböcker i religionskunskap 

för gymnasieskolan området sexualitet och skiljer sig nyutgivna läroböcker från efter 2011 sig 

från de som publicerades innan 2011? 

 

1.2. Forskningsläge 

I skolverkets granskning I enlighet med skolans värdegrund? från 2006 granskar en grupp 

forskare 24 läroböcker utifrån ämnena etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, 

religion/trosuppfattning samt sexuell läggning. Rapporten utgår från läroböckernas brister inom 

de nämnda områdena och är därför inte helt rättvis gällande de positiva delarna av läroböckerna 

(Skolverket 2006, s. 7) Undersökningen gjordes med hjälp av tre analysfrågor vilka alla 

användes av de olika forskarna på varje område. Maria Rosén och Håkan Larson analyserade 

läroböcker utifrån sexuell läggning. De lägger fokus på heteronormativiteten som de hittar i 

läroböckerna. De hittar att i religionsämnet tas sexuell läggning upp i form av det som de själva 

kallar ”de eviga livsfrågorna” (Skolverket 2006, s. 37). När sexuell läggning behandlas i 

läroböckerna för religionskunskap är det ofta i form av frågor som uttrycker att heterosexuella 

alltid är ”vi” och homosexuella är ”de andra” och läsaren ska fundera över frågor som rör 

samkönade äktenskap och föräldraskap. Även generellt i olika skolämnens läroböcker, inte bara 

religionskunskap, skriver Rosén och Larson att när det skrivs om kärlek, intimitet och sexualitet 

handlar det om relationen mellan man och kvinna. Ska något annat menas skriver man om det 

som exempelvis homosexuell kärlek (Skolverket 2006, s. 40). 

 

Jeffrey M. Hawkins skriver en artikel, vid namn ”Don’t Ask and Don’t Tell The Lies My 

Teacher Told me”, som en del i boken The New Politcs of the Textbook vilket är en bok som 

behandlar marginaliserade grupper och hur de framställs i läroböcker i skolor i USA. Hawkins 

kapitel handlar om HBTQ-personer och hur de porträtteras i 12 läroböcker för ämnet historia. 

Han undersöker området genom att ta reda på följande frågor; (Hawkins, s.242) 

 

• Vilka läroböcker i USA inkluderar porträtterande av HBTQ-personer? 

• I vilken utsträckning porträtteras det? 

• Om det görs inom särskilda teman, vilka då? 
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• Hur korrekta och realistiska är det som porträtteras? 

• Vilket HBTQ relaterat innehåll finns inte med i läroböckerna? 

 

Hawkins för en viss statistik på sina fynd och redovisar mycket av dem i form av tabeller och 

procentsatser. Men bland annat insåg han att 25% av böckerna inte ens tar upp ämnet och att 

av de böcker som tar upp ämnet som tillsammans har 8874 sidor tas HBTQ bara upp på 55 av 

de sidorna vilket blir en representation på 0,006% av sidorna. Där det tas upp handlar det om 

teman som bland annat förintelsen, AIDS, motståndsrörelser som PRIDE och Stonewall In, 

samt idén om Don’t Ask, Don’t Tell som cirkulerade i USA:s armé (Hawkins, s.244). Hawkins 

avslutar sin artikel med att diskutera framtiden för USA:s skolor och undervisning och är osäker 

på hur det kommer att sluta då det fortfarande finns stater där det röstas igenom att lärare 

förbjuds att ta upp ämnen rörande homosexualitet (Hawkins, s. 251). 

 

Dessa två granskningar av läromedel rör detta uppsatsämne till stor del. Men det går tydligt att 

dra skillnader mellan USA och Sverige samt läroböcker i historia gentemot religion. Hawkins 

rapport skiljer sig därför kraftigt från den här uppsatsen. Skolverkets granskning är desto 

närmare gällande nation och skolämne. Men även här kan vi se att det blir skillnader på fokus 

och årtal mellan arbetena. Skolverket gjorde sin granskning på flera ämnen och 

religionskunskapen är ett av flera. Den här uppsatsen fokuserar endast på religionskunskapen 

som ämne. På grund av gymnasiereformen 2011 har vi också nya upplagor av läroböcker eller 

helt nya böcker i ämnet och därför är inte heller granskningen från 2006 pålitlig längre.  

 

1.3. Metod 

För att besvara frågeställningen har jag valt att titta på aktuella läroböcker för gymnasieskolan 

i religionskunskap 1. Jag kommer att göra en innehållslig idéanalys på dessa för att kunna ta ut 

vad de säger om ett specifikt område. Sedan skolverket gjorde detta 2006 i undersökningen I 

enlighet med skolans värdegrund? (Skolverket 2006) har vi fått en ny läroplan för 

gymnasieskolan och innehållet i läroböckerna har varit tvunget att ändras. Antingen genom att 

ge ut nya upplagor av samma bok som gavs ut innan 2011 fast med vissa ändringar eller så har 

helt nya läroböcker utgivits. Då skolverket undersöker vissa läroböcker 2006 är tanken med 

den här uppsatsen istället att undersöka vilken ändring det finns i de böcker som har getts ut i 

nya upplagor efter 2011 samt hur området gestaltas i nya läroböcker vilka är utgivna i en första 

upplaga efter 2011.  
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Detta gör att vi får två kategorier av böcker som ska undersökas. Den första kategorien blir då 

böcker som gavs ut innan 2011 men som har en upplaga utgiven efter 2011. För urvalet av 

böcker i den här kategorien är det just därför viktigt att boken ska ha varit aktuell för både förra 

läroplanen (Lpf94) och den aktuella läroplanen (Gy11). De böcker som kommer att undersökas 

i den här kategorien är: 

• Relief – livsvägar, upplagor från 2008 och 2012 

• En mosaik, upplagor från 2009 och 2011 

• Söka svar, upplagor från 2003 och 2013  

 

I den andra kategorin handlar det bara om nyutgivna böcker från efter 2011 som alla ska vara 

tänkta till den aktuella läroplanen (Gy11) och gymnasiekursen religionskunskap 1. Jag har valt 

böcker som är utgivna några år efter 2011 för att försöka få en spridning på materialet 

tidsmässigt.  De böcker som kommer att undersökas är: 

• En människa, tusen världar, utgiven 2015 

• Religion 1 för gymnasiet, utgiven 2018 

 

Metoden innehållslig idéanalys går ut på att föra fram bokens innehåll i det här fallet på ett visst 

område. För att sedan kunna analysera texten. Det finns en ytterligare sida av innehållslig 

idéanalys som går ut på att ställa innehållet i texten på prov och se ifall argument bland annat 

är hållbara (Grenholm 2006, s. 213). Detta är ingenting den här uppsatsen kommer att cirkulera 

kring. I den här uppsatsen kommer innehållet att lyftas fram och sedan diskuteras. Ett steg i den 

innehållsliga idéanalysen är att formulera analysfrågor som man under arbetets gång besvarar 

när texterna analyseras för att hela tiden hålla sig på banan och analysera de olika texterna på 

liknande sätt (Grenholm 2006, s. 220).  

 

De analysfrågor jag kommer att använda mig av är: 

• Hur mycket skrivs det om sexualitet i läroboken? 

• Hur skrivs det om sexualitet i relation till religion, och skrivs det om det som ett enskilt 

ämne eller tillhörande andra? 

• Vilka begrepp används i läroboken när det skrivs om sexualitet? 

• Hur skiljer sig upplagorna mellan varandra? 
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Diskussionsfrågor: 

• Vad beror skillnaderna på? 

• Hur förhåller sig läroboken till kursplanen i religionskunskap? 

• Hur förhåller sig läroböckerna till pågående etiska debatter om sexualitet inom de 

religiösa traditioner som behandlas? 

 

För att få en logisk följd i arbetet kommer uppsatsen att ta en lärobok i taget och besvara 

analysfrågorna för att sedan jämföras mellan varandra i en avslutande diskussion. 

Analysfrågorna som rör en jämförelse av olika upplagor kommer naturligtvis endast besvaras 

rörande de böcker där en jämförelse mellan upplagor görs. 

 

2. Bakgrund 
 

2.1. Definitioner och statistik 
 
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners 

rättigheter (RFSL) definierar homosexualitet som en sexuell läggning hos någon som har 

”förmågan att bli kär i och/eller attraherad av någon av samma kön” och bisexualitet som en 

sexuell läggning viket ger en person ”förmågan att bli kär i eller attraherad av människor oavsett 

kön” (RFSL 2020). För att återkoppla till vad som skrevs i inledningen kommer alltså uppsatsen 

bara beröra bokstaven H och B i paraplybegreppet HBT vilka står för homosexuella och 

bisexuella. Detta är av samma anledning som RFSL ger i in begreppsordlista under begreppet 

transperson vilket bokstaven T står för. ”Att vara transsexuell har inget med en persons sexuella 

läggning att göra” (RFSL 2020). 

 

I takt med att samhället utvecklas och går framåt ser vi också fler tecken och bevis på alla våra 

olikheter. Att personer med olika sexuell läggning finns ute i samhället råder det inget tvivel 

om. Det är något som pratas mer och mer om i takt med tidens gång. Folkhälsomyndigheten 

gjorde en undersökning om ungdomars sexualitet vid namn Ungdomar och sexualitet som är 

en del av Ungdomsbarometern vilket är en undersökning de gjorde åren 2013 till 2014. I delen 

om ungdomar och deras sexualitet svarade 6121 ungdomar mellan åldrarna 15–24 år. 

Undersökningen gjordes i form av en enkätundersökning online. I den uppgav 5% av 

ungdomarna att de identifierade sig som bisexuella och 2% som homosexuella. 85% 
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identifierade sig som heterosexuella vilket ger en grupp på 13% vilka identifierar sig som något 

annat (där ibland bi- och homosexuella) (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

 

2.2. Gymnasieskolans läroplaner 

Skolan är en av de få, möjligtvis den enda, verksamheter i Sverige som ska träffa alla ungdomar 

under en period i deras liv. Det är i skolan ungdomarna ska lära sig inför framtiden men också 

för nutiden. 2011 fick Sverige en ny läroplan och den gamla gällde från 1994 till och med 2010. 

I den tidigare läroplanen för de frivilliga skolformerna skrevs det inte särskilt mycket som direkt 

går att hänföra till sexualitet och sexuell läggning. I själva verket nämns aldrig begreppet 

sexualitet ordagrant vid något tillfälle i textens första upplaga som trycktes 1994 (Skolverket 

1994a). Däremot publicerades en elektronisk upplaga 2006 där ordet begreppet sexuell 

läggning finns med (Skolverket 1994b).  

 

Diskriminering av elever på grund av bland annat sexuell läggning, kön och etnisk tillhörighet 

tas upp i gymnasieskolans värdegrund. För detta ska alla som arbetar inom skolans verksamhet 

arbeta och läraren har ett särskilt ansvar i sin undervisning att se till detta (Skolverket 1994b, 

s.3). Elever oavsett social bakgrund och sexuell läggning ska ha ett inflytande över 

undervisningens genomförande och innehåll (Skolverket 1994b s. 14). Då dessa delar inte hör 

till något särskilt skolämne är det tänkt att det ska genomströmma all verksamhet på skolan. 

För att komma åt vad som är tänkt att ingå i specifika ämnen får vi i läroplanen från 1994 gå in 

på ämnesbilagorna och här söka oss till bilaga 5 som rör religionskunskap. För ämnet 

religionskunskap nämns inte begreppet sexuell läggning i någon form. Däremot ska det tas upp 

i ämnet att eleverna ska få undervisning som hjälper dem att förstå religioners huvudtankar och 

värderingar. Eleverna ska också få möjlighet att få en förståelse som leder till ökad tolerans för 

människor. Möjlighet till reflektion över livs- och moralfrågor ska ges så eleverna kan se vad 

dessa kan få för konsekvenser för andra människor och även öka toleransen så att förtryck ska 

minska (Skolverket 1994a s.42) 

 

I den nya läroplanen för gymnasieskolan har man utvecklat många delar rörande just sexuell 

läggning. I första trycket står det nu i värdegrunden att ingen diskriminering rörande bland 

annat kön och sexuell läggning får förekomma. Alla som rör sig inom skolans miljöer ska ta 

grund i vad som står i skollagen och läroplanen och dess grundläggande värderingar och då 

också aktivt ta avstånd från saker som går emot dessa värderingar (Skolverket 2011a, s. 5). I 
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gymnasieskolan ska man utgå från bland annat ett etiskt perspektiv som handlar om många av 

de frågor som tas upp i undervisningen, och ge eleverna en möjlighet att formulera sina egna 

etiska ställningstaganden. Ett historiskt perspektiv ska också ge eleverna förståelse för den tid 

de lever i och vistas i nu och hur den har färgats av historien och då få en god förberedelse inför 

framtiden (Skolverket 2011a, s. 7). Gymnasieskolan har som mål bland andra att eleverna ska; 

respektera sina medmänniskor, ta avstånd för förtryck och kunna första andra människors 

situation (Skolverket 2011a, s. 11) 

 

Då vi närmare studerar ämnet religionskunskap kan vi se att det har hänt en hel del gällande 

sexualitet och ämnet religionskunskap. Redan i ämnets syftesparagraf står det skrivet om att 

ämnet ska ta avstamp i en samhällssyn som är öppen gentemot olika livsstilar, livshållningar 

och människors andra olikheter. Eleverna ska ges möjlighet att inom religionskunskapen 

fundera över hur religion kan påverka och förhålla sig till bland annat sexualitet. Ämnet ska ge 

eleverna kunskap om olika identiteter i relation till religion och livsåskådning (Skolverket 

2011a, s. 137). I det centrala innehållet för religionskunskap 1 vilket är den första kursen i 

gymnasieskolan står det att det ska ingå i kursen religion i relation till bland annat sexualitet. 

Samt att det ska tas upp om etiska modeller och föreställningar om vad som är ett gott liv och 

samhälle. Eleverna ska analysera etiska frågor i relation till religion (Skolverket 2011a, s. 138). 

Även i skolverkets kommentarmaterial för religionskunskapsämnet i gymnasieskolan drar man 

en koppling mellan innehållet av sexualitet i relation till religion och de etiska 

ställningstagandena. Under punkten rörande Människosyn och gudsuppfattningar menar man 

att studierna ska hantera variationer av föreställningar mellan och inom religioner. De ger då 

exempel på att det kan handla om hur människor inom samma religion eller med olika religioner 

kan ha olika syn på etiska frågor exempelvis om hur de tar ställning till homosexuella relationer 

(Skolverket, 2011b). 

 

2.3. Verkligheten ute i kommunerna 
RFSL gjorde en undersökning ute i Sveriges kommuner 2015 som bland annat inkluderar 

skolan. Organisationen kom fram till att inte ens hälften av kommunerna har i deras skolor en 

likabehandlingsplan som inkluderar hur likabehandling främjas och hur de ska förebygga 

kränkande behandling på grund av bland annat sexuell läggning. I de fall av kommuner där en 

likabehandlingsplan som innehöll detta räckte det för att bli godkänd i undersökningen att 

kommunen skulle ha en sådan plan upprättad i någon av skolformerna från förskola till 
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vuxenutbildning. Endast 134 av kommunerna i Sverige fick alltså godkänt av RFSL på den 

frågan och det är en procent på 46,2%. 31 kommuner i Sverige har uppgett att de under den 

senaste mandatperioden har lagt särskilt stöd eller resurser till någon eller några skolform(er) 

för att göra särskilda satsningar på information om HBTQ-frågor (RFSL, 2015). 

 

Gällande sexualitet och religion är det naturligtvis svårt att göra en allmängiltig tolkning för 

alla religioner som alla utövare ska kunna tänka sig att ställa sig bakom. Hade det varit lätt hade 

inte heller debatten om sexualitet och religion varit så aktuell som den ständigt är. 

 

2.4. Hur ser synen på icke-heterosexualitet ut i religionerna 

2.4.1. Hinduism 

I utgrävningar i Indien har man hittat beskrivningar skrivna på sanskrit. Det har hittats 

referenser till homoerotiska antydningar. I texten Kama Sutra talas det om en tredje natur som 

talas om då en man känner åtrå för andra män. Denna tredje natur har man hittat exempel på i 

flertalet indiska traditioner redan från 3000 år bak i tiden (Lidke, 2003 s. 123). I Kama Sutran 

ges flera exempel på samkönat sex både mellan män och mellan kvinnor. Vatsyayana som skrev 

Kama Sutra tar upp att det finns flera varianter på sexuella läggningar och typer. Detta gör han 

för att utbilda läsaren. I andra samtida hinduiska texter så som Arthasastra och Manusmrti går 

det att läsa om bestraffningar för samkönade sexuella aktiviteter. Visserligen inte så allvarliga 

men det tyder ändå på att det är heterosexualitet som är normen och det önskvärda. Men genom 

att studera Indiska källor kan vi se att homoerotik är ett välkänt fenomen i Indiska texter. I andra 

verk kan vi också se att homoerotik och manlig prostitution var en förekommande del av det 

kungliga livet, även ifall det kanske inte var normen var det absolut en del av samhället. Då 

hinduismen ser på livet som ett kretslopp och att vi återföds in i nya kroppar men behåller vår 

essens är det viktigt att se på sexuell läggning som något metafysiskt och något som blir av en 

händelse beroende på vilken kropp vi återföds in i. Inom hinduismen kan alla skapelsers essens 

ses på som androgyn och detta medför flertalet kombinationer av könstillhörighet och sexuell 

läggning som en människa kan tänkas få. Även bland hinduismens gudar finns det exempel av 

homosexuella handlingar (Lidke, 2003 s. 124).  

 

Det var inte fören Indien kolonialiserades av Storbritannien kring år 1860 som det började bli 

hårdare åtdraget kring homosexualitet och i kolonialisternas ord andra handlingar som strider 

mot naturen. Det blev då straffbart att begå homosexuella handlingar. Detta skapade en reaktion 
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mot homosexualitet som tidigare inte var känd i landet. Hinduisk apologetik hävdade inom kort 

efter britternas nya lag att homosexualitet inte tidigare var något som fanns inom hinduismen. 

Med det ignorerades också de flertalet exempel på homoerotik som har återfunnits i hinduiska 

källor och kulturella traditioner (Lidke, 2003 s. 127) 

 

2.4.2. Buddhismen 

Gällande buddhismen är det inte heller så lätt att dra en rak linje på vad som ses som accepterat 

eller inte när det kommer till sexualitet och normbrytande sexualitet såsom homosexualitet och 

bisexualitet. Det kan ses som en fara för buddhismens mål vilket är utslocknande att ägna sig 

åt kroppslig njutning. Däremot kan just homosexualitet ses som något som inte går helt emot 

det vanligt förekommande klosterlivet i buddhismen. Det är nämligen så att det inte för med sig 

någon åtrå för det andra könet som munkar eller nunnor ofta har lovat att ge upp. Det för inte 

heller med sig någon risk för familjebildning vilket är något som många har valt att gå ifrån när 

de går in i klosterlivet. En annan regel som återfinns inom buddhismen är att man inte ska ägna 

sig åt sexuell otukt. Ofta är det en tolkningsfråga vilket beteende som skulle ses på som fel, 

men vanligt är våldtäkt, otrohet och att ha sexuellt umgänge med någon man har en auktoritär 

position över. Något som inte går att hitta exempel på gällande detta i buddhistisk text är just 

homosexualitet. Den icke-gifta personen skulle därför enligt den tolkningen vara fri att ägna sig 

åt homosexuellt sex (Wilson, 2003 s. 161) 

 

I theravada-inriktningen av buddhismen har inte samma tanke om att vissa saker är absolut 

förbjudna så som det kan finnas i andra religioner, men vissa saker bör undvikas för att förbättra 

sin karma. Samkönat sex kan vara accepterat i vissa delar av Asien hos ungdomar men man bör 

sluta med det när man närmar sig vuxenlivet. Det finns en större stigma gällande vuxna som 

har samkönat sex då de inte ägnar sig åt de roller som de förväntas ägna sig åt (Wilson, 2003 s. 

162). Män som misslyckas med att följa sin könsroll och ha åtrå för män eller kvinnor som inte 

är typiska kvinnor får inte bli munkar eller nunnor. Detta är efter en händelse där en munk som 

inte följde de typiska manliga könsrollerna gick runt mellan olika grupper av människor bland 

annat en grupp andra munkar och bad dem att ligga med honom. Efter detta förbjöd Buddha att 

inga män som de själva kallar pandakas skulle få ordineras till att bli munk. Frågan är här om 

det är mannens möjliga sexuella läggning som är problemet eller om det är själva handlingen 

att gå runt till grupp efter grupp lösaktigt som är det som egentligen bidrog till förbudet (Wilson 

2003, s. 163).  
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Det finns många fall få homosociala uttryck syns i delar av den buddhistiska världen. Exempel 

på detta är att två vänner av samma kön håller hand för att visa på sin vänskap. Detta är något 

som kan ses snett på utav oss i västvärlden då det är en främmande handling i vår kultur. Men 

i buddhistiska texter har man hittat tecken på att det homosociala förhållandet mellan Buddha 

och hans kusin och tjänare kan ha utvecklats till mer än bara homosocialt och även då fått 

homoerotiska inslag. I mahayana-inriktningen kan se mer positivt på homosexuell aktivitet så 

länge de leder till någon typ av religiös insikt. Homosexuella uttryck och känslor måste därför 

inte vara problematiska. Det finns fall i Japan och till viss del Kina där samkönade relationer är 

en vanlig del i det buddhistiska livet (Wilson 2003, s. 164–165). 

 

2.4.3. Judendom 

Inom judendomen finns det flera olika inriktningar och de ligger i lite olika takt med att 

acceptera normbrytande sexuella läggningar. I den liberala judendomen är homosexualitet 

accepterat och respekterat men bisexualitet är fortfarande lite svårt att acceptera generellt inom 

judendomen. Då man utgår från den hebreiska bibeln nämns manlig homosexualitet endast två 

gånger och kvinnlig homosexualitet nämns aldrig uttryckligen fast man kan tänkas tolka vissa 

texter så att de har att göra med det. Utifrån en översättning av den hebreiska bibeln kan 

homosexuella handlingar ses på som en styggelse. Dock är den tidens samkönade relationer 

inte sedda på med samma ögon som man ser på samkönade relationer idag (Alpert 2003, s. 

187).  

 

Om skriftens lag ska följas bör inte två män sova tillsammans under samma filt. Dock 

godkänner en liten del judar detta då de ser på det som att två judiska män aldrig skulle ägna 

sig åt homosexuella handlingar. Kvinnor får ha homosexuella handlingar innan äktenskapet då 

det inte handlar om penetration på samma sätt och då bibehåller de sin oskuldhet inför 

äktenskapet. Detta utgår då också från att kvinnor beräknas gifta sig med män. Homosexuella 

relationer finns påtalade i antika judiska källor och det var förekommande i samhällena. I 

modern tid finns det också källor som påtalar homosexuella relationer men det har sällan 

diskuterats i modern tid fram till att homosexualitet började synas mer och mer i samhället av 

att personer öppnade upp sig om sin sexuella läggning. Tanken om att två judiska män aldrig 

skulle ha sex krossades då fler och fler judiska män började berätta för allmänheten att de var 

homosexuella (Alpert 2003, s. 188). 
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Homosexualitet ses alltså på som något accepterat inom den liberala judendomen. Däremot är 

det svårare som sagt att acceptera bisexualitet. Detta beror på att man har accepterat att 

homosexualitet inte är något val. Men det möjliga valet som kan finnas hos en bisexuell person 

och tanken om att kön inte är något viktigt i valet av partner är svårt att acceptera (Alpert 2003, 

s. 189). Rabbis runt om i världen genomför idag en form av äktenskapscermoni för samkönade 

par, man ser till att barn till samkönade par får en trygg utbildning och stöttar även föräldrar till 

barn som är homosexuella. Allt detta grundas i att tanken fortfarande ska vara tvåsamhet och 

familjebildning för paren och att det är det som är grunden i ett judiskt förhållande, familjen 

(Alpert 2003, s. 190).  

 

2.4.4. Kristendomen 

Inom kristendomen precis som många andra religioner finns det olika inriktningar som tolkar 

läran på olika sätt. Här tas romersk-katolska och den protestantiska kyrkan upp och deras 

historia och syn på homosexualitet. 

 

Inom den romersk-katolska kyrkan utgår man från att homosexualitet inte är något självvalt 

utan medfött och därför ses det inte heller som en synd. Däremot blir homosexuella handlingar 

något som går mot naturens lagar och är därför syndigt. En synd måste enligt romersk-katolska 

kyrkan vara något som personen som möjligen syndar är medveten om skulle vara syndigt och 

gör självmant. Enligt den argumentationen är alltså inte den sexuella läggningen 

homosexualitet en synd.  Denna åsikt har inte varit stående genom alla tider dock. Mellan 

kristendomens tidiga år fram till medeltiden har forskare hittat i kristna texter att religionen inte 

hade särskilt mycket att säga mot homosexualitet. Samhället var mer eller mindre accepterande 

av normbrytande sexuell läggning och kyrkan följde samhällets mönster och sa inte direkt något 

om det heller, det var till och med så att kyrkan gick emot att införa något straff för 

homosexualitet (Cavendish 2003, s. 218). 

 

Det växande motståndet mot homosexualitet kan ses som något som ligger i tiden tillsammans 

med det växande motståndet för mycket annat normbrytande, precis som mot bland annat 

kättare, muslimer och judar. Det var en växande front av åsikter i takt med början på korstågen. 

Kyrkan la fram en allmängiltig lag som likställde homosexualitet med bland annat onani och 

tidelag som handlingar som strider mot naturen. Det var inte fören långt in på 1900-talet 

romersk-katolska kyrkan tog en ståndpunkt som de håller vid än idag att homosexualitet är 



 16 

något medfött och därför inte självvalt. Det är som sagt tidigare därför ingen synd (Cavendish 

2003, s. 219). 

 

Den protestantiska kyrkan har inte samma typ av centralstyre som vi kan se inom den romersk-

katolska kyrkan. Det är därför lite svårare att dra en linje i vad deras ståndpunkt kring 

homosexualitet. I Sverige var det olagligt att vara homosexuell fram till 1944 och klassades 

därefter som en psykisk sjukdom fram till 1979. Det var inte förens 2009 Svenska kyrkan 

erkände samkönade äktenskap. Detta är dock en någorlunda ovanlig ståndpunkt bland de 

protestantiska kyrkorna än idag. Precis som inom den romersk-katolska läran ses inte 

homosexualitet på som en synd då det inte är självvalt, detta är den vanligaste hållningen. 

Samtidigt finns det protestantiska kyrkor som anser att homosexualitet är en livsstil och något 

en person har valt och kan därför också konverteras bort (DeRogatis 2003, s. 248–249). 

 

2.4.5. Islam 

I koranen finns det ingen motsvarighet till begreppet homosexualitet. Homosexuella handlingar 

har inte heller setts på som en del av en hel sexuell läggning och den ’homosexuella livsstilen’ 

är inte något som är en konsekvens av en homosexuell handling. Däremot finns det åsikter och 

ståndpunkter inom islam angående homosexuella handlingar. Allt sex utanför det 

heterosexuella äktenskapet är straffbart och fördömt enligt sharialagarna oavsett i vilken 

könskombination det sker. Vissa menar även att Muhammed fördömde manligt samkönat sex 

och såg på det med avsky. Samkönat sex mellan kvinnor har inte fått lika stor uppmärksamhet 

då det inte ingår någon penetration. Straffskalan för homosexuella handlingar är varierande, 

men den kan uppgå till stening till döds, samtidigt som det kan landa på piskrapp. Dock är det 

väldigt ovanligt att dessa handlingar faktiskt straffas på det här sättet då det kräver att fyra män 

bevittnar handlingen eller att den åtalade bekänner det själv. Detta i praktiken är väldigt 

ovanligt. Precis som i andra religioner höjer man inte heller särskilt mycket på ögonbrynen åt 

den sexuella läggningen homosexualitet utan det är de sexuella handlingarna man menar bryter 

mot naturen (Hidayatullah 2003, s. 278–279). 
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3. Läroboksanalys 

3.1. Relief – livsvägar 

 
Vilka begrepp används i läroboken när det skrivs om sexualitet? 

Bisexualitet Likabehandling Rang 

Diskriminering Kärleksbudet Relationer 

Förbindelse Minoriteter Religionsfrihet 

HBT Partnerskap Vigsel 

Homosexualitet Prostitution Äktenskap 

 
Hur mycket skrivs det om sexualitet i läroboken? 

För boken Relief – livsvägar har jag analyserat den första och den andra upplagan. Gällande 

hur mycket som skrivs angående sexualitet finns det ingen skillnad mellan upplagorna och det 

antal sidor där sexualitet på något sätt omnämns är 5 av totalt 234 sidor vilket är 2,1% av bokens 

sidor.  

 

Hur skrivs det om sexualitet i relation till religion, och skrivs det om det som ett enskilt 

ämne eller tillhörande andra? 

I läroboken har man inget särskilt kapitel som rör någon typ av kärleksfrågor, sexualitetsfrågor 

eller andra samlevnadsrelaterade ämnen. Boken är upplagd på så vis att den går igenom religion 

för religion samt har ett separat etik-kapitel. I läroboken omnämns bara sexualitet i det första 

kapitlet som heter Varför religion? samt kapitlet som heter Kristendom. Alltså skrivs det bara 

om sexualitet i förhållande till andra kapitel och i denna bokens fall nästan bara i förhållande 

till ett annat kapitel då det första kapitlet är en introduktion till boken. I boken får vi läsa ett 

historiskt perspektiv på homosexualitet i kristendom och på vilket sätt kristendomen kan ses 

som sexualfientlig (Tidman & Wallin 2012, s. 82). Vi får också läsa om hur homosexuella 

efterföljdes av nazisterna, men hur man har rest sig och blivit en motståndsrörelse mot förtryck 

och diskriminering i början av 2000-talet. Detta beskriver boken som ett steg mot att samkönade 

par tillslut fick ingå äktenskap i Svenska Kyrkan vilket bara till en början tilläts i form av 

registrerade partnerskap och välsigna paret (Tidman & Wallin 2012, s. 83). 

 

I resterande kapitel av boken som rör andra religioner, livets faser och vetenskap nämns 

ingenting gällande sexualitet.   
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Hur skiljer sig upplagorna mellan varandra? 

Upplagorna skiljer sig inte på särskilt många punkter. I den äldre upplagan beskriver man hur 

det fungerade med välsignade samkönade partnerskap i Svenska Kyrkan (Tidman & Wallin 

2008, s. 81). Vilket i den senare upplagan är borttaget och nu står det istället endast om att 

Svenska Kyrkan har beslutat att införa samkönade vigslar (Tidman & Wallin 2012, s. 83). 

 

Vad beror skillnaderna på? 

Den stora skillnaden mellan de olika upplagorna är frågan om samkönade äktenskap om de ska 

vara godkända eller inte i kristendomen. Här skiljer sig upplagorna av den enkla anledningen 

att det 2009 drevs igenom en förändring i Svenska Kyrkan och samkönade äktenskap blev då 

tillåtna.  

 

Hur förhåller sig läroboken till kursplanen i religionskunskap? 

Läroplanen säger inte någonting direkt om hur mycket av varje del i det centrala innehållet som 

ska ingå i kurserna. Därför går det inte riktigt att påstå att det är tillräckligt eller ej. 

Formuleringen att det i kursen ska ingå religion i relation till sexualitet är också svårtolkad Ifall 

tanken är att det ska ingå flera religioner i relation till sexualitet eller om det bara behöver 

nämnas i relation till en religion. Människosynen inom och mellan religioner ska också 

diskuteras men det är ingenting boken lägger särskilt fokus på tillsammans med sexualitet-

ämnet.  

 

Hur förhåller sig läroböckerna till pågående etiska debatter om sexualitet inom de 

religiösa traditioner som behandlas? 

Den mest aktuella debatten idag är förmodligen den om samkönade äktenskap och huruvida de 

ska tillåtas runt om i världen. Boken tar upp samkönade äktenskap i Sverige och i Svenska 

Kyrkan men lämnar helt ute hur de ser ut i andra kristna länder runt om i världen. Man nämner 

inte heller någonting om den generella synen på icke-heterosexuella bland kristna och synen på 

homo- och bisexualitet vilket är en debatt som är ständigt aktuell. 
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3.2. En mosaik 

Vilka begrepp används i läroboken när det skrivs om sexualitet? 

Adoption Homosexualitet Samkönade 

Annorlunda Kränkt Sexuell läggning 

Assisterad befruktning Kultur Skam 

Avvikande Kärlek Stolthet 

Bisexualitet Kärleksrelation Straffbara 

Bög Liberal Särbehandling 

Diskriminering Minoritet Tolkningar 

Dödsstraff Monogamt Trakasserier 

Familjebildning Normer Vigsel 

Flata Osynliggjord Våld 

Förbjudet Partnerskap Välsignelse 

Gayrörelse Rädsla Äktenskap 

HBT Rättigheter Äktenskapslag 

 
Hur mycket skrivs det om sexualitet i läroboken? 

En mosaik har två olika upplagor, en före och en efter 2011 och Gy11. Antalet sidor där 

sexualitet nämns är detsamma i båda upplagorna. På 12 av totalt 255 sidor omnämns sexualitet 

vilket resulterar i en procentsats på 4,7%. 

 

Hur skrivs det om sexualitet i relation till religion, och skrivs det om det som ett enskilt 

ämne eller tillhörande andra? 

I boken inleder man med några kapitel om hur kultur och religion hör samman för att senare gå 

till religioner var och en. Mot slutet av boken går författarna över mot sekulära livsåskådningar 

och efter det kommer tre kapitel vid namn Etik, Identitet och Kärlek. Ju närmare slutet av boken 

vi kommer desto mer skrivs det om sexualitet. I kapitlen om religionerna skrivs det endast om 

sexualitet i kapitlet om kristendom. Sedan skrivs det som mest i kapitlen om identitet och 

kärlek. I kristendomskapitlet nämner man det bara lite snabbt när man skriver om äktenskap 

och hur samkönade par kan ingå äktenskap i Sverige eller inte (Jansson & Karlsson 2011, s. 

98). I kapitlet om etik tas sexualitet upp som ett exempel på hur olika ståndpunkter det kan 

finnas beroende på tolkningar inom en och samma religion (Jansson & Karlsson 2011, s. 192). 
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I identitetskapitlet skriver man om vad som är normativt i samhället och hur man identifierar 

sig med eller mot normerna i samhället. Det skrivs att en samhörighet och möjligheten att 

identifiera sig med någon/något kan öka om man tillhör en minoritet i samhället så som 

exempelvis homosexuella (Jansson & Karlsson 2011, s. 214). 

 

Det efterföljande kapitlet har fått namnet Kärlek och de tar upp bland annat definitioner av olika 

sexuella läggningar och förklarar skillnader mellan hetero- och homosexuell. Författarna 

berättar om homosexualitet ur ett historiskt perspektiv och hur det har gått från att vara olagligt 

i Sverige fram till idag. Man sätter Sverige i förhållande till andra länder och hur synen på 

homosexualitet kan skilja sig länder emellan. Negativiteter som våld, diskriminering och 

mobbning av homo- och bisexuella personer tas upp och hur detta ibland kan klassas som 

hatbrott. Dödsstraff mot homosexualitet nämns också och genom det kommer man in på 

flyktingpolitik och asylsökande HBT-personer (Jansson & Karlsson 2011, s. 227–229).  

 

Senare i kapitlet om kärlek kommer boken in på äktenskap och förklarar då hur det ser ut runt 

om i världen med samkönade äktenskap, samt hur de fem världsreligionerna ser på 

homosexualitet. Här följer sedan ett kortare stycke om ’varje’ religion och hur den ser på 

homosexualiteten (Jansson & Karlsson 2011, s 228). 

 

Hur skiljer sig upplagorna mellan varandra? 

De olika upplagorna skiljer sig inte på särskilt många punkter innehållsmässigt. De få ställen 

de skiljer sig på är fall där det skrivs om samkönade partnerskap vs. äktenskap i Sverige. I den 

äldre upplagan poängterar man att en ny lag för samkönade äktenskap är på gång (Jansson & 

Karlsson 2009, s. 226) och i den nyare upplagan berättar man om lagen samt hur det såg ut 

innan den fanns och vad det innebar med ett registrerat partnerskap (Jansson & Karlsson 2011, 

s. 230). 

 

Vad beror skillnaderna på? 

De enda skillnaderna mellan upplagorna i boken rör lagförändringar i Sverige och det är på 

grund av att de olika upplagorna gavs ut på varsin sida av lagen som innehållet skiljer sig.  

 

Hur förhåller sig läroboken till kursplanen i religionskunskap? 

Den här boken tar upp religion i relation till religion på flera sätt. Det kan visserligen vara lätt 

att missa då man kanske går igenom religion för religion och endast läser kapitlet som är tänkt 
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för varje religion och inte lägger särskilt mycket fokus på slutet av boken som rör kärlek. Då 

det är i kärlekskapitlet mest innehåll om religion i relation till sexualitet kommer. Men om det 

läses får man en god översikt över hur det ser ut.  

 

Hur förhåller sig läroböckerna till pågående etiska debatter om sexualitet inom de 

religiösa traditioner som behandlas? 

Många etiska debatter idag angående sexualitet handlar just om samkönade äktenskap och även 

lag och straff rörande homosexualitet. Läroboken tar upp alla de heta ämnena som eleverna kan 

tänkas ta del av i andra medier. Boken berättar om våld som HBT-personer kan tänkas utsättas 

för. Den ser till att hålla sig uppdaterad om lagstiftningen i Sverige rörande samkönade 

äktenskap och lyfter även in hur det ser ut i andra delar av världen. Dock tar den endast upp 

länder där samkönade äktenskap är lagliga och nämner inga länder vid namn där det inte är 

lagligt. Det kan tänkas vara lite smygande för att undvika konfrontation. 

 

3.3. Söka svar 
Vilka begrepp används i läroboken när det skrivs om sexualitet? 

Adoption Homosexualitet Spärrades in 

Bisexualitet Internerades Ställningstagande 

Bög Lesbiska Syndig 

Diskriminering Onormala Tolerans 

Dödsstraff Prideparad Uteslutna 

Ecce Homo Prästvigning Vigselplikt 

Feminism Rättigheter Värde 

Fördomar Sexuell läggning Värderingar 

HBT Sexuellt intolerant  

 
 

Hur mycket skrivs det om sexualitet i läroboken? 

I läroboken Söka svar har det ändrats hur många sidor sexualitet omnämns på i de olika 

upplagorna som har undersökts. I den äldre upplagan (2. uppl.) skrivs det om sexualitet på 10 

av totalt 266 sidor och i den nya upplagan skrivs det om det på 17 av 337 sidor. Det här genererar 

en procent på 3,8% respektive 5%. 
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Hur skrivs det om sexualitet i relation till religion, och skrivs det om det som ett enskilt 

ämne eller tillhörande andra? 

I boken Söka svar är innehållet rörande sexualitet lite utspritt mellan bokens olika kapitel. Det 

finns en del innehåll i kapitlet som handlar om etik, ett helt nytt kapitel i den nya upplagan som 

heter Religion möter individ och samhälle tar också upp sexualitet och bland vissa kapitel 

rörande religioner. När boken tar upp de indiska religionerna Hinduism och Buddhism skriver 

man ingenting om sexualitet men när boken går vidare till de Abrahamitiska religionerna finns 

det innehåll under varje religion.  

 

I Söka svar får vi läsa om vad moraliskt ansvar kan vara och hur det exempelvis kan vara att 

stå upp för sina värderingar. Det exemplifierar dem med en bild från ett pride-tåg (Mattson 

Flennegård & Eriksson 2013, s. 54). I etikkapitlet tar man också upp hanteringen av 

homosexuella personer under förintelsen (Mattson Flennegård & Eriksson 2013, s. 59). Fler 

exempel på etik är de etiska reglerna som finns i skolans värld och hur de ska följas. Där kopplar 

man till skolans värdegrund och tar upp att ingen ska diskrimineras för bland annat sexuell 

läggning (Mattson Flennegård & Eriksson 2013, s. 66). Dödsstraff nämns inom etiken och 

exempel på brott som kan följas av dödsstraff runt om i världen är homosexualitet (Mattson 

Flennegård & Eriksson 2013, s. 72). I nästkommande kapitel Religion möter individ och 

samhälle diskuteras det hur ens sexualitet är en del av ens identitet. Författarna menar att vi i 

Sverige har lämnat en tid bakom oss där den enda läggning som gällde var heterosexualitet, 

men att trots detta kan det ibland vara kämpigt för icke-heterosexuella personer bland fördomar 

och motståndare till mänskliga rättigheter (Mattson Flennegård & Eriksson 2013, s. 87) Vissa 

i dagens samhälle kan vara religionskritiska och författarna lägger in ett stycke om precis det. 

För att exemplifiera varför de kan vara kritiska mot religion tar man upp att religioner anses 

vara fördömande mot andra sexuella läggningar än heterosexualitet. Och religionskritikerna 

menar att religioner försöker undvika frågan genom att påstå att läggningen i sig inte är syndig 

men att det är en möjlig handling som är syndig (Matsson Flennegård & Eriksson 2013, s. 101). 

 

Inom de abrahamitiska religionerna tas det upp lite under varje religion gällande sexualitet. 

Inom judendomen och kristendomen skrivs det om det angående äktenskapet och för 

kristendomen kommer man även in lite om frågan om homosexuella präster (Mattson 

Flennegård & Eriksson 2013, s. 163). Inom islam nämner man egentligen aldrig islam i relation 

till sexualitet, utan det nämns bara att både muslimer och homosexuella är två grupper av 

människor som tolereras minst i samhället (Mattson Flennegård & Eriksson 2003, s. 233).  
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Det sista kapitlet i boken tar upp livsåskådningar som inte innehåller någon gudstro och vad det 

kan tänkas vara. Där ges exempel på feminism och den feministiska rörelsen. Man lägger då in 

att frågor som rör HBT-personer inkluderas i den feministiska rörelsen, då båda grupperna 

utsätts för diskriminering (Mattson Flennegård & Eriksson 2013, s. 324). 

 

Hur skiljer sig upplagorna mellan varandra? 

Som väntat skiljer sig upplagorna åt när det kommer till samkönade äktenskap i Sverige. Men 

man har dessutom lagt in ett helt nytt kapitel i den nya upplagan som ger plats åt sexualiteten i 

ämnet. Här får man in lite andra perspektiv på religionsämnet som man kanske saknade i den 

tidigare upplagan. Så som vi kan se på antal sidor där sexualitet omnämns har det också 

procentuellt ökat lite i den nya upplagan, vilket faller sig naturligt att det borde göra eftersom 

den nya läroplanen uttrycker att det ska ingå i kursen. I kapitlet om etik har man dock tagit bort 

en diskussionsfråga som rör sexuell läggning (Mattson Flennegård & Eriksson 2003, s. 57). 

 

Vad beror skillnaderna på? 

Skillnaderna om det samkönade äktenskapet i Sverige beror på att boken måste hålla sig á jour 

med samhället och de nya lagar som antas. Den senaste upplagan skrevs efter 2009 då 

lagförslaget om samkönade äktenskap skrevs in i lagboken. Det nya kapitlet om religion, 

individ och samhälle kan tänkas ha lagts in i boken då man kände att de tidigare kapitlen inte 

var tillräckliga för den nya läroplanen som sattes i bruk 2011.  

 

Hur förhåller sig läroboken till kursplanen i religionskunskap? 

Boken tar upp sexualitet i relation till religion och samhälle i flera kapitel på ett nyanserat sätt. 

Dock tar man bara upp det tillfredsställande i relation till två av de fem religioner man pratar 

om i boken. Så ingen särskild bredd ges till eleverna på ämnet.  

 

Hur förhåller sig läroböckerna till pågående etiska debatter om sexualitet inom de 

religiösa traditioner som behandlas? 

Boken tar upp vad som hände med homosexuella under förintelsen och berättar om hur många 

som möjligen togs till fånga och spärrades in. Det tas inte upp något om hur det runt om i 

världen vittnas om att homosexuella än idag tas till fånga och avrättas. Det är inte på samma 

vis som stora dödsläger som under förintelsen, men en het debatt som här helt undviks. 

Diskussionsfrågan om samkönad adoption har tagits bort i den nya upplagan, frågan är om det 
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har gjorts för att undvika debatt eller om det görs för att man tror att det inte längre är en 

omdebatterad fråga. Än idag finns det stor problematik i att vara ett samkönat par som önskar 

adoptera ett barn. Inom kristendomen pratas det om homosexuella präster ifall det är okej eller 

inte. Detta är en fråga man inte hör särskilt mycket debatt om generellt i media, men lyfts upp 

till ytan av läroboken.  

 

3.4. En människa, tusen världar 
Vilka begrepp används i läroboken när det skrivs om sexualitet? 

Avvikande HBTQ-Muslimer Personlig egenskap 

Bisexualitet Homofobi Queer 

Bota Homolagstiftning Regnbåge 

Celibat Homosexualitet Rättigheter 

Diskriminering Konstruktionistisk Samkönade 

Dödsstraff Kärleksbudet Sexuell läggning 

Essentialistisk Lesbian Status 

Förbjudet Lesbianism Störning 

Fördömande Liberal Vigsel 

Förtryck Livsvillkor Äktenskap 

Gay Norm  

HBTQ Onormalt  

 

 
Hur mycket skrivs det om sexualitet i läroboken? 

En människa, tusen världar gavs ut i sin första upplaga efter 2011. I boken skrivs det om 

sexualitet på 27 sidor av bokens totala 331. Det innebär att på en procent på 8,2% av bokens 

totala sidor omnämns sexualitet.  

 

Hur skrivs det om sexualitet i relation till religion, och skrivs det om det som ett enskilt 

ämne eller tillhörande andra? 

Redan i inledningen av boken omnämns homosexualitet och hur vi ofta tror att vi har koll på 

varandra men i själva verket är de kunskaperna bristfälliga. Det förklaras att under studier av 

religion ska det funderas över hur de förhåller sig till bland annat sexuell läggning (Tuveson 

2015, s. 11). Det förklaras att vår sexuella läggning är en del av vår identitet och att det finns 

delade tankar om varför vi har olika sexuella läggningar runt om i världen. Här förklaras 
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skillnaden på essentialism och konstruktivism vilket man senare får en chans att diskutera 

utifrån en diskussionsfråga (Tuveson 2015, s. 16). Senare i kapitlet om Etik och moral skrivs 

det om diskriminering mot normbrytande sexuell läggning och hur det är förbjudet i Sverige. 

Fortsättningsvis tar man upp hur homosexualitet är förbjudet i stora delar av världen och 

berättar också att det är belagt med dödsstraff i fem länder (Tuveson 2015, s. 55). I ett kapitel 

om religion och vetenskap tar vi del av sidor som är kritiska mot religion och som menar att 

religionen har en negativ hållning mot homosexualitet (Tuveson 2015, s. 93).  

 

Sedan följer kapitel för kapitel om de olika stora religionerna i världen, judendom, kristendom, 

islam, hinduism och buddhism. Under varje kapitel tar man upp i ett stycke om hur den aktuella 

religionen ser på homosexualitet både hur det har sett ut historiskt och vilka rörelser som finns 

idag inom religionerna. Det skrivs mest om homosexualitet i kapitlet om kristendom.  

 

Hur förhåller sig läroboken till kursplanen i religionskunskap? 

I den här boken är känslan att man är väl medveten om kursplanen när man skriver boken. Man 

vill få i ’alla’ religioner i relation till sexualitet och ser till att diskutera dem systematiskt så att 

eleverna får en chans att få en uppfattning om religion för religion. Genom att ställa upp samma 

information för varje religion får eleverna en god grund för att kunna analysera och värdera det 

de läser och lär sig. 

 

Hur förhåller sig läroböckerna till pågående etiska debatter om sexualitet inom de 

religiösa traditioner som behandlas? 

Läroboken är systematisk och ställer upp religion för religion bredvid varandra gällande samma 

ämnen. I etiska frågor så som bestraffning för homosexualitet lägger författaren inte in någon 

åsikt men är tydlig med var i världen det är inte är straffbart men skriver också länder som det 

är straffbart i. Man skriver inte så mycket om sexualitet i relation till Islam vilket kan vara en 

aktuell etisk debatt och länderna som har dödsstraff väljer man att inte koppla ihop till någon 

religion trots att det både handlar om Islam och Kristendom. En annan etisk fråga den här boken 

lyfter är frågan om var den sexuella läggningen kommer ifrån om den är essentialistisk eller 

konstruktivistisk, i den här frågan finns det delade åsikter i världen idag.  
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3.5. Religion 1 för gymnasiet 

Vilka begrepp används i läroboken när det skrivs om sexualitet? 

Bisexualitet Onormalt Sjukdom 

Diskriminering Partner Straffbara 

Homosexualitet Pedofili Tolkning 

Komma ut Samkönade Tvåkönade 

Lagstiftning Sexfixerad Vigsel 

Norm Sexuell läggning Äktenskap 

 
Hur mycket skrivs det om sexualitet i läroboken? 

Läroboken Religion 1 för gymnasiet gavs ut 2018 och det innebär efter läroplansskiftet 2011. I 

läroboken går det att hitta platser där sexualitet blir nämnt på 10 av bokens 229 sidor, vilket blir 

4,4% av boken. 

 

Hur skrivs det om sexualitet i relation till religion, och skrivs det om det som ett enskilt 

ämne eller tillhörande andra? 

I boken Religion 1 för gymnasiet skrivs det lite om sexualitet i några lösryckta kapitel i boken. 

Det skrivs lite under varje religion av de abrahamitiska religionerna, men ingenting under 

hinduism och buddhism. Däremot kommer det ett kapitel på slutet som heter Människa, kön 

och sexualitet där man har samlat ihop information om sexualitet och vad religionerna säger 

om dem. Där det står om sexualitet i de abrahamitiska religionerna handlar det om partnerskap 

och ifall det är tillåtet eller inte att ingå äktenskap. I ett kapitel om Film, spel och livet kommer 

man in på homosexualitet då man pratar om filmen Priest som handlar om en homosexuell präst 

(Göth & Lycken Rüther & Wirström 2018, s. 201). I det sista kapitlet börjar man med att prata 

om vad som anses vara det normativa när det kommer till sexualitet och hur det har sett ut 

historiskt. Man berättar om resan som har skett i Sverige från att homosexualitet från att det var 

olagligt till att det sjukdomklassades till att det idag är tillåtet. Författarna skriver om vanliga 

missförstånd rörande homosexuella och att de kan vara pedofiler och sexfixerade, men 

författarna kritiserar och motbevisar sådana misstolkningar. Senare i kapitlet går de igenom 

religion för religion och skriver vad de säger om homosexualitet och hur stor spridning det kan 

finnas både mellan religionerna men också inom samma religion. Avsnittet avslutas med den 

etiska grundtanken om att vi ska behandla andra som vi själv vill bli behandlade. En variant av 

gyllene regel som går att återfinna i de flesta religioner (Göth & Lycken Rüther & Wirström 

2018, s 226–229).  
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Hur förhåller sig läroboken till kursplanen i religionskunskap? 

Boken är upplagt på ett sådant sätt att det är enkelt att förstå under vilka kapitel man kan 

förväntas hitta vad. När det kommer just till religion i relation till sexualitet är det givet att man 

kan tänkas hitta det under kapitlet som har det i namnet. På ett följsamt sätt går författarna 

igenom ämnet och det känns att det är en modern bok som har haft kursplan och läroplan i 

åtanke under skrivningen av boken.  

 

Hur förhåller sig läroböckerna till pågående etiska debatter om sexualitet inom de 

religiösa traditioner som behandlas? 

I boken hittar vi inte igen särskilt många heta debattämnen som kan tänkas tas upp idag. Absolut 

diskuterar de ifall homosexualitet är olagligt eller inte, sjukdomsklassat eller inte etc. men det 

är mest ur ett historiskt perspektiv i Sverige. Det finns ett parti där de förkastar tanken om att 

homosexualitet skulle höra ihop med pedofili vilket är en tanke som cirkulerar runt om i 

världen. Boken ställer sig kritisk till den förutfattade mening som finns ute i världen om att det 

skulle vara vanligare att vara homosexuell och pedofil än någon annan sexuell läggning, och de 

skriver att det inte är korrekt.  

 

3.6. Diskussion 
 
Efter att ha studerat böckerna går det att tydligt se skillnader mellan böckerna och troligen också 

hur författarna har valt att tolka läroplanen och vad som ska ingå i religionsämnet. För att börja 

med de äldre böckerna som hade sin första upplaga utgiven innan läroplansskillnaden är det lite 

oväntat att de tar upp den mängden av innehåll som rör sexualitet som de faktiskt gör. Det finns 

ingenting i den äldre läroplanen som säger att det skulle ingå i religionsämnet och därför är det 

inte heller något böckerna behövde göra. Det är också intressant att se hur mycket författarna 

väljer att ändra av innehållet i och med en ny upplaga av boken. Genomgående i alla böcker 

som har blivit jämförda är att de har ändrat innehållet om samkönade äktenskap i Sverige och 

detta var väntat då det var en tydlig lagändring som skedde nära i tid med läroplansskiftet. Det 

är endast en av tre böcker nämligen Söka svar som har lagt till hela kapitel i sin nya upplaga 

varav ett berör sexualitet någorlunda mycket. Det andra kapitlet som är tillagt rör inte den här 

uppsatsen men behandlar också ett ämne som är nytt för den nya läroplanen och religionsämnet. 

Det syns i boken att författarna har tänkt igenom hur de ska kunna anpassa sig bäst till den nya 

läroplanen. De andra böckerna har som sagt tidigare inte ändrat särskilt mycket, eller lagt till 

någon signifikant del nytt innehåll.  
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I de två nya läroböckerna som har blivit jämförda är det tydligt och lätt att se att läroplanen har 

funnits med i processen och att det ska finnas innehåll relaterat till religion och sexualitet. De 

har valt att lägga upp det på olika sätt, men båda böckerna går igenom religion för religion och 

diskuterar vad de har att säga om sexualitet. Jag tror personligen att det är en god idé att fläta 

in det i varje kapitel gällande en religion, så som det är gjort i En människa, tusen världar, då 

jag tror att det är större chans att innehållet kommer med i undervisningen. På sättet som det är 

gjort i Religion 1 för gymnasiet tror jag att det är lättare att glömma bort då det kommer i ett 

separat kapitel på slutet och det blir viktigt för läraren att ta med det. 

 

Något jag har reagerat på i alla läroböcker är att det som skrivs absolut mest om är sexualitet i 

Svenska Kyrkan. Nog är detta lätt att förstå då läroböckerna är tänkta för svenska 

gymnasieskolan, men ibland är det otroligt underrepresenterat av andra religioner än 

kristendomen. Och jämför vi de abrahamitiska religionerna skrivs det nästan ingenting om 

islam och sexualitet i jämförelse med kristendom och judendom. Detta går att fundera vidare 

på hur detta kommer sig. Kan det vara att Sveriges kristna historiska bakgrund spelar en stor 

roll i bokskrivningen, eller saknar man kunskap om de andra religionerna. En tanke är att då 

Svenska Kyrkan ofta kan ses som väldigt liberal och nytänkande kan man skriva mycket om 

den utan att vara rädd att råka trampa någon på tårna, så kanske inte är fallet om andra religioner 

och länder. Men om elever ska få en nyanserad undervisning krävs det också att de får lära sig 

om andra religioner och länder och deras syn på sexualitet. Man skulle också behöva jämföra 

kristendomen mellan olika länder och inte bara inom Sverige som det oftast har gjorts. Det finns 

stora skillnader mellan Sverige och USA till exempel och även bara inom USA. Hinduismen 

och Buddhismen är inte lika stora religioner i Sverige men det betyder inte att det ska glömmas 

bort bara därför. Det finns innehåll om dem i de flesta av böckerna men inte alla. Det saknas 

helt i Relief – livsvägar och Söka svar.  

 

Med allt detta sagt finns det egentligen ingenting som säger att en lärobok är det enda 

hjälpmedel en lärare kan ta till i sin undervisning. Det finns ingenting som tvingar läraren att 

gå igenom allt som står i en bok eller att endast förhålla sig till den som källa. Läraren kan utan 

problem ta in annat material om hen önskar och anser att det är bättre för undervisningen.  
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4. Sammanfattning 
I den här uppsatsen har du fått ta del av ämnen rörande sexualitet och religion främst inom 

skolan. Inledningsvis gicks det igenom hur forskning på det här ämnet tidigare har genomförts 

och att skolverket har gjort ett arbete om det gällande för den tidigare läroplanen men inte 

upprepat samma typ av arbete eller undersökning för den nya. Du har också fått läsa lite om en 

liknande undersökning som gjordes i USA och deras läroböcker i skolan. 

 

I bakgrundsdelen klargjordes några begrepp och definitioner gavs för att klargöra vad som 

menas med vad och för att läsaren ska få en större förståelse för vad hen läser. Där fick du även 

läsa om de två senaste läroplanerna för gymnasiet, den tidigare och den aktuella, och hur de 

skiljer sig åt när det kommer till sexualitet. För att sedan få lite grundkunskap om religion och 

sexualitet har det gåtts igenom religion för religion av de religioner som läroböckerna tar upp 

och klargjorts lite om deras ståndpunkt och historia gällande ämnet. Detta för att ha en grund 

att stå på när läroböckerna sedan gås igenom.  

 

I min huvuddel har jag gått igenom lärobok för lärobok för att systematiskt analysera dem och 

diskutera utifrån min frågeställning. Det hela mynnade sedan ut i en generell diskussion om 

dem alla i förhållande till frågeställningen. Frågeställningen lyder: Hur behandlar läroböcker i 

religionskunskap för gymnasieskolan området sexualitet och skiljer sig nyutgivna läroböcker 

från efter 2011 sig från de som publicerades innan 2011? Den har besvarats genom att studera 

böckerna och gå igenom dem och se hur och vad de skriver om sexualitet. Böckerna som 

jämfördes med varandra har studerats och redovisats om möjliga skillnader och vad de bestod 

i. 

 

En möjlig fortsättning på ämnet skulle kunna vara att kolla på vilka andra hjälpmedel eller 

möjligheter religionslärare har att ta till när det kommer till komplexa ämnen i undervisningen 

så som sexualitet i relation till sexualitet. Det skulle också vara intressant att göra en jämförelse 

mellan länder hur exempelvis de skandinaviska motsvarigheterna förhåller sig till samma ämne 

och se ifall de har en liknande del i sina läroplaner för religionsundervisningen.  
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