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Abstract

The overall aim of this study is to analyse primary school teachers’ testimonies regarding

sexuality education in religious education through a norm critical perspective. To fulfil this

aim, the study seeks to find out how the teachers carries out their sexuality education when

teaching religious education, and furthermore, what part the participating teachers give

sexuality education, as to how big a part of the subject it represents and the teachers’

understanding of the purpose of the field. The study is based on individual interviews with

four teachers who work in years 4-6 in primary school and teach religious education. What

becomes apparent is the awareness the participating teachers show regarding the possibility of

their sexuality education being heteronormative. There is also an outspoken ambition among

the teachers to make their sexuality education less normative, however, they all lack specific

education in the subject matter. This might be one of the reasons why sexuality education is

given a very small part in each of the interviewees’ religious education teaching.
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Sammanfattning

Studiens huvudsakliga syfte är att ur ett normkritiskt perspektiv analysera grundlärares

utsagor om sex- och samlevnadsundervisning inom religionskunskapsämnet. För att fylla

detta syfte har studien sökt ta reda på hur de intervjuade lärarna genomför sin undervisning

om sex och samlevnad inom religionskunskapsämnet, samt vilken roll de ger

undervisningsområdet, beträffande vilket utrymme de ger sex och samlevnad i sin

religionskunskapsundervisning och vad de anser vara sex- och samlevnadsundervisningens

syfte. Studien baseras på enskilda intervjuer med fyra lärare som undervisar i

religionskunskap grundskolans årskurser 4-6. Studien visar att samtliga av lärarna som deltar i

hög grad är medvetna om risken att deras sex- och samlevnadsundervisning är

heteronormativ. De har alla också en uttalad ambition att försöka motverka att deras sex- och

samlevadsundervisning blir alltför heteronormativ, emellertid saknar de specifik utbildning i

att hantera sex- och samlevnadsfrågor. Detta skulle kunna utgöra ett skäl till att samtliga

lärare ger sex- och samlevnadsfrågor ett relativt litet utrymme i sin

religionskunskapsundervisning.

Nyckelord: religionskunskap, sex-och samlevnadsundervisning, normkritik, intervju
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Religionskunskap är ett ämne som genomgått stora förändringar från det tidiga

nittonhundratalets normbildande kristendomskunskap till att idag vara ett ämne som bland

annat syftar till att främja förståelse för olika religioner och livsåskådningar. Det har skett en

förskjutning som inneburit att religionskunskapsämnet har gått från att vara ett kristet sådant

till ett religionspluralistiskt ämne, där sexualitet, identitet, kön och relationer utgör några av

de centrala perspektiv som undervisningen i religionskunskap ska beakta i årskurserna 4-6

(Falkevall, 2010, Skolverket, 2011a). Undervisning om sexualitet, identitet, kön och relationer

placeras av Skolverket (2011a) under paraplybegreppet sex- och samlevnadsundervisning. Av

tydlighetsskäl används samma begrepp också i denna studie.

Enligt Janne Bromseth (2009), forskare i genusvetenskap, är sex- och

samlevnadsundervisningen i Sverige, liksom i övriga Europa generellt heteronormativ.

Genom att heterosexualiteten i undervisning och läromedel explicit eller implicit presenteras

som önskvärd, och sexuell läggning av annat slag osynliggörs eller genom den toleransdiskurs

som är ett vanligt inslag i Skandinaviska skolor, reproduceras heterosexualiteten som norm.

Också Skolverket (2009) har rapporterat att en stor del av de kränkningar elever tvingas utstå

i skolmiljö hör samman med föreställningar om normer och normalitet, där normbrytande

elever, exempelvis icke heterosexuella eller icke cispersoner1 löper stor risk att utsättas för

kränkningar. För att skapa en arbetsmiljö som är trygg och  inkluderande framhåller

Skolverket (2009) vikten av ett normkritiskt förhållningssätt, det vill säga ett kritiskt

ifrågasättande av de normer som annars riskerar reproduceras i undervisningen. Hur läraren

utformar sin undervisning kan alltså ha stor inverkan på elevers upplevelse av skolmiljön, där

en normativt utformad undervisning riskerar osynliggöra eller kränka normbrytande elever.

1.2 Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att ur ett normkritiskt perspektiv analysera lärares utsagor om hur de

genomför undervisning om sexualitet, identitet, kön och relationer i religionskunskapen.

                                               
1. Cisperson: icke transperson, det vill säga en person som identifierar sig med det kön denne tilldelas vid födseln. RFSL, 2014.
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Studien baseras på kvalitativa intervjuer med fyra verksamma lärare, vars utsagor utgör grund

för analysen. För att uppfylla syftet besvaras följande frågeställningar:

 Vilken roll och vilket syfte tillskriver de intervjuade lärarna sex- och

samlevnadsfrågorna inom religionskunskapsämnet?

 Hur berättar 4-6-lärare om sin undervisning och om sex och samlevnad inom

religionskunskapen?

 Hur kan lärarnas utsagor förstås ur ett normkritiskt perspektiv?

Lärarnas intervjusvar tematiseras utifrån två teman, genomförande av undervisning samt

uppfattning om sex- och samlevnadsrelaterade frågors roll och syfte inom

religionskunskapsämnet. Lärarnas intervjusvar analyseras ur ett normkritiskt perspektiv, för

att se i vilken mån normkritik genomsyrar lärarnas utsagor kring sin undervisning, planering

och uppfattning av sex och samlevnadsundervisningens syfte inom religionskunskapsämnet.

1.3 Begrepp

I denna studie används ett antal återkommande begrepp vars definitioner inte alltid är

självklara, utan kan skilja sig åt beroende på kontext. För tydlighetens skull följer därför en

genomgång av de definitioner som är aktuella för denna studie.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL2 är en

partipolitiskt obunden förening som arbetar för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners

rättigheter. Verksamheten består till stor del av information, politiska och sociala insatser och

de arbetar också med skolprojekt och kompetensutveckling för att skolan ska bli till en trygg

arena oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. För denna studie har RFSL:s och dess

ungdomsförening RFSL Ungdoms begreppsdefinitioner valts, eftersom de är etablerade och

tydliga. Dessa definitioner stämmer också väl överens med de begreppsförklaringar

Skolverket (2014) tillhandahåller, och bedöms därför vara rimliga att använda i sammanhang

som berör skolan.

En norm är detsamma som en regel eller en förväntning på vad som anses vara idealiskt i

fråga om exempelvis beteende, utseende eller grupptillhörighet. Normer är inte konstanta,
                                               
2.Tidigare Riksförbundet för sexuellt likaberättigande.
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utan kan förändras över tid och beroende på miljö och situation. Att följa normer ger

privilegier som kan vara såväl ekonomiska som sociala och politiska. Normbrott å andra

sidan, leder oftast till olika former av sanktioner, med syfte att upprätthålla rådande norm.

Sanktionerna kan vara både formella och informella till sin natur och är kopplade till

normbrottets form. Vid överträdelse av en lag eller annan regel kan exempelvis böter vara en

formell sanktion, medan utfrysning kan vara en informell sanktion till följd av ett brott mot en

social, informell norm. Något som inte följer den etablerade normen kallas icke-normativt

(RFSL, 2014).

Heteronormen tar utgångspunkten att heterosexualitet är det ’normala’ eller förväntade. RFSL

inkluderar även föreställningen om kön som binär dikotomi, där kvinna och man är de två

möjliga könstillhörigheter som människor förväntas identifiera sig med, samt föreställningen

om det monogama förhållandet som eftersträvansvärt (RFSL, 2014). Lotta Eek Karlsson,

universitetsadjunkt i pedagogik, (2012) exemplifierar normer och normbrott med hjälp av den

sexuella identiteten. Hon menar att en heterosexuell person inte aktivt behöver fundera över

sin sexuella läggning till följd av den tydliga heteronormen i samhället. I kontrast till detta

ställs en homosexuell persons situation, hen måste ’komma ut’ och blir i många fall ifrågasatt,

exempelvis i samband med äktenskap eller lämplighet som förälder. En heterosexuell person

befinner sig således inom normens gränser, och märker kanske inte ens av de positiva

sanktioner, eller privilegier normföljandet leder till, medan en homosexuell person sannolikt

märker tydligt att hen befinner sig utanför normen.

Ytterligare två termer som särskiljs i studien är ämne och undervisningsområde. Här används

ämne för de etablerade skolämnen som har separata kursplaner i läroplanen.

Undervisningsområde används för att benämna något delmoment som kan vara

ämnesöverskridande eller ämnesspecifikt.

1.4 Sex och samlevnad i religionskunskapsämnet enligt styrdokumenten

För att skapa en förståelse för sex- och samlevnadsundervisningens roll i religionskunskaps-

ämnet följer här en sammanfattning av de viktigaste dragen ur för studien relevanta

styrdokument för skolan, det vill säga läroplanen och relaterat kommentar- och stödmaterial

från Skolverket.
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Utöver kursplanerna återfinns sex- och samlevnadsundervisningen, tillsammans med andra

ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, konsumentfrågor och jämställdhet

under rektors ansvar i den inledande delen av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och

fritidshemmet 2011 som är gemensam för hela grundskolan. Detta signalerar att

undervisningsområdet innehar en betydande roll i skolornas obligatoriska

likabehandlingsarbete, men också, menar Skolverket (2014), i undervisningen av samtliga

skolans ämnen. Tidigare har det emellertid funnits en tydlig uppdelning av sex- och

samlevnadsundervisningens delar, där kunskap om kroppen varit NO-lärarens ansvar och

samhällsaspekterna SO-lärarens (Skolverket, 2014). I Läroplan för grundskolan,

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 har de tydliga gränserna emellertid gjorts mer diffusa

och olika aspekter på sex och samlevnad återkommer i flera kursplaner i årskurs 4-6, såsom

religionskunskap, samhällskunskap, historia, biologi, bild, idrott och hälsa, hem- och

konsumentkunskap samt musik (Skolverket, 2011a).

I kursplanen för religionskunskap för årskurs 4-6 återkommer sex och samlevnad i ämnets

syftestext, som specificerar vilka långsiktiga förmågor eleverna ska utveckla genom

religionskunskapsundervisningen under hela sin grundskolegång. Där understryks att

undervisningen ska:

stimulera eleverna att reflektera o�ver olika livsfra�gor [och] sin identitet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och 

livsa�ska�dningar ser pa� fra�gor som ro�r ko�n, ja�msta�lldhet, sexualitet och

relationer. [...] Genom undervisningen i a�mnet religionskunskap ska eleverna 

sammanfattningsvis ges fo�rutsa�ttningar att utveckla sin fo�rma�ga att [...] reflektera 

o�ver livsfra�gor och sin egen och andras identitet, [...] resonera och argumentera 

kring moraliska fra�gesta�llningar och va�rderingar (Skolverket, 2011a, s.186-187).3

I det centrala innehållet behandlas sex och samlevnad explicit under det avsnitt som rör etik

och moral, där det står att undervisningen ska behandla ”vardagliga moraliska frågor som rör

flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt

utanförskap och kränkning” (Skolverket, 2011a, s.189). Men enligt Skolverkets stödmaterial

kan sexualitet, kön och relationer också behandlas inom  de avsnitt som berör religioners och

andra livsåskådningars betydelse för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet samt

                                               
3. Markeringar i fet stil är gjorda av författaren.



5

centrala tankegångar, ritualer och levnadsregler kopplade till religion. I kursplanen återfinns

såväl ett existentiellt perspektiv, som ett mer samhällsvetenskapligt sådant, exempelvis genom

att eleverna ska ges möjlighet att reflektera över den egna identiteten respektive utveckla

kunskaper om heliga platser och rum (Skolverket, 2014).
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2. Tidigare forskning

I följande kapitel redogörs för relevant forskning kring sex- och samlevnadsundervisning,

samt inledningsvis ett antal studentuppsatser som tidigare skrivits i ämnet.

Ett mindre antal examensarbeten och studentuppsatser, som ur olika perspektiv studerat sex-

och samlevnadsundervisningen i svensk grundskola har skrivits. Gemensamt för dessa

uppsatser och examensarbeten är emellertid att grundskolans senare år eller gymnasiet varit i

fokus, i kontrast till denna studie som är inriktad på årskurserna 4-6. Då tidigare

lärarutbildning, som startade 1988 och byttes ut 2011, haft åldersinriktningarna 1-7 samt 4-9,

finns möjligheten att de lärare i grundskolans senare år som deltagit i tidigare studier innehar

samma utbildning som de verksamma lärare i 4-6 som intervjuas för denna studie (Linné,

2010). Det är därför rimligt att inkludera dessa, nedan följer en sammanfattning av studiernas

genomförande och resultat.

Hanna Bolin (2011) undersöker attityden hos religionskunskapslärare på högstadiet gentemot

sex- och samlevnadens roll i religionskunskapsämnet utifrån Läroplan för grundskolan,

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 i sitt examensarbete för ämneslärarutbildningen vid

högskolan i Borås. Hon gör, i likhet med denna studie, en intervjubaserad kvalitativ studie,

och finner att de lärare hon intervjuar uppvisar en positiv attityd gentemot sex- och

samlevnadsundervisningens roll i religionskunskapsämnet. Vidare ser Bolin att läroplanen,

som vid tiden för Bolins undersökning är relativt nyantagen, med de nya direktiv som

formulerats har tydliggjort för lärarna vilket stoff som ska behandlas i undervisningen. Bolin

ser emellertid, att lärarna i hennes studie upplever ämnet som svårbehandlat i undervisningen

på grund av dess känsliga natur.

Bolin menar emellertid att i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

2011 (Skolverket, 2011a) är religionskunskapsämnets syfte beträffande sexualitet begränsat

till att eleverna ska utveckla sina kunskaper om hur olika religioner ser på sexualitet. Detta

ställs i kontrast till den tidigare gällande Läroplan för det obligatoriska skolväsendet,

förskoleklassen och fritidshemmet – lpo94 (Skolverket, 2006) vilken enligt Bolin syftade till

att eleverna skulle ges möjlighet att själva reflektera över sina etiska ställningstaganden och 

”skapa en egen handlingsberedskap i fra�gan” (Bolin, 2010, s.11). Denna slutsats kan

härledas till uppfattningen om en förskjutning inom religionskunskapsämnet, från ett

existentiellt ämne till ett mer samhällsvetenskapligt sådant, där lära i har ersatts av lära om.
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Det kan emellertid argumenteras att ämnet fortfarande har en existentiell ansats, med stöd i

följande formulering:

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera o�ver olika livsfra�gor, sin identitet och 

sitt etiska fo�rha�llningssa�tt. Pa� sa� sa�tt ska undervisningen skapa fo�rutsa�ttningar 

fo�r eleverna att utveckla en personlig livsha�llning och fo�rsta�else fo�r sitt eget och andra 

ma�nniskors sa�tt att ta�nka och leva (Skolverket, 2011a, s.186).

Trots att termen sexualitet inte nämns explicit i citatet ovan är livsfrågor och identitet

närliggande begrepp, som Skolverket placerar under paraplybegreppet sex och samlevnad,

vilket denna studie utgår ifrån. Vidare tydliggörs sexualitetens roll, vid sidan av kön och

relationer, i religionskunskapsämnets centrala innehåll, där det bland annat uttryckligen står

att vardagliga moraliska frågor som berör dessa områden ska behandlas (Skolverket, 2011a).

Sofia Mähl Fransson och Anna Nordqvist (2005) har med hjälp av enkäter och kvalitativa

intervjuer med lärare i SO och NO studerat vad som påverkar utformningen av sex- och

samlevnadsundervisningen. De gör en ej vederlagd gränsdragning mellan sex och samlevnad

där sex syftar till sexualundervisning med fokus på det rent biologiska och samlevnad på  

relationer, attityder och känslor. De ämnar också ta reda på vilka effekter lärarna ser att

undervisningen har på eleverna. Deras resultat visar att tradition till stor del påverkar sex- och

samlevnadsundervisningens utformning på de skolor där studien genomfördes, samt att

lärarna som intervjuades inte såg någon märkbar effekt av undervisningen hos sina elever. De

menar också att styrdokumenten har stor betydelse för hur undervisning utformas. Då en ny

läroplan antagits sedan studien genomfördes är det möjligt att resultaten, med tanke på

styrdokumentens förmodade betydelse hade sett annorlunda ut om studien gjordes idag.  

Nina Andersson och Malin Bengtsson (2008) har gjort en diskursanalys som i likhet med

denna studie syftar till att undersöka hur religionskunskapslärare talar om sex och samlevnad i

relation till religionskunskapsämnet, med tillägget att också titta på konstruktionen av

normalitet i samband med sex och samlevnad. De gör emellertid sin analys med fokus på

språket medan denna studie tar utgångspunkt i meningen, när analysen av intervjuerna görs.

Studien visar bland annat att de lärare som uttalar en tveksamhet kring sex- och samlevnadens

roll i religionskunskapsämnet hänvisar till ämnets status och den upplevda risken att ämnet får

större fokus på grundlöst tyckande än faktiskt kunnande om sex och samlevnad ges ett alltför
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stort utrymme. Också i denna studie uttrycker de intervjuade lärarna viss tveksamhet

gentemot sex- och samlevnadsundervisningens roll i religionskunskapsämnet, med hänvisning

till dess plats i värdegrundsarbetet och elevernas ringa ålder i årskurserna 4-6.

När det kommer till forskningen, kan lärares genomförande av undervisning om sex- och

samlevnad sägas ha två primära, relevanta forskningskontexter. Dels den forskning som rör

lärares genomförande av undervisning generellt såväl som ämnesspecifikt och dels är det

forskning som rör sex och samlevnad som undervisningsområde. Denna studie begränsar

emellertid sin forskningsbakgrund till att beröra den forskning som behandlar

undervisningsområdet sex och samlevnad eftersom det är undervisningsområdets speciella

karaktär som är av intresse. Undervisningsområdet benämns sex- och

samlevnadsundervisning.

Eftersom sex och samlevnad internationellt snarare ligger som ett undervisningsområde inom

biologiämnet eller som ett helt eget ämne (Goldman & Coleman, 2013), är forskningen om

sex- och samlevnadsundervisning inom just religionskunskapsämnet knapphändig. I Sverige

återfinns undervisningsområdet sex och samlevnad i kursplanerna för såväl NO- och SO-

blockämnen, som för språkämnen och estetiska ämnen. Trots att denna studie ligger inom SO-

blocket är det rimligt att ta hänsyn till forskning som också innefattar NO för att kunna skapa

en tydlig kontext, även om den inte primärt relaterar till denna undersökning.  

2.1 Lärares attityd gentemot sex-och samlevnadsundervisning

Ett flertal studier har gjorts om sex- och samlevnadsundervisning, vilka, i likhet med denna

studie fokuserar på pedagogperspektivet. Juliette D.G. Goldman och Stephanie J. Coleman

(2013) som gjort flera studier på sex- och samlevnadsundervisning, ofta med utgångspunkt i

Australien, tar liksom Reneé DePalma och Elisabeth Atkinson (2006) fasta på pedagogers

attityder och uppfattningar kring sex- och samlevnadsundervisning.

Goldman och Coleman (2013), skriver att sex och samlevnadsundervisning är något som ges

väldigt litet utrymme, eller till och med utelämnas på många skolor i Australien. De kommer

fram till att lärare känner sig osäkra på huruvida det är ett lämpligt undervisningsområde för

yngre elever, men framhåller att en viktig del i skolans uppdrag innebär att fostra

demokratiska medborgare, förberedda att delta i samhällslivet, vilket är en tydlig gemensam

nämnare för svensk och australiensisk skola. Goldman och Coleman (2013) framhåller också

att sexualitet, identitetsskapande och kön är viktiga komponenter i detta. De gör emellertid
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inte skillnad på undervisningsområde och ämne, på det sätt som görs i denna studie, då de

konstaterar att sex- och samlevnadsundervisning, dess undervisningsplanering, stoff, didaktik

och bedömning inte har studerats i särskilt hög utsträckning, i jämförelse med ämnen som

engelska eller social studies (Goldman & Coleman, 2013). Social studies är jämförbart med

samhällsorienterande ämnen.

Enligt Goldman och Coleman (2013) är betydelsen av det språk och de begrepp som används

en avgörande faktor för lärande. De beskriver vikten av att barn får lära sig korrekta termer

för att beskriva sina kroppar, ur det biologiska perspektivet på sexualundervisning, men det

kan rimligtvis antas vara gällande också för de mer sociala aspekterna. Exempelvis hur olika

läggningar och könsidentiteter benämns utan att använda slang eller exkluderande och

kränkande uttryck (Goldman & Coleman, 2013).

Andra internationella studier, såsom den undersökning utförd av DePalma och Atkinson

(2006) visar att det också i den engelska lärarkåren finns en tveksamhet kring hur icke

normativ sexualitet ska hanteras i undervisningen, vilket de menar särskiljer icke normativa

sexuella läggningar från andra identitetsskapande aspekter. Exempelvis fanns en tendens hos

lärarna att anta att föräldrar skulle motsätta sig inkluderandet av exempelvis böcker med icke

heteronormativa familjekonstellationer. En orsak, menar de, är uppfattningen att yngre barn

ännu inte har den kognitiva förmågan att hantera så pass abstrakta ämnen som läggningar eller

könsöverskridande identiteter. Vidare argumenterar DePalma och Atkinson (2006) att

heteronormens upprätthållande inte enbart är beroende av det som faktiskt sägs och görs, utan

till stor del också av vad som utelämnas.

Ett ytterligare argument mot att ens låta icke normativa läggningar ges utrymme i

undervisningen är föreställningen om det så kallade ’the gay agenda’, vilket bygger på

uppfattningen att läggning är ett val och att omvärlden kan påverka individen att välja

läggning, menar Goldman och Coleman (2013). Det finns också en utbredd uppfattning om

att icke normativ sexualitet eller könsöverskridande identitet är tätt sammankopplat med

sexuell aktivitet och därmed något barn inte är redo för. Frågan om att i undervisningen tala

om icke heterosexuella familjekonstellationer, eller att som lärare vara öppen med en icke

heterosexuell relation var något som flera av respondenterna i studien reagerade starkt emot.

Svaren motiverades med hänvisning till aversioner gentemot att undervisas eller låta sina barn

undervisas av någon som berättat om sina egna sexuella vanor. Men att tala om sexuell

läggning är inte det samma som att tala om sex som praktik (Goldman & Coleman, 2013).
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I konstrast till uppfattningen om att barn inte skulle vara redo för att komma i kontakt med

icke normativa sexualiteter skriver Skolverket (2014) att barn redan i ung ålder kan ha en

uppfattning om könsidentitet och exempelvis uppleva att det tilldelade könet inte stämmer

överens med den egna könsidentiteten. Skolverket menar att det är av stor vikt att ta dessa

elever på allvar, genom att använda rätt pronomen och att klasskamrater och lärare ges

kunskap om trans (Skolverket, 2014). Det är också rimligt att anta att det samma gäller barn

med icke normativa läggningar.

2.2 Lärares genomförande av sex- och samlevnadsundervisning

Åse Røthing, forskare och religionssociolog (2008), har studerat sex- och

samlevnadsundervisningens genomförande i Norge, där undervisningsområdet, liksom i

Sverige, sträcker sig över flera ämnen, som samhällskunskap, religion och biologi. Hon tar

bland annat teoretisk utgångspunkt i queerteori, i vilken normkritiken, som utgör

analysverktyget för denna studie, har sina rötter. Queerteori är egentligen en samling teorier,

men Røthing (2008) själv använder en definition som innebär att huvudfokus ligger på att

undersöka de processer som skapar föreställningen om heterosexualiteten som ’normal’ och

’naturlig’, i kontrast till andra identiteter och relationsformer ter sig ’onormala’ och icke

önskvärda. Røthing (2008) genomför emellertid observationer, medan denna studie

genomförs med hjälp av intervjuer.

I sina observationsstudier av norska klassrumssituationer ser Røthing (2008) hur

homosexualitet fungerade som ett diskussionsämne. Trots att läraren i hennes studie

understryker vikten av tolerans och acceptans i samband med diskussionerna, blir elever som

ombeds tolerera exempelvis homosexuella ofrivilligt inkluderade i ett förmodat heterosexuellt

kollektiv. När elever exempelvis ombeds diskutera ’de homosexuellas’ rättigheter som grupp

finns ett inneboende antagande att ingen elev tillhör denna ’andra’ grupp vars rättigheter inte

är självklara utan öppna för diskussion. Det skapas ett ’vi’ och ett ’de andra’ där samtliga

närvarande antas tillhöra den första gruppen och som dessutom har makt över ’de andras’

existens genom att tolerera eller inte tolerera (Bromseth, 2010).



11

Bromseth (2009), som sammanställt en artikel om hur icke-heterosexuella kroppar och

identiteter framställs i läromedel och undervisning i skandinaviska skolor menar att det

primärt är inom sex- och samlevnadsundervisningen som identiteter, kön, relationer och

sexualiteter som bryter mot normer ges en uttalad plats i undervisningen. Emellertid ligger

fokus ofta på tolerans av ’den andra’ i kontrast till det förmodat heterosexuella ’vi’ som också

Røthing (2008) funnit tendenser till. Bromseth (2009) konstaterar att undervisningen kring

normbrytande sexualitet och identitet ofta kretsar kring förväntade problem, såsom

trakasserier och homofobi. Emellertid menar Bromseth (2009) att homofobi sällan tas upp

som ett större samhällsproblem i klass med sexism eller rasism, utan snarare behandlas som

ett problem på individnivå som de förmodat heterosexuella eleverna kan lösa genom att vara

snälla och toleranta mot den ’avvikande’. Hon tar upp exempel från en lärobok där en uppgift

handlar om att besvara ett fingerat brev från en flicka som, till följd av att ha kommit ut som

homosexuell förlorat sina vänner och hamnat i konflikt med sina föräldrar. Detta, skriver

Bromseth (2009), skapar ett förmodat heterosexuellt läsar-vi, som förväntas tycka synd om

den ’andra’, vars existens är mer eller mindre beroende av ’vår’ tolerans.

Skolverket (2014) skriver att de tendenser att skilja hbt-frågor från övrig undervisning i sex

och samlevnad ytterligare befäster heteronormen och urskiljer homo, bi och trans som något

avvikande. Att ges tillfälle att diskutera huruvida en viss läggning ska tolereras eller ej leder

till en ojämn maktbalans och kan leda till kränkande situationer där den vars läggning

diskuteras upplever ett ifrågasättande av sitt existensberättigande. Skolverket (2014) menar att

den sortens tillvägagångssätt har sin grund i ett heteronormativt tankesätt där alla elever antas

följa normen och att de som diskuteras är ’andra’.

2.3 Lärares kompetens för sex- och samlevnadsundervisning

Den forskning som behandlats i föregående kapitel tyder dels på att att det finns en osäkerhet

hos lärare kring hur sex- och samlevnadsundervisning ska bedrivas och vad den ska

behandla. Problematiken tycks främst kretsa kring undervisning som berör sexualitet,

identitet, kön och relationer bortom heteronormen. Studierna visar att lärare i praktiken

tenderar koncentrera sig på undervisning som antingen osynliggör exempelvis sexuell

läggning utanför heteronormen, eller undervisning som syftar till att skapa tolerans gentemot

’den avvikande’ och därmed befäster heteronormen ytterligare. Dessa problematiska resultat

väcker frågan vad det är som gör att flera lärare känner en stor osäkerhet kring att undervisa
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om något som är obligatoriskt, därför följer här en sammanställning av forskning som

undersöker hur lärare upplever sin kompetens att undervisa i sex och samlevnad. Trots att

denna studie inte primärt syftar till att undersöka lärares upplevda kompetens i att undervisa

kring sex och samlevnad, är möjligheten stor att ämnet ändå berörs under intervjuerna.

Dessutom utgör de forskningsresultat som framkommer nedan en möjlig förklaringsmodell

till den osäkerhet som undervisningsområdet omges av, då studierna sammantaget tyder på att

lärare under sin utbildning ges relativt lite förberedelse för att undervisa om sex och

samlevnad.

Enligt RFSU:s, Riksförbundet för sexuell upplysning, kartläggning från 2004 är sex och

samlevnad inte något som är obligatoriskt inom lärarutbildningen, trots att det i skolan ingår i

kursplanerna för flera ämnen, och därmed är något lärare förmodas undervisa om (RFSU,

2004). Sedan studien genomfördes har emellertid lärarutbildningen omstrukturerats, men

eftersom ett betydande antal av de lärare som arbetar i skolan idag rimligtvis har genomgått

dåvarande lärarutbildning finns skäl att ta hänsyn till den. Den osäkerhet kring hur sex- och

samlevnadsundervisningen ska utformas, som forskningen tyder på existerar i lärarkåren,

skulle rimligtvis kunna ha en koppling att undervisningsområdet generellt endast i mycket

liten utsträckning behandlas under lärarutbildningen.

Också Jenny Sahlström (2006), som sammanställt en rapport för EU:s jämlikhetsprojekt

Equal mot diskriminering och utestängning i arbetslivet, har undersökt vilket utrymme sexuell

läggning ges i lärarutbildningen, samt vilken kompetens lärare upplever sig ha i

ämnesområdet. Studien visar att ju lägre åldrar de tillfrågade lärarna var utbildade för att

undervisa, i desto mindre utsträckning uppgav de sig ha getts utbildning i att hantera sexuell

läggning i undervisningen. Sahlström (2006) understryker också den stora sannolikheten att

undersökningsdeltagarna tolkat frågan utifrån heteronormen. Detta skulle kunna innebära att

sexuell läggning förstås som icke heterosexuell läggning,  i och med att heterosexualiteten

ofta ses som så pass självklar att den inte behöver hanteras specifikt (Sahlström, 2006).

Liknande resultat har också påvisats i internationella studier, bland annat den rapport som

Judith Takács (2006) skrivit för ILGA:s 4 och IGLYO:s 5 räkning. Också Takács (2006)

                                               
4 International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association, tidigare International
lesbian and gay association.
5 International lesbian, gay, bisexual, transgender and queer youth and student organisation,
tidigare International gay, lesbian youth organisation.
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framhåller lärares brist på kunskap om att beröra icke normativ sexuell läggning i

klassrummet. Detta härleds dels till avsaknaden av klara direktiv i exempelvis läroplaner, för

hur ämnesområdet ska behandlas och dels till att lärarutbildningarna inte tenderar behandla

området. Lärare tycks därmed saknas klara riktlinjer för hur ämnesområdet ska undervisas,

såväl under utbildningen som i det aktiva yrkeslivet. Enligt Takács leder detta till att

ämnesområdet hoppas över helt i undervisningen eller endast figurerar i form av temadagar

eller diskussionsämne där elever kan ställa sig ’för’ eller ’emot’, något som studien visar

förekommer exempelvis inom ramarna för religionkunskapsundervisningen. Att lärare själva

använder och tolererar elevers användande av kränkande uttryck riktade mot exempelvis

homosexuella eller transpersoner i undervisningssammanhang var också något som studiens

deltagare upplevt, och detta härleds till lärares brist på kunskap i hur de ska arbeta kring

ämnesområdet (Takács, 2006).

2.4 Sammanfattning av forskningsbakgrunden

I kontrast mot Takács (2006), Goldman och Coleman (2013) som talar om osynliggörande av

icke normativa sexuella läggningar och identiteter menar Røthing (2008), liksom Sahlström

(2006) och Bromseth (2009) att det är heterosexualiteten som osynliggörs genom att tas för

självklar i sex- och samlevnadsundervisningen. Homosexualiteten utgör ämne för diskussion,

medan heterosexualiteten tas för en sådan självklarhet att diskussion inte ens övervägs.

Røthing, Sahlström och Bromseth kan därmed sägas utgå från ett normkritiskt perspektiv,

genom att identifiera och synliggöra heteronormen och dess konsekvenser, nämligen att

endast det ’avvikande’ och icke normativa villkoras genom att bli föremål för diskussion.

Sammantaget tyder den forskning som rör undervisning om sexualitet och identitet på att det

finns en laddning kring stoffinnehållet, samt en osäkerhet i lärarkåren på hur

undervisningsområdet ska hanteras. Att lärarutbildningar såväl i Sverige som internationellt

tycks ägna lite eller ingen tid åt ämnesområdet väcker också frågan huruvida undervisningen

faktiskt utgår från den vetenskapliga grundval som undervisningen enligt svensk skollag ska

vila på. Studierna visar också att undervisningen tenderar förhålla sig tämligen okritisk till

gängse normer och snarare fokuserar på att skapa tolerans gentemot de som hamnar utanför

normernas ramar.
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3. Teoretiska utgångspunkter

Denna studie tar analytisk utgångspunkt i det normkritiska perspektivet, mot bakgrund av

Skolverkets (2014) rekommendationer av ett normkritiskt arbetssätt för att undvika att sex-

och samlevnadsundervisningen utformas på ett exkluderande eller på annat sätt kränkande vis.

För att förstå det nomkritiska perspektivet kan det vara till gagn att först få en grundläggande

förståelse för hur teorin utvecklats. Normkritiken tar utgångspunkt i queerteori, som uppstod

under 1990-talet som ett alternativ till den tidigare forskning, vars huvudfokus hade varit

kartläggning av homosexuellas vanor och livsstil. Queerteorin hade som syfte att skapa en

mer nyanserad diskussion kring sexualitet och identitet. I kontrast mot det tidigare

inriktningen på ’de avvikande’, riktades istället fokus mot hur sexuella normer uppstår och

fungerar. Frågeställningar kring bland annat heteronormen, kvinnligt och manligt samt

sexualnormernas koppling till makt var viktiga komponenter i den nya

forskningsinriktningen. Sexualiteten är något som enligt queerperspektivet kan analyseras på

olika sätt, i vissa fall som rena handlingar, i andra fall som identiteter och ibland förstås

sexualitet snarare som ett normsystem där lagar och attityder avgör vad som är acceptabelt

och inte. Queerteori ska emellertid inte förstås som en samstämmig teori, utan snarare som ett

samlingsnamn för flera olika perspektiv för kritisk granskning av frågor som rör sexualitet

(Ambjörnsson, 2006).

Queerteori i sin tur har sin grund i de poststrukturalistiska tankegångar som utvecklades under

60- och 70-talet i Europa där en samling akademiker, bland andra Michel Foucault och Jaques

Lacan, fann en gemensam utgångspunkt i sin kritiska hållning gentemot den tro på en objektiv

och universell sanning som existerade inom den traditionella vetenskapen. Istället utgick

poststrukturalismen från idén om att betydelse skapas först i relation till något annat,

exempelvis saknar termen vuxen betydelse i sig, men när den ställs i kontrast till barn ges

termen en innebörd. Betydelsen är därmed relativ, och beroende av skillnader (Lacan, 1989).

I Skolverkets (2011b) kommentarmaterial till kursplanen i Religionskunskap tydliggörs bland

annat begreppet identitet. Där finns en beskrivning av identiteten som något dynamiskt, vars

skapande och ständiga omskapande pågår i relation till omgivningen. Denna beskrivning kan

kopplas till Jaques Lacans poststrukturalistiska teorier om hur det egna jaget skapas. Lacan

motsätter sig idén om en inre essentiell mänsklighet, utan menar istället att varje individ

formas genom att speglas i omgivningens blickar. Det finns därmed ingen inre kärna i jaget,

det skapas i relation till andra (Ambjörnsson, 2006). Detta tyder på att det utöver
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rekommendationerna från Skolverket om ett normkritiskt arbetssätt också finns vissa

poststrukturalistiska influenser i styrdokumenten.

Genom myntandet av begreppet queerpedagogik började queerteori också att influera

forskningen på skola och utbildning. I Sverige genomfördes flera forskningsprojekt där fokus

låg på reproduceringen av heteronormen i skolan (Bromseth & Darj, 2010). Också ideella

organisationer, såsom Friends och RFSL Ungdom har haft stark påverkan på utvecklingen,

bland annat genom framtagandet av metodmaterialet Bryt! – ett metodmaterial om normer i

allmähet och heteronormen i synnerhet (RFSL Ungdom, 2006). Metodmaterialet hade stor

betydelse för utvecklingen av det normkritiska perspektivet, ett perspektiv som inte enbart

kritiserade normer kopplade till kön och identitet, utan också inkluderade aspekter som

hudfärg, funktionsförmåga och klass. Normkritik är ett intersektionellt maktkritiskt

perspektiv, som synliggör hur olika normer samverkar och skapar maktobalanser, som

arbetsredskap i skolan fungerar det som ett synliggörande och normutmanande verktyg

(Bromseth & Darj, 2010). Det normkritiska perspektivet bygger på inkludering och

synliggörande av de strukturer som exkluderar, och där utgör språket ett viktigt verktyg.

Könsneutrala pronomen och begrepp som cisperson som kontrast till transperson får stor

betydelse då fokus förflyttas från avvikelse till inkludering. Ett exempel på ett normkritiskt

tillvägagångssätt är att analysera de sanktioner en homosexuell cisperson möter i egenskap av

homosexuell, men också se till de privilegier hen innehar som cisperson, i kontrast till en

homosexuell transperson som riskerar drabbas av sanktioner kopplade till både sexuell

läggning och könsidentitet. Diskrimineringsgrunderna är vanliga faktorer att ta hänsyn till vid

intersektionella analyser av en persons eller grupps förhållande till normen, med betoning på

etnisk tillhörighet, men också social bakgrund kan vara rimligt att inkludera (Bromseth,

2010).

Det normkritiska perspektivet används i denna studie som ett analysverktyg, där

heterosexualitet och binär könsindelning förstås som rådande samhällsnormer i fråga om

sexualitet, identitet, kön och relationer. I vilken mån, om alls, lärarnas beskrivna undervisning

går i linje med det synliggörande, ifrågasättande av normer som Skolverket rekommenderar

(se avsnittet 1.4 kring styrdokumenten), eller om heteronormen snarare riskerar reproduceras

genom den undervisning lärarna berättar om.
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4. Metod och urval

Alan Bryman, professor i organisational and social research (2011), skriver att ett av den

kvalitativa studiens kännetecken utgörs av tonvikten på orden snarare än kvantifieringen, både

vid datainsamling och analys av data. Eftersom det är intervjuer med lärare som denna studie

syftar till att analysera är det rimligt att en kvalitativ strategi väljs. Semistrukturerade,

enskilda intervjuer med fyra lärare som undervisar i årskurserna 4-6 är här den metod som

används, detta för att ge utrymme till eventuella följdfrågor och anpassa ordningsföljden

enligt vilken frågorna ställs efter situationen. En femte lärare som tackat ja till att delta i

studien var senare tvungen att avböja på grund av tidsbrist, emellertid bedöms fyra

respondenter vara tillräckligt för att fylla studiens syfte, även om en femte hade kunnat bidra

med ytterligare bredd. En kvalitativ studie med relativt få respondenter ger förvisso sällan

möjlighet till trovärdiga generaliseringar, trots att det finns forskare som hävdar motsatsen,

men det kan ändå ge betydelsefulla indikationer samt stora möjligheter att lära av de slutsatser

som dras utifrån insamlad data (Bryman, 2011).   

Enligt Steinar Kvale, professor i pedagogisk psykologi och Svend Brinkmann, professor i

allmänpsykologi (2014), föreligger risken att det under intervjun uppstår en maktassymetri,

där intervjuaren hamnar i en dominansposition i förhållande till intervjupersonen. Detta kan

leda till att intervjupersonen försöker återta kontroll över intervjusituationen genom att

exempelvis undanhålla information, tala runt ämnet eller ifrågasätta forskaren. I de fall där

intervjuaren faktiskt är forskare och innehar en högre akademisk kompetens än

intervjupersonen är det viktigt att ta hänsyn till denna risk. Också andra maktaspekter, som

kön och ålder kan komma att påverka intervjusituationen. I denna studie har emellertid

intervjupersonerna en färdig examen samt mångårig erfarenhet inom läraryrket, i kontrast till

intervjuaren som ännu inte tagit examen samt är förhållandevis ny inom yrket. Dessa

omständigheter kan rimligtvis antas motverka risken att en maktassymetri som den ovan

beskrivna uppstår, men möjligheten tas ändå under beaktande.

Intervjufrågornas utformning och intervjuernas genomförande görs med Kvales och

Brinkmanns (2014) råd i åtanke. Intervjuerna inleds med korta, enkla frågor rörande

intervjupersonernas ålder, utbildning och tid i yrket för att sedan gå över till frågor som

behandlar sex- och samlevnadsundervisning. Det finns, enligt Kvale och Brinkmann (2014)

inga korrekta andrafrågor, och andra uppföljningsfrågor än de som används i dessa intervjuer

skulle kunna öppna för andra aspekter av ämnet.
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Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det aktiva lyssnandet lika viktigt som frågetekniken,

därför görs avvägningen att mer fokus läggs på intervjupersonen än intervjuguiden. Detta

medför emellertid att frågorna inte alltid ställs ordagrant utefter guiden, men medför också

möjligheten att analysera under intervjuns gång, upptäcka nyanser i svaren för att därefter

kunna ställa uppföljningsfrågor som i sin tur genererar mer utförliga svar. Enligt Bryman

(2011) ligger det också i den semistrukturerade intervjuns natur att intervjuguiden fungerar

som en guide, snarare än ett manus där ordning och formulering måste följas exakt.

Under intervjuerna förs anteckningar, men intervjuerna spelas också in, eftersom det kan

verka distraherande med ett alltför omfattande antecknande under intervjun. Emellertid är det

också rimligt att anteckna, eftersom risken föreligger att någon del av inspelningen blir

otydlig. Därefter transkriberas intervjun och ljudfilen raderas av sekretesskäl (Kvale &

Brinkmann, 2014).  

Önskvärt är också att ta del av skriftligt material, vilket kan ge en tydligare bild av hur de

intervjuade lärarnas planering av undervisningsområdet ser ut, och det är också rimligt att

anta att ett stöd från skriftligt material underlättar för lärarna i sitt berättande, i jämförelse

med att enbart tala från minnet (Bryman, 2011). Användandet av flera metoder eller

datakällor är enligt Bryman (2011) tätt förknippad med kvantitativa studier, men har kommit

att få en betydande roll också inom kvalitativ forskning då det kan leda till en större

tillförlitlighet hos resultaten. Emellertid hade inte alla lärare möjlighet att ta med skriftligt

material, vilket dock inte ses som ett hot mot tillförlitligheten då intervjusvaren utgör den

tyngst vägande informationskällan.

Urvalet görs utifrån bekvämlighetsprincipen (Bryman, 2011), där tillgängliga lärare  som är

utbildade för och undervisar i SO i årskurserna 4-6 på en skola i en medelstor svensk stad

tillfrågas. Önskvärt är en jämn, eller åtminstone för yrkeskategorin representativ

könsfördelning, men då samtliga av SO-lärarna på den aktuella skolan är kvinnor, som inte

heller känner någon manlig SO-lärare, verksam i någon av årskurserna 4-6 kan denna

målsättning inte uppfyllas.

Under intervjuerna ligger tonvikt på intervjupersonens upplevelse av ett ämne, i det här fallet

den egna undervisningen om sex- och samlevnad inom religionskunskapsämnet. Analysen av
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den insamlade datan görs genom att intervjupersonernas utsagor tematiseras, och ställs

därefter emot det normkritiska perspektivet.

Då kvalitativ intervjudesign förutsätter tolkning föreligger risken att förförståelsen hos den

som gör tolkningen färgar resultatet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att detta är en vanlig

invändning mot intervjuers hållfasthet i form av vetenskaplig metod. Emellertid, menar Kvale

och Brinkmann (2014) är stora skillnader i tolkningar av samma intervjuavsnitt mindre

vanligt än många tycks tro och mot bakgrund av detta bedöms metoden vara rimlig för

ändamålet.

4.1. Etiska aspekter

Denna studie tar hänsyn till de forskningsetiska principer som sammanställts av  

Vetenskapsrådet (2002). Dessa principer innebär att fyra huvudkrav på information,

samtycke, konfidentialitet och nyttjande uppfylls. Inför intervjun informeras

intervjupersonerna muntligt om studiens huvudsakliga syfte, att deltagandet görs helt frivilligt

samt att intervjupersonernas anonymitet garanteras genom fingerade namn på deltagarna och

få detaljer om skolan de arbetar på. Före intervjun inhämtas också muntligt samtycke, där

rätten att avbryta sitt deltagande understryks.

Trots att möjligheten finns att deltagarna i studien skulle kunna identifiera varandra, utifrån

ålder och tid i yrket, så behandlar studien inte ämnen av privat eller etiskt känslig natur,

dessutom kan värdet av kunskapstillskottet rimligtvis sägas väga tyngre. Vidare är risken att

utomstående kan identifiera intervjupersonerna obefintlig, varvid konfidentialitetskravet

bedöms som uppfyllt. Insamlade uppgifter används inte heller i några andra syften än det

vetenskapliga (Vetenskapsrådet, 2002).
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5. Resultat och analys

De fyra lärare som intervjuats för studien, Agneta, Beata, Carin och Daniela (namnen är som

tidigare nämnts fingerade) är kvinnor födda mellan 1968 och 1974. De arbetar alla på samma

grundskola, en mindre skola med ca 300 elever från förskoleklass till årskurs 6, i en

mellanstor västsvensk stad.

5.1 Agneta

Agneta är utbildad lärare för årskurserna 4-9 i svenska och samhällsorienterande ämnen, hon

undervisar utöver dessa ämnen också i engelska i två av skolans klasser i årskurs fyra. Hon

har arbetat som lärare i drygt 14 år, i såväl grundskolans tidigare som senare år. Agneta har

idag en förstelärartjänst och arbetar extra med läs- och skrivutveckling.

5.1.1. ’Olikheternas okej’ – om sex och samlevnadsfrågornas roll och syfte inom

religionskunskapsämnet

Inom religionskunskapsämnet menar Agneta att fokus för undervisningen generellt tenderar

att ligga på världsreligionerna, traditioner, heliga rum och skrifter. Hon beskriver en

undervisning som till största del tar ett samhällsvetenskapligt perspektiv, med syfte att lära om

de olika religionerna. Hon återknyter också till sin egen lärarutbildning där hon inte minns

huruvida sex och samlevnad behandlades, men där kunskaper om världsreligionerna spelade

en desto större roll, ett mönster som återkommer i den religionskunskapsundervisning hon

själv beskriver.

Förra klassen jag hade med den här läroplanen då hade vi väldigt mycket fokus på

världsreligionerna, så har vi tolkat det när vi har haft religion. Det handlar ju om

världsreligionerna, liksom, man pratar ju om Buddha och sådana personer och så försöker man

göra kopplingar mellan religionerna.

Hon beskriver ett arbete där ämnets syfte generellt kretsar kring att lära om olika religioner,

men där vissa inslag av existentiell karaktär också finns, i form av arbetsområden. Det är

inom de existentiella delarna av den religionskunskapsundervisning Agneta beskriver som

sexualitet, identitet, kön och relationer behandlas.
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Sen har vi även haft arbetsområden när det handlar om att göra gott och vad ett bra liv kan vara,

så då kommer man ju in på de där sex- och samlevnadsdelarna inom etik också.

Agneta belyser att även om undervisning som berör sex och samlevnadsfrågor sker inom

ramen för religionsundervisning rent schemamässigt och utifrån religionskunskapens kursplan

tror hon inte att eleverna ser arbetet som religionskunskap.

Jag tror inte att barnen upplever att det här är inom ämnet religion, utan det är nog snarare inom

ämnet ’värdegrund’, sedan tror jag mer att de tänker in det inom samhällskunskapen. Men det

har egentligen ingen betydelse över huvud taget, vad man sätter för ämnesstämpel. Det

viktigaste är att undervisningen och lärandet sker och det gör det ju, det sker men inte specifikt

så att ’nu ska vi ha religion och då gör vi det här’. Nej, utan det sker som en del av ett

arbetsområde, så en plats i skolan har det absolut.

Agneta kopplar samman frågor som rör sex- och samlevnad med skolans värdegrundsarbete,

hon menar att undervisning om till undervisningsområdet relaterade frågor såsom kränkningar

och rättigheter sällan blir ämnesrelaterade. Trots att Agneta beskriver sin sex- och

samlevnadsundervisning som ett undervisningsområde av existentiell karaktär tror hon

emellertid att eleverna uppfattar det som tillhörande samhällskunskapsämnet.

Att sex och samlevnadsfrågor har en marginaliserad roll inom

religionskunskapsundervisningen är tydligt, ett faktum som Agneta uttrycker kritik gentemot.

Tillägg  som ”my bad” och ”vad hemskt”  följer på uttalanden om att varken eleverna eller

hon själv tänker på sex och samlevnadsundervisningen som en del i religionskunskapsämnet.

Hon understryker emellertid att huruvida eleverna uppfattar att undervisningen sker inom

religionskunskapen eller något annat ämne saknar egentlig betydelse, men visar på en till viss

del självkritisk hållning emot sin egen inställning, med hänvisning till det kommentarmaterial

till kursplanen i religionskunskap som Skolverket publicerat, vilket hon också råder andra

lärare att läsa noggrant.

Börja med att läsa kommentarmaterialet till kursplanen, för att få veta hur de [Skolverket] har

tänkt kring sex- och samlevnadsfrågorna eller vad det nu kan vara, så att man själv är väl

insatt. Man kan ju inte låta det gå förbi och inte jobba med det alls, vilket jag ju nästan kan

erkänna att jag nästa har gjort. Men bara nästan.
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Frågan om sex och samlevnadsundervingens syfte, vad hon vill att eleverna ska ta med sig

ifrån hennes lektioner, svarar Agneta snabbt och säkert på, hon återkommer flera gånger till

vikten av att eleverna ska känna sig trygga med att våga vara sig själva, våga vara olika, och

återkommer flera gånger till ordet ”okej”.

Det låter som en klyscha, men att allt är okej, att man får vara som man är vill jag att eleverna

tar med sig. Att man känner sen när man går ut sexan att jag är bra som jag är, jag duger som

jag är, precis oavsett min läggning eller vad det kan vara. Om jag själv kan acceptera att det är

okej, då kan jag också få en acceptans för andra, och då är man ju en demokratisk medborgare.

Men det är viktigt att man framhäver olikheternas okej utan att man dömer någonstans.

Hon belyser också vikten av att undervisningen inte blir normerande, syftet är att visa hur det

kan vara, inte hur det ’ska’ vara, menar Agneta.

Jag är jätterädd att jag ger sken av vad som är rätt och fel, att barnen tror att jag tycker att ’man

och kvinna och två barn’ är det som är mest rätt. Det är väldigt noga att man inte faller in i att

det ska vara heteronorm utan att allt är okej.

5.1.2 ’Skolan har inget material’ – om sex- och samlevnadsundervisningen inom

religionskunskapen

När Agneta berättar om hur hon genomför sin undervisning om sex och samlevnad blir det

tydligt att samtalet har stor betydelse i den sex- och samlevnadsundervisning Agneta

beskriver och att perspektivet till övervägande del är existentiellt. Diskussionsfrågor är något

hon använder sig mycket av, vilket också knyter an till det hon tycker är viktigt med

undervisningsområdet, att det ska vara okej att som elev också ställa frågor och uttrycka

åsikter.

Det blir ju mycket diskussionsfrågor, parvis eller i grupp. Vi har använt från RFSU, där finns

det några olika diskussionsfrågor som vi har använt och sedan finns det på UMO.se

Agneta har i undervisningen använt sig av UMO.se, en hemsida från ungdomsmottagningen

med ett uttalat normkritiskt perspektiv, där eleverna fått gå in för att titta i par eller enskilt.
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Hon beskriver också en filmserie som klassen följt och arbetat med, där temat kretsat kring

relationer, vänskap och samlevnad, som en del i skolans arbete mot diskriminering.

Vi har följt en filmserie som jag inte kommer ihåg vad den heter nu, men som handlar om detta,

det är liksom utan slut och så att man kan komma på ett slut tillsammans. Det blir nästan som ett

forumspel fast på TV, kring diskriminering och de här diskrimineringsgrunderna. Det hade vi

med som ett av verksamhetsmålen i skolans diskrimineringsplan

Annat färdigt material att arbeta med eller läromedel kan Agneta inte ge exempel på, hon

berättar att hon tillsammans med kollegor sökt mycket på internet, men att hitta material som

vilar på vetenskaplig grund är svårt. På skolan finns inget material som behandlar sex och

samlevnad inom religionskunskapsämnet, den bok hon använder mest betår i stort sett bara av

beskrivningar av världsreligionerna, berättar hon.  

Skolan har ingenting, skolans material i religion till exempel, ser man på religionsboken så finns

det ett litet tema som heter etik med små, små frågeställningar om en vit lögn, karma, gyllene

regeln och älska din nästa, men det är ju mest att man kommer in på religionerna. Läromedlet

följer inte kunskapskraven. Och det måste man ju söka på andra vägar, via nätet men också så

att man inte bara plockar något utan det ska ju vara på vetenskaplig grund och beprövad

erfarenhet.

För att motverka risken att undervisningen blir normerande, och istället faktiskt förmedlar det

budskap om ’olikheternas okej’ som Agneta uppfattar som undervisningsområdets syfte

beskriver hon medvetna språkval och vikten av verklighetsanknutna exempel.

Man ger exempel att man känner någon själv, man berättar om att ’nämen jag har goda vänner

som är homosexuella och det är inget konstigt för oss, vi umgås precis som vanligt’, att man har

så att man ger exempel från verkliga livet, men det är jättesvårt.

Den exempelmetod Agneta beskriver är emellertid inte en normkritisk metod, den

understrykning hon gör ”det är inget konstigt för oss”, tenderar snarare belysa

homosexualiteten som något som borde uppfattas som konstigt, och att vi:et som inte

uppfattat detta som något ”konstigt” är något utöver det väntade som måste uttryckas särskilt.

Också formuleringen ”vi umgås precis som vanligt”, vilket sannolikt är ett försök till

inkludering, men vars fokus på homosexualiteten som något avvikande istället riskerar
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reproducera heteronormen, eftersom ”som vanligt” får innebörden ”som om de vore

heterosexuella”.

Agneta berättar att hon ibland delar upp eleverna i pojk- och flickgrupper, eftersom hon

märker att många av eleverna, i första hand tjejer, känner sig tryggare då.

Ibland är vi tjej- och killgrupper, för tjejerna i förra gruppen uttryckte att ’det är så skönt när vi

bara är tjejer’, killarna säger ju saker ibland och de tycker att det blir så pinsamt. Den enda

nackdelen jag ser då är att de inte får ta del av varandras erfarenheter, men då kan man ta med

sig det och berätta att ’det här kom fram i tjejgruppen och det här i killgruppen, så tycker

tjejerna och så tycker killarna’, och titta på likheter och skillnader.

Uppdelningen mellan tjejer och killar utgår emellertid ifrån en binär könsuppdelning, vilket

kan bli problematiskt för elever med könsöverskridande identitet eller uttryck. Däri ligger ett

pedagogiskt dilemma, i och med att heteronormativ undervisning riskerar kränka elever

utanför heteronormen, samtidigt som separatistiska grupper, enligt Agneta kan bidra till en

ökad trygghet. Då Agneta inte vidareutvecklar huruvida elever med könsöverskridande

identitet skulle ges möjlighet att välja grupp är det inte möjligt att fastslå hur en sådan

situation skulle te sig, men att en binär uppdelning utifrån kön görs med en oreflekterad

självklarhet utan att den möjliga problematik som tvåkönsnormen kan medföra nämns tyder

på att normen i sig är starkt förankrad och därmed också svår att se och synliggöra.

Den beskrivning Agneta gör av sin uppfattning om undervisningsområdets syfte indikerar

normkritiska ansatser, hon vill undvika att reproducera heteronormen, som hon uppfattar som

skadlig för de som inte ryms inom den. Emellertid tyder hennes uttalanden om planering och

genomförande av undervisningen på att ansatserna inte alltid uppfylls utan istället landar i

normerande formuleringar, något som Agneta dock verkar ha en viss medvetenhet om, vilket

hennes många konstateranden om att ”det är svårt” visar. Det blir också tydligt att vissa

normer kring sexualitet, kön, identitet och relationer hanteras mer medvetet än andra.

Exempelvis berättar Agneta att hon gärna delar upp klassen i pojk- och flickgrupper när de

undervisar om sex- och samlevnad, en uppdelning som utgår ifrån en heteronormativ

uppfattning om två binära kön.
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5.2 Beata

Beata undervisar i årskurs 6, hon är klasslärare och har därför ansvar för alla de teoretiska

ämnena. Hon är utbildad lärare för årskurserna 1-7 i svenska, SO och engelska, men har sedan

hon började arbeta som lärare för tjugo år sedan vid något tillfälle undervisat i samtliga

grundskolans ämnen förutom slöjd och musik. Hon har också arbetat i alla grundskolans

årskurser och även på särskola.

5.2.1 ’Jag fokuserar på identitet’ - om sex och samlevnadsfrågornas roll och syfte

inom religionskunskapsämet

I Beatas undervisning om sex- och samlevnadsfrågor inom religionskunskapsämnet har

identiteten en framträdande roll, hon menar att det är viktigt att lägga tid och ge utrymme till

att låta eleverna reflektera kring sin egen identitet. Beata tvekar först att kalla

undervisningsområdet för religionsundervisning, vilket indikerar att hennes uppfattning om

innebörden av begreppet religionsundervisning det samma som ’undervisning om religioner’.

Beata utvecklar emellertid sitt resonemang och konstaterar sedan att sex- och samlevnad har

en betydande plats inom religionskunskapsämnet, samtidigt som det är tätt kopplat till det

övergripande värdegrundsarbetet i skolan.

Livsfrågor, hur man ser på sin egen och andras identitet, det är den förmågan [i kursplanen för

religionskunskap]. Den går vi egentligen inte igenom när vi har renodlad religionsundervisning,

eller det gör den ju givetvis men den kommer gärna in när vi har, vad ska vi kalla, värdegrund.

Identiteten handlar för Beata till stor del om åsikter och ställningstaganden, att eleverna vågar

uttrycka och stå för sina åsikter beskriver hon som en viktig del av syftet med sex- och

samlevnadsundervisning inom religionskunskapsämnet.

Jag vill att de tar med sig att allt är okej, att det är okej att du tycker och tänker som du gör och

att andra ska respektera det. Att alla inte behöver tycka lika. Och så det här ”vem är jag”, det är

mitt fokus.

Emellertid, menar Beata, finns samtidigt risken att problematiska eller kränkande åsikter lyfts

i klassrummet under diskussionerna. Men hon anser att det är viktigaste i sådana situationer är

att som lärare vara neutral och uppmuntra den elev som vågar uttrycka sin åsikt.
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Det gäller att vara neutral, det är jättesvårt men jätteviktigt att ställa följdfrågor men alltid vara

neutral. När vi jobbade med valet kom det upp frågor om invandring där någon tyckte att ’vi har

för mycket invandring’ och då fick jag säga att ’du får gärna tycka så, men vi andra, eller ni

andra behöver inte hålla med, bra att du står för vad du tycker och ni andra få gärna

motargumentera’. Även fast jag själv kände att jag verkligen var tvungen att bita ihop då

[eftersom jag själv har invandrat].

Samtidigt som Beata understryker vikten av att uppmuntra det fria tyckandet ser hon också ett

normskapande syfte med undervisningsområdet, med hänvisning till skolans fostransuppdrag.

Hon beskriver religionskunskapsämnet som en arena för att, utöver lärandet om religioner och

reflektion över den egna identiteten, ge eleverna möjlighet att utveckla ett slags moralisk

kompass.

Mitt, eller vårt, skolans mål är ju att fostra de här demokratiska medborgarna här som ska kunna

göra rätt val. Och de ska ju kunna följa rätt och riktigt. Då kommer det ju in, det här med etik

och moral och vår kristna tradition.

Identitet, kön och relationer är något som Beata uttryckligen lägger stor tyngd vid i sin

religionskunskapsundervisning, men sexualitet är något vars roll i ämnet hon uttrycker viss

tveksamhet gentemot. Primärt med hänvisning till att elevernas ålder uttrycker Beata att

eleverna är för små, men trots att hon märker av en ökad mognad eller eventuellt ett ökat

intresse hos eleverna: "nu börjar det komma" är det ändå med tveksamhet Beata konstaterar

att man "skulle kunna ta upp det mer". I praktiken väljer hon emellertid att istället fokusera på

den egna identiteten och reflektion över jaget.

Just de här sexuella sakerna [undviker jag]. Jag har nog upplevt att jag kanske tycker att de är

för små. Men nu märker man däremot att nu på våren i sexan börjar de, nu börjar det komma så

då skulle man ju kunna ta upp det mer. Men mer att man tänker ’vem är jag?’ så det är mer

inriktat på den identiteten, att det är okej att vara jag.
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5.2.2 ’Kan killar och tjejer vara kompisar?’ – om sex- och

samlevnadsundervisningen inom religionskunskapen

Beata arbetar mycket med olika former av värderingsövningar, och tar utgångspunkt i

diskussionsfrågor och dilemman där eleverna ges tillfälle att öva på att ta ställning, eftersom

hon lägger stor vikt vid att eleverna utvecklar sin förmåga att ta uttrycka och stå för sina

åsikter.

Jag utgår ofta från värderingsövningar, dels att man sitter i mindre grupper, och ibland i par

eller helklass. Ibland får de blunda och tänka över frågan en stund och sedan svara medan de

fortfarande blundar, men i gör också så att de tittar mot varandra när de svarar.

Frågeställningarna formulerar Beata oftast själv, ibland utifrån någon film eller bild klassen

sett, en bok de läser eller någon händelse i skolvardagen. Vid några tillfällen har hon också

tagit hjälp av kuratorn på skolan. Färdiga läromedel använder hon sällan till undervisning om

sex- och samlevnadsrelaterade frågor inom religionskunskapsämnet, trots att hon tycker att

det finns ett stort urval. Beata berättar att hon noga tänker igenom innehållet i

diskussionsfrågorna i förväg, och inleder ofta med att ställa frågor om ämnen hon upplever

som enkla att ta ställning till för att sedan gå vidare till ämnen hon menar är lite mer

komplexa.

Först får man börja med sådana här enkla saker som ’är det okej att kompisen smakar på ditt

godis?’, just för att det ska vara enkelt, en ja- eller nejfråga. Sedan kommer de här lite svårare

’är det okej att en tjej är kompis med en kille?’ och ’kan killar och tjejer vara kompisar?’.

Någon lärobok i just religion som tar upp det här har jag inte, ibland kan jag känna, när jag

bläddrar i läromedelskatalogen att ’wow, alla femton böckerna verkar ju jättebra’, men i

slutändan kan man bara välja en och då måste man prioritera, så det är svårt.

Trots att Beata uttrycker en ambition att i någon mån ifrågasätta heteronormen, genom att

exempelvis diskutera kring homosexualitet berättar hon att hon i praktiken undviker att tala

om det. Frågeställningar som "är det okej att en tjej är kompis med en kille", tyder på en starkt

närvarande heteronorm, eftersom det förutsätts att ett vänskapsförhållande mellan en tjej och

en kille är någon form av undantag som måste godkännas, ’okej:as’. Detta antagande kan ha

sin grund en förväntning att det finns ett självklart hinder för en vänskapsrelation mellan tjejer

och killar. Denna förväntning kan rimligtvis härledas till den heteronormativa uppfattning att

tjejer och killar har ett i huvudsak romantiskt intresse för varandra, eller antagandet att tjejer
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och killar utifrån stereotypa könsmönster är så pass olika, vilket  skulle omöjliggöra en

vänskapsrelation. Detta är också något som Beata tar upp som en svårighet med

undervisningsområdet:

Jag kan känna att just när vi pratar om tjejer och killar, då kan det ofta vara många förutfattade

meningar, en kille kan säga ’varför för de två tjejerna jobba ihop men jag måste jobba med en

tjej?’ och då svarar jag ’ja, de är tjejer, men de är personer också, sedan råkar de vara tjejer

som jobbar bra tillsammans’. Men jag kan känna att jag lätt snubblar in i det här att man pratar

om tjejer och killar som om de vore något helt annat, egentligen är de ju bara barn. Det

försöker jag tänka på och säga till dem också, att den man är har inte med könet att göra utan

med person, men det är svårt att nå fram, man är så inrutat i att tjejer är tjejer och killar är

killar. Det är lätt att man förutsätter att killar är pratigare och tjejer ät lugnare.

Här visar Beata en medvetenhet om normers eventuella begränsande egenskaper och en vilja

att att ifrågasätta de traditionella uppfattningar som finns kring hur tjejer respektive killar ’är’

utifrån könstillhörighet, men understryker också att hon tycker att det är svårt. Beata menar att

hon saknar medel för att ’nå fram’ och applicera ett fungerande normkritiskt perspektiv på sin

undervisning.

Det är jättesvårt, jag måste använda yttre saker som till exempel att det är orättvist att kvinnorna

i Saudiarabien inte får köra bil. Det är det ju inga problem att diskutera.

Problematiken som Beata ser tycks i viss mån handla om svårigheter att applicera normkritik

på elevnära frågor, istället använder hon sig om exempel längre bort från klassrummet

eftersom hon upplever det som lättare att diskutera. Vissa ämnen undviker Beata också att ta

upp.

Vi har inte kommit in i frågor om ’kan tjejer vara kära i tjejer?’ eller ’kan killar vara kära i

varandra?’. Just detta med att vara kär och att, du vet, det där. För jag kan känna att det är klart

det är viktigt att prata om ifall tjejer får vara kära i tjejer men det är inget jag har jobbat med.

Trots att Beata berättar att hon tillsammans med sin nuvarande klass inte diskuterat huruvida

samkönade relationer är möjliga och bör vara tillåtna uttrycker hon att det är viktigt att

diskutera. Emellertid placerar formuleringen "får [tjejer] vara kära i tjejer" de som diskuterar i

en position med möjlighet att godkänna eller underkänna samkönade förhållanden och
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riskerar dels verka kränkande för eventuella närvarande personer som inte är heterosexuella

och dels reproducera den heteronormativa uppfattningen av heterosexualitet som självklart

och homosexualitet som avvikande.

Samtidigt uttrycker Beata en medvetenhet om språkets betydelse för att undvika att

reproducera heteronormen, och försöker vid vissa tillfällen att använda ett könsneutralt språk

för att undvika att exkludera. Ett inkluderande språk är en grundläggande förutsättning för ett

normkritiskt perspektiv, och Beata tar upp det könsneutrala pronomenet hen, vilket hon själv

ännu inte använder, men ser fördelar med.

Jag säger inte ’hen’, det har jag svårt för, det är inget som faller sig naturligt för mig, men det

kommer ju att bli det. Däremot när jag pratar om vårdnadshavare så säger jag inte ’mamma och

pappa’ utan istället ’mamma eller pappa eller någon vuxen där hemma’ för det kan ju vara

mamma och mamma, pappa och pappa eller andra varianter med någon annan vårdnadshavare.

5.3 Carin

Carin har jobbat som lärare i 18 år, och varit verksam i årskurserna 4-6 under de senaste 14

åren. Innan dess arbetade hon i årskurs 1-3, då hon är utbildad lärare för årskurserna 1-7 i

svenska och SO, men har utöver det läst matematik och teknik vilket, tillsammans med lång

erfarenhet av undervisning gett henne legitimation att undervisa i samtliga ämnen. Hon

berättar att flera kollegor uttryckt obehag gentemot att bli legitimerad i alla ämnen, med

hänvisning till arbetsbördan det kan innebära att vara ansvarig för betygssättning i alla ämnen,

men själv berättar hon att hon känner sig trygg att undervisa i samtliga av skolans ämnen och

är positivt inställd till sin breda behörighet. För närvarande arbetar hon som klasslärare i

årskurs fem.

5.3.1 ’Jag vet ju att det står med i kursplanen’ – om sex- och

samlevnadsfrågornas roll och syfte inom religionskunskapsämnet

Carin riktar sin sex- och samlevnadsundervisning mot samlevnad, eller samvaro, som hon

hellre kallar det. Det huvudsakliga syftet med undervisningsområdet är enligt Carin att

eleverna når de kunskapskrav som finns i läroplanen.
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Det är ju den kunskap som de behöver lära sig, alltså utifrån kunskapskraven i våra kursplaner i

läroplanen. Sen vet jag att det står rätt mycket om det, just sex och samlevnad, men jag trycker

mer på samvaro, alltså samlevnad med varandra.

Men hon menar också att undervisning som berör samlevnad är viktig för att utveckla

förmågan att samarbeta, fungera som grupp och respektera olikheter. Men Carin berättar att i

religionskunskapsundervisningen är det världsreligionerna som ges tveklöst störst utrymme,

trots att hon ser ett ökat utrymme för sex- och samlevnadsfrågor i den senaste läroplanen, i

jämförelse med tidigare.

I religionsämnet blir det tyvärr inte särskilt mycket sex- och samlevnad, det som man pratar om

är snarare religionerna, världsreligionerna. Men det är inte förr än i Lgr 11 som det har

uppdaterats, tidigare låg det mer i NO-ämnena, i biologin, men nu så kommer ju känslor,

samvaro och sådant mycket mer in i SO:n. Samhället ser ju annorlunda ut nu också, saker kan se

ut på lite olika sätt och det är mer accepterat.

Att sex- och samlevnadsfrågor, trots sitt utökade utrymme i styrdokumenten inte fått en större

roll i religionskunskapsundervisningen är något Carin uttrycker en kritisk hållning gentemot:

"det [blir] tyvärr inte särskilt mycket". Hänvisningen till tidigare läroplaner, där

undervisningsområdet haft en mindre roll, vilket det också har i praktiken i Carins

undervisning, skulle kunna tyda på en viss traditionsbundenhet inom religionskunskapsämnet,

där fokus fortfarande läggs på att lära om världsreligioner i första hand, eftersom det är så

ämnet varit utformat tidigare.

Carin berättar att hon sällan planerar något separat arbetsområde som rör sex- och samlevnad,

utan att hon hellre försöker inkludera, ’väva in’, det som ett perspektiv på undervisningen om

världsreligionerna, ofta med fokus på kön och relationer. Men det är ett perspektiv hon väntar

med att plocka in till dess att eleverna går i årskurs fem eller sex, eftersom det är först då hon

anser dem mogna nog för det.

Sen kan jag tycka att sex och samlevnad det kan ju komma upp inom olika religioner. Hur män

och kvinnor har det i olika religioner kan mycket väl tänkas att jag plockar in. Men jag har inte

känt att de är riktigt redo för det här än. Men vi pratar ofta om att präster ofta är män, så det kan

vi ta upp, mäns och kvinnors olika roller och kvinnors och mäns relationer inom de olika

religionerna givetvis.
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Syftet med Carins undervisning i sex- och samlevnad har både normkritiska och normerande

tendenser, i avseendet att hon lägger vikt vid rätten att vara olika samtidigt som hon uttrycker

att det är en viktig del av skolans uppdrag att förmedla vissa värderingar och normer för

samvaro.

Att fungera i grupper, det tycker jag är jätteviktigt, att man måste få lov att vara olika. Sen är ju

en del i uppdraget att vi ska fostra också, när jag jobbade på lågstadiet var det en pojke som sa

såhär ’åh, jag vet inte hur jag ska göra, min pappa säger till mig att slå tillbaka men du säger att

man aldrig får göra det’. Som tur var stod jag över pappan i ögonen på den här pojken, det hade

nog kunnat gå illa för honom annars.

5.3.2 ’Det finns inget sådär jättebra läromedel, man får plocka lite här och var’ –

om sex- och samlevnadsundervisningen inom religionskunskapen

När Carin pratar om sin undervisning om relationer kan uppenbart normkritiska ansatser

uttydas, även om hon själv inte nämner begreppet. Hon berättar att hon är noga med att inte

använda sig att värderingsövningar där diskussionsfrågorna är utformade för att värdera,

godkänna eller underkänna någon form av relation utan hon beskriver istället ett arbetssätt där

hon fokuserar på den bredd som finns, exempelvis hur många olika familjekonstellationer

som kan finnas.

I SO:n handlar det mycket om relationer, det kan vara med kompisar, föräldrar eller så på

många olika sätt. När vi diskuterar och pratar handlar det mycket om att definiera relationer,

’vad är relationer?’, ’hur kan olika relationer se ut?’ och lite sådana saker, då blir det ju lite

diskussionsövningar, att jag lägger upp lite frågor till dem som de får diskutera i grupper. Det

kan också vara ’ge exempel på olika familjekonstellationer’ och nu provocerar jag lite ’tycker

du att någon av de här familjekonstellationerna är mer rätt än någon annan?’.

Att Carin väljer att ställa frågan huruvida eleverna tycker att någon familjekonstellation är

mer rätt än någon annan kan förstås som ett problematiskt tillfälle där det är risk att elever

uttrycker sig fördomsfullt gentemot icke normativa familjekonstellationer. Men i och med att

frågeställningen fokuserar på ’mer rätt’ snarare än ’mindre rätt’ eller ’fel’ kan det också

förstås som en möjlighet att synliggöra de normer som kan göra att vissa

familjekonstellationer uppfattas som mer rätt än andra. Hon understryker också en
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medvetenhet om det möjliga problematik som dylika frågeställningar kan medföra genom sitt

tillägg "nu provocerar jag lite". Hennes uttalanden tyder på att fokus ligger i hennes sex- och

samlevnadsundervisning tenderar ligga på bredd och rättigheter, snarare än avvikelser, vilket

går i enlighet med normkritiska principer.

Samtalet och diskussionerna är grunden i Carins undervisning om sex och samlevnad inom

religionskunskapsämnet, och ibland rollspel, berättar hon. Hon är medveten om att

problematiska åsikter, exempelvis homofoba eller rasistiska sådana, ibland kan dyka upp när

eleverna diskuterar, men hon väljer sällan att ta en diskussion där och då, utan försöker istället

med hjälp av frågor, locka fram ett mer utvecklat resonemang. Hon tror själv att hon har,

genom de många samtal och diskussioner hon haft med klassen, skickat tydliga signaler om

vad som är rimligt att uttrycka och inte. Carin berättar att hon också är noga med att

understryka allas rätt att tycka, men att rätten att uttrycka faktiskt är begränsad.

Det gäller ju att resonera hur de tänker, jag tar ju ingen direkt diskussion men är det riktigt

helgalet, någon åsikt som är jättemärklig, ja då kan jag prata med den eleven enskilt, men sedan

vet de ju om, det som jag ofta diskuterar, att det här är väldigt konstiga åsikter. Man får ju tycka

och känna saker men man får kanske inte uttrycka allting.

I Carins resonemang om problematiska, möjligtvis kränkande uttalanden, där hon kallar dem

jättemärkliga, helgalna och "väldigt konstiga åsikter" kan dock en viss omedvetenhet kring

normers funktion skönjas. I ett samhälle där heterosexualiteten är norm är det egentligen inte

så märkligt att diskursen riskerar att bli homofob. Att omskriva rasism och homofobi, två

genomgående samhällsstrukturer, som märkliga avvikelser kan vara vanskligt, eftersom man

då slutar tala om dem som normer och istället som undantag. Därmed går man också ifrån

normkritiken och in i något annat, ett slags kritik av avvikelse. Samtidigt blir en annan norm

synligt i samtalet, en förväntning om en självklart inkluderande, icke-rasistisk och icke-

homofob diskurs där det mer eller mindre förutsätts att intervjuarens uppfattning om ’konstiga

åsikter’ delas med Carins.

Att samtalet är så viktigt för Carins undervisning om sex- och samlevnadsrelaterade frågor

inom religionskunskapsämnet härleder hon till det faktum att det saknas läromedel som

behandlar dessa frågor. Därför blir det mycket samtal och diskussion kring frågor hon själv

formulerar eller material hon hittat på internet eller i tidningar.
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Det finns inget sådär jättebra läromedel, man får plocka lite här och var. Jag sparar på texter och

bilder ur tidningar, det kan man ha och titta på till exempel hur många kvinnor det finns på

bilderna, hur många män finns det. Det har jag gjort med en klass och de häpnade över att det

nästan bara var män på alla bilder. Då blir det konkret också, det är inte så svårt att ta ner det på

rätt nivå.

Vid ett tillfälle har sexuell läggning och identitet behandlats genom metoden ”Grej of the

day”, vilket är en form av microundervisning, då gjorde Carin en kort lektion om Pride, där

hon berättade och eleverna lyssnade och fick ställa frågor. Hon berättar att hon medvetet

valde att fokusera på Pride-rörelsen ur ett identitetsperspektiv, att vara stolt över den man är.

Jag tror det var därför det blev så bra, vi tog inte upp Pride och det här med fokus på

sexualiteten, utan istället var och hur de började träffas och att det betyder stolthet och handlar

om rätten att känna stolthet över den man är. Vi har jobbat mycket med de olika religionernas

värdegrundstankar och då var det en elev som sa att ’man ska vara sig själv för alla andra är

redan upptagna’ och det tyckte jag var så fint formulerat. Det är något vi har jobbat på att stärka.

Det kommer ju också in i det här tycker jag.

Carin delar ofta upp elverna i pojk- och flickgrupp, hon menar att det specifikt är flickorna

som drar nytta av det. Hon understryker att hon inte alltid använder könsseparatistiska

undervisningsgrupper inom sin sex- och samlevnadsundervisning, men ser inte att det finns

några nackdelar med den sortens indelning, så länge inte all undervisning sker könsuppdelat.

Pojk- och flickgrupper brukar vi ha, det tycket flickorna är underbart, en trygghet. Jag tycker

inte man ska ha det jämt, givetvis, och det är inte alltid pojkarna är dominanta i klassen, men

ska man prata om flickiga saker, som pubertet och så men även samarbets- och tillitsövningar

så kan det vara skönt för dem att vara uppdelade. Men vi har också gjort det i tekniken, när vi

jobbade med rörelse och konstruktion, då tänkte vi att pojkarna skulle ta över, såhär ’nu blir det

pojkigt och grabbigt, nu ska vi bygga bilar och de ska köra fort’.

Carins bygger sitt resonemang på en erfarenhet av pojkar som mer dominanta och använder

därför könsseparatistiska undervisningsgruppper som strategi för att motverka att flickorna

drabbas negativt av detta under viss sex- och samlevnadsundervisning och

teknikundervisning. I resonemanget syns också en uppfattning av vissa undervisningsområden

(pubertet) som ’flickiga’ och andra (rörelse och konstruktion) som ’pojkiga’. Det som också
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genomsyrar Carins tal om könsseparatistiska grupper är uppfattningen av flickorna som

behövande i fråga om trygghet, i samtliga av Carins exempel på tillfällen då pojk- och

flickgrupper används är det med hänvisning till flickornas behov. Samtidigt som

uppdelningen i sig bygger på ett binärt könssystem som kan verka exkluderande för elever

med könsöverskridande identitet och talet om pojkar som dominanta och flickor i behov av

trygghet som självklarheter utan att vidare ifrågasätta de normer som ligger bakom riskerar att

cementera dem ytterligare, kan det också vara ett sätt att synliggöra olika gruppers (i det här

fallet pojkars respektive flickors) förutsättningar i undervisningssituationer, förutsatt att

anledningarna till könsseparatistisk undervisning faktiskt synliggörs och bearbetas

tillsammans med  eleverna.

5.4 Daniela

Sedan 1996 har Daniela arbetat som lärare, med sammanlagt tre års uppehåll för

föräldraledighet. Hon arbetade i årskurserna 1-3 sina första tio år inom läraryrket och har

sedan sju år tillbaka jobbat i årskurserna 4-6. Hon är utbildad 1-7-lärare i svenska och SO, och

har utöver dessa ämnen undervisat i engelska och bild. Idag arbetar hon i årskurs fyra där hon

undervisar i svenska, SO, engelska och bild.

5.4.1 ’Hela tiden gör jag kopplingen till frågan ”varför är det så?”’ – om sex- och

samlevnadsfrågornas roll och syfte inom religionskunskapsämnet

Inom religionskunskapsämnet tycker inte Daniela att sexualitet får en särskilt stor roll, men

andra aspekter på sex och samlevnad, som identitet och relationer är något hon pratar desto

mer om. Däremot ges sexualitet och kön utrymme i ett större ämnesövergripande

arbetsområde, som Daniela traditionellt brukar genomföra i årskurs sex tillsammans med

lärare i NO.

Man pratar mycket om jaget, vem man är och identiteten så just sex berör man ju egentligen inte

så jättemycket, inte i årskurs fyra i alla fall. Det kommer in mer i samband med att vi brukar

göra ett större värdegrundsarbete i sexan, där vi pratat om olika identiteter, vad gäller kön och

sexuell tillhörighet och vi pratar lite grand om olika roller och hur det ser ut idag.

Inom religionskunskapen, berättar Daniela, får kön, i form av  könsroller ett relativt stort

utrymme, vid sidan av existentiella frågor om det egna jaget.
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I religion pratar man ju mycket om hur män och kvinnor och barn har det, i fyran är det mycket

kopplat till kristendomen och även vikingatiden och övergången, där finns kopplingen mellan

kvinnligt och manligt med hela tiden. Men man berör ju inte sex och samlevnad på samma sätt,

utan mer identitet och kön. Mycket existentiella frågor, ’vem är jag?’ och sådär, det hör ju till

religionen.

I Danielas uttalande blir tydligt att hon i sin religionskunskapsundervisning bearbetar

könsaspekterna på sex- och samlevnadsundervisningen, genom att tala om kvinnligt, manligt

och könsroller, trots tillägget "men man berör ju inte sex och samlevnad[...]". Detta tyder

snarare på en diskrepans i Danielas tolkning av begreppet ’sex- och samlevnadsundervisning’

och den som görs gällande i denna studie, där hennes möjligtvis är något mer begränsad i

fråga om vad som räknas till undervisningsområdet.

Daniela understryker också att hon är medveten om att sex och samlevnad finns med i

kursplanen för religionskunskap i årskurs 4-6, och uttrycker att dess roll i undervisningen inte

motsvarar utrymmet det ges i läroplanen.

Jag har ju tittat igenom kunskapskraven och centralt innehåll och där finns det ju ändå en del,

det är ju åtminstone tre eller fyra punkter som handlar om det, och som har rubriken ’könsroller

och identitet’ eller vad det står, så det är ju något man egentligen borde koppla mer till

religionen.

Det hon vill att eleverna tar med sig från sin undervisning om sex och samlevnad handlar till

stor del om att dels våga ställa frågor men också förmågan att ställa frågor till sådant de tar för

givet. En tydlig normkritisk ansats, med andra ord, i och med Danielas medvetna arbete för att

eleverna ska utveckla sitt ifrågasättande av de normer som omger dem.

Hela tiden gör jag kopplingen till frågan ’varför är det så?’, vi tittade i tidningar en gång och

räknade hur många killar och tjejer som fanns med på fotbollsbilder. 9-0 var det i en tidning och

då frågade vi oss ’varför är det så?’. Någon kom med det här att killar skulle vara bättre på

fotboll, ’är de verkligen därför?’, frågade jag och så kom vi in på vad det kommer ifrån från

början, varför inte tjejer i alla tider har hållit på med sport på samma villkor som killar.

I samtalet försöker Daniela vara noga med att inte styra elevernas åsikter, hon är medveten

om att risken finns att hon påverkar dem och försöker att inte låta sina egna åsikter skina
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igenom. Att våga ta ställning, diskutera och säga sin åsikt är en viktig del av

religionskunskapsämnet, enligt Daniela. Men hon understryker också skolans fostransuppdrag

och den värdegrund skolan ska förmedla. Förberedd kan man som lärare vara till en viss

gräns, menar Daniela, eftersom man aldrig kan förutse vad eleverna kommer att säga men

man kan vara medveten om när och hur eleverna ges möjligheter att uttrycka åsikter fritt, om

samtalsämnen där risken finns att situationen blir problematisk.

Man måste ju vara väldigt objektiv och prata från alla möjliga tillhörigheter, men man kan ju

aldrig vara beredd på vad barnen säger men man kan vara beredd på när man ger tillfällen för

åsikter att komma upp. Om man får en åsikt, ett ställningstagande i klassrummet som man vet

finns i den familjen då gäller det att fundera på hur jag ska tackla det. Jag kanske tycker tvärtom

men det är ju min åsikt. Men barn kan ju fråga vad du tycker, då måste jag vara tydlig med att

det är min åsikt, och den är inte mer rätt än någon annans. Men man kan ju få höra ’min pappa

tycker såhär’ eller ’jävla utlänning’ och då tänker jag ’hjälp, de fördomarna växer du upp med’.

Då kan jag tycka att skolans roll är att vinkla och försöka få eleverna så vidsynta som möjligt,

men utan att min personliga eller politiska åsikt skiner igenom.

5.4.2 ’Jag brukar prata om kärleken, tilliten till en annan människa’ – om sex-

och samlevnadsundervisningen inom religionskunskapen

Daniela förklarar att hennes undervisning om sex och samlevnad inom

religionskunskapsämnet till största del sker genom samtal och diskussion, kopplingar och

associationer som görs, ibland oplanerat och ibland genomtänkt i förväg som i följande

exempel.

Vi har utgått ifrån lite olika påståenden eller situationer, kan man säga. Till exempel ’det här är

en mamma och ett barn’ eller ’det här är två mammor’, ’här är det två pappor’ eller ännu fler

föräldrar och vuxna, och sedan gjort små uppgifter kring hur det kan te sig. De har fått göra

grupparbeten med kollage och diskuterat det här med monogami och hur det fungerar. Det de

har fått göra då är att fundera kring hur det skulle kunna vara, vilka likheter och skillnader finns

mellan de olika situationerna och vad är normen.

Här berättar Daniela att hon låter eleverna diskutera, samtala och fundera men utan att plocka

in något värderande i frågeställningarna. Att istället, som i fallet med diskussion kring

monogami, ta det normativa, i det här fallet tvåsamhet, som föremål för diskussion istället för
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det icke normativa gör att normen blir synlig. Hade istället enbart det icke normativa tagits

upp för diskussion skulle själva samtalet blivit normativt, i och med att det det förväntade

aldrig ifrågasätts.

Vidare beskriver att något hon ofta diskuterar inom sin religionskunskapsundervisning är den

utveckling som har skett i samhället beträffande könsroller och relationer, också utifrån olika

religioners värdegrundstankar.

Vi kopplar ofta till frågorna ’hur ser olika religioner på det här, hur ser det ut idag och hur såg

det ut för 100 år sedan, vad var accepterat och vad var inte accepterat? Idag är ju barnen så

mycket mer medvetna också, ibland kan de slänga sig med de här orden ’bög’ till exempel med

det är snarare när de inte vet vad det betyder utan bara märker att det är laddat väcker något hos

vuxna.   

Daniela upplever också att det har skett en förändring i elevernas språkbruk och tankesätt

under senare år jämfört med tidigare. Det är inte lika ofta som tillmälen kopplade till

sexualitet används, utan hon beskriver det som undantagsfall, och när det sker är hon noga

med att bemöta det. Strategin hon oftast använder för att bemöta tillmälen eller problematiska

åsikter som kan dyka upp är i första hand frågor för att få eleverna att resonera och förklara

närmre vad som ligger bakom uttalandena, berättar hon. Oftast vill eleverna sällan utveckla,

och Daniela tror själv att det som gör förhållanden och läggning som faller utanför

heteronormen mer laddade är att många kopplar sexualitet till sexuell praktik.

Jag brukar ställa en motfråga och säga ’vad exakt är det du tycker är äckligt?’, till exempel.

Oftast står det ju inte för något, de vill eller kan nästan aldrig utveckla och man kan säkert

bemöta på många sätt men jag brukar fråga och vidareutveckla till att det är ju två människor

och då kan det bli lite av en ’aha-upplevelse’ hos många. Jag tror att både vuxna och barn, när

de ser två killar tillsammans direkt ser det sexuella. Så tänker man ju inte om en tjej och en kille

utan då är det mer det här ’vad fina de är tillsammans, vad gulligt att de håller hand’ medan om

det är två killar så kopplar man direkt till det sexuella. Men jag brukar prata om kärleken, tilliten

till en annan människa.

De här diskussionerna och samtalen är sällan något som Daniela planerar, istället förklarar

hon att det är frågor som hon väljer att prioritera när tillfälle ges.
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Man får ta diskussionen dit den för. Jag brukar alltid bemöta uttalanden, det är superviktigt. Det

ingår ju också, att diskutera sådana här saker.

Vid de tillfällen som Daniela bedriver sex- och samlevnadsundervisning utifrån en i förväg

förberedd lektionsplanering använder hon gärna filmer som handlar om relationer, där

eleverna får diskutera frågor som Daniela formulerar utifrån de olika dilemman och intriger

som karaktärerna i filmerna stöter på. Hon förklarar att hon ofta pratar utifrån ett kärleks- och

relationsperspektiv, och antyder en strävan mot  ett normritiskt förhållningssätt genom att

inkludera och synliggöra olika former av relationer. Emellertid görs detta utifrån en rakt

igenom cisnormativ uppfattning om kön, och osynliggör därmed såväl könsidentiteter som

olika former av familjebildning. Att ’få barn’ begränsas till att ’få biologiska barn’ och ’man

och kvinna’ begränsas till ’cisman och ciskvinna’.

Vi har jobbat en del med kärlek och vad det kan vara för något. Kan man tycka om flera, kan

man känna kärlek för ett djur, för ett syskon, mamma och pappa. Vi har pratat om relationer,

vad det är för något om det är viktigt att det är en tjej eller kille eller om det är en människa man

tycker om. Det blir ju kopplat till könsroller, hur det har sett ut i alla tider men också biologiskt,

två pappor kan inte få barn, två mammor kan inte få barn. Det krävs en man och en kvinna för

att ägget ska bli ett barn.

Danielas tal om sin undervisning kan därmed sägas ha normkritiska ansatser i fråga om vissa

normer, samtidigt som andra normer tillåts gå oreflekterade förbi. Detta trots att Daniela

berättar att det var just då hon stötte på en elev som inte befann sig inom cisnormen som hon

börjat ägna mer tid åt sådana frågor i sin  undervisning, med avsikt att göra såväl

undervisningen som skolvardagen mer inkluderande.

I den förrförra omgången elever började vi jobba extra med det här, då hade vi lite elever och

specifikt en som vi kände att här tror vi att barnen lägger märke till att ’här är det något lite

annat än det vanliga inom normen’, där till och med vuxna kunde undra om det var en kille eller

tjej. Då väcktes ju tankarna lite mer, tycker jag, man kan ju fråga sig om det ens spelar någon

roll, vissa är ju lite mer könsneutrala. Då lade vi liksom in en extra växel och pratade om

könsroller, att kärlek och sex kan se ut på många olika sätt.

Hon försöker också koppla in samlevnad i den religionsundervisning som berör exempelvis

världsreligioner eller fornnordisk religion genom att dra paralleller mellan nutida
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könsstereotyper och de roller som innehas av män och kvinnor i religiösa berättelser. Genom

detta tillvägagångssätt kan Daniela synliggöra normers ursprung, och därmed också kritisera

deras relevans i dagens samhälle.

Jag brukar koppla både religion och historiskt tycker jag, att såhär har könsrollerna sett ut från

början, ’vad kommer det ifrån?’. Det är ju från begynnelsen, Adam och Eva liksom, man får gå

tillbaka till vad man har trott på och lyfta att [icke heterosexuella förhållanden] inte är något

nytt för 1900- eller 2000-talet utan att det här har alltid funnits, men det har inte alltid varit lika

accepterat. Mycket kan man också koppla till vad män och kvinnor gjorde, att det var de som

födde barnen, gav dem mat och det blev naturligt att de stannade hemma och skötte gården

medan männen var endera krigare, handelsmän eller jagade och skötte de här tyngre bördorna.

Så blir det tydligt att yrkesrollerna idag kommer från de här könsrollerna.

5.5 Sammanfattning

De intervjuade lärarna visar på medvetenhet om heteronormen, och har uttalade normkritiska

ansatser i flera avseenden, primärt i fråga om flickors och pojkars intressen och åsikter.

Tydligt blir, att vissa normer ifrågasätts medan andra oreflekterat tillåts styra, exempelvis vid

uppdelningen i separata pojk- och flickundervisningsgrupper, där eleverna förutsätts tillhöra

det ena eller andra i en binär könsdikotomi. Med andra ord ställs frågan om vad flickor och

pojkar kan och förväntas tycka om eller göra ofta, medan frågan om vem som är pojke

respektive flicka inte lyfts.

Samtalets roll, alla fyra respondenter beskriver ett arbetssätt där samtal, diskussion, dialog

och frågor är centralt, det är bara Daniela som berättar att eleverna skapat kollage. Agneta,

Carin och Daniela menar också att läromedlen är bristfälliga inom sex- och

samlevnadsundervisning i allmänhet och sex och samlevnad inom religionskunskapsämnet i

synnerhet. Beata menar att trots att läromedlen i många fall kan vara bra, så ligger problemet

istället i att bara kunna välja ett. Hon beskriver också att hon tagit hjälp av kurator och använt

sig av övningar och material som hon samlat på sig under sina många år som lärare.

Samtliga uttrycker också att sex och samlevnad har en liten roll inom

religionskunskapsundervisningen, och att undervisningsområdet är något de anser borde

behandlas mer ingående. Emellertid kan en osäkerhet urskiljas, kring hur sex och samlevnad
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ska hanteras utan att undervisningen blir för heteronormativ och ett återkommande ord i

intervjuerna är ’svårt’.

Vad som också blir tydligt under intervjuerna är att lärarna först uttrycker att de arbetar

mycket lite med sex och samlevnad inom religionskunskapsämnet, men efter hand tycks

upptäcka att undervisningsområdet har en något större roll i deras undervisning än de först

uppfattat. Detta skulle kunna bero på att innebörden av sex och samlevnad vidgas under

samtalets gång, vilket gör att lärarnas kopplingar till genomförd undervisning breddas efter

hand, eller ha att göra med att det skriftliga material lärarna tagit med sig till intervjuerna, i

form av undervisningsplaneringar, väcker fler och fler minnen efter hand. Att flera av lärarna

berättar att de inte alltid planerar att plocka in sex- och samlevnadsperspektivet, utan “tar

diskussionen dit den för” (Daniela) kan också påverka uppfattningen att sex och samlevnad

har en liten roll i undervisningen, trots att det i praktiken lyfts relativt ofta.
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6. Diskussion

Denna studies syfte har varit att utifrån frågor om vilken roll och vilket syfte grundlärare i

årskurserna 4-6 tillskriver sex och samlevnad i sin religionskunskapsundervisning, hur de

genomför sin undervisning analysera hur deras svar förhåller sig till ett normkritiskt

perspektiv.

Liksom de lärare som Goldman och Coleman intervjuat berättar Agneta, Beata, Carin och

Daniela att de med hänvisning till elevernas ringa ålder helst väntar så länge som möjligt med

att ta upp sexualitet i undervisningen, vilket i deras fall innebär att de väntar till dess att

eleverna går i sjätte klass. Det tycks finnas en diskrepans, antingen mellan det Skolverket

avser med sexualitet och hur lärarna tolkar det, eller mellan Skolverkets och lärarnas

uppfattning av elevernas mognad, eftersom läroplanen påbjuder undervisning som behandlar

sexualitet i årskurserna 4-6 medan lärarna väntar in i det sista med att undervisa om det.

Läroplanen preciserar emellertid inte i vilken ordning eller i vilken årskurs det centrala

innehållet ska behandlas, det ligger därmed lärarens frirum att avgöra.  

Att lärare gärna väntar med sin undervisning om sex och samlevnad till dess att eleverna

blivit äldre, kan enligt Goldman och Coleman härledas till att associationen mellan sexualitet

och sexuella praktiker. Denna inställning går att skönja hos flera av intervjupersonerna i

denna studie, där exempelvis Beata undviker att prata om kärlek eftersom hon uppfattar

eleverna som för små. I kontrast till denna inställning står Danielas som berättar att hon lyfter

kärlek och att tycka om på olika sätt i sin undervisning i årskurserna 4-6. Goldman och

Coleman såg i sin studie att många lärare ställer sig kritiska till undervisning som berör

sexuell läggning, eftersom det ofta förknippas med sexuell praktik, något som också en av

lärarna i denna studie, Daniela, reflekterar över. Hon tror att skälet till att hon får andra

reaktioner i sitt klassrum när hon exempelvis talar om ett homosexuellt par i jämförelse med

ett heterosexuellt är att kopplingen till sexuell praktik görs snabbare när man talar om

förhållanden utanför heteronormen. Också Carin, som berättar om sin micro-undervisning om

Pride vidhåller att det hon tror gjorde att undervisningstillfället blev lyckat beror på att hon

aktivt fokuserade på identitet och bara kort berörde begreppet homosexualitet för att undvika

att kopplingen till ’det sexuella’ gjordes hos eleverna.
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DePalma och Atkinson har funnit en osäkerhet hos lärare i hur icke normativ sexualitet ska

hanteras i sex- och samlevnadsundervisningen, och Agneta, Beata, Carin och Daniela

uttrycker allihop att de inte vill reproducera normer i sin undervisning, utan ge eleverna

möjlighet att vara och tycka som de vill, inom ramarna för skolans värdegrund. Emellertid

uttrycker samtliga också att de finner det svårt att bryta mönster och skapa en undervisning

som inte är heteronormativ. Lärarna i DePalma och Atkinsons studie hänvisade emellertid till

elevernas föräldrar och uttryckte en oro för att undervisning som berör icke normativ

sexualitet skulle leda till protester från föräldrar och vårdnadshavare. Huruvida lärarna i

denna studie tar hänsyn till föräldrarnas åsikter när de planerar och genomför sex- och

samlevnadsundervisning är emellertid inte rimligt att dra några slutsatser kring. Trots att

ingen av de tillfrågade lärarna nämner föräldrar som en aspekt att ta hänsyn till i sin

undervisningsplanering, utan snarare, som i Danielas fall tycks lägga vikt vid att vara en

motpol till de eventuella fördomsfulla åsikter som vissa elever kan få med sig hemifrån eller

Carin, med sin berättelse om eleven som fick olika budskap från skolan och hemmet och

valde att lyssna på Carin, skulle kunna tyda på att lärarna snarare utgår från styrdokument kan

inte föräldrars eventuella inverkan helt uteslutas.

Bromseth menar att det finns en skillnad i hur hbt-relaterade sex- och samlevnadsfrågor

hanteras i undervisningen och mellan hur exempelvis rasism och sexism bearbetas i det

avseende att exempel homofobi beskrivs som ett problem på individnivå medan rasism

erkänns som ett större samhällsproblem. Den tendens som Bromseth beskriver ger ytterligare

stadga åt den analys av Carins tal om vissa åsikter som ’knäppa’, vilket istället för att belysa

ett bredare problem istället behandlar dessa åsikter som enstaka utstickande avvikelser.

Mot bakgrund av RFSU:s kartläggning, som visar att sex och samlevnad ges en mycket liten

roll inom lärarutbildningen, är resultatet att ingen av deltagarna i denna studie kan minnas att

sex- och samlevnad gavs någon betydande roll under deras lärarutbildningar rimligt. Ingen av

de intervjuade har heller genomgått någon fortbildning eller liknande, vilket rimligtvis skulle

kunna vara en del i förklaringen till att det finns en osäkerhet kring hur sex- och

samlevnadsfrågor ska hanteras. Att Agneta och Carin berättar att de ägnar den absolut största

delen åt religionskunskapsundervisningen åt världsreligionerna, med hänvisning till tradition

och tidigare läroplaner, tyder på att tradition och beprövad erfarenhet tycks väga tungt inom

religionskunskapsämnet hos de intervjuade lärarna.
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Att Daniela i en av sina klassrumsdiskussioner väljer att ta utgångspunkt i monogami tyder på

ett normkritiskt tillvägagångssätt, eftersom det normativa också blir föremål för diskussion

istället för att enbart tas för givet utan att ifrågasättas. Røthing beskriver hur diskussioner där

endast normbrytande företeelser diskuteras cementerar uppfattningen om det normativa som

’rätt’, eftersom det inte ens blir ämne för diskussion. Att istället, liksom Daniela beskriver, ta

upp det normativa, i detta fall monogami, som utgångspunkt för diskussion synliggör normens

existens istället för att exempelvis diskutera polygami i egenskap av ’avvikelse’ på det sätt

som homosexualitet behandlades i Røthing observationer. Emellertid är normkritik komplext,

och att en lärare utgår ifrån det normativa innebär inte automatiskt att förfarandet är

normkritiskt. Det skulle också kunna, liksom Takács, Goldman och Coleman beskriver, kunna

leda till att icke normativa relationer osynliggörs om dessa inte inkluderas. Att normen är

utgångspunkt för diskussionen garanterar med andra ord varken en normkritisk eller normativ

undervisning.

Det som tydligt skiljer sig mellan denna studies resultat och den bild forskningsbakgrunden

målar upp av lärares sex och samlevnadsundervisning är den tydliga medvetenhet om normer

denna studies deltagare uppvisar. Samtliga nämner vid något tillfälle normer eller rätten att

vara olika, medan tidigare forskning snarare tyder på ett mycket okritiskt förhållningssätt

gentemot normer och om något en inriktning på tolerans av det ’avvikande’. Denna studies

omfång är emellertid för litet för att kunna göra några större generaliseringar över lärarkåren i

stort. Emellertid finns andra indikationer på ett ökat intresse och ökad medvetenhet om

normer inom läraryrket och i förlängningen även sex- och samlevnadsundervisningen, såsom

normers och normkritikens allt större utrymme i branschtidningar, såsom Lärarnas tidning

(2015) och Pedagogiska magasinet (2015), samt Skolverkets material. Då denna studie,

liksom tidigare sådana dock tyder på att lärare saknar utbildning i att hantera sex- och

samlevnadsfrågor i sin undervisning, samt att lärarna i relativt liten utsträckning ger  sex och

samlevnad en självklar plats i sin religionskunskapsundervisning skulle det eventuellt vara av

intresse att vidare studera vilken plats sex- och samlevnadsfrågor ges i de övriga SO-ämnena.

Det skulle också kunna vara av intresse med en komparativ studie mellan skolor som bedriver

sex- och samlevnadsundervisning utifrån ett uttalat normkritiskt perspektiv och skolor som

inte gör det.
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Bilaga

Intervjuguide

Hur gammal är du?

Hur länge har du arbetat som lärare?

Vilken utbildning har du?

Hur stor plats ger du sex- och samlevnadsfrågor i din religionskunskapsundervisning?

-(fördjupande, motiverande, t.ex. hur kommer det sig att...de får så litet/stort utrymme?)

Ligger det (sex-samlevnad) som ett eget arbetsområde/tema eller är det något som

återkommer då och då?

Vad tycker du är det viktigaste med sex- och samlevnadsundervisningen inom

religionskunskapen?

-Vad vill du att eleverna ”tar med sig” därifrån?

-Hur går du tillväga för att de ska få med sig det?

(Om sex och samlevnad ligger som ett eget arbetsområde)

Hur ser ett sådant arbetsområde ut?

Vad använder ni för material/läromedel?

-Hur ser det ut? Vad består det av?

-På vilket sätt arbetar ni med detta i klassen?

-Hur valdes det ut?

-Vad är viktigt att tänka på när man väljer vilket läromedel som ska användas i sex- och

samlevnadsundervisningen?

Vilken sorts diskussionsfrågor utgår ni ifrån?

-Finns det något ni undviker att diskutera? (varför?)

Genomförs undervisningen i helklass eller förekommer några andra konstellationer?

-Vilka?

-Varför?

Finns det några svårigheter med undervisningsområdet?

Är någon aspekt svårare än andra att arbeta med?
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(+ fördjupande, förtydligande)

Hur hanterar du dessa svårigheter?

Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan sex- och samlevnadsundervisning och andra

undervisningsområden i religionskunskapen? T.ex. ...

-Vad skulle du säga skiljer sex- och samlevnadsundervisning inom religionskunskap från den

som ligger inom t.ex. biologi?

Hur mycket fokus låg på undervisning om samlevnad under din lärarutbildning?

(Om liten) Vad bygger du din undervisning på?

Vad är viktigt att tänka på när man undervisar i sex och samlevnad?

- Vilket ra�d skulle du vilja ge till en nyexaminerad lärare som känner sig osäker på hur

denne ska planera och genomföra sin undervisning om sex och samlevnad?


