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Abstract 

 

The aim of this essay was to investigate in what manner sexuality is and has been portrayed 

and represented in course books used in religious studies in Swedish upper secondary school. 

In order to study the progression of how Swedish education has portrayed sexuality, course 

books from the 1970s, the 1990s and 2013 were studied. Moreover, to get a deeper 

understanding of the subject, the curricula from each time period were also investigated. The 

method used was first and foremost a qualitative content analysis, but a quantitative approach 

was also used in some occasions. To get the result of this investigation four questions were 

asked: “In what way is sexuality portrayed in the curricula?”, “Where in the course books is 

sexuality discussed?”, “Which questions regarding sexuality are discussed?” and also “What 

types of sexualities are represented?”. The result of this essay demonstrates the fact that how 

sexuality is portrayed in Swedish course books for religious studies has changed since the 

1970s. By discussing the results with the help of Ambjörnsson’s queer-theoretical analysis, it 

has become clear that Swedish education has gone from a rather heteronormative approach on 

portraying sexuality to a more including one. The subject of sexuality is more nuanced in the 

latest course book, and the subject has been given more space in the books.  However, what 

has remained the same is the fact that only a few of the chapters discussing different religions 

also discuss sexuality. In the course books from previous time periods sexuality was almost 

exclusively discussed in chapters about Islam and Christianity, and even though sexuality is 

discussed in a different manner that is still the case. 

 

 

Key words – Religion, Sexualitet, Läroböcker, Läromedelsgranskning, Queer-teori, 

Innehållsanalys  
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Kapitel 1 – Inledning 

 

 

Eleverna i den svenska skolan lever idag i ett pluralistiskt samhälle, där en mångfald av 

identiteter verkar tillsammans. I styrdokumenten kan man läsa hur det är viktigt att 

undervisningen verkar för att ingen elev känner sig kränkt och diskriminerad, och således är 

det viktigt att undervisningen är medveten och främjar denna pluralistiska miljö. Detta 

inkluderar hur den svenska undervisningen förhåller sig till och förmedlar synen på sexualitet, 

som i Sverige genom åren har sett olika ut. Inom religionskunskap blir framställningen av 

sexualitet extra märkbar, då ämnet är något som är och har varit en del av kursen. Därför kan 

man argumentera att synen på sexualitet, och på vilket sätt undervisningen framställer olika 

former av sexualitet, är extra viktig att granska inom kurserna i religionskunskap. 

 

Något som också har betydelse för undervisningen är valet av läromedel, och det pågår just nu 

en diskussion kring hur och i vilken omfattning lärare bör använda sig av dem.1 Det faktum 

att det sedan 1991 är upptill varje enskild skola och lärare att själv välja läromedel, leder till 

att det blir än mer viktigt att var skola är medveten om vilken litteratur de väljer, speciellt om 

man ser till det faktum att de läromedel som används många gånger är styrande för vilket 

innehåll en undervisning har.2 Som pedagog är det därför högst angeläget att vara medveten 

om vilka läromedel man väljer att använda, samt vilka värderingar dessa läromedel förmedlar. 

Kombinationen av dessa två faktorer, det vill säga synen på sexualitet i religionsundervisning 

samt vad läromedlen förmedlar, är det som denna uppsats kommer att behandla. 

 

1.1 Syfte 

Denna uppsats är en studie av hur sexualitet behandlas och har behandlats inom kursen 

Religionskunskap 1 eller motsvarande nivå på gymnasieskolan. Uppsatsen kommer att 

undersöka hur sexualitet behandlas i de tre läroplanerna Läroplan för gymnasieskolan 70 

(Lgy70), 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) och Läroplan, examensmål 

                                                           
1Wickström, Johan. Didaktisk Textkompetens. Studentlitteratur, 2011, 157. 

2Wickström, Didaktisk Textkompetens, 157. 
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och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Gy11). För att få en tydligare bild 

av hur ämnet sexualitet inom kursen Religionskunskap 1 har sett ut så kommer även 

uppsatsen att studera tre olika läromedel, vilka publicerades några år efter att dessa läroplaner 

trätt i kraft: Religionskunskap för gymnasieskolan från 1975, Religionskunskap för gymnasiet 

från 1999 samt Under samma himmel från 2013. Denna uppsats, vilken kommer att fungera 

som en innehållsanalys, kommer att undersöka i vilka sammanhang samt på vilket sätt 

sexualitet behandlas. Det är en även en komparativ studie, och kommer således att jämföra de 

olika läroplanerna och läromedlen för att se hur progressionen av ämnet sexualitet ser ut, samt 

om det som behandlas i styrdokumenten återspeglas i läromedlen. 

 

 

1.2 Frågeställningar 

För att ge en tydlig bild av hur sexualitet behandlas inom Religionskunskap 1, samt för att se 

hur ämnet tidigare har framställts och diskuterats inom motsvarande gymnasiekurser, har jag 

valt att fokusera på följande frågeställningar: 

 

- Behandlas sexualitet i läroplanerna, och i sådana fall på vilket sätt? 

- Var i läromedlen diskuteras sexualitet? 

- Vilka frågor tas upp när sexualitet diskuteras? 

- Vilka olika sexuella identiteter behandlas och på vilket sätt? 

 

1.3 Teori 

Fanny Ambjörnsson är forskare och lärare på avdelningen för genusvetenskap på Stockholms 

universitet. Ambjörnsson är mycket namnkunnig inom forskningsområdet genusvetenskap, 

och har publicerat flera böcker inom ämnet.3 Vad är queer, vilken Ambjörnsson gav ut år 

2006, fungerar som en introduktionsbok för queeraktivism. I den förklarar och diskuterar hon 

queerteori, vilken är den teori som kommer att fungera som utgångspunkt för att analysera det 

resultat denna studie uppnår. 

 

Queerteori kan vara vanskligt att definiera på grund av två anledningar. Dels är det 

problematiskt av anledningen att den första delen av ordet utgörs av ”queer”, vars 

                                                           
3Stockholms universitet. Ambjörnsson, Fanny. 2016 
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huvudpoäng är att det skall vara svårdefinierat. I tillägg till detta finns det dessutom en mängd 

olika queerteorier vilket problematiserar ytterligare.4 Enligt Ambjörnsson dock, bygger 

queerteori på en grund av poststrukturalistisk uppfattning av hur ett samhälle hänger ihop, där 

en förståelse av sanning, betydelse, språk, identitet och makt är de centrala faktorerna.5 Vidare 

menare hon att denna grund har skapat en queerteori med en mängd centrala teman vilka 

utgör kärnan för teorin. 6 

 

Det första av dessa teman benämner Ambjörnsson som heteronormativitet, det vill säga 

normalisering och avvikelse av olika sexuella identiteter i dels dagens samhälle, men även ur 

ett historiskt perspektiv. Det finns en tradition av att behandla heterosexualiteten som det 

förgivettagna och det mest åtråvärda, medan all annan form av sexualitet betraktas som udda.7 

Där har queerteorin bidragit med ett nytt perspektiv, där man inte ser heterosexualitet som 

något essentiellt. Tvärtom ses heterosexualiteten som något konstruerat vilket har sprungit ur 

en social, historisk och kulturell kontext, vilket leder till att man inom queerteoretiska studier 

gärna undersöker hur den konstruerats.8 Denna kategori innefattar även upprätthållandet av 

denna konstruerade heterosexualitet, där man ser till ”de institutioner, lagar, strukturer, 

relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt 

och allomfattande.”9 Sexualitet utgör det andra temat, där Ambjörnsson resonerar kring synen 

på sexualitet i Sverige. Hon diskuterar även där vad som anses som normalt, samt den 

sexuella värdehierarki som finns i samhället. Det finns, menar Ambjörnsson, en hierarkisk 

ordning gällande sexualitet. Hon utgår ifrån den Gayle Rubins modell för den sexuella 

värdehierarkin, där den högst ansedda sexualiteten ”sker i hemmet, i frivillig, monogam 

tvåsamhet, mellan två personer av motsatt kön [...]”.10 Det tredje temat avhandlar genus, där 

Ambjörnsson diskuterar föreställningar om manligt och kvinnligt, där Judith Butlers 

heterosexuella matris fungerar som utgångspunkt. Slutligen namnger Ambjörnsson trans som 

det sista centrala temat, där hon diskuterar och problematiserar synen på identitet i 

                                                           
4Ambjörnsson, Fanny. Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur, 2006. 8. 

5Ambjörnsson, Vad är queer? 30. 

6Ibid, 30. 

7Ibid, 32. 

8Ibid, 32. 

9Ibid, 32. 

10Ibid,? 51. 



4 
 

kombination med ett essentiellt perspektiv, och queerteorins tankar kring det.11 

 

Det är med fokus på de två första teman, det vill säga heteronormativitet och sexualitet, som 

denna studie kommer att analyseras, ur detta queerteoretiska perspektiv. Dock kommer även 

frågor rörande genus behandlas, då detta ofta är kopplat till frågor rörande sexualitet. Detta 

perspektiv kommer att hjälpa läsaren att få en ökad förståelse för vad det som förmedlas i 

läromedlen har för betydelse, och vilken effekt dess innehåll kan ha på dels undervisnigen 

men även eleverna som blir undervisade. 

 

1.4 Metod 

För att bäst uppnå syftet med studien kommer det metodologiska tillvägagångssättet att bestå 

av en innehållsanalys, vilken är en metod som vanligen används för att upptäcka specifika 

mönster och drag i en text.12 Denna metod har visat sig framgångsrik för att uppnå resultat i 

studier liknande denna, då den används för att upptäcka och få förståelse för ett visst 

fenomens utveckling över en längre tid. En innehållsanalys kan även användas för att jämföra 

två eller flera texter för att upptäcka eventuella likheter och skillnader samt för att tolka och 

analysera synen på vissa specifika grupper i samhället.13 Således är en innehållsanalys en 

lämplig metod att använda i denna studie, då målet är att uppnå ovanstående resultat. Den 

kommer främst att vara kvalitativ, då uppsatsens fokus kommer att ligga på vad som 

diskuteras i så väl läromedlen som läroplanen. Det kommer även att finnas ett kvantitativt 

perspektiv på innehållsanalysen, då studien även kommer ta hänsyn till i vilken omfattning 

ämnet sexualitet behandlas i de olika primärkällorna. 

 

För att bäst besvara frågeställningarna så kommer studien dels att analysera de olika 

styrdokumenten för att se huruvida sexualitet är något som benämns, och huruvida det skett 

en utveckling över tid. Denna analys görs även av läromedlen, och där tas det även hänsyn till 

var i läromedlen ämnet sexualitet behandlas, samt i vilken utsträckning. För att få den bästa 

uppfattningen om hur sexualitet behandlas kommer studien att se till huruvida det är några 

specifika frågor eller ämnen som diskuteras samt huruvida någon specifik religions eller 

                                                           
11Ambjörnsson, Vad är queer? 45 ff. 

12Stausberg, Michael, The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion. Abingdon, Oxon . 

New York: Routledge, 2011. 109. 

13Stausberg, The Routledge Hanbook, 110. 
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tradition diskuteras i samband med ämnet. Denna studie kommer även att studera 

framställningen av olika sexualiteter, genom att undersöka vilka sexuella identiteter som 

specifikt benämns vid namn samt hur de diskuteras, men också genom att studera huruvida 

det är en eller flera former av sexuell identitet som är representerad i diskussionerna kring 

frågor och ämnen rörande sexualitet. 

 

1.5 Material 

För att få en tydlig bild av hur progressionen av sexualitet inom religionskunskap på 

gymnasieskolan sett ut så har samtliga läroplaner utgivna sedan 1970 studerats: 

Läroplan för gymnasieskolan 70 (Lgy70), publicerad av skolverket år 1970, 1994 års 

läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) publicerad av skolverket 1994 samt Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Gy11), publicerad 

av skolverket 2011. Därtill har tre olika läromedel valts ut, vilka primärt valdes ut på grund av 

det år de publicerades. En bok publicerad några år efter att varje läroplan givits ut har 

studerats, för att se hur de värderingar som främjas i läroplanen avspeglas i läromedlen. 

Varför det endast är ett läromedel från vardera tidsperioden som studeras har att göra med 

omfattningen på denna studie; trots att resultatet hade fått mer validitet vid en undersökning 

av flera läromedel så har denna studie ett begränsat utrymme vilket inte gör detta möjligt. 

Nedan följer en presentation på de läromedel vilka valts ut för undersökningen. 

 

- Religionskunskap för gymnasieskolan, författad av Sten Rohde och Erland 

Sundström och är utgiven av Esselte Studium. Denna bok publicerades 1975, och är 266 sidor 

lång. 

– Religionskunskap för gymnasiet, författad av Lars-Göran Alm och utgiven av 

bokförlaget Natur och Kultur. Denna bok publicerades 1999 och är 320 sidor lång. 

– Under samma himmel, författad av Ola Björlin och Ulf Jämterud och utgiven av 

Sanoma utbildning. Denna bok publicerades år 2013 och är 548 sidor lång. 

 

Dessa läromedel har valts ut av på grund av flera olika orsaker, inte enbart på grund av det 

årtal de publicerades. När läromedel från perioden efter 1970 skulle väljas ut fanns det en 

relativt liten urvalsgrupp att välja läromedel utifrån; Religionskunskap för gymnasieskolan var 

en av få böcker vilken tog upp inte bara diverse religiösa livsåskådningar utan också andra 

frågor så som etik och moralfrågor. Denna bok är även en i mängden av flera upplagor, vilket 
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tyder på att den varit väl använd. Religionskunskap för gymnasiet från 1999 valdes ut på 

grund av det faktum att den är en av de mest omfattande böckerna vilka gavs ut åren efter 

lpf94, samt på grund av den är utgiven av Natur och Kultur bokförlag; ett förlag vars 

läromedel är välanvända inom undervisning. Slutligen valdes Under samma himmel ut, vilken 

även den är väldigt omfattande. Med sina drygt 500 sidor tar den upp en mängd olika faktorer 

vilka mer kortfattade läromedel eventuellt missar. Det i kombination med att den gavs ut 

relativt nyligen gör att den förhoppningsvis ger en rättvis bild av vad som bör förmedlas i 

kursen religionskunskap 1 idag. Samtliga av dessa läromedel har ytterligare en sak 

gemensamt: de har alla ett kapitel eller ett avsnitt vilket behandlar sexualitet; något som även 

det var en av anledningarna till att just dessa valdes till undersökningen. 
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Kapitel 2 – Tidigare forskning 

 

 

Forskning inom läromedel är långt ifrån nytt; vad som bör behandlas i dessa böcker och hur 

man förmedlar stoffet på bästa sätt är en diskussion vilken pågått i flera decennier. Trots detta 

är denna diskussion långt ifrån fulländad och högst relevant än idag.14 Johan Wickström 

behandlar detta i sitt bidrag till antologin Religionsdidaktik, där han redogör för hur den 

professionella pedagogen på bästa sätt bör använda läromedel i sin undervisning. Wickström 

menar att många läromedel är problematiska, och han lyfter fram det faktum att många 

läroböcker innehåller framställningar vilka inte stämmer överrens med skolans värdegrund, 

där frågor rörande sexualitet ingår.15 Han hävdar dock att det är omöjligt att hitta en lärobok 

som fungerar perfekt för alla elever i alla undervisningssituationer, texter kommer alltid att 

vara problematiska.16 Istället hävdar Wickström att man ska se dessa texter som en didaktisk 

möjlighet där man har tillfälle att ”reflektera kring, tolka, värdera […] och hantera texter på 

ett konstruktivt sätt”;17 det vill säga att man kan se de problematiska texterna som ett 

undervisningsverktyg. En lärares förmåga att välja och hantera de läromedel som används i 

undervisning menar Wickström är av stor vikt, och relevansen av detta kan man hävda 

förstärks när man ser till den forskning Wickström tar upp, vilken visar att de läroböcker som 

används är starkt styrande för det innehåll vilket behandlas i undervisningen.18 

 

Forskning kring hur sexualitet behandlas och representeras i skolan värld är även det något 

som har pågått under en längre tid, och inte bara inom det svenska utbildningsväsendet. 1994 

redigerade Debbie Ebstein antologin Challenging Lesbian and Gay Inequalities in Education, 

där en rad forskare och författare diskuterar sexualitet; mer specifikt hur man ser på icke-

heterosexualitet inom utbildningsväsendet, där syftet dels var att redovisa hur icke-

heterosexualitet hanterades i skolans värld men även att skapa en antologi vilken skulle hjälpa 

till att fylla den kunskapslucka vilken Epstein menade var tydlig. 19 Ett decennium senare 

                                                           
14Wickström, Didaktisk textkompentens, 157. 

15Ibid, 158. 

16Ibid, 164. 

17Ibid, 167. 

18Ibid, 157. 

19Epstein, Debbie (red.). Challenging Lesbian and Gay Inequalities in Education. Buckingham: Open Univ. 
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publicerade Epstein, tillsammans med Sara O'FLynn och David Telford, ytterligare en bok 

vilken avhandlar sexualitet i skolor för barn och ungdomar i varierade åldrar. De diskuterar 

bland annat hur sexualitet som ämne tas upp i undervisningen för ungdomar i 

gymnasieskolan,20 men även hur heterosexualitet fungerar som norm, och queera sexualiteter 

exkluderas.21 

 

Detta är även en slutsats vilken går att läsa i Kevin Kumashiros Troubling Education. Där 

diskuterar han olika minoritetsgrupper där queera sexualiteter, vilket i detta sammanhang 

innebär de former av sexualitet som inte är heterosexualitet, ingår.22 Kumashiro avhandlar 

bland annat olika teorier gällande undervisning vilka ska motverka förtryck gentemot dessa 

minoritetsgrupper. Han diskuteras dock inte bara queera sexualiteter; Kumashiro har ett 

intersektionellt perspektiv och tar även upp andra minoriteter vilka kan finnas i ett klassrum 

så som en viss etnicitet.23 Ett av hans huvudbegrepp är ”andrefiering”, vilket han menar är det 

som sker i undervisningen för dessa minoritetsgrupper. Han hävdar att dessa grupper 

bestående av olika minoriteter placeras in i fack vilka står utanför normen, och att de ses som 

det icke-normativa eller ”det andra”.24 Hans resonerar sedan kring olika praktiska 

tillvägagångssätt för hur en undervisningssituation kan och vanligen ser ut för dessa 

minoritetsgrupper, till exempel så diskuterar han hur man inom skolans värld ofta bidrar till 

en ofullständig kunskapsbild, bland annat genom val av läromedel och hanteringen av dessa 

läroböcker. 25 

 

Även Deborah Youdell har behandlat hur sexualitet har en stark koppling till skolans värld.  

År 2005 genomförde hon en empirisk studie, där hon studerar en grupp femton- och 

sextonåriga brittiska flickor. Hennes primära fokus ligger på hur dessa flickors sexualitet 

konstrueras, och detta i kombination med det faktum att de identifierar sig som kvinnor.26 En 

                                                                                                                                                                                     
Press, 1994, 5. 

20 Epstein, Debbie, O'Flynn, Sarah & Telford, David. Silenced Sexualities in Schools and Universities. Trentham: 

Stoke on Trent, 2003. 51. 

21 Epstein, O'Flynn, & Telford, Silenced Sexualities in Schools and Universities, 55. 

22 Kumashiro, Kevin. Troubling Education. New York: RoutledgeFalmer, 2002, 4. 

23 Kumashiro, Troubling Education, 42. 

24 Ibid, 3. 

25 Ibid, 40. 

26 Youdell, Deborah. Sex–gender–sexuality: How sex, gender and sexuality constellations are constituted in 

secondary schools, 249. 
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av hennes slutsatser är att skolans värld är ett sammanhang där sexualitet konstrueras, och att 

det är heterosexualiteten som är normen.27 

 

Att sexualiteten är något som konstrueras och reproduceras inom skolans värld diskuteras 

även i Sverige. I Lena Martinsson och Eva Reimers antologi Skola i Normer avhandlas 

diverse normer vilka framträder i den svenska skolan, där heterosexualiteten är en av dem. Ett 

exempel på detta finns att läsa i Jenny Bengtssons bidrag till boken, där hon beskriver hur det 

i många läromedel fanns anspelningar på sexualitetskodade gränser.28 

 

Att läromedel har förmågan att konstruera och reproducera vissa föreställningar gällande 

sexualitet var ett ämne som behandlas i skolverkets rapport 285. I rapporten I enlighet med 

skolans värdegrund?: En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion 

och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker redovisades det regeringsuppdrag 

vilket bestod av en läromedelsgranskning av ett urval av skolböcker i grundskolan och 

gymnasieskolan.29 De läromedel som studerades var fördelade på fyra olika ämnen, där 

religionskunskap var ett av dem. Syftet med uppdraget var att granska läromedlen för att 

kunna ge en uppfattning om hur dessa böcker påverkade undervisningen i frågor rörande kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexualitet samt funktionshinder,30 samt 

huruvida de läromedel som analyserades stämde överens med den värdegrund vilken beskrivs 

i läroplanen. Det resultat som fastställdes efter detta uppdrag gällande sexualitet i+ läromedel 

var bland annat att det var heterosexualiteten som till absolut störst del var representerad. 

Homosexualitet fick endast utrymme när man lyfte fram den som något specifikt och 

problematiskt, och andra former av sexualitet fick ytterst marginellt med utrymme 

överhuvudtaget.31 Man lyfter även fram en studie vilken RFSL utförde år 2003, där sexualitet 

i läromedel studeras, och där liknande resultat ernåtts.32 

                                                           
27Youdell, Sex–gender–sexuality: How sex, gender and sexuality constellations are constituted in secondary 

schools, 267. 

28 Martinsson, Lena och Reimers, Eva (red.). Skola i normer. Malmö: Gleerup, 2014, 50. 

29 Skolverket. I enlighet med skolans värdegrund?: En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, 

kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Rapport 285. Västerås: Edita, 2006, 5. 

30 Skolverket. I enlighet med skolans värdegrund?: En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, 

kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, 6. 

31 Skolverket. I enlighet med skolans värdegrund?: En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, 

kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, 42. 

32 Ibid 10. 
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Sexualitet i det svenska utbildningsväsendet är en diskussion vilken är högst aktuell än idag, 

år 2016. RFSU har, tillsammans med en mängd forskare vilka är aktiva inom ämnet, nyligen 

publicerat en bok där man avhandlar sexualitet bör undervisas i de samhällsorienterade 

ämnena på grundskolan och gymnasiet. Man lyfter fram det faktum att det tveklöst är något 

som bör behandlas i all undervisning, då finns tydliga riktlinjer för det i en stor majoritet av 

styrdokumentens läroplaner och kursplaner.33 Denna bok, hoppas författarna, kan fylla ett 

syfte för verksamma lärare genom att täcka upp eventuella kunskapsluckor som finns kring 

ämnet, då det inte är självklart att alla pedagoger utbildats inom detta.34 

 

I denna antologi skriver även Lena Roos ett kapitel vilket är av stor relevans för denna 

uppsats då den avhandlar just sexualitet och religion. Roos menar att det kan vara 

problematiskt att ställa frågan hur en viss religion ser på exempelvis sexualitet, då alla de 

stora religiösa traditionerna är gamla traditioner med en lång utveckling bakom sig. Detta 

innebär att det finns en mängd tolkningar och traditioner inom varje religion; således är det 

svårt att dra alla som identifierar sig med en viss religion över en kam.35 Roos problematiserar 

också det synsätt som man ofta har kring religion i den svenska undervisningen idag. Hon 

menar att när man diskuterar religion i kombination med ett annat ämne så som exempelvis 

sexualitet, så utgår denna diskussion ifrån ett sekulariserat modernt perspektiv där sexualitet 

inte igår i religion till att börja med. Denna föreställning är relativt ny, och det är viktigt att 

vara medveten om att exempelvis normer gällande sexualitet ofta ses som en självklar del 

inom majoriteten av de religioner vi studerar.36 Roos fortsätter sedan med att diskutera många 

ämnen vilka brukar tas upp i religionsläromedel i samband med sexualitet, så som vilka 

normer som finns inom specifika religioner, äktenskap och trohet samt synen på huruvida 

sexualitet är av ondo eller godo.37 Denna bok, hoppas författarna, kan fylla ett syfte för 

verksamma lärare genom att täcka upp eventuella kunskapsluckor som finns kring ämnet, då 

                                                           
33 Lindberg, Katarina och Olsson, Hans (red.). Samhällskroppen – Om samhälle, kön och sexualitet. Ett 

kunskapsmaterial för lärare i samhällsorienterade ämnen i grunnskolan och gymnasieskolan. RFSU, 2016, 6. 

34 Lindberg och Olsson (red.). Samhällskroppen – Om samhälle, kön och sexualitet. Ett kunskapsmaterial för 

lärare i samhällsorienterade ämnen i grunnskolan och gymnasieskolan, 6. 

35Roos, Lena. Religion och sexualitet. RFSU, 2016, 93. 

36Roos, Religion och sexualitet, 93. 

37Ibid, 93 ff. 



11 
 

det inte är självklart att alla pedagoger utbildats inom detta.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Lindberg och Olsson (red.). Samhällskroppen – Om samhälle, kön och sexualitet. Ett kunskapsmaterial för 

lärare i samhällsorienterade ämnen i grunnskolan och gymnasieskolan. 6. 
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Kapitel 3 – Undersökning 

 

 

3.1 Sexualitet i Läroplaner och Kursplaner 

I Lgy70 finns det ingen underrubrik som benämns som ”värdegrund” eller liknande, dock kan 

man i den allmänna delen utröna vissa värderingar som skall förekomma. Under 

rubriken ”Elevernas social utveckling” går det att läsa följande: ”under skoltiden bör frågor 

som rör hem och familj behandlas i samband med undervisningen”, ”Skolan […] bör 

orientera om könsrollsfrågan” samt att ”Skolan skall skapa förståelse för de grupper som har 

särskilda problem i det moderna samhället”39, dock benämns inte sexualitet specifikt. Studerar 

man de kursplaner som tillhör Lgy70 så blir det snart tydligt att det även där är svårt att få 

fram någon form av enhetlig syn på vilka värderingar undervisningen skall ha, då dessa 

kursplaner minst sagt kan beskrivas som korfattade. I kursplanen för Religionskunskap finns 

det två underrubriker: Mål och huvudmoment, vilka innehåller fyra respektive sex kortfattade 

punkter. Ingen av dessa punkter behandlar sexualitet, däremot så kan man läsa att målen för 

eleven innefattar att ”orientera sig om väsentliga moraliska […] problem särskilt i vår egen 

tid”40 och under rubriken ”Huvudmoment” finner man punkten ”Etiska och moraliska 

frågor”.41Ingen av dessa punkter benämner sexualitet, men det är inte orimligt att påstå att 

sexualitet skulle kunna behandlas när man diskuterar moral och etik i kursen 

Religionskunskap 1. 

 

I Lpf94 däremot, finns det etablerat en gemensam värdegrund vilken all utbildning skall 

spegla och främja. I första avsnittet av värdegrunden går det att läsa hur ”människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de 

värden som skolan skall gestalta och förmedla”,42 dock benämns ej sexualitet eller någon 

form av sexuell läggning. Ser man till kursplanen i kursen Religionskunskap A så är den mer 

omfattande än sin motsvarighet från 1970, men förhållandevis liknande innehållsmässigt. 

Även i denna kursplan diskuteras ämnesområden inom vilka man skulle kunna avhandla 

sexualitet som ämne, till exempel så är ett av målen för kursen är att ”eleverna ska få 

                                                           
39 Läroplan för gymnasieskolan 70, Stockholm: Skolverket, 1970, 15. 

40Läroplan för gymnasieskolan 70, 177. 

41Ibid, 177. 

421994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Stockholm: Skolverket, 1994, 4. 
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möjlighet att reflektera över existentiella och etiska frågor utifrån olika perspektiv”, och efter 

kursens avslut skall eleven ”kunna arbeta allt mer med […] moralfrågor”.43 Sexualitet som 

enskild kategori benämns dock aldrig. 

 

Gy11, likt Lpf94, inleds med ett avsnitt om den svenska skolan gemensamma värdegrund. 

Initialt berättas det om vilka värden all utbildning skall förmedla, och även här understryker 

man vikten av alla människors lika värde. Jämställdhet mellan kvinnor och män är även det 

något som tas upp, samt solidaritet mellan människor.44 Under rubriken ”Förståelse och 

medmänsklighet” kan man läsa följande: 

 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 

ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.45 

 

Här följer läroplanen den diskrimineringslag vilken trädde i kraft år 2009.46 I och med den tas 

alltså sexualitet upp, då man specifikt diskuterar hur ingen människa skall utsättas för 

diskriminering på grund av sin sexuella läggning. Att sexualitet tas upp som en enskild 

kategori är även något som fortsätter i kursplanen för Religionskunskap 1. Likt de äldre 

kursplanerna så finns här ett avsnitt vilket beskriver det centrala innehållet i kursen med ett 

antal punkter vilka listar specifika arbetsområden som läraren bör fokusera på. En av dessa 

punkter, som ej funnits i de äldre läroplanerna, säger att kursen skall behandla ”Religion i 

relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet”.47 Detta är även något 

som speglas i de betygskrav som finns, där eleven för att få betyg E översiktligt skall 

kunna ”redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och 

socioekonomisk bakgrund”.48 

 

3.1.1 Sammanfattande analys 

Vid en granskning av utvecklingen av läroplanerna för gymnasieskolan så det blir tydligt att 

                                                           
431994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, 62. 

44Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Stockholm: Skolverket, 

2011, 5. 

45Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 .5. 

46
 Sveriges Riksdag. Diskrimineringslag (2008:567). 2014 

47 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 138. 

48Ibid, 139. 
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det har skett förändringar genom åren. Den största skillnaden skulle många hävda är tydligast 

mellan de två läroplanerna Lgy70 och Lpf94, medan det är lättare att se fler likheter mellan 

Lpf94 och Gy11 då de är strukturerade på liknande sätt. Detta betyder dock inte att det inte 

finns olikheter mellan de två senare läroplanerna, vilket blir speciellt tydligt när man studerar 

framställningen av sexualitet. 

 

En väsentlig skillnad mellan Lgy70 och de andra två läroplanerna är att det inte finns 

beskrivet någon gemensam värdegrund vilken all undervisning ska följa, vilket de andra två 

läroplanerna har. Dock finns det som sagt en del grundläggande värderingar representerade; 

bland annat diskuteras vikten av en kunskap kring ”könsrollsfrågan”. Detta kan ha sin 

förklaring i den andra vågens kvinnorörelse vilken tog sin början i mellan 60- och 70-talet, 

vilken Ambjörnsson i sin bok hävdar har många likheter med den gayrörelse vilken verkade 

under samma tid.49 Jämställdhet mellan könen fortsätter sedan att vara en viktig fråga i Lpf94, 

då man i den gemensamma värdegrunden benämner detta som något vilken all undervisning 

skall innehålla, men sexualitet verkar vara en icke-fråga även i denna läroplan. 

 

Det faktum att det inte är förrän i Gy11 som sexualitet diskuteras kan te sig en aning 

anmärkningsvärt; att folk hade olika sexuella läggningar var något som blev mycket 

uppmärksammat på 80-talet i Sverige,50 och detta i kombination med den queer-rörelse som 

växte fram i början på 90-talet kan man hävda borde ha lett till en vilja att framställa olika 

sexualiteter mer nyanserat och representativt. Detta uppmärksammas dock först i Gy11, i och 

med att läroplanen citerar den ovannämnda diskrimineringslagen i sin värdegrund. Denna 

skulle också kunna vara anledningen till att man i kursplanen för Religionskunskap 1 skriver 

hur man skall behandla religion i förhållande till sexualitet, något man inte diskuterat i 

kurplanerna från de tidigare perioderna. Tolkar man detta ur ett queer-teoretiskt perspektiv går 

det att hävda att anledningen till varför sexualitet inte uppmärksammades tidigare är för att 

det inte är något som syns på utsidan, något som Ambjörnsson diskuterar i sitt kapitel om 

heteronormativitet. Hon menar att på grund av det faktum att till skillnad från exempelvis 

kön, så är det svårt att se vilken sexuell läggning en person har, vilket i sin tur gör att det blir 

lättare att bortses ifrån.51 

 
                                                           
49Ambjörnsson, Vad är queer, 13. 

50Ibid, 16. 

51Ambjörnsson, Vad är queer, 45. 
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3.2 Var tas sexualitet upp? 

I läroboken Religionskunskap för gymnasieskolan från 1975 så behandlas de frågor vilka kan 

kopplas till sexualitet i majoriteten av fallen separat från en viss religion eller livsåskådning. 

Undantaget är när man behandlar synen på äktenskap och familjekonstellationer, vilket görs 

när man diskuterar olika religioner. Bland annat så beskrivs det i kapitlet om islam hur det i 

Koranen står att en man har rätt i flera hustrur,52 och i kapitlet ”kinesiska religioner” går det 

att läsa hur man inom Konfucianism tillåter månggifte och konkubinsystem.53 Majoriteten av 

de frågor som rör sexualitet finner man dock i kapitlet om moralfrågor, där man inledningsvis 

använder sexuella förbindelser som ett exempel på något som kan resoneras kring moraliskt.54 

Längre fram i detta kapitel finner man sedan en sektion som benämns som ”praktiska 

moralfrågor”, och här avhandlas merparten av frågor och fenomen gällande sexualitet.55 

 

I Religionskunskap för gymnasiet (1999) så avhandlas sexualitet i relativt liten grad i de 

avsnitt som diskuterar diverse religioner. I två av kapitlena behandlas frågor gällande 

sexualitet aningen mer utförligt: Det om islam56 samt ett avsnitt som 

diskuterar ”naturreligionen” vilken Yorubafolket praktiserar.57 I kapitlen om övriga religioner 

tar man knappt upp någon fråga vilken kan kopplas till sexualitet och gör man det är det 

endast flyktigt.58 De frågor som berör ämnet sexualitet finns istället att finna senare i boken, i 

kapitlet som behandlar moral och etik.  Under rubriken ”Moral är att välja” diskuterar man 

olika frågor vilka berör sexualitet, och gör detta i kombination med moraliska frågor och 

dilemman. 

 

I Under samma himmel från 2013, som är en betydligt mer omfattande bok, avhandlas 

sexualitet jämförelsevis i större utsträckning. Man tar i detta läromedel även upp sexualitet i 

kombination med religion, det är dock endast i två av de kapitlen som detta diskuteras: De 

som handlar om kristendom59 och islam.60 I övriga kapitel vilka behandlar diverse religiösa 

                                                           
52Sten Rohde och Erland Sundström. Religionskunskap för Gymnasieskolan. Esselte Studium, 1975, 115. 

53Rohde och Sundström, Religionskunskap för Gymnasieskolan, 75. 

54Ibid, 233. 

55Ibid, 243 

56Alm, Lars Göran. Religionskunskap för Gymnasiet. Natur och Kultur förlag, 1999, 133. 

57Alm, Religionskunskap för gymnasiet, 20. 

58Alm, Religionskunskap för gymnasiet, 37. 

59Björlin, Ola och Jämterud, Ulf. Under Samma Himmel. Sanoma utbildning, 2013, 210. 
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livsåskådningar så diskuteras ej frågor kopplade till sexualitet. Sexualitet tas även flyktigt upp 

när icke-religiösa livsåskådningar avhandlas.61 Merparten av de frågor som är kopplade till 

sexualitet behandlas i slutet av boken. Man har, tillskillnad från de övriga läromedlen, ej valt 

att diskutera dessa frågor i kapitlet om moral; de tas istället upp i ett avsnitt vilket 

benämns ”Etik i praktiken”. Detta betyder dock inte att man inte diskuterar moral i 

kombination med sexualitet. Det finns en underrubrik vilken lyder ”Sexualitet och moral” i 

kapitlet,62 men man har valt att inte inkludera detta i kapitlet ”Människan och moralen. 

 

3.2.1 Sammanfattande analys 

Det första som blir tydligt vid studerandet av dessa läromedel är att strukturen på dem är 

relativt lika varandra om man ser till var sexualitet diskuteras, samt hur stor plats ämnet får 

uppta i läromedlen. Samtliga böcker har en egen sektion där sexualitet diskuteras, och det 

avsnittets storlek i förhållande till respektive läromedels omfattning är ungefär lika stor i varje 

bok. Det kapitlet där sexualitet diskuteras är även det i stort sett detsamma i samtliga kapitel; 

alla faller under kategorin etik och moral, där sexualitet tas upp i samband med praktiska 

moralfrågor. Ser man till hur sexualitet är representerat i de övriga kapitlen så ser det även där 

väldigt lika ut. Sexualitet tas sällan upp i de kapitel som avhandlar olika livsåskådningar, och 

när det gör det får det relativt liten plats. 

 

Det har dock skett en förändring över tid, vilken blir tydlig när man jämför böckerna. I 

Religionskunskap för gymnasieskolan och i Religionskunskap för gymnasiet diskuteras frågor 

kopplade till sexualitet i ytterst begränsad mängd i dessa kapitel, och de frågor som diskuteras 

handlar endast om äktenskapet och de regler och traditioner som finns kring detta. I Under 

samma himmel däremot, avhandlas sexualitet (om än kortfattat) som ett separat ämne då man 

förutom att avhandla frågan om äktenskap även diskuterar synen på olika sexuella identiteter 

inom kristendom och islam. Sexualitet har således fått större utrymme i läromedel för 

religionskunskap, då det inte längre endast avhandlas som en enskild kategori. Detta skulle 

kunna ha sin förklaring i det faktum att queer-rörelsen vilken Ambjörnsson diskuterar växte 

fram på 90-talet.63 Att olika former av sexualitet blev mer synliggjorda skulle man kunna 

                                                                                                                                                                                     
60Björlin och Jämterud, Under samma himmel, 235. 

61Ibid, 366. 

62Ibid, 499. 

63Ambjörnsson, Vad är queer, 22. 
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hävda har lett till att ämnet sexualitet blivit mer aktuellt att diskutera och problematisera, och 

vilket då har satt sina spår i undervisningen. En annan förklaring skulle även här kunna finnas 

i diskrimineringslagen från 2009. Att det faktiskt är lagstadgat att ingen person skall känna sig 

kränkt på grund av sin sexuella läggning bör ha fått konsekvensen att man i samhället såväl 

som i undervisningen har problematiserat den existerande framställningen av olika 

sexualiteter, vilket i sin tur skulle kunna ha lett till viljan att ge en bredare och mer nyanserad 

bild av ämnet. 

 

3.3 Vilka frågor behandlas? 

I Religionskunskap för Gymnasieskolan (1975) så är det endast frågor rörande äktenskapet 

som tas upp när man diskuterar diverse religiösa livsåskådningar, däremot avhandlas 

sexualitet i större utsträckning i kapitlet ”Moral och religion”. Avsnittet ”Praktiska 

moralfrågor” inleds med att äktenskap, familj och skilsmässa diskuteras i kombination med 

religiösa livsåskådningar, främst med kristendomen. Äktenskap i ”islamländer” nämns kort; 

utöver det är det endast kristna inriktningars syn på äktenskap som diskuteras.64 Man 

resonerar exempelvis kring skillnaden på synen på skilsmässa inom protestantism och 

katolicism, och vad detta får för konsekvenser. Utvecklingen av nya samlevnadsformer 

diskuteras även, och att det i Sverige har blivit allt vanligare att inte ingå i äktenskap. Man tar 

där upp begreppet ”kärnfamilj”, vilket definieras som ”Far, mor och barn”,65 och man 

problematiserar kärnfamiljens status då den benämns som sårbar och isolerad. Avsnittet 

fortsätter sedan med rubriken ”Sexualmoral”, där man hävdar att det finns ett starkt samband 

mellan moral och religion, och att det ofta visar sig i frågor kring sexualitet. 66 Man tar upp 

det faktum att den kristna moralen ofta använts som ett verktyg till att begränsa sexualitet till 

äktenskapet, så som att avråda från onani och homosexualitet. Det faktum att det inom 

kristendom traditionellt sett getts större sexuell frihet till män än till kvinnor tas upp, och att 

detta även är fallet inom islam.67 Det är främst kristen tradition som behandlas i detta avsnitt; 

den tas även upp när man diskuterar preventivmedel. Man diskuterar då hur 

preventivteknikens utvecklats, och att den katolska kyrkan ställer sig avisande till 

                                                           
64Rohde och Sundström, Religionskunskap för Gymnasieskolan, 243 ff. 

65Rohde och Sundström, Religionskunskap för Gymnasieskolan, 246. 

66Ibid, 247. 

67Ibid, 247. 
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preventivmedel.68 Katolicism diskuteras även under det nästkommande avsnittet, där abort 

diskuteras. Inledningsvis definierar man vad en abort innebär, och förklarar kortfattat de olika 

moraliska ståndpunkterna vilka är vanligas: Å ena sidan lyfter man fram hur det befruktade 

ägget kan ses som en del av kvinnans kropp vilken hon har rätt att bestämma över, å andra 

sidan tar man upp hur det kan ses som ett påbörjat liv vilket bör ha samma rättigheter som ett 

fött barn. Därefter lyfts den katolska kyrkans åsikter fram, vilket också är den enda religionen 

vilken diskuteras i samband med denna fråga. Slutligen diskuterar man hur det ser ut i Sverige 

idag, och vilka lagar och regler som gäller.69 

 

I kapitlen om diverse livsåskådningar i Religion för gymnasiet (1999) tas det kortfattat upp 

vad som vanligtvis är brukligt för äktenskap och familjekonstellationer,70 men inga frågor 

rörande sexualitet i övrigt. Dessa finner man senare då avsnittet ”Moral är att välja” inleds 

med en sektion om familjen, vilket inkluderar en relativ lång diskussion kring vad sexualitet 

är, samt några moraliska frågor vilka man brukar diskutera.71 Den primära fokusen ligger på 

otrohet, vilket diskuteras i relativ stor utsträckning. Man inleder diskussionen med att säga att 

ett parförhållande ”måste ha ett drag av exklusivitet” och att många ser den sexuella samvaron 

som det som gör paret exklusivt, vilket i sin tur leder till en förväntad trohet. Man listar sedan 

faktorer som skulle kunna leda till att en människa bryter mot detta löfte, så som hur man har 

varit i tidigare förhållanden, vardagens tristess eller ”den blöta festen”.  Efter detta går man 

sedan vidare med att diskutera huruvida det kan vara moraliskt okej att vara otrogen, ifall man 

ska tala om för sin partner i de fall där en otrohet uppstått, och man listar några perspektiv 

vilka man skulle kunna diskutera detta från.72 Avsnittet om sexualitet fortsätter sedan med att 

ta upp abortfrågan, och huruvida det är moraliskt rätt att göra en abort. Initialt beskrivs lagen, 

och man beskriver att det enligt svensk lag är tillåtet med abort, men att lag och moral inte 

nödvändigtvis behöver gå hand i hand. Man tar upp frågor som vanligen diskuteras i samband 

med abort, så som var man ska dra gränsen för när ett liv börjar och huruvida det är moraliskt 

försvarbart med abort när det inte är det med mord. Man pekar sedan på vanliga argument 

vilka kan försvara abort, så som graviditet vid våldtäkt eller ett sjukt foster, men ställer sedan 

                                                           
68Rohde och Sundström, Religionskunskap för Gymnasieskolan 249. 

69Ibid, 251. 

70Alm, Religionskunskap för gymnasiet, 133. 

71Alm, Religionskunskap för gymnasiet, 291. 

72Ibid, 291 ff. 
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frågan om dessa argument verkligen är tillräckliga för att motivera en abort.73 Argumentet att 

en kvinna bör ha rätt till sin egen kropp diskuteras överhuvudtaget inte. 

 

I Under samma himmel (2013) diskuteras ett fåtal frågor gällande sexualitet i de avsnitt som 

behandlar de religiösa livsåskådningarna kristendom och islam. I kapitlet om kristendom tar 

man upp synen på olika sexuella läggningar inom religionen, och hur den vanligaste 

ståndpunkten är att man som kristen respekterar homosexuella personer men att man inte 

accepterar samkönade äktenskap.74 I kapitlet om islam så lyfter man under 

rubriken ”Muslimsk etik” fram att den etik som finns inom islam ofta krockar med den 

värdebas som finns i Sverige. Man menar att det inom traditionell islam inte är etiskt rätt med 

homosexualitet, likaså med otrohet eller annan sexuell samlevnad utanför äktenskapet, och att 

detta många gånger krockar med de åsikter som finns i det svenska majoritetssamhället. Man 

poängterar också att denna krock kan ske med andra religioner vilka praktiseras i Sverige, och 

ger kristendom som exempel.75 

 

I kapitlet ”Praktisk etik” fortsätter sedan frågor kring sexualitet att diskuteras. Även här inleds 

kapitlet med att diskutera otrohet, då man behandlar ärlighet och trohet i relationer. Man tar 

upp det faktum att de flesta par-förhållanden är exklusiva, dock lyfter man här fram det 

faktum att det existerar andra former av par-relationer, men att de är ovanliga. Man 

problematiserar sedan definitionen av otrohet, och försöker bena ut var gränsen för otrohet 

går.76 Kapitlet fortsätter sedan med att diskutera sexuell identitet, och det lyfts fram som en av 

de viktigaste faktorerna i skapandet av vår självbild. Man beskriver attityden gentemot olika 

sexuella läggningar i Sverige som tolerant och öppen, men problematiserar det genom att 

diskutera det faktum att det ofta förekommer diskriminering och kränkande behandling av 

personer som identifierar sig som homo-, bi- och transpersoner.77 Kapitlet avhandlar även 

sexualitet och moral, där man diskuterar det faktum att det i många kulturer finns tydliga 

åsikter om vad som är moraliskt rätt när det gäller sexualiteten. Man lyfter fram diverse frågor 

som vanligen diskuteras utifrån ett moralperspektiv, så som sex utanför äktenskapet, 

pornografi eller sex med många olika personer. Det faktum att det inom många religioner är 
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vanligt att de moraliska regler som gäller för sexualitet handlar om begränsning tas upp, men 

man poängterar även att det inte går att dra alla utövare av en specifik religion över en kam, 

då det finns en mångfald av tolkningstraditioner.78 

 

Slutligen avhandlas abort, och en mängd olika moraliska ståndpunkter vilka kan diskuteras i 

kombination med denna fråga. Ett scenario målas upp, där ett par som redan har två barn får 

reda på att de väntar ett tredje, vilket inte var planerat. Olika perspektiv på detta scenario samt 

abortfrågan överlag beskrivs, så som det faktum att kvinnan har rätt till sin egen kropp, att det 

är komplicerat att avgöra när ett foster blir en människa, samt huruvida man ställer sig i de 

fall där modern eller fostret riskerar en sjukdom.79 Slutligen diskuterar man ett alternativt 

scenario, där en kvinna utan partner vill bli gravid med hjälp av insemination. Man resonerar 

sedan kring frågor vilka kan tänkas vara av relevans i detta sammanhang, så som vad kvinnan 

ska tänka på när hon väljer donator, samt diverse moraliska ståndpunkter vilka kan finnas i en 

diskussion kring konstgjord befruktning.80 

 

3.3.1 Sammanfattande Analys 

Efter att ha studerat vilka frågor som tas upp i samband med en diskussion kring sexualitet i 

dessa läromedel så blir det tydligt att det skett en förändring i hur man tänker kring sexualitet i 

Sverige. Det finns dock vissa tendenser vilka går att finna i boken från 1975 som även går se i 

den från 2013. Detta blir extra tydligt om man ser till frågor rörande sexualitet i kapitlen vilka 

behandlar olika religiösa livsåskådningar. För det första avhandlar samtliga läromedel 

sexualitet i dessa kapitel genom att diskutera regler för äktenskap och förhållande. I 

Religionskunskap för gymnasieskolan (1975) och i Religionskunskap för gymnasiet (1999) är 

dessa de enda frågor vilka kan kopplas till sexualitet som tas upp i dessa kapitel. 

 

Vad som dock är anmärkningsvärt är att man inte diskuterar frågor kopplade till sexualitet i 

alla de kapitel som behandlar religiösa livsåskådningar. Faktum är att frågor rörande sexualitet 

till största del endast behandlas i kapitlen om islam och kristendom, med några få undantag. I 

Religionskunskap för gymnasieskolan diskuterar man hur det inom islam är tillåtet för en man 

att ha flera fruar, vilket också görs i Religionskunskap för gymnasiet. Detta är inte fallet i 
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Under samma himmel; där diskuterar man istället synen på homosexualitet och sex utanför 

äktenskapet, vilken man menar kan krocka med den syn som vanligen finns i det svenska 

samhället. Det som samtliga kapitel har gemensamt är att den syn på sexualitet som finns 

inom islam framställs som relativt annorlunda än den som man i Sverige ofta är van vid. Den 

form av andrefiering vilken Kumashiro diskuterar i sin Troubling Education81 skulle man 

kunna hävda kommer till uttryck i samtliga av dessa kapitel, då man skapar ett vi och dem- 

tänk genom att inte nyansera bilden av synen på sexualitet inom islam. 

 

Det går förvisso att finna en viss progression av detta ämne; i Under samma himmel skriver 

man att detta är ett problem vilket även gäller kristendomen exempelvis; och det skulle man 

hävda leder till att islam inte är det enda som framstår som ”det andra”. Dock kvarstår faktum 

att Sverige idag är ett höst sekulariserat land, där majoriteten av alla svenskar inte identifierar 

sig som kristna. Således gör det faktum att man lyfter fram kristendom som en religion vilken 

också kan ha värderingar vilka motsäger de som till stor del är representerade i det svenska 

samhället inte att bilden av islam blir mer nyanserad. Den är istället fortsatt ensidig, och man 

nämner inte att synen på sexualitet kan skilja sig mellan olika muslimska grupper och 

individer. Dessutom, i och med att man inte nyanserar bilden av kristna och muslimers syn på 

olika sexuella identiteter utan istället ställer dem mot varandra, målar man upp ett scenario där 

det är oförenligt att vara homosexuell och kristen eller muslim. 

 

Detta är problematiskt på grund av olika anledningar; dels på grund av att detta är en felaktig 

bild som representeras då det naturligtvis finns personer som är både homosexuella och 

kristna eller muslimer. Dessutom visar tidigare forskning att det finns en tendens att vilja 

generalisera religiösa grupper; man vill gärna kunna diskutera hur en viss religion (i detta fall 

kristendom och islam) ser på exempelvis sexualitet.82 Det är dock orimligt att alla som 

identifierar sig som kristna eller muslimer tycker lika, vilket är något som framställs i och 

med denna generalisering. Därtill blir även en form av andrefiering av personer vilka 

identifierar sig som exempelvis kristna eller muslimer tydlig i detta avsnitt. I kapitlet 

angående sexualitet beskrivs det hur de flesta i det svenska samhället har en öppen och 

accepterande attityd gentemot queera sexualiteter. Detta i kombination med att homosexualitet 

och dessa två religiösa livsåskådningar framställs som oföreneliga bidrar till en uppfattning 

om att dessa grupper inte är en del av det svenska majoritetssamhället; dessa grupper och de 
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som identifierar sig med dem står utanför. 

 

 

Ytterligare en sak vilken samtliga böcker behandlar är hur man ska bete sig i en relation med 

en annan människa. Olika perspektiv på hur ett förhållande bör se ut framställs, dock så görs 

det på olika vis i alla böcker. I Religionskunskap för gymnasieskolan avhandlas detta i 

diskussionen kring kärnfamiljen, där man problematiserar det faktum att detta är den 

vanligaste samlevnadsformen då man lyfter fram och diskuterar andra sätt att leva på. Men 

trots att man lyfter olika alternativ till ett förhållande så utgår man från det faktum att 

kärnfamiljen där det vuxna paret beskrivs som en mamma och en pappa är den vanligaste 

samlevnadsformen. Detta får konsekvensen att denna form av relation ses som ”det normala” 

medan alla andra alternativ blir ”det andra”.  Att det finns en specifik form av parrelation 

vilken är det normala går även att känna igen i Religionskunskap för gymnasiet; vilket blir 

extra tydligt i diskussionen kring otrohet. Då avsnittet med namnet ”familjen” inleds med 

frasen ”grunden för en familj är att en kvinna och en man tillsammans kan skapa ett nytt liv”83 

skapas en vad man kan hävda rätt tydlig bild för vilket sorts förhållande som är önskvärt. 

Denna bild förstärks ytterligare i och med påståendet att ett förhållande måste ha ett drag av 

exklusivitet; det är den faktorn som gör det till ett förhållande. 

 

Bilden av hur en parrelation kan se ut nyanseras dock något i Under samma himmel. I sin 

diskussion kring moral och otrohet diskuterar man att det kan finnas förhållanden som inte 

enbart består av monogami, när man benämner så kallade öppna förhållanden.  Detta beskrivs 

dock väldigt kortfattat och framför allt som något sällsynt, vilket skulle kunna få 

konsekvensen att det uppfattas som något som inte hör till normen utan snarare är en 

avvikelse. Det i sin tur skulle man kunna hävda får konsekvensen att en tvåsamhet är det 

normala och förväntade. Något som förstärker denna bild ytterligare är hur diskussionen kring 

konstgjord befruktning lyder. Där målar man förvisso upp en bild av en kvinna som på egen 

hand väljer att skaffa barn, men man är noga med att poängtera att hon har valt bort ”det 

traditionella”, det vill säga en tvåsamhet i form av en parrelation. 

 

Tolkar man detta utifrån Ambjörnssons queer-teori är det enkelt att se det som presenteras i 

Gayle Rubins modell för sexuell värdehierarki, vilken Ambjörnsson tar upp i Vad är Queer. 
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Denna modell består av en inre och en yttre cirkel uppdelade i olika sektioner, där varje 

sektion i den inre cirkeln har en motsvarighet i den yttre. I denna modell får sektionerna i den 

inre cirkeln representerar det naturliga och goda, medan delarna i den yttre cirkeln får 

representera det avvikande och dåliga.84 Bland annat finner man i den inre cirkeln sex inom 

äktenskapet, monogamt sex, sex med endast en annan person samt sex inom förhållandet. Ser 

man till dessa delar motsvarighet i den yttre cirkeln finner man istället sex i synd, promiskuöst 

sex, sex ensam eller med flera och sex utanför ett förhållande. Vid en granskning av denna 

modell är det inte svårt att se mönster i den sexualitet som är representerad i läromedlen. 

Sexualitet i ett monogamt förhållande tillsammans med sin partner är det önskvärda, medan 

de delar som står i motsats till dessa faktorer är det som sticker ut; det som är avvikande. 

 

Vad som mer blir tydligt vid en granskning av dessa läromedel är hur abort diskuteras och 

problematiseras i samtliga av böckerna; denna fråga tycks vara en oändlig källa av 

moralfrågor vilka bör diskuteras inom kursen Religionskunskap. Det blir dock tydligt att detta 

har gjort på olika sätt, trots att samma abortlag har varit den rådande då samtliga böcker 

skrevs. En väsentlig skillnad mellan Religionskunskap för gymnasieskolan och de övriga 

läromedlen är att man i den boken tar upp en religiös livsåskådning, det vill säga katolicism, i 

kombination med abortfrågan. Att man diskuterar religion, eller mer specifikt kristendom, i 

kapitlet om sexualitet är ett genomgående mönster i boken; något som man inte finner i de 

andra läromedlen. 

 

Vad som också är anmärkningsvärt gällande abortfrågan är hur de olika argumenten lyfts fram 

i läromedlen. I Religionskunskap för gymnasieskolan diskuteras det relativt lite vilka 

ståndpunkter som är vanliga i debatten; ett argument från varje sida lyfts fram och man tycks 

förhålla sig relativt objektiv i debatten. Detta går att hävda inte är fallet i Religionskunskap för 

gymnasiet, där man verkar ha en mer negativ syn på abort. Förvisso lyfts argument fram vilka 

beskriver situationer som talar för abort; dessa skulle man dock kunna hävda är relativt 

ovanliga, bland annat beskriver man situationer som incest och våldtäkt. Det faktum att man 

sedan ställer frågan huruvida detta är rimliga skäl för en abort, i kombination med att 

kvinnans egen vilja och rätten till hennes egen kropp diskuteras, gör att det är lätt att hävda att 

boken inte ställer sig opartisk i frågan. I Under samma himmel däremot, är det svårt att skönja 

en diskrepans av något slag. Likt Religionskunskap för gymnasieskolan behandlar man olika 
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perspektiv utan att ifrågasätta dem; man presenterar dock fler synpunkter vilka talar både för 

och emot abort, och man beskriver dem mer utförligt. 

 

3.4 Vilka sexuella identiteter behandlas? 

I Religionskunskap för gymnasieskolan (1975) ges en relativt entydlig bild av sexualitet; trots 

att heterosexualiteten inte namnges specifikt så är det den som diskuteras. Endast en annan 

form av sexuell identitet lyfts fram och resoneras kring, och det är homosexualitet. Detta görs 

vid tre tillfällen, i kapitlet om praktiska moralfrågor. Det första tillfället är när det i avsnittet 

om familj diskuteras kring kärnfamiljen, och huruvida dennes ställning som den mest vanliga 

samlevnadsformen är på väg att ändras. Man diskuterar diverse alternativ till kärnfamiljen, 

och man lyfter då fram det faktum att det ställts krav på att samkönade äktenskap ska bli 

tillåtet. Det andra tillfället äger rum under rubriken ”sexualmoral”, där man avhandlar 

sambandet mellan moralfrågor gällande sexualitet och religion. Homosexualitet tas då upp 

som en form av sexuell aktivitet som sker utanför äktenskapet, vilken den kristna traditionen 

traditionellt försökt styra genom moraliska regler.85 Homosexualitet benämns även specifikt 

senare i samma avsnitt, då man avhandlar attityden till så kallade ”sexuella avvikelser”. Det 

faktum att dessa fenomen blir alltmer accepterade i samhället diskuteras, och man 

problematiserar även själva begreppet ”avvikelse”.  Synen på homosexuella personer 

diskuteras särskilt, och man resonerar kring huruvida det är rimligt att sexuella handlingar 

mellan man och kvinna är det enda som anses moraliskt rätt.86 

 

Dessa tre tillfällen är de gånger som någon annan form av sexuell identitet än heterosexualitet 

överhuvudtaget representeras. Heterosexualiteten diskuteras dock inte specifikt, men den 

finns representerad i en stor majoritet av boken. När man diskuterar kärnfamiljen består 

föräldraparet av en mamma och en pappa, och när synen på sex utanför äktenskapet inom 

katolicism diskuteras beskrivs den som att sex är ”ett uttryck för djup och livslång gemenskap 

mellan man och kvinna”,87 utan att problematiseras. I kapitlen vilka behandlar diverse 

religiösa livsåskådningar är det utan undantag heterosexualiteten som är representerad. I 

kapitlet om afrikansk religion beskrivs giftermål som en angelägenhet mellan klaner, där 
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kvinnan överger sin klan för mannens klan88 och i kapitlet om islam måste männen ansvara 

för sin hustrus välfärd.89 

 

I Religionskunskap för gymnasiet (1999) diskuteras det ytterst lite om någon specifik sexuell 

identitet. Vid ett enstaka tillfälle lyfts heterosexualitet fram, då man i inledningen till kapitlet 

om sexualitet resonerar kring hur sexualiteten är en stark drivkraft, och att den i sin 

heterosexuella form kan ge upphov till liv. I samma inledning nämner man även flyktigt 

homosexualitet, då när man diskuterar vikten av sexualitet specificerar att detta gäller om den 

är inriktad på det motsatta könet såväl som på det egna.90  Utöver detta benämns ingen 

specifik form av sexuell identitet vid namn. Däremot är det en specifik form, nämligen 

heterosexualiteten, som är vad man kan hävda överrepresenterad. Trots att sexualitet 

avhandlas relativt lite i de kapitel rörande religiösa livsåskådningar, så blir det ändå tydligt att 

det är heterosexualiteten som representeras i dessa kapitel, då man diskuterar giftermål där 

flickan lämnar sin familj och flyttar till sin mans91 samt hur alla fruar ska få samma 

behandling av sin man.92 Att det i stort sett endast är heterosexualiteten som är representerad 

blir än tydligare när man studerar kapitlet om moral, och de avsnitt som detta kapitel 

innefattar. Under rubriken ”Familjen” står det att läsa hur viktig denna är i en människas liv, 

och att grunden för familjen är att ”kvinna och en man tillsammans kan skapa ett nytt 

liv”.93Ytterligare ett exempel på detta går att finna i diskussionen kring abort, när det 

resoneras kring vem som har tolkningsföreträde till vad som ska göras vid en eventuell abort. 

Modern ges som ett självklart alternativ, men man lyfter frågan huruvida fadern har något att 

säga till om.94 

 

I Under samma himmel (2013) diskuteras olika sexuella identiteter specifikt i relativt stor 

utsträckning. I kapitlet om kristendom resonerar man kring synen på sexualitet; mer precist 

synen på homosexualitet inom den kristna traditionen. Detta görs även i kapitlet om islam, då 

man diskuterar muslimsk etik. Frasen ”annan sexualitet utanför äktenskapet” diskuteras även i 

                                                           
88Rohde och Sundström, Religionskunskap för Gymnasieskolan, 31. 

89Ibid, 115. 

90Alm, Religionskunskap för gymnasiet, 291. 

91Ibid, 20. 

92Ibid, 133. 

93Ibid, 289. 

94Ibid, 293. 



26 
 

detta kapitel, men det specificeras inte exakt vad som syftas på med annan sexualitet.95 Olika 

former av sexualitet diskuteras vidare i kapitlet om praktiska moralfrågor. Man listar under 

rubriken ”Sexualitet och identitet” olika former sexuell identitet och förklara vikten av detta 

för människans identitetskapande. Detta avsnitt inleds med att definiera heterosexualitet, 

vilken förklaras som den vanligaste formen av sexualitet i samhället samt som den 

samlevnadsform vilken är den enda accepterade i vissa religioner. En ren definition av 

homosexualitet följer därefter, likaså en definition av bisexualitet. Avsnittet fortsätter sedan 

med att diskutera synen på homosexuella i Sverige, både ur ett nutida och ur ett historiskt 

perspektiv. Homosexualitet lyfts fram som något som tidigare har ifrågasatts, men som idag 

accepteras av majoriteten av den svenska befolkningen. Att det trots detta fortfarande pågår 

diskriminering av homo-, bi- och transpersoner understryks, och man förklarar hur 

diskriminering och kränkande behandling kan ske på flera olika sätt, vissa mer tydliga än 

andra.96 Homosexualitet tas även upp när konstgjord befruktning diskuteras, då man nämner 

donation av ägg och spermier som ett verktyg för samkönade par att få möjligheten att skaffa 

barn. 97 

 

Att olika former av sexualitet diskuteras i boken är tydligt, och ser man till vilka sexuella 

identiteter som är representerade i de olika diskussionerna och förklaringarna så är det relativt 

svårt att definiera vilken form av sexualitet det är som representeras. I diskussionen kring 

ärlighet och trohet i relationer så används begreppet ”partner” genomgående när det talas om 

personer i parförhållande, och det är sällan personer vilka diskuteras har ett manligt eller 

kvinnligt kön.98 Ytterligare ett exempel på detta går att finna när äktenskapet diskuteras i 

kapitlet om kristendom. Då nämns inga begrepp vilka kan kopplas till kön; man säger ”det 

kristna paret”.99 Detta blir tydligt även i diskussionen kring konstgjord befruktning. Där målar 

man upp ett scenario med en kvinna som önskar bli gravid, men att hon inte önskar 

ett ”traditionellt familjeliv med en partner”.100 Det finns dock ett fåtal exempel när det är 

tydligt vilken form av sexualitet det är som diskuteras. I kapitlet som behandlar islam 

exempelvis, så tas familjerätt upp och man nämner då hur det enligt sharia är rätt för en man 
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att ta flera hustrur.101 Ett annat exempel på detta finner man i kapitlet om konstgjord 

befruktning. Där berättas om två olika par vilka av olika anledningar hamnar i ett moraliskt 

dilemma, och båda dessa exempel innefattar par av motsatt kön. 

 

3.4.1 Sammanfattande analys 

Ser man till representationen av sexuella identiteter i läromedlen så är det relativt enkelt att 

hitta ett mönster där en form av sexuell identitet, heterosexualiteten, är representerad i en stor 

majoritet av de tillfällen en sexuell identitet behandlas. Detta är framför allt tydligt i 

Religionskunskap för gymnasieskolan och i Religionskunskap för gymnasiet, där man i båda 

böckerna genomgående ger exempel på par av motsatt kön så som man och hustru, moder och 

fader och kvinna och man. Detta är föga förvånande, i synnerhet då man ser till vad tidigare 

forskning påvisat. Epstein, Kumashiro och Youdell har alla gjort empirska studier vilket 

uppmärksammar den heteronorm som råder inom utbildningsväsendet, och den rapport 

Skolverket presenterade år 2006 visade ett liknande resultat. 

 

 Analyserar man detta ur Ambjörnssons queer-teori så är det mycket lätt att se spår av den 

heteronormativitet vilken hon diskuterar. Att institutioner, lagar, strukturer, relationer och 

handlingar är något som upprätthåller heterosexualiteten som det normala är det hon hävdar är 

definitionen av heteronormativitet, vilket definitivt verkar vara fallet baserat på innehållet i 

dessa läromedel. Den heterosexuella relationen är utan tvekan det förgivettagna; vilket visar 

sig i och med det faktum att homosexualitet endast tas upp vid ytterst få tillfällen. I 

religionskunskap för gymnasieskolan behandlar man dessutom homosexualiteten i 

diskussionen kring ”sexuella avvikelser”,102 och trots att man problematiserar detta begrepp 

placerar man ändå homosexualitet i en kategori som per definition betyder ”det som inte är 

det vanliga”. Det faktum att man placerar en viss grupp människor i ett fack vilken tillskrivs 

en identitet som inte hör till normen gör att denna grupp människor hamnar utanför, vilket de 

flesta inte anser vara önskvärt. Detta leder i sin att den grupp människor som tillhör normen, i 

detta fall de som identifierar sig som heterosexuella, blir det önskvärda och det man 

eftersträvar. Även detta är något man ofta påpekar inom queer-teorin: det faktum att 

heterosexualiteten är det mest åtråvärda. 
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När man ser till framställningen av sexuella identiteter i parrelationer går det även här att ta 

hjälp av Gayle Rubins modell för sexuell värdehierarki. Studerar man den blir det tydligt att 

den sexuella identiteten även den har betydelse för vilken sorts sexualitet som står högt i 

hierarkin, då man i den inre cirkeln finner det heterosexuella samlaget. Dess motsvarighet i 

den yttre cirkeln, det vill säga det icke-önskvärda, består av det homosexuella samlaget. Att 

homosexualitet värderats lägre än heterosexualitet genom åren är inte bara en teori utan ett 

faktum; när den äldsta läroboken i denna studie författades, det vill säga 1975, betraktades 

homosexualitet fortfarande som en sjukdom i Sverige. Detta förklarar varför man beskriver 

homosexualitet som en sexuell ”avvikelse” i Religionskunskap för gymnasieskolan, och man 

ser också i och med problematisering av begreppet var debatten är på väg: några år senare var 

sjukdomsstämpeln borttagen. Sedan dess skulle många hävda att situationen för de som 

identifierar sig som homo-, bi- och transpersoner har blivit bättre, men enligt queer-teorin 

finns denna hierarkiska ordning kvar, om än inte lika tydlig. Denna progression går det att 

finna spår av i de läromedel som används i denna studie.  I Under samma himmel har dessa 

könade framställningar till stor del försvunnit, och man använder istället det könsneutrala 

begreppet ”partner”. Man tar även diskuterar även det faktum att HBT-personer idag 

fortfarande är en utsatt grupp människor, vilket kan tolkas som solidaritet och en önskad 

medvetenhet hos eleverna. Vidare diskuterar man att samkönade par kan dra nytta av 

konstgjord befruktning och således framställer man inte par av motsatt kön som den enda 

sortens par vilket kan bli föräldrar. Dock ser man spår av den sexuella värdehierarki vilken 

queer-teorin tar upp även i denna bok då man beskriver parrelationen som det traditionella 

alternativet. 

 

Att heteronormativitet är något som råder i dessa läromedel går att hävda inte bara på grund 

av det faktum att man ofta benämner olika former av heterosexuella par, den går även att 

uppmärksamma genom att påvisa på avsaknaden av andra former av sexuell identitet. De 

diskuteras i många fall helt enkelt inte, vilket i sig är ett förtryck kopplat till den 

heteronormativitet som råder och har rått i samhället. Ambjörnsson menar att tystnaden är det 

tema som oftast har fått representera det förtryck vilka HBT-personer fått utstå och 

fortfarande utstår. Då sexualitet inte är något som syns är den också enklare att ignorera, 

vilket man skulle kunna hävda är vad som sker i dessa läromedel. 

 

Vad som också är anmärkningsvärt när det gäller frågan om ignorerandet av sexualiteter, är att 

det i dessa läromedel går att se en progression i hur man behandlar bisexualitet. I 



29 
 

Religionskunskap för gymnasieskolan och i Religionskunskap för gymnasiet behandlas denna 

eller andra mindre vanliga sexuella identiteter överhuvudtaget inte. Heterosexualitet är 

normen, medan homosexualitet framställs som det som avviker, men det faktum att det finns 

andra sexuella identiteter än dessa två är inget som lyfts fram. Detta skulle man enligt queer-

teorin förklara med det faktum att man ofta ställer homo- och heterosexualitet som motpoler, 

där det finns en klar och tydlig uppdelning. Dyker det sedan upp en person vilken inte bryr sig 

om kön i valet av kärleks- eller sexpartner blir det svårt att placera in denna person i ett fack, 

vilket gör att den framstår som obegriplig eller udda.103 Anmärkningsvärt är att det även här 

går att se en progression i Under samma himmel, i och med den diskussion som finns i 

avsnittet sexuella identiteter, där bisexualitet lyfts fram. 

 

Det är dock viktigt att poängtera att trots att det i Under samma himmel är många frågor 

rörande sexualitet som tycks ha fått en mer nyanserad bild, så går det att ana ett mönster 

gällande hur det diskuteras kring olika sexuella identiteter i kombination med religiösa 

livsåskådningar. I båda fallen som detta sker, det vill säga i kapitlet om kristendom och i 

kapitlet om islam, diskuterar man vardera religionens syn på homosexuella. Det tycks i båda 

fallen finnas en motsättning, där de värderingar kristna och muslimer har krockar med en 

homosexuell identitet. Vad som inte tas upp i dessa kapitel är det faktum att det naturligtvis 

finns kristna och muslimer som har en annan sexuell läggning en heterosexualitet, vilket man 

kan hävda leder till en ensidig och förenklad bild av religionerna och de som identifierar sig 

med dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 Ambjörnsson, Vad är queer, 36. 
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Kapitel 4 – Analys och slutsatser 

 

 

4.1 Sammanfattning och diskussion 

I Religionskunskap för gymnasieskolan vilken är skriven på 70-talet, framställs en vad man 

kan hävda väldigt heteronormativ bild av sexualitet, där kärnfamiljen får representera det 

normala och traditionella. Kärnfamiljen får även representera den monogama tvåsamheten 

vilken sker inom äktenskapet, som är ett genomgående tema genom hela boken. Detta kan, 

från det perspektiv som många har i det svenska samhället idag, tyckas vara en väldigt icke-

representativ bild av sexualitet vilket inte bör förekomma i undervisning. Det man dock måste 

ha i åtanke när man granskar Religionskunskap för gymnasieskolan är att synen på sexualitet i 

samhället var annorlunda än idag; exempelvis betraktades homosexualitet fortfarande som en 

sjukdom. Således kanske det är sant att framställningen av sexualitet i boken kanske inte är 

särskilt representativ, men det faktum att den ser ut på det viset har sin förklaring. 

 

Vad som också blir tydligt vid en granskning av Religionskunskap för gymnasieskolan, som 

man inte finner i de andra läromedlen, är att frågor rörande sexualitet till stor del diskuteras i 

samband med religiösa livsåskådningar; i de flesta fall i samband med kristendom. Ämnen 

som diskutera utan en religiös vinkel i de andra läromedlen, så som abort och skilsmässa, 

avhandlas här ur ett katolskt eller protestantiskt perspektiv. Kanske går detta att förklara med 

det faktum att Sverige blivit alltmer sekulariserat, och behovet av att lyfta de kristna 

värderingarna betraktades eventuellt som mer relevant under 70-talet än vad de gjorde under 

de tidsperioder då de övriga läromedlen skrevs. 

 

Hur stämmer då innehållet i Religionskunskap i gymnasieskolan överrens med det innehåll 

vilket går att läsa i Lgy70? Då kursplanen för Religionskunskap är vad man kan hävda minst 

sagt kortfattad är det relativt vanskligt att peka på specifika faktorer vilka går att finna i 

boken. Ett av huvudmomenten är etik och moral, och det är under detta avsnitt sexualitet 

diskuteras i boken. Något mer specifikt än så beskrivs tyvärr inte i kursplanen. Däremot går 

det att studera de värderingar som beskrivs i det inledande avsnittet, och där går det att några 

faktorer vilka avspeglas i Religionskunskap för gymnasieskolan. Sexualitet benämns inte 

specifikt, dock är det möjligt att tolka meningen ”skapa förståelse för grupper som har 
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särskilda problem i det moderna samhället”104 som att man skulle kunna syfta till människor 

med ”sexuella avvikelser”. Detta diskuteras i boken, och i och med problematiseringen av 

begreppet och vad det får för konsekvenser är det möjligt att tolka det som att författarna 

försöker skapa förståelse för denna ”utsatta grupp”. Att sexualitet inte benämns specifikt gör 

det svårt att hitta kopplingar mellan läroplanen och läromedlet angående just den frågan; dock 

finns det en annan faktor i läroplanen vilken avspeglas i boken som har relevans för denna 

studie. Det faktum att det i läroplanen specifikt beskrivs hur man ska orientera om 

könsrollsfrågan samt verka för jämställdhet mellan kvinnor och män kan ha relevans för hur 

man resonerar kring abort. Denna fråga är och ha varit av stor vikt för feministiska rörelser 

där man pekar på vikten av en kvinnas rätt till sin egen kropp. Således kan det faktum att man 

tar upp det som ett av argumenten för abort ha sin grund i det som beskrivs i läroplanen. 

 

Vad som dock är anmärkningsvärt är att jämställdhetsaspekten även tas upp i Lpf94, men i 

Religionskunskap för gymnasiet verkar argumentet att en kvinna har rätt att bestämma över 

sin egen kropp inte vara av relevans. Istället går det att tolka att detta läromedel argumenterar 

för att abort är problematiskt; en åsikt vilken vanligen inte uttrycks från ett 

jämställdhetsperspektiv. Faktum är att det är att relativt enkelt att påstå att detta läromedel 

målar upp relativt gammalmodiga stereotypa perspektiv på sexualitet, jämfört med boken från 

1975. Detta påstående baseras på det faktum att man i detta läromedel diskuterar sexualitet på 

ungefär samma manér som görs i Religionskunskap för gymnasieskolan; det finns en tydlig 

heteronormativitet där mannen och kvinnan står för det naturliga, och denna relation lyfts 

fram som en av de viktigaste faktorerna i vårt liv. Vad som dock skiljer de två läromedlen åt är 

tidsperioden under vilka de skrevs. År 1975 var homosexualitet fortfarande klassad som en 

sjukdom, vilket inte var fallet 1999. Mellan den tid böckerna skrevs hade olika former av 

sexualitet dessutom uppmärksammats och diskuterats mycket, vilket man kan hävda borde 

speglas i läromedlen. Det faktum att framställningen av sexualitet inte tycks ha förändrats mer 

på 27 år leder till slutsatsen att det perspektiv vilket förmedlas i Religionskunskap för 

gymnasiet är förlegat. 

 

Hur speglar då detta de frågor som lyfts angående sexualitet i Lpf94? Även här är det svårt att 

avgöra, då sexualitet ej benämns i varken läroplan eller kursplan. I kursplanen för 

Religionskunskap A står det, likt i Lgy70, att moraliska frågor skall diskuteras, vilket görs i 

                                                           
104 Läroplan för gymnasieskolan 70, 15. 



32 
 

kombination med sexualitet. I värdegrunden diskuteras vikten av människors lika värde, vilket 

även detta kan kännas igen i Lgy70.  Detta kan alltså vara en förklaring till varför 

framställningen av sexualitet inte ändrats nämnvärt i mellan de två äldsta läromedlen – den 

har inte heller utvecklas i styrdokumenten. 

 

Det tycks vara först i Under samma himmel som framställningen av sexualitet förändras och 

nyanseras. En stor anledning till varför denna uppfattning förmedlas är att författarna valt att 

inte köna personer vid beskrivning av par, utan istället väljer att använda begreppet ”partner”, 

och i och med detta tar avstånd från den heteronormativitet vilken varit tydlig i tidigare 

böcker. Dessutom har sexualitet som ämne fått mer utrymme i boken, jämfört med de äldre 

läromedlen. Dels är kapitlet som diskuterar sexualitet mer omfattande än det i de tidigare 

böckerna, vilket förvisso kan bero på att Under samma himmel är avsevärt längre än de andra 

böckerna. Dock diskuteras även sexualitet som enskilt ämne i kapitlen rörande religiösa 

livsåskådningar, vilket inte gjorts i de äldre böckerna. Framställningen av sexualitet verkar 

dessutom ha blivit mer nyanserad, inte bara på grund av ämnet fått större utrymme i 

läromedlen och man könandet av personer i parförhållanden har upphört. Man har dessutom 

adderat beskrivningar av olika sexuella identiteter, vilket bidrar till uppfattningen om att 

framställningen av sexualitet som ämne blivit mer nyanserad. 

 

Att innehållet i Under samma himmel avspeglar det som beskrivs i Gy11 blir tydligt, speciellt 

då man jämför Gy11 med de äldre läro- och kursplanerna. Sexualitet tas nu upp specifikt, 

vilket inte har varit fallet i tidigare styrdokument. I kursplanen för Religionskunskap 1 

exempelvis, beskrivs det hur det centrala innehållet i kursen skall behandla religion i 

kombination med sexualitet, vilket kan förklara varför sexualitet som ämne tycks ha fått mer 

utrymme i läromedlen. 

 

Vikten av jämställdhet mellan män och kvinnor avhandlas även i denna läroplan; skolan ska 

verka för jämställdhet, och ingen ska bli utsatt för diskriminering på grund av kön eller 

könsöverskridande uttryck. Dessa värderingar avspeglas i Under samma himmel, vilket 

påvisas vid ett flertal tillfällen; inte minst när abort diskuteras då man lyfter fram argumentet 

att en kvinna ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp. Vad som står klart när man 

studerat samtliga läromedel är att i Religion från gymnasieskolan och i Under samma himmel 

så avhandlas det faktum att ingen kvinna ska tvingas föda ett barn mot sin egen vilja, medan 

kvinnans roll i abortfrågan inte diskuteras överhuvudtaget i Religionskunskap för gymnasiet. 
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Kanske går det att förklara med att detta är en fråga vilken ofta diskuteras inom feminism, 

vilket kan ha påverkat författandet av de böcker som gavs ut år 1975 och 2013. Under 70-talet 

verkade en andra vågens feminism i Sverige, och därav aktualiserade man en mängd frågor 

vilka var viktiga för den ideologin. Många skulle även hävda att feminismen har fått stor 

uppmärksamhet i Sverige de senaste åren. Det ses hos många som en självklarhet att kalla sig 

feminist; till exempel har många politiker och mediaprofiler ”kommit ut” som feminister.105 

Att debatten uppmärksammats de senaste åren skulle kunna lett till att de frågor vilka är 

viktiga för feminismen även uppmärksammas i undervisningen och de läromedel som 

används i den. 

 

Att diskrimineringslagen tas upp i läroplanen, där det står att ingen ska behöva bli 

diskriminerad på grund av sitt kön eller könsuttryck borde rimligtvis också ha bidragit till att 

författarna vill förmedla en så nyanserad bild som möjligt. Detta bör även vara fallet angående 

sexualitet, vilket även det avhandlas i diskrimineringslagen. Det faktum att denna lag numera 

citeras i den svenska skolans värdegrund tyder på att den svenska undervisningen, så väl som 

samhället i övrigt, vill förmedla en inkluderande och nyanserad bild av sexualitet. 

 

4.2 Slutsatser 

I och med skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund?: En granskning av hur 

etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av 

läroböcker från 2006 blev vissa resultat kring hur sexualitet är framställt i läromedel tydliga. 

Denna studie har byggt vidare på detta, och i och med att den endast granskat läromedel från 

ett skolämne, samt endast fokuserat på hur sexualitet framställs har den bidragit till en djupare 

förståelse för hur sexualitet framställs och har varit framställt i läromedel för 

Religionskunskap på gymnasieskolan. 

 

Efter att ha granskat samtliga läromedel, och en innehållsanalys av samtliga böcker gjorts, står 

det klart att sedan 1975 har synen på och framställningen av sexualitet i läromedel för 

religionskunskap förändrats. På 70-talet var synen på sexualitet i läromedel vad man kan 

hävda extremt heteronormativ, vilket går att förklara med den syn på sexualitet som fanns i 

Sverige under den tiden. Trots att denna bild förändrades till stor del i Sverige mellan 1975 

                                                           
105 105 Regeringskansliet, Feministisk regering. 
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och 1999 då det andra läromedlet skrevs, så verkar detta heteronormativa perspektiv ha följt 

med till denna tidsperiod, då sexualitet även här behandlas på ett heteronormativt vis där den 

monogama heterosexualiteten utgör normen. Detta mönster bryts dock i och med läromedlet 

från 2013 då den tidigare heteronormativa framställningen av par, vilka tidigare beskrivits 

som något som består av två personer av det morsatta könet, numera för det mesta beskrivs 

som könsneutrala. Dessutom har sexualitet fått större utrymme i läromedlet jämfört med 

tidigare böcker, vilket leder till att ämnet får större möjlighet att nyanseras och 

problematiseras. 

 

Att läromedlen följer de kursplaner och läroplaner som implementerats strax innan respektive 

boks publicering blir tydligt när man granskar hur sexualitet är framställt i läromedel för 

Religionskunskap 1 eller motsvarande kurs. Att sexualitet inte avhandlas i Lgy70 eller Lpf94 

kan vara förklaringen till varför bilden av sexualitet inte är särskilt nyanserad i läromedlen 

från motsvarande tidsperiod. Man kan dock se att läroplanerna följer utvecklingen i samhället, 

och det är tydligt att Gy11 följer den diskrimineringslag som fastställdes år 2009, då den 

citeras i värdegrunden. Det är även rimligt att dra slutsatsen denna diskrimineringslag har 

influerat innehållet i kursplanen för Religionskunskap 1 då man numera ska behandla religion 

i förhållande till sexualitet, vilket inte gjorts i tidigare kursplaner. Att sexualitet har fått större 

utrymme och framställs på ett mer nyanserat sätt i läromedlen kan man därför hävda är en 

rimlig konsekvens av det faktum att dels utbildningen men också den svenska regeringen 

tycks yrka på en ökad medvetenhet och förståelse gällande ämnet sexualitet. 

 

Trots att framställningen av sexualitet i läromedel har utvecklats över åren så kan man dock 

hävda att det finns vissa aspekter vilka skulle kunna utvecklas och nyanseras än mer. Det 

gäller framför allt när man behandlar sexualitet i kapitlen vilka tar upp diverse religiösa 

livsåskådningar. I de äldre läromedlen avhandlas sexualitet med några få undantag endast i 

kapitlen om islam och kristendom, och det görs i form av att regler kring förhållanden och 

äktenskap tas upp. Trots att man i den nyaste boken nu ger mer utrymme åt dessa diskussioner 

och behandlar andra frågor gällande sexualitet, så har det faktum att det endast görs i kapitlen 

om islam och kristendom inte ändrats. Man avhandlar inte sexualitet i kombination med de 

andra religiösa livsåskådningarna, och när sexualitet diskuteras i relation till kristendom och 

islam så görs det på ett sätt som är problematiskt. Man diskuterar kristnas eller muslimers syn 

på homosexuella, utan att ta upp det faktum att denna syn kan variera från individ till individ. 

Dessutom ställer man religionen mot den sexuella identiteten, vilket leder till en bild av att 
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dessa två inte går att förena. Alltså, det framstår som en omöjlighet att identifiera sig både 

som homosexuell och kristen eller muslim. 

 

Tidigare forskning visar dessutom att det som avhandlas i läromedlen har stor betydelse för 

innehållet i undervisningen, vilket leder till slutsatsen att ovanstående fenomen är än mer 

problematiskt. Det faktum att ett klassrum består av en extremt pluralistisk miljö där en 

mångfald av identiteter är representerade gör att det är olyckligt om en sådan felaktig bild 

representeras. Istället bör läromedlen, sträva efter att ge en så nyanserad bild som möjligt av 

såväl sexualitet som religion. Detta kan dock vara svårt, då det alltid kommer finnas individer 

i klassrummet som inte känner igen sig i det material vilket läraren använder sig av i en 

undervisningssituation. Därför är det viktigt att läraren besitter den didaktiska textkompetens 

vilken Wickström diskuterar i sitt bidrag till Religionsdidaktik. Det är svårt att hitta den 

perfekta läroboken, men som lärare har man möjligheten att problematisera och diskutera det 

som förmedlas i läromedlen, vilket i sin tur kan fungera som ett verktyg i undervisningen. 

 

Trots detta är det såklart önskvärt att de läromedel vilka används i religionsundervisningen 

förmedlar en så rättvis bild som möjligt. Detta inkluderar hur sexualitet framställs och har 

framställts, vilket denna uppsats har studerat. Denna undersökning är dock en ringa studie 

vilken endast studerat tre läromedel varav en används idag, och dess resultat är inget mer än 

en fingervisning om hur sexualitet framställs och tidigare har framställts i läromedel för 

Religionskunskap. För att få en tydligare bild av hur sexualitet framställs, skulle en större 

undersökning behöva göras, där fler läromedel och dess innehåll togs i beaktning. 
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