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Abstrakt 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur religionslärare på gymnasiet uttalar sig om relationen 

mellan religionsämnet och sex och samlevnad. Undersökningen syftar även till att studera 

eventuella motsättningar som kan finnas i lärarnas språkliga hantering av sex och samlevnad 

samt att undersöka hur religionslärare talar om normalt respektive onormalt beträffande detta 

område.  

Undersökningen bygger på ett intervjumaterial med nio religionslärare på gymnasiet, där ana-

lysen utgörs av diskursanalys. Uppsatsen har en socialkonstruktionistisk ansats där analysen 

utgår från de analysverktyg som finns inom diskursteorin och diskurspsykologin.  

I resultatet framträder två diskurser, den politiskt korrekta officiella diskursen vilken innebär 

att religionslärarna säger det som förväntas av dem, samt en motdiskurs. Resultatet visar även 

på att religionslärare både kan beskriva integreringen av sex och samlevnad som ett hot mot 

ämnets status men också som en möjlighet att fördjupa ämnet. Det synliggörs även att det 

uppkommer en form av didaktiskt dilemma för några av religionslärarna eftersom Skolverkets 

förslag strider mot vad de själva anser vara viktigt att undervisa om i religionsämnet. Då reli-

gionslärarna talar om vad som är normalt eller onormalt utgår de ifrån att det råder konsensus 

om vad som menas med dessa begrepp. Dessutom visar det sig att det för några av religions-

lärarna finns en inre motsättning att tala om allt som normalt eftersom det strider mot deras 

egen uppfattning.  

Nyckelord: sex och samlevnad, sex- och samlevnadsundervisning, religionskunskap, diskurs-

analys, kunskapsförmedling, normalt och onormalt.  
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1. Inledning  
”Tror du inte att gamla tiders moral när man inte hade antibiotika och allting, var ett sätt att skydda 
människor från allehanda biverkningar av det här. Det är kanske inte bara kvinnofientligt det är kan-
ske ett sätt att skydda barnen, det är ett sätt att skydda människorna”. 

Citatet ovan är hämtat ur undersökningens intervjumaterial och visar på hur religionslärare 

kan uttala sig då de relaterar sex och samlevnad till religion. Idag finns det nationellt utfor-

made kursplaner för innehållet i varje ämne, men det är upp till den enskilde läraren att tolka 

vad som är rimligt att undervisa om. Religionssociologer och Skolverket visar på hur religion 

kan relateras till sex och samlevnad och på så vis är det intressant att undersöka hur religi-

onslärare reflekterar över en sådan undervisning. Ser lärarna det som ett problem att integrera 

sex och samlevnad eller ser de integreringen som en möjlighet att fördjupa religionsämnet? 

Och vad är det som kan göra samtal om sexualitet och relationer problematiska och sam-

mansatta? Inom lärarutbildningen har det vid upprepade tillfällen betonats hur viktigt det är 

att lärare är medvetna om att sex- och samlevnadsområdet ska bakas in i olika ämnen, bland 

annat i religionskunskap. Under ett seminarium våren 2008 som RFSU genomförde på Hög-

skolan i Halmstad, uppmanades deltagarna att undvika begrepp som normal utan att samtidigt 

lyfta frågan om vem som fastlägger vad som är normalt. Frågan är då på vilka sätt lärares 

egna tankar och värderingar om normer gällande sex kan stå i vägen i samtal med eleverna?  

Idag lever vi i en samhällskultur där samtal om sex i offentligheten tillhör vardagen och där 

temat bokstavligen kablas ut i media utifrån många tänkbara perspektiv och med ett varie-

rande språkbruk. I samband med sexualitetens olika följder och komplexitet ökar samtidigt 

efterfrågan om ungas rätt och behov av seriös sex- och samlevnadsundervisning i skolan. För 

trots att ämnet varit obligatoriskt sedan 1955 pekar undersökningar på att sex- och samlev-

nadsundervisningen ofta faller mellan stolarna eller präglas av en alltför biologisk infallsvin-

kel. Fokus i den här studien ligger på att granska det språkbruk som religionslärare använder 

sig av när de talar om sex- och samlevnadsfrågor. Vad skulle hända om den språkliga diskur-

sen om sexualitet glider in i pornografins språkbruk för att hitta relevanta uttryck? Är lärare 

bekväma med det eller undviks vissa områden? Kan ordet sex överskugga att det samtidigt 

handlar om kärlek, respekt och relationer? Vårt sätt att tala speglar delvis hur vi konstruerar 

omvärlden samtidigt som det avslöjar de bakomliggande värderingssystem en person repre-

senterar. Av den anledningen är det intressant att titta närmare på vilka olika diskurser som 

kan tänkas konkurrera när religionslärare samtalar om sex och samlevnad. 
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1.1 Problemformulering  
Religion har som ideologi utformat etiska och moraliska regler som på olika sätt syftat till att 

kontrollera familjestruktur och sexualitet. Att det finns en koppling mellan religion och nor-

mer kring sexualitet, är något som även Skolverket tagit fasta på vid utformningen av nya 

kursplaner för religionskunskap på gymnasiet, som var tänkta att ingå i Gy07. En sådan kun-

skapssyn förutsätter att religionslärare förväntas kunna ta upp sex och samlevnad i relation till 

religiösa föreställningar samt kunna problematisera etiska och moraliska ställningstaganden. 

Är religionslärarna med på det? Eller uppstår det motsättningar och konflikter då religionslä-

rarna uttalar sig om vilken kunskap som är relevant att förmedla inom religionsämnet, och hur 

framträder i så fall sådana spänningar i utsagorna. Finns det dessutom konflikter mellan reli-

gionslärarnas egen uppfattning om sexualitet och samliv, kontra de värderingar som finns 

inom politiskt korrekta diskurser, det vill säga diskurser som bland annat förespråkar alla 

människors lika värde och sexuellt likaberättigande. Utifrån detta är det intressant att belysa 

hur religionslärare uttalar sig om en integrering av sex och samlevnad i sin undervisning samt 

hur de formulerar sig gällande begreppen normalt och onormalt. Denna problematik är viktig 

då vi som blivande religionslärare bland annat förväntas förmå hantera olika didaktiska di-

lemman.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att studera hur religionslärare uttrycker sig om relationen mel-

lan religionsämnet och sex och samlevnad. Dessutom är intentionen också att studera vilka 

eventuella motsättningar eller konflikter som finns i religionslärarnas språkliga hantering av 

kunskapsområdet, samt deras framställning av vad som skildras som normalt respektive 

onormalt gällande sex och samlevnad. Uppsatsen avser att besvara följande frågeställningar: 

Vilka diskurser framträder då religionslärare på gymnasiet uttalar sig om en integrering 

av sex och samlevnad i religionskunskapsundervisningen? Vilka eventuella dilemman 

eller motsägelser framkommer i denna diskurs? 

Hur talar religionslärare på gymnasiet om begreppen normalt och onormalt kopplat till 

sex och samlevnad inom sitt ämne, och innebär dessa uttalanden några motsättningar 

gällande kunskapsförmedlingen? 
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1.3 Avgränsning och arbetsfördelning 
Uppsatsen är avgränsad till att undersöka religionslärares samtal om sex och samlevnad. Vi-

dare görs ytterligare en avgränsning genom att det endast är religionslärare på gymnasiet som 

deltar i undersökningen. Förutom preciseringen av att studien endast omfattar religionslärare 

på gymnasiet görs även en geografisk bestämning genom att studien endast omfattar religi-

onslärare i Halland, närmare bestämt från städerna Halmstad, Laholm och Varberg. Nämnda 

avgränsningar har varit nödvändiga att genomföra på grund av uppsatsens omfång och tids-

ram. En mer utförlig diskussion kring urval och avgränsning förs i kommande metodkapitel. 

Gällande arbetsfördelningen av uppsatsen, så har majoriteten av arbetet utförts gemensamt av 

författarna. De intervjuer som används som analysmaterial för uppsatsen har genomförts av 

författarna bakom denna uppsats samt ytterligare en person vid namn AnnChristin Maltelid. 

Den uppdelning som emellertid har skett är följande: Innan analysen påbörjades utformades 

gemensamma riktlinjer för hur denna skulle utformas och vilka citat som skulle analyseras, 

för att sedan fördela skrivandet av analysen mellan författarna. Kapitel 5.1 och 5.2 är till 

största delen skriven av Andersson medan Bengtsson har skrivit huvuddelen av kapitel 5.3. 

Övriga kapitel i uppsatsen har sålunda skrivits gemensamt av båda författarna.  

1.4 Uppsatsens disposition  
I uppsatsens andra kapitel presenteras en bakgrund av hur religion kan kopplas till området 

sex och samlevnad. I denna redogörelse presenteras Skolverkets förslag om en integrering av 

sex och samlevnad inom religionskunskap, religionssociologiska perspektiv av religionens 

inflytande över sexualitet och familjestruktur, teorier om kunskapsförmedling samt en över-

sikt av tidigare forskning. I kapitel tre beskrivs de teoretiska utgångspunkterna och eftersom 

uppsatsen bygger på diskursanalys görs därmed även en presentation av diskursbegreppets 

fader Michael Foucault. Vidare beskrivs det socialkonstruktionistiska perspektivet som är av 

betydelse för förståelse av hur människor konstruerar sin egen omvärld. Avsnittet avslutas 

med en redogörelse för diskursteori och diskurspsykologi.  

Det fjärde kapitlet ger en presentation av uppsatsens metod. I avsnittet beskrivs genomföran-

det av intervjuerna, urvalet av informanterna samt valet av diskursanalys som metod. Vidare 

följer en kritisk diskussion av diskursanalys samt ett resonemang om metodens validitet och 

reliabilitet. Kapitlet avslutas med ett stycke om författarnas förförståelse samt en beskrivning 

av de utvalda analysverktygen. I kapitel fem följer uppsatsens resultat och analys. I denna del 
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bearbetas lärarnas uttalanden med hjälp av analysverktygen. Avsnittet delas in i tre delar efter 

lärarnas skildring av en integrering av sex och samlevnad som ett hot eller som en möjlighet, 

samt deras utsagor om vad som beskrivs som normalt och onormalt. 

Uppsatsen knyts till sist samman med en avslutande diskussion. Därmed görs en återkoppling 

till syfte och problemformulering där även svaret på frågeställningarna framställs i samman-

fattad form. 
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2. Bakgrund  
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en bakgrund av hur religion och religionskunskap kan 

kopplas samman med området sex och samlevnad. Därmed presenteras det förslag som Skol-

verket har arbetat fram gällande en integrering av sex och samlevnad inom religionsämnet, 

men även en redogörelse för hur religionssociologer framställer förhållandet mellan religion, 

sexualitet och familjestruktur. För att även lyfta fram relationen till undervisningsmomentet 

presenteras en teori om olika sätt att undervisa. Syftet med att lyfta fram denna teori är att 

synliggöra sambandet mellan synen på kunskap och sättet att lära ut. Denna teori kan därmed 

kopplas till religionslärarnas uppfattning av ämnets innehåll och vilken typ av undervisning 

det medför. Avslutningsvis följer även en redogörelse för tidigare forskning inom området. 

2.1 Skolverkets förslag  

För att möta den allmänna debatten om att sex och samlevnadsområdets biologiska framto-

ning borde tonas ned till förmån för en bredare och djupare undervisning i ämnet, tillsatte 

Skolverket 2006 en arbetsgrupp som utformade nya kursplaner i bland annat religionskunskap 

på gymnasiet. I kursplanen framgår hur mer genomtänkta riktlinjer för sex- och samlevnads-

undervisningen kan se ut och hur den skulle kunna integreras. Skolverket fann bland annat att 

religionsämnets karaktär lämpade sig särskilt väl för etiska samtal om sex och samlevnad, för 

att bland annat på så sätt öka toleransen mot homo- bi- och transsexuella (HBT). Skolverket 

ansåg att det inom ramen för religionskunskapsämnet är gynnsamt att problematisera och ge 

kulturella förklaringar till samhällets normativa syn på äktenskap, sexualitet och familje-

strukturer. (Skolverket, 2006, s.38). Den nya kursplanen skulle ingå i skolreformen Gy07 men 

lades på is i och med regeringsskiftet 2007.  

2.2 Religionssociologiskt perspektiv 

Det finns flera religionssociologer som lyfter fram teorier om religionens inverkan över 

etiskt/kulturella värderingar som till exempel sexualitet. I detta kapitel fokuseras det på två av 

dessa, där den första är sociologen Meredith B. McGuire. Hon vill i boken Religion The Soci-

al Context (1995) undersöka hur religionens närvaro och inflytande påverkar såväl individens 

privatliv som livet i samhället i stort. Hon påstår att religion är en av de mest inflytelserika 

och mäktigaste krafterna i samhället och att religion har påverkat människors relationer samt 

att den har inverkat på flera delar av samhället, så som politik, familjeliv men även hur indi-

vider väljer att leva sina liv. McGuire fokuserar vidare på hur förändringar i samhälls-
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strukturer påverkar religionen och om förändringar inom religionen kommer från toppen 

(kyrka, präster) eller om den kommer nerifrån (människans behov). McGuire resonerar över 

hur religiösa grupper själva ser på förändringar som exempelvis homosexuellas lika värde och 

kvinnors rätt att prästvigas etcetera. Hon ser många orsaker till hur normer fäster sig med reli-

gionen som någon slags bakomliggande regissör. Och ett av skälen till det, enligt McGuire 

kan vara det faktum att religionen upprätthåller moraliska samband som stärker gruppen där 

individer samspelar och att man tar för givet att människor delar uppfattning om vad som är 

rätt och fel. (McGuire, 2002, s.1, 5, 198).  

Vidare menar McGuire att religion även har påverkat utformningen av könsroller vilket kan 

påverka hur människor ser på sig själv. Genom att beskriva en kvinna som sötnos, hemmafru 

eller mamma, så tillskriver man också kvinnan ifråga vissa egenskaper. Att i sin tur bli kallad 

för slampa leder oftast till negativa konnotationer och personen ifråga kan även bli behandlad 

därefter. Genom att lägga skuld på eller stöta bort syndaren menar McGuire vidare, är ett an-

nat sätt att utöva social kontroll. (McGuire, 2002, s.129, 243). I McGuires stycke om äkten-

skap framgår det att människors sexuella beteenden ofta har reglerats inom religioner. Detta 

har utförts genom normer och restriktioner angående för- och utomäktenskapliga förbindelser, 

homosexualitet samt för vad som setts som avvikande sexuellt beteende. Ofta betonas just att 

sex är något som bör utövas inom äktenskapet. (McGuire, 2002,s.64, 67).   

Den andra utvalda religionssociologen är Bruce Lincoln vars resonemang i boken Holy Ter-

rors, Thinking about religion after September 11 (2003) korresponderar med McGuires ge-

nom att en kultur enligt Lincoln kan delas upp i begreppen etik och estetik. Samhällssystemets 

normativa ramar bygger på uppfattningar om estetik (en fråga om tycke smak) och etik (frå-

gor om rätt och fel). Han påstår även att just sexualitet ofta fått stor uppmärksamhet inom 

religiösa föreställningar vilket därmed lett till att den kontrollerats. Detta eftersom sexuella 

begär av religiösa förespråkare ofta ses som ett hot mot viktiga delar av kulturen, så som fa-

miljestrukturer och äktenskap. Lincoln beskriver kultur även som ett instrument som männi-

skor använder för att bland annat avgöra vad som är normalt och inte normalt, samt vem som 

är med i gruppen och vem som är utanför. Gemensamma åsikter, värderingar är aspekter vilka 

fungerar som fundament i många sociala kontexter eftersom de skapar sammanhållning. Men 

fortsätter Lincoln, att det är på gott och ont eftersom det kan leda till konformitet - något som 

i sin tur även ökar konflikter och utanförskap på grund av att de som inte passar in i mönstret 

stöts ut ur gemenskapen. Lincoln skriver om hur man inom etiken hamnar i olika situationer 
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där människan mer eller mindre aktivt bedömer och väljer utifrån en slags etisk mall. Frågan 

blir då bara, vem det är som har utformat mallen och hur ser den ut? Lincoln menar vidare att 

religionen hjälper till att ge individer högre status, om han eller hon agerar utifrån de av reli-

gionen ”givna sanningar” som olika förespråkare för religion värderat och förankrat i heliga 

texter om etik och moral. (Lincoln, 2003, s.11, 54-55). 

Sammanfattningsvis kan religion utifrån religionssociologiska teorier därmed ses som en 

övergripande diskurs som även genererar motdiskurser. Som en följd av detta kontrolleras 

sexualitet genom diskursen, där religion används som ett sätt att avgöra vad som är normalt 

eller inte. Inom den religiösa diskursen framträder det även genom språket vad som är tillåtet 

och inte tillåtet gällande sex och samlevnad. 

2.3 Teorier om kunskapsförmedling 
Inom kunskapsförmedling finns olika teorier om vad som anses viktigast att förmedla inom ett 

specifikt kunskapsområde. Svend Sødring Jensen beskriver i boken Historieundervisnings-

teori (1978) tre huvudinriktningar av historieundervisning där själva kunskapssynen på ämnet 

blir avgörande för vad och hur historiska fenomen och händelser framställs. Hans teori är ska-

pad för historieundervisning men kan med fördel även appliceras på religionskunskapsunder-

visning. I den första inriktningen objektivistisk historieundervisning är det centrala att läraren 

ses som en förmedlare av historiskt viktigt stoff, utan att problematisera samt att materialet 

hanteras så som självklart att undervisa om. Inställningen lutar sig mot föreställningen om att 

det automatiskt blir de viktigaste händelserna som framträder i framställningen. Frågan är 

följaktligen: vad är då viktigast för eleven att känna till? Sødring Jensen beskriver även att i 

den objektivistiska typen av kunskapsförmedling ges inget orsakssammanhang utan händel-

serna hanteras som enskilda öar. (Sødring Jensen, 1978, s.11-12, 62).  

Den andra inriktningen kallas Klassisk historieundervisning och kännetecknas i sin tur av en 

framställning av enskilda ledares bragduppdrag och förmåga att visa mod och kraft i diverse 

konflikter. Sødring Jensen skriver att syftet med undervisningen är att moralisera och ge ele-

ver tydliga exempel på hur kraftfullt och ädelmodigt historiens hjältar agerade för att hjälpa 

sina folk. Vidare bygger den klassiska undervisningen på en entydighet om vad som anses 

vara det bästa att göra. (Sødring Jensen, 1978, s.67-68). Den tredje och sista inriktningen som 

Sødring Jensen tar upp är formal historieundervisning och som till skillnad från både den ob-

jektivistiska och den klassiska, så utgår idéer om undervisning istället från eleven. Synen på 
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kunskap i den formala undervisningen skiljer sig även från de båda andra, enligt Sødring Jen-

sen genom att fokus ligger på att eleven med hjälp av historiekunskap ska klara av att fungera 

och leva i världen och utveckla ett kritiskt förhållningssätt till såväl auktoritära utsagor som 

olika källor. Och eftersom teorin är funktionell medför den att innehållet av undervisnings-

materialet ska kunna kopplas till elevernas behov, samt att eleven även självständigt ska kun-

na omvärdera den egna uppfattningen till ett ämne. (Sødring Jensen, 1978, s.79-80). 

I förhållande till Sødring Jensens teori om objektivistisk historieundervisning ställer sig 

McGuire frågan om det överhuvudtaget är möjligt att sträva efter ett ickereligiöst förhåll-

ningssätt i frågor som rör kunskapsförmedling om etik och moral. Den del av religionen som 

innefattas av vilken funktion religion har, är intressant för undersökningen utifrån ett kun-

skapsförmedlande perspektiv, eftersom religion i de flesta kulturer enligt McGuire har en kon-

trollerande roll och en funktion vars syfte är att skapa mening och sammanhang i människors 

liv, vilket därmed lämpliggör en undervisning om sex och samlevnad i religionskunskap. 

(McGuire, 2002, s.11). I denna sociala process uppstår enligt McGuire relationer till ämnen 

och faktorer som är mer eller mindre laddade. Hon vill liksom Sødring Jensens teorier om 

formal historieundervisning även analysera vilken betydelse skapandet av verkligheten får för 

den egna identiteten. I den sociala process som enligt McGuire till stor del formas i familjen, 

lär sig barnet tidigt vad det innebär att vara ”one of us” och att på så vis socialiseras barnet in 

och tar efter attityder och moraliska regler för vad som anses normalt och inte. (McGuire, 

2002, s.52). Sammanfattningsvis framgår det att teorierna ovan, om kunskapsförmedling, 

speglar pedagogers inställning till vilken kunskap som anses främst ska förmedlas inom det 

aktuella kunskapsområdet.  

2.4 Forskningsöversikt 
Tidigare forskning om vilket språkbruk religionslärare använder sig av när de belyser frågor 

om sex och samlevnad har inte framkommit under sökning i databaser så som Libris, Uppsat-

ser.se, Academic Search Elite eller i Halmstads högskolas bibliotekskatalog HULDA. Valda 

delar av forskningsöversikten återkommer i den avslutande diskussionen i syfte att lyfta fram 

de didaktiska dilemman som en undervisning om sex och samlevnad kan präglas av.  

 En studie som är särskilt väsentlig gällande tidigare forskning om sex och samlevnad, är Un-

dervisning med sex appea l- Lärares inställning till att undervisa om sex och samlevnad inom 

religionskunskapsämnet, en c-uppsats som författarna bakom föreliggande studie genomförde 
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tillsammans med AnnChristin Maltelid hösten 2007 inom religionsvetenskap på Högskolan i 

Halmstad. Syftet var då att genom samtalsintervjuer undersöka gymnasielärares inställning till 

att integrera sex och samlevnad i religionskunskap, samt att studera vad som kan ligga bakom 

lärarnas inställning. Intresset låg dessutom i att få en inblick i hur en sådan undervisning en-

ligt lärarna skulle kunna se ut. Uppsatsen hade sin grund i Skolverkets förslag om en integre-

ring av sex och samlevnad i sex av skolans kärnämnen, där religionskunskap nämndes som ett 

av de utvalda ämnena. Underlaget för studien utgjordes av nio lärare från fyra olika skolor i 

Halland. Resultatet av undersökningen visade på att alla utvalda lärare ser en koppling mellan 

sex och religion men att lärares inställning påverkas av flera aspekter. Den tydligaste faktorn 

som framkom av studien var förekomsten av en definitionsproblematik kring vad en under-

visning om sex och samlevnad faktiskt kan och bör innebära. En dubbeltydighet framträdde i 

informanternas uppfattning om huruvida religiösa företrädare inverkat i utformningen av 

samhällets strukturer, så som familjebildning och synen på sexualitet. Utöver detta har även 

faktorer som bristande kunskap, bristande ledning, sexualitetens framträdande roll i offentlig-

heten samt religionslärares syn på sitt eget ämne, en inverkan på religionslärares inställning 

till att integrera sex och samlevnadsfrågor i sitt ämne. (Andersson & Bengtsson & Maltelid, 

2008). 

En engelsk studie som också undersökt möjligheter och begränsningar för undervisning om 

sex presenteras i artikeln Pedagogic discourse and sex education: myths, science and subver-

sion (2007) av Gabrielle Ivinson. Undersökningen problematiserar att begreppet ”sex” i det 

närmaste har en gränslös innebörd. Ivinson kom fram till att innebörden av sex tillskrivs en 

speciell betydelse utifrån den rådande diskursen. Studien visar även på att lärare oftast talar 

om sex i en vetenskaplig diskurs, vilket enligt Ivinson fått till följd att sexualundervisning ofta 

syftat till att begränsa ungdomars tankar om och utövande av sex. Därmed har lärare utformat 

en undervisning av sex och samlevnad där den fysiologiska aspekten dominerar och där för-

hoppningen har varit att minska könssjukdomar och sexuellt förtryck. Studien visar även på 

att den vetenskapliga diskursen borde integreras med elevernas uppfattning om vad Ivinson 

benämner som ”sunt förnuft”. Undersökningen visar vidare på att en undervisning om sex och 

samlevnad borde utgå från elevernas verklighet för att därefter kopplas till en vetenskaplig 

diskurs för att undervisningen ska uppfattas som meningsfull för eleverna. Slutligen visar stu-

dien också på att det är en fördel att integrera sex och samlevnad i andra ämnen än de na-
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turvetenskapliga, eftersom det kan utveckla ungdomars personliga tänkande om sexualitet. 

(Ivinson, 2007).  

I avhandlingen ”Jag har inte tänkt igenom det”, (2006) av Izabella Klüft gör författaren en 

diskursanalys av psykologers tal om sex utifrån intervjuer med verksamma psykologer och 

hur dessa hanterade det sexuella området verbalt. Författaren skriver inledningsvis att anled-

ningen till varför hon valt att göra studien beror på en vetskap om att professionella (allmän-

läkare, psykologer etcetera), som i sin yrkesutövning förväntas bemöta frågor med sexuell 

karaktär, undviker området, trots all kunskap som pekar på att sexualiteten är en av männi-

skans centrala identitetsmarkörer. Klüft hävdar vidare att forskning om hur olika professio-

nella behandlar sex och samlevnadsfrågor har visat på en biologisk eller medicinsk slagsida, 

vilket enligt henne innebär att helhetsperspektivet beträffande sexualitet är eftersatt. Hur sex-

ualiteten formats utifrån kulturella referensramar har därmed blivit obelysta. Syftet med un-

dersökningen var, enligt Klüft att undersöka hur psykologer i terapeutiska samtal talar om 

sexualitet när det dyker upp i terapin. Resultatet visade att psykologer dels hade svårt att defi-

niera sexualitet och uppvisade svagheter i bemötandet av vissa centrala begrepp. Vidare anser 

psykologerna att trots uppfattningen att sexualitet är avgörande för individers psykiska hälsa, 

så upplevde de en svårighet att tala om det. Följden blir, enligt författaren att psykologer inte 

tar initiativ till att beröra området vilket medför att viktiga aspekter inom terapin förblir out-

talade. (Klüft, 2006). 

Som vi nämnt inledningsvis pågår en debatt om kvalitén på sex- och samlevnadsundervis-

ningen i skolan utifrån olika undersökningar som gjorts. I uppsatsen Gymnasieelevers upp-

fattning om sex och samlevnadsundervisning,(2007) av Stina Angelöv och Niclas Frising har 

författarna fokuserat på elevernas egen uppfattning om hur sex- och samlevnadsundervis-

ningen i gymnasieskolan sett ut. Syftet var att få ökad förståelse för hur gymnasieelever upp-

levde att deras behov av ämnet tillgodosågs eller inte. Som teorietisk bakgrund användes 

bland annat Foucault som har utvecklat teorier om hur sexualiteten i dagens samhälle kopplas 

samman med ett historiskt perspektiv. Undersökningen som bygger på enkäter med 62 re-

spondenter och fyra intervjuer, har visat att många inte är nöjda med sex- och samlevnadsun-

dervisningen som de uttryckt mest handlat om könssjukdomar och preventivmedel och att de 

efterfrågade en bredare undervisning som även berör den känslomässiga biten och andra per-

spektiv. I den avslutande diskussionen ringar författarna in problem som kvarstår att lösa: 

”Två frågor som har vuxit fram under arbetets gång är varför ämnet sex och samlevnad inte 
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prioriteras till större del och vad är det som gör det så svårt att prata om det på ett bra sätt i 

skolan” (Anglöv & Frising, 2007)? 

Beträffande olika kartläggningar över innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen och att 

det enligt flera studier framkommer att undervisningen tenderar bli normativ med en fysiolo-

gisk aspekt som central, så bygger Karin Camnerts uppsats, Sex på kollisionskurs med sam-

levnad (2007) på liknande erfarenheter. Författaren har undersökt kursplanen i biologi samt 

ett referensmaterial från Skolverket med avseende på presentation av kön och sexualitet och 

har sedan utifrån ett queerpersektiv analyserat texter som belyser frågor om kön och sexuali-

tet. Resultatet, som består av en diskursanalytisk studie av biologiämnets inramning av frågor 

om kön och sexualitet i grundskolan, visade att undervisningen utgått från att den ”heterosex-

uella samlevnaden är den rätta” och att kvinnor och män tydligt getts olika egenskaper. Denna 

syn, menar författaren får till följd att den utestänger elever med annan sexuell uppfattning 

och identitet. Camnert hävdar utifrån det som framkommit i rapporten att sex- och samlev-

nadsundervisningen tenderar vara för ensidig om den enbart förläggs i biologiämnet och där-

med har den inte uppfyllt kravet som läroplanen inbegriper. (Camnert, 2007).  

Sex i skolan (2008) är en uppsats som också är relevant för föreliggande uppsats då denna 

undersökt huruvida det funnits styrdokument som krävt en undervisning om sex och samlev-

nad, och som därmed även undersökt om läromedlen för denna undervisning uppfyllt styrdo-

kumentens mål. I uppsatsen, som bygger på en textanalys av styrdokuments och läromedels 

syn på sexualundervisning och sexualitet av Håkan Glimhage och Pär Melander framgår det 

att styrdokumenten har genomgått en förändring där preciseringen av sex- och samlevnadsun-

dervisningens utformning har minskat. Dessutom visar studien på att läromedel ofta inte stämt 

överens med de gällande styrdokumenten, då det inte funnits många läromedel som berört sex 

och samlevnad under de perioder då det i läroplaner funnits krav på sådan undervisning. Stu-

dien visar även på att det främst har varit läromedel i biologi som tagit upp kunskapsområdet, 

vilket i sin tur har bidragit till att bilden av sexualitet ofta har framställts som något biologiskt. 

Författarna har emellertid funnit att nyare läromedel alltmer visat på en nyanserad bild av sex 

och samlevnad, där inte bara kön och sexuell läggning tagits upp utan även sociala och kultu-

rella faktorer, och där även heteronormen varit på uppluckring. Däremot har förståelsen av 

homosexuella i läromedlen gått långsamt fram, vilket författarna antagit har berott på tröghe-

ten i samhällsapparaten. (Glimhage & Melander, 2008).  
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I projektet Samtal och undervisning och sex och samlevnad under 2001-2003 gjordes en ut-

värdering på flertalet skolor i Västra Götalandsregionen av sex- och samlevnadsundervis-

ningen i syfte att förbättra utvalda skolors modeller för undervisningen. Undersökningen är en 

rapport från institutionen för pedagogik och didaktik på Göteborgs universitet skriven av Jo-

anna Giota och Rolf Lander. Resultatet visade att elever i studien ansåg att lärare var morali-

serande och att de endast förmedlade hur man ska säga nej till sex och inte hur och när man 

ska säga ja. Lärarna var inte medvetna om att eleverna upplevde det hela som om lärarna för-

sökte föra fram en särskild moral i undervisningen. (Giota & Lander, 2004). 

Sammanfattningsvis har forskning av olika slag pekat på gemensamma drag gällande männi-

skors förhållande till samtal om sex och samlevnad antingen, det är inom skolan eller i andra 

professionella sammanhang. Undervisningen präglas ofta av en fysiologisk framtoning, trots 

elevers efterfrågan om ett bredare förhållningssätt till ämnet som kunskapsområde. Dessutom 

har det genomgående framkommit att många anser det problematiskt och komplext att tala om 

sex på ett bekvämt sätt, vilket en del författare hävdat medför en undvikande attityd till ämnet.  

 

 

 



17 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Följande kapitel innehåller en beskrivning av de teoretiska utgångspunkter som rapporten har 

sin grund i. Michel Foucaults diskursbegrepp beskrivs översiktligt eftersom den och Foucaults 

tankar om språket som meningsskapande tillhör en av teorins fundament. Även ges en kort 

resumé över Foucaults omfattande studie av sexualitetens historia. Därefter följer en samman-

fattning av diskurspsykologi och diskursteori som är de teoretiska och metodiska angreppssätt 

inom diskursanalysen som är relevanta för rapporten, samt en överblick av socialkonstruk-

tionsmen och vilken betydelse den har för ett diskursanalytiskt resonemang.  

3.1 Diskursanalys som teori  

I boken Diskursanalys som teori och metod, (2000) av Marianne Winther Jørgensen & Louise 

Phillips beskriver författarna att diskursanalys innefattar ett kritiskt ställningstagande som 

forskningsteori som bland annat bygger på strukturalismens och poststrukturalismens tanke-

gångar om att människans sätt att hantera och förhålla sig till verkligheten sker med hjälp av 

språket, vilket innebär att språk betraktas som meningsskapande och endast sker i social inter-

aktion. Samtidigt utgår teorin från att språkhandlingar är påverkade av att historiska, språkliga 

strukturer styr och bildar diskurser, men att de samtidigt är kontingenta, vilket innebär att 

språkliga strukturer inte är statiska (isolerade) utan utsätts för kontinuerlig förändring i takt 

med omgivningens kulturella inflytande. Diskursanalys som föds i den språkfilosofin kan vara 

en samhällsvetenskaplig teori med syftet att undersöka relationen mellan språk och praktisk 

handling och vilka sociala effekter olika texter och språkbruk kan få. (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s.15-16). 

Göran Bergström och Kristina Boréus beskriver i boken Textens mening och makt (2005), 

diskursanalys som ett sätt att studera ett samhällsfenomen på, där språket är det centrala. Det 

övergripande antagandet vid användning av diskursanalys är att språket inte skildrar verklig-

heten utan istället bidrar till att forma den. Diskursanalys kan enligt författarna även härledas 

till förekomsten av makt eftersom språket sätter gränser för människors sätt att tänka och 

handla. När diskurser bildas uppkommer även så kallade utestängningsmekanismer och ge-

nom dessa kan människor kontrolleras. Utestängningsmekanismer innebär att något exempel-

vis ses som förbjudet, normalt, onormalt, rätt eller fel. Författarna skriver att diskurser är nå-

got som avgör vad som får sägas, vem som får säga det, från vilka positioner det kan sägas 

samt även hur något får sägas. (Bergström & Boréus, 2005, s.305-306, 311-312). 
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Genom denna syn ses språket som något positivt och meningsskapande, där den sociala kon-

texten avgör ett föremåls innebörd. Då språket ses som konstruerande leder det även till att 

tolkningen av ett visst fenomen är grunden för kunskap och genom att få en viss kunskap att 

ses som den rätta, är det även en fråga om makt. Något som är särskilt specifikt för diskurs-

analys är att det inte görs någon större skillnad mellan vad som sägs och vad som görs, vilket 

innebär att det råder en funktionell syn på språket. Vid användandet av diskursanalys kan so-

ciala identiteter rekonstrueras. På detta vis kan forskaren studera vad som exempelvis läggs i 

identiteten homosexuell genom att studera texter. Den rådande diskursen ger bestämda förut-

sättningar för vad det innebär att vara exempelvis homosexuell. Dessutom avgörs identiteten 

även genom att den står i motsats till något annat, det vill säga till något som den inte är, som 

i detta fall heterosexuell. Detta innebär att diskursanalyser ofta utgår från åtskillnader så som 

vi och dem. Diskursen förordar således vilka handlingar som bör utföras och vad som är 

til??låtet och tänkbart, vilket innebär att diskursanalysen söker finna vilka tvingande normer 

som diskursen skapar. (Bergström & Boréus, 2005, s.327-328). 

Claes Ericssons föreläsning om diskursanalys inleds med att teorins grundtanke, utifrån ett 

forskningsperspektiv, innebär ett kritiskt förhållningssätt där intention är att plocka fram ”för-

givetaganden” och utröna vilka språkliga domäner (diskurser) som ett visst språkbruk här-

stammar från och hur specifika mönster kan se ut. Därmed är diskursanalys ett redskap för att 

närmare studera innebörden av olika texter. (Ericsson, 2008-02-22). 

3.2 Michel Foucault – diskursbegreppets fader 

En person som är central för diskursbegreppet är fransmannen Michel Foucault (1926-1984). I 

boken Diskursens ordning, (1970) kretsar Foucault kring olika filosofiska tankegångar huru-

vida mänskligt tal antingen rättar sig efter den rådande diskursen helt eller utvecklas och bil-

dar nya diskurser i diskursen, bland annat på grund av det omgivande samhällets maktstruktu-

rer och dess relation till det ”sanna”. Foucault hävdar också att det diskursiva tankesättet ut-

manar subjektets egen uppfattning om att viljan och ansvaret att troget följa en övergripande 

diskurs ligger hos människan själv, men att olika institutioner vakar över att diskurser vid-

makthålls. Foucault problematiserar även förhållandet mellan kunskap och makt utifrån språk-

liga strukturer och menar att styrkan hos en diskurs är beroende av hur stort antal människor 

som talar i den. Människan är på så sätt själv del av makten menar Foucault, men han tänker 

sig att den gällande kulturen anger ramen för vad som är accepterat att tala om: 



19 

 

”I ett samhälle som vårt är utestängningsprocedurer naturligtvis välkända. Den tydligaste och mest 

bekanta är förbudet. Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när 

som helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som helst. Tabuerade ting, ritualer 

för olika tillfällen, det talande subjektets privilegierade eller exklusiva rätt: (…) Jag vill bara nämna 

att de områden där gallret i dag är som tätast, där de svarta rutorna är flest, är sexualitetens och po-

litikens områden: det är som om diskursen, långt ifrån att vara ett genomskinligt och neutralt ele-

ment där sexualiteten avväpnas och politiken pacificeras, vore en av de platser där dessa företrä-

desvis gör bruk av några av sina mest skrämmande krafter” (Foucault, 1970, s.8). 

Winther Jørgensen & Phillips skriver att Foucault är den som skapat subjektsuppfattningen 

inom diskursanalys, något som är en av analysens viktiga tankegångar. Foucault anser att sub-

jekt skapas inom diskurser och utgör därför ingen egen grund, subjektet står däremot i nära 

relation till ideologier, där ideologier beskrivs som ”ett representationssystem som döljer vårt 

sanna förhållande till varandra” (Winther Jørgensen & Phillips, s. 21-22) men genom att in-

förlivas i en ideologi sker en interpellationsprocess där diskurser vädjar till den egna personen 

som ett subjekt. Subjektsuppfattningen inom diskursanalysen skiljer sig därmed från den väst-

ligt orienterade uppfattningen om att subjektet är ”autonomt och suveränt”(Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, s.21-22).  

Foucault har spelat en betydande roll för hur teorier om diskurser inverkar över vad som i 

olika tidsepoker ansetts, varit tabu att tala om. Intressant för diskkursanalysen gällande före-

liggande uppsats är Foucaults omfattande studier om hur sexualiteten som begrepp etablerats 

och hur talet och förhållningssättet till könet, enligt Foucault förändrats, i samband med kris-

tendomens närvaro och det kapitalistiska samhällets framväxt. I trilogin om sexualitetens hi-

storia vill Foucault i boken Viljan att veta, (band I, 1984) undersöka hur just talet om sexua-

litet tagit sig uttryck. Böckerna om sexualitetens historia ses av många forskare som en grund-

läggande källa vid olika skildringar av relationen mellan sexualitet och religion. Det Foucault 

bland annat intresserar sig över är varför människor ”säger” att sexualiteten är förtryckt. Fou-

cault hävdar att det i den kristna bikten växte fram ett tal om sexualitet, och som i den bekän-

nelsen en bikt utgör, även var ett konkret uttryck för en viss form av maktrelation. Bekännel-

sen blev en mottstock på ”sanningen om könet” och njutningen  ett utryck för ”maktens behov 

av att veta”, Foucault fortsätter: ”Från och med den kristna botgöringen och fram till idag har 

könet varit biktens huvudämne. Det som det sägs att man döljer” (Foucault, 1984, s.15, 78).  

Foucaults resonemang kretsar i boken runt företeelsen om att människor upplever och säger 

att könet är förtryckt samtidigt som det talats mycket om det. Han vill därmed undersöka hur 
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sexualitet konstrueras i relation till vad som upplevs vara tillåtet att tala om. För att göra detta 

kopplar han uppfattningar om sexualitet till två centrala diskurser, ars erotica som Foucault 

menar etablerades i samhällen där njutningen sågs som en väg att lära känna ”sanningen om 

människan, en sanning som uppstår i erfarenheten. (Foucault, 1984, s.16). Den andra diskur-

sen där sexualitet konstrueras är scienta sexualis som, tillskillnad från ars erotica, där njut-

ningen var legitim, istället inrymmer ett tal om könet utifrån funktionen att fortplanta sig, allt 

enligt den kunskapssyn som växte fram i den medicinska läkarvetenskapen under 1800-talet, 

och som enligt Foucault även passade väl med den kristna etiken. Foucault hävdar också att 

det moderna samhället övergett ars erotica och stängt dörren till njutning, för att istället skapa 

en scientia sexualis, där fenomen som makt och vetande utgör det dominerande talet om sex-

ualitet. Detta har enligt Foucault följaktligen inneburit en uppdelning av vad som anses som 

normal respektive onormal sexualitet. (Foucault, 1984, s.17, 75, 84). 

3.3 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 
Grundfilosofin beträffande vad som ligger bakom människans sätt att förhålla sig till sin om-

värld, menar Winther Jørgensen & Phillips har sin utgångspunkt i socialkonstruktionismen. 

Den centrala ansatsen är att människan konstruerar sin omvärld och det sätt hon förstår värl-

den på är summan av exempelvis hur historiska och kulturella uppfattningar om samhället har 

etableras och tagit form. Föreställningarna förändras (kontigens) och upprätthålls ”genom 

social interaktion mellan människor i vardagen” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.104). 

Enligt socialkonstruktionismen är kunskap därför konstituerad utifrån människans subjektiva 

uppfattning och upplevelse av världen genom språket. Som vi nämnt tidigare har diskurs-

analysen inte ambitionen att vaska fram ”sann” kunskap eftersom den är beroende av en 

kommunikativ process mellan människor för det talande och skrivna ordet, och därmed alltid 

är subjektivt uppfattad. Det är istället verkligheten i sig och hur vi berättar om den som står i 

fokus och människor är produkter av sociala processer, vilket medför att det som kan uppfat-

tas som helt normalt för en person inte behöver göra det för en annan. Inom socialkonstruk-

tionismen ligger intresset även på att undersöka och tolka samspelet mellan människor och 

interaktionen i det givna. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 12,13, 104, 150).  

3.4 Diskursteori 
Huvudtankarna i diskursteori vilar på de politiska teoretikerna Ernesto Laclaus och Chantal 

Mouffes omfattande teoribygge, Hegemoni and Socialist Strategy (1985). Enligt Winther 

Jørgensen och Phillips är Laclaus och Mouffes perspektiv socialkonstuktionistiskt men även 



21 

 

om Laclau och Mouffe menar att diskurser omfattar alla sociala fenomen så menar de samti-

digt att människan som aktör inte är så framträdande. Därmed intar diskursteorin ett mer 

övergripbart teoretiskt perspektiv, där ideologiska etablerade idéer bildar abstrakta diskurser 

som bidrar till att människor inlemmas i de mönster som anses socialt gångbara. (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s.25).  

Eftersom språket är instabilt och utsätts för ständig förändring menar Winther Jørgensen och 

Phillips att detta medför en kamp om begrepp, där olika personer i argumenterande positioner 

knyter de ord/begrepp till sig som de kan identifiera sig med och som därmed anses tillhöra 

den egna diskursen. Inom diskursteorierna finns det olika ord för den kamp: 

”Olika diskurser – som var för sig representerar ett bestämt sätt att tala om och uppfatta den sociala 

världen – kämpar hela tiden mot varandra för att uppnå hegemoni, alltså för att låsa fast språkets 

betydelser på sitt eget sätt. Hegemoni kan till vidare uppfattas som en bestämd synpunkts herra-

välde – ” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.13). 

Utgångspunkten i Laclaus och Moffes teori är som synes att allting förändras och att samhäl-

let och kulturella system därmed alltid kan bli annorlunda men, skriver Winther Jørgensen 

och Phillips, alla grupper i samhället har inte samma ”möjligheter att artikulera element på 

nya sätt och därmed skapa förändring” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.62). För att 

lyckas ringa in alla olika fenomen som bidrar till bildandet av diskurser menar Laclau och 

Mouffe därför ”att man måste urskilja en strukturell domän där strukturerna visserligen är 

socialt skapade men är tröga och svåra att göra om – i varje fall för dominerade grupper” 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.63). 

Då diskursteorin enligt Laclau och Mouffe bygger på att människor föds in i kulturella språk-

liga kontexter som medför att vi tänker och förhåller oss till vedertagna fenomen på ett ka-

raktäristiskt sätt, så är begreppet diskursivt fält relevant för undersökningen eftersom det i 

teorin innebär att människor argumenterar utifrån ett slags uppfattat rätt- eller felperspektiv 

genom att: ”Det diskursiva fältet är en reservoar av betydelsetillskrivningar som tecken har 

haft eller har i andra diskurser, men som ignoreras i den specifika diskursen för att skapa en-

tydighet” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.34). Det diskursiva fältet är således ett bre-

dare område där flera olika diskurser förekommer. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.34-

36). Ett exempel på detta skulle kunna vara då religionslärare talar om begreppet normalt. I 

sina uttalanden utgår lärarna från att det råder en entydighet om vad begreppet normalt inne-
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bär, vilket därmed utesluter andra definitioner av begreppet. Detta kan ses som en diskursiv 

kamp där lärarna ger argument för att just deras betydelse av normalt ska gälla.  

3.5 Diskurspsykologi 
Den diskurspsykologiska ansatsen utgår från Margareth Wetherells och Jonathan Potters teo-

rier som bygger vidare på socialpsykologin, där de utarbetat metoder att analysera förhåll-

ningssätt till språk utifrån ett socialkonstruktionistiskt tillvägagångssätt. Vid användning av 

diskurspsykologi ligger fokus även på enskilda individers retoriska strategier, vilket innebär 

att aktören har en framträdande betydelse. Inom diskurspsykologi blir det på så sätt möjligt att 

utkristallisera specifika diskurser som lärarna agerar i, och även undersöka hur de som grupp 

språkligt organiseras. Inom diskurspsykologin blir därmed människans agerande, social prak-

tik i centrum varpå de båda angreppssätten; diskursteori och diskurspsykologi, kompletterar 

varandra. Dessutom finns det inga gränser enligt Winther Jørgensen och Phillips för hur den 

sociala praktiken verkar: ”Även om diskuspsykologin fokuserar på människors konkreta var-

dagspraktik implicerar den hela tiden större samhälleliga struktureringar av diskurser som 

människor bygger på eller omformar […](Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.27).  

Genom att människan retoriskt konstruerar sin värld enligt socialkonstruktionistiskt synsätt, 

och i och med att subjektsuppfattningen är pluralistisk inom diskursanalysen, som innebär att 

subjektet är spritt och intar olika positioner beroende på vilken kontext det befinner sig i, så 

tar diskurspsykologin till viss del avstånd från den kognitiva psykologin. Kognitiv psykologi 

bygger på att människan betraktas som ”isolerade informationsbearbetare” där omvärlden 

mest består av information som måste bearbetas och kategoriseras så att människan inte upp-

fattar omvärlden som ett kaos. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.99). 

En viktig aspekt inom diskursanalys är det faktum att forskaren även konstruerar sin värld. 

Angående detta betonar David Howarth i boken Diskurs (2007) vikten av att forskaren är 

medveten över sin egen roll i intervjusammanhanget, med tanke på forskarens egen subjekti-

vitet vid iscensättningen och organiseringen av intervjun, men även det maktförhållande som 

råder mellan intervjuaren och den intervjuade. (Howarth, 2007, s.158). Potter och Wetherell 

bestyrker språkets roll som meningsskapande ur ett dubbelt perspektiv genom att världen upp-

fattas utifrån så som den beskrivs, samtidigt som ”den subjektiva verkligheten konstitueras 

också genom språk” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.103).  
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4. Metod  
I följande kapitel görs en redogörelse för de forskningsmetoder som använts i undersökningen 

samt en presentation av tillvägagångssättet för framtagandet av intervjumaterialet. Dessutom 

presenteras en sammanfattning om varför undersökningen baseras på just religionslärares 

samtal om sex och samlevnad och därutöver förs en kritisk diskussion över diskursanalys där 

även metodens validitet och reliabilitet tas upp. Författarnas förförståelse beskrivs och avslut-

ningsvis följer en beskrivning av analysverktygen. 

4.1 Kvalitativ metod som förfarande 
Uppsatsen bygger på en teori och metod som möjliggör att inta olika perspektiv i analysen av 

specifika språkhandlingar, där språkets mångsidighet och människans sociokulturella inver-

kan går att spåra. I denna uppsats undersöks, som tidigare nämnts, hur diskursen ser ut då re-

ligionslärare på gymnasiet talar om sex och samlevnad. För att kunna undersöka vilka ord och 

begrepp som religionslärare väljer att använda då de talar om sexualitet, relationer, normalt 

och onormal så behövs ett material där religionslärare uttalar sig om sin uppfattning kring att 

integrera sex och samlevnad. Hösten 2007 genomfördes samtalsintervjuer med nio religions-

lärare, på fyra gymnasieskolor i Halland. Det insamlade materialet användes då för att göra en 

undersökning över religionslärares inställning till att integrera sex och samlevnad i religions-

kunskap. Materialet är på grund av sin karaktär även användbart för att göra en diskursanalys 

över hur religionslärare talar om sex och samlevnad. Informanterna har genom e-post gett sitt 

samtycke till att intervjumaterialet även får användas för detta ändamål. Intervjumaterialet är 

dock mer omfattande än vad som är nödvändigt för föreliggande uppsats syfte, vilket innebär 

att fokus har lagts på de delar av intervjumaterialet som berör uttalanden om en integrering av 

sex och samlevnad samt utsagor om vad som beskrivs som normalt och onormalt gällande sex 

och samlevnad. 

Valet att fokusera på religionslärare beror på, som framkommit tidigare, att kursplanen för 

ämnet religionskunskap, öppnar upp för att i undervisningen belysa frågor om sex och sam-

levnad ur ett brett perspektiv samt att Skolverket ser en möjlighet för att integrera området i 

religionsämnet. (Skolverket, 2008). Dessutom finns en koppling som framkommer utifrån ett 

religionssociologiskt perspektiv, men naturligtvis även av den orsaken att vi som författare är 

blivande religionskunskapslärare.  
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4.2 Genomförandet av intervjuerna och etiska överväganden 

De nio utvalda religionslärarna intervjuades en och en utifrån en gemsam intervjuguide. Frå-

gorna i intervjuguiden är tematiskt utformade, så att lärarna vid flertalet tillfällen tagit upp och 

diskuterat sex och samlevnad ur flera olika perspektiv. (Se bilaga 1). Samtalsintervjuerna 

följde en intervjuguide som var utformad efter teman som togs upp med varje lärare. Däremot 

följdes ingen statiskt mall utan frågorna anpassades efter hur dialogen utvecklade sig. Syftet 

med intervjuguiden var att alla lärare skulle besvara utvalda frågor som var knutna till valda 

tema. Frågorna skapades med önskan om att få en helhetssyn över religionslärares inställning 

till att undervisa om sex och samlevnad inom religionskunskap samt vad som kunde ligga 

bakom denna inställning. Guiden delades in i tre avsnitt där det första berörde sex och sam-

levnad på ett övergripande plan, det andra avsnittet berörde sex och samlevnad i förhållande 

till religionsämnet och det tredje avsnittet berörde slutligen lärarens egna kunskaper och in-

ställning till undervisning i ämnet. Religionslärarna fick inte i förväg ta del av intervjuguiden 

med syftet att inte färga deras uttalanden mer än nödvändigt. Således fick de bara kort infor-

mation om vad intervjun skulle handla om i det mejl vi skickade som förhandsinformation. 

(Se bilaga 2).  

Intervjuerna från föregående uppsats vilken återfinns i stycket om tidigare forskning, gjordes 

med syftet att undersöka religionskunskapslärares inställning till att undervisa om och integ-

rera sex och samlevnad inom ramen för sitt ämne. Vid intervjuerna användes halvstrukture-

rade kvalitativa samtalsintervjuer och för att kunna utföra dessa på ett lämpligt vis var Steinar 

Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) samt Metodpraktikan: Konsten att stu-

dera samhälle, individ och marknad (2004) av Esaiasson, Peter, Giljam, Mikael, Oscarsson, 

Henrik, Wängnerud, Lena av stor nytta. I Metodpraktikan lades fokus på kapitlen om fråge-

undersökningar och samtalsintervjuer. Eftersom ambitionen med föreliggande uppsats är att 

beskriva de diskurser som framkommer i lärarnas uttalanden har de halvstrukturerade inter-

vjuerna som redan genomförts utgjort ett lämpligt material. Winther Jørgensen och Phillips 

skriver att halvstrukturerade samtalsintervjuer ger informanterna större frihet att själva leta 

formuleringar i de svar de avser lämna, vilket på så vis möjliggör för forskaren att analysera 

informanternas samtal som ett uttryck för deras egen skapade verklighetssyn. Därmed lämpar 

sig intervjumaterialet väl för föreliggande uppsats frågeställningar och uppsats. (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s.113). 
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Intervjuerna genomfördes med löftet om informanternas anonymitet. Förhoppningen med det 

var att skapa ett mer avslappnat samtalsklimat samt att få informanterna att känna sig trygga 

med att berätta om uppgifter som skulle kunna ses som känsliga eller personliga. Att infor-

manter görs anonyma kan ibland leda till att trovärdigheten ifrågasätts men eftersom syftet var 

att komma åt personlig information var anonymitet en nödvändighet. Informanterna har getts 

fiktiva namn, som redogörs för i avsnitt 4.3. Dessutom fick informanterna välja plats för in-

tervjun vilket gjordes med avsikten att ytterligare få dem att slappna av och känna sig be-

kväma. Eftersom valet föll på att utforma intervjuerna mer som ett samtal så förekom små-

pratande med informanterna innan intervjun började, för att skapa ett bra samtalsklimat. Tan-

ken var att få del av lärarnas personliga uppfattning och inte bara de politiskt korrekta svaren. 

Dessutom gjordes valet att även använda bandspelare vid genomförandet av intervjuerna. Det-

ta är ett moment som kan ses som stressande för informanterna men eftersom de båda uppsat-

serna bygger på de uttalanden som är gjorda av lärarna, var detta hjälpmedel ett tvunget in-

slag. För uppsatsens trovärdighet är det av stor betydelse att lärarnas uttalande är korrekt cite-

rade eller refererade och därför användes bandspelare för att kunna göra detta på bästa vis. 

För att lugna informanterna lovade vi dem att få läsa transkriberingen innan vi inledde bear-

betningen av materialet. Dessutom lovade vi att stänga av bandspelaren om vi kom in på ett 

tema som informanten inte ville tala om på band. Slutligen informerade vi även om att det 

fanns möjlighet att ta del av uppsatsen i dess slutgiltiga form.  

Precis som Kvale nämner kan det uppstå en del frågetecken vid transkriberingen av intervju-

erna. Eftersom det var flera författare bakom föregående uppsats, var det av stor betydelse att 

författarna utgick från gemensamma riktlinjer för hur transkriberingen och analysen av mate-

rialet skulle ske. Ambitionen var att försöka återge intervjuerna så ordagrant som möjligt utan 

att förlora läsbarheten, men svårigheten låg i att översätta talspråket till skrivspråk. Detta in-

nebar friheten att kommatecken och punkter sattes ut på lämpligt utvalda ställen samt att tal-

språket snyggades till vid användandet av citat. Så som Kvale ser det bör en omformulering 

av utskrifterna ske om syftet är att analysera intervjupersonens åsikter och inte hur det sägs. 

(Kvale, 1997, s.156).  

Då transkriberingen av intervjun genomförs kan det dock hända att forskaren hör fel eller inte 

kan höra allt som sägs då inspelningen kan vara av sämre kvalitet. På så vis kan utskriftens 

reliabilitet ifrågasättas. Valet av punkter och kommatecken kan sålunda ifrågasättas men ge-
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nom att det är samma person som genomförde både intervjun och utskriften kommer uppsat-

sen ifrån detta reliabilitetsproblem. Med hjälp av minnesbilder och minnesanteckningar har 

det efter bästa förmåga försökts återge vad de intervjuade ville ha sagt. Analysen grundar sig 

på vad informanterna sa och inte hur de sa något, vilket även reducerar problemet. Dessutom 

har det gjort en ansträngning till att försöka undvika ledande frågor men detta kan ändå vara 

svårt att förhindra och dessutom kan även kroppsspråk påverka informanten.  

4.3 Urval och presentation av informanterna 
Urvalet av informanter består av nio gymnasielärare i Halland som undervisar i religionskun-

skap. De utvalda lärarna arbetar i Laholm, Halmstad och Varberg och är inte slumpmässigt 

utvalda. Informanterna är valda med vad Jan Trost i sin bok Kvalitativa intervjuer, kallar för 

ett strategiskt urval. Detta gjordes eftersom vår undersökning är kvalitativ och inte är bero-

ende av ett representativt urval. Lärarna valdes utifrån ålder och kön för att kunna ta del av 

olika erfarenheter. Ett slumpmässigt urval kan innebära en risk eftersom det skulle kunna in-

nebära att informanterna blev alldeles för lika. Om samtliga utvalda lärare skulle visa sig vara 

män är i trettioårsåldern, skulle det kunna leda till att bilden av lärarnas inställning blev alltför 

ensidig. (Trost, 1997, s.105-106).  

Det är totalt fem män och fyra kvinnor som deltagit i studien. Samtliga av dessa har som ovan 

nämnt gett sin tillåtelse att intervjumaterialet även används för vidare studier. Informanterna 

befann sig vid tiden för intervjun mellan åldrarna 34-62 år. Tanken var från början att infor-

manterna i uppsatsen skulle komma från tre olika kommuner, med vardera tre representanter. 

Problem uppstod emellertid då alla utom en av de tillfrågade lärarna på gymnasieskolan i La-

holm avböjde till att medverka. Detta fick följden att informanterna kom att utgöras av fem 

lärare från Halmstad, en lärare från Laholm samt tre lärare från Varberg. Undersökningen är 

begränsad till Halland på grund av att det är från dessa städer som författarna till föregående 

uppsats kommer ifrån samt att avsikten inte är att jämföra intervjuerna med hur lärare på 

andra platser i landet skulle ha svarat.  

Flera av de intervjuade religionslärarna är bekanta med författarna sedan tidigare vfu-perio-

der. Ofta rekommenderar metodböcker dock till att välja främlingar som objekt för en studie 

eftersom det kan vara svårt att upprätthålla en vetenskaplig distans till personer som man ser 

som sina vänner. (Esaiasson m.fl., 2004, s.286). Då religionslärarna inte uppfattades som vän-

ner utan som just bekanta, uppfattades detta inte som ett problem utan snarare som något för-
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delaktigt. Bekantskapen underlättade för syftet att låta intervjun mer anta formen av ett sam-

tal. Om man vänder på det skulle det kunna ses som negativt att det förekom en personlig re-

lation till några av informanterna eftersom det skulle kunna innebära att de inte vill lämna ut 

uppgifter på samma vis som till en främling. Uppfattningen är dock att detta inte utgjorde ett 

problem för uppsatsen eftersom det i intervjuerna även framkom av en del kontroversiella 

åsikter.  

De utvalda lärarna kontaktades via e-post i ett gemensamt utformat brev. E-postadresserna 

hittades på respektive gymnasieskolas hemsida. Brevet innehöll en presentation av författarna, 

syftet med uppsatsen samt en förfrågan om informantens medverkan. Redan i mejlutskicket 

informerades lärarna om deras rätt till anonymitet i syfte att samtalen kunde komma att beröra 

känslig information så som lärares personliga inställning till att undervisa om sex och samlev-

nad och även till sitt ämne. Eftersom de utvalda lärarna är anonyma har det av stilistiska skäl 

tilldelats informanterna fingerade namn i alfabetisk ordning.   

Adam undervisar i religionskunskap, historia, geografi och psykologi, han har undervisat i nio 

år. Bengt undervisar i religionskunskap, historia, internationella relationer, theory of know-

ledge och history, och har undervisat i 14 år. Cecilia undervisar i religionskunskap, svenska, 

historia och har varit lärare i 15 år. David undervisar i religionskunskap och svenska och har 

arbetat som lärare i 32 år. Erika har under tio år undervisat om religionskunskap och sam-

hällskunskap. Fia har i elva år undervisat om religionskunskap och svenska. Gisela har arbetat 

som lärare i religionskunskap och svenska, i 22 år. Hans undervisar i religionskunskap, 

svenska och filosofi och har undervisat i 6 år. Ingemar undervisar i religionskunskap, svenska 

och filosofi och har arbetat som lärare i 31 år.  

( 1.Adam, 37 år. 2. Bengt, 46 år. 3. Cecilia, 48 år. 4. David, 58 år. 5.Erika, 38 år.  

6. Fia, 34 år. 7. Gisela, 61 år. 8. Hans, 37 år. 9. Ingemar, 62 år.) 

 

Utifrån de nio utvalda informanterna har undersökningen kunnat uppnå vad författarna av 

Metodpraktikan benämner som ”teoretisk mättnad”. På så vis har liknande svar återkommit i 

de olika intervjuerna. Efter att ha uppnått teoretisk mättnad behövs det inte göras fler intervju-

er och detta innebär således att det som är av betydelse är att urvalet av informanter är väl 

genomtänkt och att förberedelserna inför intervjuerna är väl genomtänkta. Undersökningen 

bygger på kvalitativa samtalsintervjuer som enligt Metodpraktikan innebär att ett större antal 

intervjuer sällan frambringar ett bättre underlag för denna typ av studie. (Esaiasson m.fl., 



28 

 

2004, s.187). I intervjuerna förekom upprepningar av svaren vilket enligt Esaiasson innebär 

att intervjuerna nått teoretiskt mättnad. 

4.4 Diskursanalys som metod 
I Ingrid Sahlins artikel Diskursanalys som sociologisk metod (1999), beskriver hon att 

diskursanalys inom lingvistiken använts för att bland annat titta på språkbruk utifrån ett socio-

logiskt perspektiv. Enligt Sahlin är en vid arbetsdefinition för diskursanalys exempelvis ”vad 

vi säger och skriver samt sättet vi gör det på” och hur vissa begrepp skapar förutfattade me-

ningar utifrån det som Sahlin kallar ”kollektiv tankestil” eftersom det faktum att tan-

ke+tal+text utgör en särskild diskurs. Sahlin nämner vidare Ludwig Fleck som under 30-talet i 

sin forskning angående objektivitet av verkligheten hävdade att: ”Tänkandet är bundet dels av 

de grupper vi ingår i, dels av vårt tidigare vetande, vilket leder till tvångsmässiga slutsatser, 

det vill säga det vi uppfattar som självklart, givet och logiskt” (Sahlin, 1999, s. 88).  

Vidare anser Sahlin att vid användandet av diskursanalys som metod, ligger intresset ofta i att 

förstå eller förklara hur något beskrivs. Genom diskursanalys finns möjligheten att uttyda det 

märkliga i det som annars ses som naturligt eftersom man letar efter mer än vad berättaren har 

att säga. Sahlin menar även att tanken med diskursanalys är att forskaren ska eftersträva efter 

att försöka förfrämliggöra sig från det som är välbekant. Vad det gäller innebörden av begrepp 

så går forskaren längre än att bara förstå den semantiska förklaringen utan intresset ligger 

även i att förstå vilka konnotationer (vad människors associerar till) som kommer till följd av 

begreppet. (Sahlin, 1999, s.89-94).  

För att undersöka diskurser då religionslärare samtalar om hur de integrerar undervisning om 

kärlek, sexualitet och relationer kopplat till religionsämnet, görs en diskursanalys av det in-

samlade intervjumaterialet. Det är som nämnt samtalsintervjuer som står i fokus för diskurs-

analysen i uppsatsen och Göran Börjesson och Eva Palmblad skriver i boken Diskursanalys i 

praktiken (2007) att samtal präglas av att deltagarna bland annat benämner personer, saker, 

platser och fenomen, vilka sedan grupperas utifrån personliga perspektiv. Samtal leder oftast 

även till att det görs klassificeringar och kategoriseringar av omvärlden, och dessa kan använ-

das till att organisera övertygelser, uppfattningar och moraliska förhållningssätt (Börjesson & 

Palmblad, 2007, s.177). 

De utvalda analysverktygen gällande diskurspsykologi och diskursteori som presenteras i ka-

pitel 4.8, kommer att användas för att genomföra analysen av lärarnas uttalanden. Analysen 
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kommer att redovisas i form av två huvkategorier uppdelat på tre kapitel. Den första kategorin 

utgörs av lärares beskrivning av en integrering av sex och samlevnad inom religionsämnet, 

där första kapitlet skildrar diskursen om sex och samlevnad som ett hot mot religionsämnet 

och där det andra kapitlet skildrar sex och samlevnad som en möjlighet för religionsämnet. 

Den andra kategorin fokuserar i sin tur på lärares beskrivning av begreppen normalt och 

onormalt i relation till sex och samlevnad. Analysen görs utifrån de utvalda citat som återges i 

texten.  

4.5 Kritisk diskussion av diskursanalys 
Bergström och Boréus tar fasta på olika problem som forskaren kan stöta på vid bruket av 

diskursanalys. De skriver bland annat att diskursanalys kräver arbete i flera steg vilket kan 

innebära att forskaren missar att redovisa alla moment i tillvägagångssättet. De moment som 

diskursanalytikern ska ta sig igenom är följande: För det första ska forskaren samla in ett em-

piriskt material som sedan ska överföras till textformat. Forskaren ska sedan koppla den teore-

tiska ansatsen till analysobjektet. Slutligen ska själva diskursanalysen genomföras, vilket in-

nebär att forskaren även ska ha valt ut lämpliga analysverktyg för studien. Om forskaren då 

utelämnar delar av sitt tillvägagångssätt i sin beskrivning leder det till att undersökningens 

öppenhet och genomskinlighet försämras. Därför är det av betydelse att diskursanalytikern 

redovisar alla steg i studien för att visa på hur slutsatserna i undersökningen är kopplade till 

empirin. (Bergström & Boréus, 2005, s.352).  

Beträffande forskarens roll, vilket kort har berörts tidigare, lyfter Bergström och Boréus fram 

att då forskaren är en del av den diskurs som han eller hon beskriver, kan det leda till att fors-

karen har svårt att ställa sig utanför diskursen. (Bergström & Boréus, 2005, s.350). Även 

Winther Jørgensen och Pillips uppmärksammar denna problematik och menar på att svårighe-

ten för forskaren ligger i att bortse från sina egna värderingar vid utförandet av analysen. Så-

ledes är det av betydelse att forskaren klarar av att sätta sina egna värderingar åt sidan, för att 

inte analysen ska präglas av dessa. Dessutom menar författarna att forskaren måste främman-

degöra sig inför det material som ska analyseras, för att ha möjlighet att kunna avslöja de 

självklarheter som förekommer i texten. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.28). Ambitio-

nen i denna uppsats har därmed varit att försöka påminna om vilken roll vi som författare in-

tar i analysen av materialet. Förhoppningen är att värderingar och uppfattningar inte ska synas 

i resultatet.  
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Som försvar för diskursanalysen användbarhet menar Börjesson och Palmblad att ”(…) dis-

kurser avgränsar och utesluter, men samtidigt ger oss raster med vars hjälp vi kan urskilja vad 

som är sant, relevant, rimligt och möjligt (…)” (Börjesson & Palmblad, 2007, s.10). Förfat-

tarna skriver även att vid användandet av diskursanalys så likställs alla former av texter, vilket 

innebär att det inte är av betydelse vilken social ställning en text har, utan alla texter som sä-

ger något om verkligheten är av intresse. Kort sagt menar författarna att grundpoängen är att 

allt material ses som lika autentiskt och att det valda materialet är till för forskarens eget syfte. 

Börjesson och Palmblad betonar dock att diskurser inte är något som finns som färdiga fakta i 

texten utan diskursen är något som forskaren själv är frambringare av. (Börjesson & Palm-

blad, 2007, s.17, 19-20). Eftersom kommunikation utgör en stor del av människors liv blir 

därmed diskursanalys alltmer rimlig att använda som metod eftersom språket är det som sätts 

i fokus. Dessutom har diskursanalysen som ett verktyg för att analysera texter en fördel i att 

den även inkluderar en kontext, vilket leder till att forskaren kan dra paralleller till ett större 

sammanhang. (Bergström & Boréus, 2005, s.306, 348). 

Beträffande det socialkonstruktionistiska perspektivet riktas det kritik gällande dess använd-

barhet. Det finns kritiker som anser att den är oanvändbar eftersom den inte kan avgöra vad 

som är riktigt och inte. Det resultat som forskaren kommer fram till är sålunda bara ett av 

många tänkbara vilket får till följd att socialkonstruktivismen ses som vetenskapligt oanvänd-

bar. Eftersom uppsatsen syfte inte är att ta reda på en sanning utan snarare att synliggöra in-

formanternas attityder är dock socialkonstruktionismen en användbar metod. Kritik har dock 

även riktats mot att metoden kan ses som politiskt obrukbar då den inte kan avgöra vad som är 

bra eller dåligt. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.149). Men då uppsatsen inte syftar till 

att värdera informanternas uttalanden om vad som är bra eller dåligt utan endast att analysera 

det som sägs och påvisa vilka effekter det kan få, är socialkonstruktionismen utifrån detta, en 

lämplig ansats för undersökningen.  

4.6 Undersökningens validitet och reliabilitet 
För varje undersökning är det i synnerhet viktigt att mätmetoden verkligen mäter det som är 

avsett att mäta. Bergström och Boréus skriver att det krävs att valet av metod är väl genom-

tänkt och att mätmetoden verkligen mäter det som är avsett att mäta, för att mätningen ska 

vara valid. Detta innebär att undersökningen som genomförs ska kunna användas för att svara 

på frågeställningarna i uppsatsen. (Bergström & Boréus, 2005, s.34). Vad det gäller denna 

uppsats har valet av metod för att kunna besvara de båda frågeställningarna, fallit på diskurs-
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analys. Eftersom uppgiften ligger i att undersöka vilken diskurs som råder hos religionslärare 

vad det gäller sex och samlevnad var valet av diskursanalys som metod ett givet val.  

Gällande diskursanalys finns det emellertid problem som kan dyka upp och detta berör fram-

förallt förekomsten av förförståelse hos forskaren. Vid diskursanalys är forskaren inte en ut-

omstående observatör utan han eller hon är även med och konstruerar studieobjektet samt 

avgör vilka svar som kan vara tänkbara. På så vis är det av stor betydelse att forskaren sätter 

sig in i sin egen vetenskapskultur samt sin sociala kontext, det vill säga att forskaren med-

vetandegör sin egen förförståelse. (Bergström & Boréus, 2005, s.35). 

En kritik gällande diskurspsykologins validitet handlar om problemet att goda tolkningar och 

dåliga tolkningar av en text inte kan särskiljas. Det är således fritt fram för forskarens subjek-

tiva tolkning att råda. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.130). Alla tolkningar är dock 

inte lika goda och genom att motivera de tolkningar som görs kan kritiken bemötas. Det vill 

säga forskaren måste ge belägg för varför en viss tolkning har företräde för en annan. I denna 

uppsats används därmed citat i stor utsträckning för att minska tolkningsutrymmet och öka 

genomskinligheten. (Bergström & Boréus, 2005, s.353).  

När det kommer till undersökningens reliabilitet handlar det istället om hur väl forskaren har 

genomfört sin undersökning. (Trost, 1997, s.100). Den föregående uppsatsen baseras på en 

kvalitativ undersökning i form av en samtalsintervju, vilket innebär att det kan vara svårt att 

uppnå likvärdiga resultat eftersom undersökningen gäller människor vars erfarenheter ständigt 

förändras och därmed kan resultatet av vad de säger också ändras.  

Vid en diskursanalys kan forskaren dock försöka nå en god reliabilitet genom att vara mycket 

noggrann vid läsningen av texten. Genom att vara grundlig kan forskaren i så stor utsträck-

ning som möjligt även undvika diverse felkällor. Om två forskare utför samma undersökning 

med samma metod och kommer fram till samma resultat, innebär det att resultatet både har 

god reliabilitet samt god intersubjektivitet. Vid textanalyser görs tolkningar av forskaren vil-

ket kan påverka intersubjektiviteten, men genom god genomskinlighet samt väl utvecklade 

och lättolkade analysverktyg kan det bättra på intersubjektiviteten. Det är på så sätt även av 

betydelse att forskaren noga förklarar hur undersökningen gått till samt hur ett visst resultat 

har uppnåtts, för att en annan forskare ska kunna genomföra samma undersökning och nå 

samma resultat. (Bergström & Boréus, 2005, s.35-36, 352-353). Då våra reslutat är under-
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byggda med citat samt referat finns det möjlighet för läsaren att följa med i argumentationer 

och slutsatser och dessutom är det lättare för andra forskare att uppnå samma resultat.  

4.7 Förförståelse 
Vi som författare har viss förförståelse i form av rollen som blivande lärare och som framtida 

religionsvetare. Frågor om kön och genus har ofta varit i fokus vid studiet av våra ämnen, 

samhällskunskap, svenska och religion, men även inom allmänt utbildningsområde. Dessutom 

har ämnet även intresserat oss privat vilket fått till följd att vi också är relativt insatta i den 

allmänna debatten om sex- och samlevnadsundervisning. Vi anser oss därmed både ha teore-

tiska och praktiska erfarenheter av området. Bergström och Boréus menar att varje person 

som läser en text har en viss förförståelse med sig i bagaget. Det är genom förförståelsen som 

en tolkning blir möjlig och författarna beskriver det hela så här. ”Utan viss förförståelse är 

tolkning omöjlig. Våra individuella upplevelser, vår uppfattning av världen, människorna och 

samhället, i vilket socialt sammanhang vi rör oss, vår utbildning, våra kunskaper om textgen-

ren, vårt språk, allt påverkar vår förförståelse i texten” (Bergström & Boréus, 2005, s.25). 

Författarna trycker dock på att det viktiga inte är att frigöra sig från förförståelsen utan att 

medvetandegöra att den faktiskt finns. (Bergström & Boréus, 2005, s.25). 

I media har det under senare tid rapporterats om ungas behov av bättre sex- och samlevnads-

undervisning, en debatt som vi med intresse följt med i och som kan ha färgat oss i vår upp-

fattning, bland annat alla de röster om att området i sig går att problematisera utifrån många 

olika perspektiv. I dagsläget ser samhället stora problem bland annat med ökningen av kla-

mydia och även HIV och vilka följder det får för ungas sexuella relationer. Informationen om 

att gruppvåldtäkter bland unga ökar och att trakasserierna mot sexuellt oliktänkande är under 

upptrappning, är andra frågor som utifrån etiska infallsvinklar inte är helt enkla att hantera 

och ställer stora krav på lärare, något som vi diskuterat flitigt. Nämnda omständigheter har 

sannolikt påverkat urvalet av de frågor som finns med i intervjuguiden, något vi också tar 

hänsyn till i analysen. Vi anser oss dock vara lämpliga att utföra en fortsatt undersökning på 

detta område, bland annat genom att vi tidigare har undersökt religionslärares inställning till 

att undervisa om sex och samlevnad inom ramen för religionskunskap. Vi är också medvetna 

om vilken viktig roll forskaren har och kan få för utfallet av en diskursanalys eftersom analy-

sen har en socialkonstruktionistisk ansats, vilket innebär att ingen är fri från att konstruera sin 

omvärld, vilket i sin tur medför att en diskursanalys färgas av den kontext/diskurs vi som för-

fattare bakom rapporten, befinner oss i. Positivt är dock att vi i egenskap av religionsvetare, 
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har en viss kunskap om den religionsvetenskapliga bakgrunden för att förstå vilka olika varia-

tioner och perspektiv den religiösa mångfalden får för individer i ett samhälle, oavsett om du 

sympatiserar med den, är ovetande om dess inverkan eller helt tar avstånd från den. I kapitlet 

ovan, benämnt religionssociologiskt perspektiv redogör vi därför för teorier om samband mel-

lan religion, kultur och etiska värderingssystem. Vi har uppfattningen om att det från religiösa 

förespråkare, såväl i skrift som i tal förekommit och förekommer etiska/moraliska uttalanden 

om exempelvis hur individer bör hantera sin sexualitet eller planera sin familjestruktur. Detta 

ser vi även som en viktig del inom religionsundervisningen att på olika sätt skapa ett språkligt 

forum för.  

4.8 Analysverktyg  
Undersökningen använder sig av diskursanalytiska verktyg för att mejsla ut eventuella över-

gripande diskurser som inverkar på religionslärares samtal om sex och samlevnad. De två 

angreppssätt som analysen intar är som tidigare nämnt, diskurspsykologi och till viss del 

diskursteori. Analysverktygen inom diskurspsykologin bygger på teorier om att det i språklig 

interaktion går att skönja att bakomliggande ideologier skapar antaganden som kan vara mot-

sägelsefulla i givna situationer varpå olika diskurser konkurrerar om ”det sanna”. I Winther 

Jørgensen och Phillips presentation av diskurspsykologins analysverktyg lyfter de fram att 

dessa med fördel kan användas tillsammans med diskursteorin, för att återge en mer heltäck-

ande bild av hur diskurser fungerar. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.14). 

4.8.1 Analysverktyg inom diskursteorin 
Nedanstående analysverktyg gällande diskursteori är hämtad från Laclaus och Mouffes termi-

nologi. De utvalda begreppen är: signifikant, ekvivalenskedja, artikulering och antagonism. 

Utifrån detta synsätt är tecknens betydelse inte givna och fast förankrade utan intresset för 

analysen blir snarare att undersöka hur processen för de olika tecknens meningsskapande går 

till. (Bergström & Boréus, 2005, s.315-316). 

Signifikant är den minsta komponenten i en diskurs. Det innebär att flera signifikanter till-

sammans bildar en diskurs. (Ericsson, 2006, s.67). Genom att sätta samman signifikanter kan 

forskaren upprätta en kedja av likvärdiga signifikanter. Denna kedja kallas för ekvivalens-

kedja. (Bergström & Boréus, 2005, s.317). I intervjuerna fann vi flera tecken som hade 

kopplingar till varandra. En diskurs om sex och samlevnad som ett mjukt ämne kan utgöras av 
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följande signifikanter i en ekvivalenskedja: förståelse= tyckande= diskussion= relationsäm-

ne= känslor och behov=mänskliga rättigheter= mindre krävande=någonting fint.  

De tecken som är speciellt öppna för olika betydelser kallas för flytande signifikanter. 

(Bergström & Boréus, 2005, s.316). Ett exempel på en flytande signifikant är begreppet nor-

malt vilket av lärarna både kan beskrivas som något positivt och som något negativt.  

Artikulation berör hur diskurser skapas vilket innebär att uttalanden som förekommer i inter-

vjun får en viss betydelse. En artikulation är därmed en utsaga som förmedlar ett visst bud-

skap/mening. Genom artikulation konstrueras diskurser liksom när läraren beskriver olika 

perspektiv av sex och samlevnad. (Bergström & Boréus, 2005, s.318). Nedanstående artikule-

ring återfinns hos en av informanterna då hon beskriver dagens samhälle som moraliskt upp-

löst, vilket framgår av följande uttalande: ” I ordet normalisera ligger ett väldigt tvång, fulare 

än något ligger det i att vara onormal”.  

Då två diskurser som motsäger varandra krockar, kallas det för antagonism. Detta kan ses 

som att beskrivningen av verkligheten är i konflikt. (Bergström & Boréus, 2005, s.319). An-

tagonismen kan exemplifieras med Giselas uttalande om att hon inte begriper sig på fri abort 

och därför inte heller kan tala om det. Uttalandet strider mot den politiskt officiella diskursen 

där fri abort enligt lag ses som en rättighet.  

4.8. 2 Analysverktyg inom diskurspsykologin 
För att synliggöra diskurser inom diskurspsykologin används analysverktyg som är hämtade 

från Ericsons pilotstudie Terapi, upplysning, kamp och likhet till varje pris (2006) där han, gör en 

diskursanalys över lärares samtal om musikundervisning i skolan. Nedan följer de begrepp inom 

diskurspsykologin som används i analysen: konstruktion, funktion, konsekvens/effekt, extremi-

sering, bemyndigande och stake. Dessa är alla analysverktyg som syftar till att belysa vilka 

dilemman som kan finnas med i exempelvis lärares samtal om sex och samlevnad. När det 

gäller att ringa in olika sätt att tala om specifika fenomen och som därmed medför att begrep-

pen skapas, kallas det för konstruktion. (Ericsson, 2006, s.62). Gällande denna undersökning 

innefattar begreppet konstruktion exempelvis religionslärares beskrivning av religionskunskap 

som ett ämne som religionslärarna anser, främst handlar om religioner.  

Termerna funktion och konsekvens/effekt fokuserar enligt Ericsson på att ringa in vilken 

funktion olika typer av argument har, och i förlängningen även vilken konsekvens vissa utta-

landen får för omgivningen. Detta går att belysa bland annat genom att se specifika uttalanden 
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som strategiska sätt att språkligt legitimera ett särskilt betraktelsesätt. (Ericsson, 2006, s.62-

63). En av informanterna i undersökningen säger angående vilket sätt hon kan tänkas koppla 

sex och samlevnad till religionsämnet: ”Alltså jag känner hela tiden att reglerna måste ha 

kommit upp för att skydda människorna […] varför ser vi inte hur fruktansvärt dåligt våra 

elever lever i detta frihetens samhälle […]” informanten i fråga argumenterar utifrån att den 

kristna etikens regler tidigare gav människorna skydd och att det är på grund av levernet i 

”detta frihetens samhälle” som är direkt skadligt för eleverna. Enligt Ericsson bygger tankar-

na, om vilka konsekvenser specifika utlåtanden får, på idéer om att språket är ”handlingsori-

enterat” (Ericsson, 2006, s.63) och bildar diskursiva praktiker som i sin tur är organiserade i 

diskursen. (Ericsson, 2006, s.63-65). 

När en av informanterna motiverar hur denne ställer sig till en integration av sex och samlev-

nad i religionsundervisningen använder han ord som: ”väldigt positiv”, ”vi måste hjälpas åt” 

för att lägga tyngd bakom hans uttalande. När specifika argument ges stöd i form av förstär-

kande beskrivningar som tecknas upp kallas det för extremisering. (Ericsson, 2006, s.66).  

Ytterligare ansatser i analysen är att ta reda på vilka så kallade ideologiska dilemman som 

lärarna hamnar i. Vad gör vi då rent språkligt för att rättfärdiga en specifik inställning? Erics-

son beskriver att det finns många metoder för ”att rättfärdiga en inställning”(Ericsson, 2006, 

s. 65) dels genom att bilda en ring av trovärdighet kring ett yttrande, där talaren försöker nå 

samstämmighet mellan olika personer eller grupper. Eller genom bemyndigandet, som inne-

bär att den som uttalar sig motiverar att den är ”rätt person att göra detta”(Ericsson, 2006, s. 

65) utifrån den egna övertygelsen om att personen har erfarenhet eller utbildning som på så 

vis ger stöd åt bemyndigandet. Ett exempel på detta är när en av informanterna utifrån egen 

erfarenhet av homosexuella säger: ”men vad jag minns när jag var student, för det var ju då 

jag lärde känna killar som var homosexuella, dom hade sjukdomar, du”, i uttalandet framgår 

att informanten anser sig veta vad hon talar om.  

När lärarna uttalar sig om religionsämnets innehåll kan det även urskiljas värderingar över 

vad de anser att ett så kallat ”högstatusämne” innebär vilket är ett sätt som innefattas i analys-

verktyget stake. Begreppet handlar om att forskaren vid läsningen av intervjumaterialet foku-

serar på vad som står på spel i uttalandet. Religionslärarna gör detta när de legitimerar sin 

åsikt genom olika argument.(Ericsson, 2006, s.64). Ett exempel på detta är när lärare tror att 

religionsämnet hotas om även sex och samlevnad ska integreras: ”Då blir religionsämnet ett 
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urvattnat relationsämne, ett allmänt etiskt relationsämne, och då är man helt ute och seglar 

enligt mig.”  
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5. Resultat och analys 
Eftersom uppsatsen bygger på diskursanalys följer en sammanslagning av resultat och analys i 

nedanstående kapitel, då det hör till vanligheterna vid användandet av denna metod. Här förs 

bland annat ett resonemang över lärares konstruktioner av religionsämnets innehåll, ämnets 

relation till sex och samlevnad samt en analys över hur lärare argumenterar för att legitimera 

vissa begrepp, så som normalitet. I intervjuerna framträder två diskurser av sex och samlev-

nad, där lärare i den ena diskursen konstruerar området som ett hot mot religionsämnets status 

och där den andra diskursen däremot konstruerar området som en möjlighet och en fördjup-

ning av religionsämnet. Den förstnämnda diskursen redogör vi för i kapitel 5.1 och den andra 

diskursen redogör vi för i kapitel 5.2. I nästkommande kapitel redogör vi för de två diskurser 

som träder fram då lärare talar om vad de ser som normalt respektive onormalt. Något som 

även kan urskiljas i lärarnas uttalande om sex- och samlevnadsundervisning är att ju mer lä-

rarna resonerar, desto större tendens till politiskt korrekta svar träder fram. För att ge läsaren 

möjlighet att följa med i processen, innehåller analysen representativa delar av det emiriska 

materialet i form av citat från informanterna. Detta görs med syftet att öka genomskinligheten 

i förloppet av analysen, vilket ger läsaren chansen att bilda sig sin egen uppfattning av de in-

formanterna uttrycker. Rubrikerna är skapade utifrån de artikulationer som kan härledas ur 

religionslärarnas uttalanden om sex och samlevnad i religionskunskapsämnet. För att tydlig-

göra analysverktygen så har dessa kursiverats då de förekommer i texten. 

5.1 Sex och samlevnad som ett hot mot religionsämnet 
I detta avsnitt analyseras lärares uttalanden om religionsundervisningens innehåll i förhållan-

de till deras inställning till att integrera sex och samlevnad. Eftersom sex och samlevnad på 

gymnasiet inte ligger under ett särskilt ämne är det upp till den enskilde läraren att, genom 

tolkning av läroplanen, avgöra huruvida området har en plats inom det egna ämnet eller inte. I 

intervjuerna konstruerar religionslärare sex och samlevnad som ett hot mot religionsämnets 

status och som ett ämne som inte nödvändigtvis kan utgöra en del av religionskunskapsämnet. 

I följande avsnitt görs även en analys över hur religionslärare argumenterar för denna inställ-

ning. Dessutom är utsagorna om sex och samlevnad ganska diffusa, vilket kan vara ett tecken 

på att religionslärarna inte heller har en klar uppfattning om ämnets karaktär och utformning. I 

detta kapitel synliggörs fyra informanters uttalanden. 
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5.1.1 ” Sex och samlevnad som ett mjukt ämne”  
Artikulationen av sex och samlevnad som ett mjukt ämne bygger på religionslärares bild av 

sex och samlevnad som ett ämne där elever kan sitta och samtala utan att behöva kunna sär-

skilt mycket. I religionslärarnas uttalanden kan det på så vis utläsas att en utökad integrering 

av sex och samlevnad i religionsämnet skulle kunna utgöra ett hot mot ämnets status. Dessa 

lärare beskriver även sex och samlevnad som eget kapitel och inte som en integrerad del av 

religion eller etik och moral. Citaten nedan visar på religionslärares rädsla att religionsämnet 

kan komma att uppfattas som ”flummigt” och urlakat på sitt innehåll om sex och samlevnad 

ska komma att integreras.  

Adam: Men vi är ju, överlag ska jag säga då, generellt nu gissar jag naturligtvis, men överlag så tror 

jag att vi är ofta rädda för att våra egna ämnen ska snuttifieras eller liksom sönderdelas för att vi ska 

ta in massa andra grejor då, som vi egentligen tycker att, det ska ingå massa tema som, som ofta lik-

som inte riktigt passar in varken med läroplanen eller kursplanen då, utan det ska bara in där på nå-

got sätt och det är ju….det är det här med sex och samlevnad, det ju en, vi har ju problem med det 

som är betydligt viktigare till exempel att skriva ett vetenskapligt arbete. 

Adam säger rakt ut att det finns ”betydligt viktigare delar” än sex och samlevnad som elever-

na måste få ta del av och exemplifierar med kunskapen att kunna utföra ett vetenskapligt arbe-

te. Detta uttalande har funktionen att argumentera för att det finns andra viktigare delar än sex 

och samlevnad som behöver få utrymme i religionsämnet. Adam säger att temat inte passar in 

med kursplanen och kallar även sex och samlevnad för ”massa andra grejor”. Dessa utsagor 

har funktionen att stärka hans uttalande om att temat inte riktigt passar in i religionsämnet. 

Konsekvensen kan bli att elever märker av att Adam inte tycker att sex och samlevnad är lika 

viktigt som andra delar. I Bengts resonemang nedan tydliggörs hans åsikter om religionsäm-

nets innehåll samt sex- och samlevnadsundervisningens plats i ämnet. 

Bengt: Alltså religionsämnet, vad handlar det om. Jo det handlar först och främst om hur har religio-

ner uppstått, vilken funktion och roll fyller religion liksom i vår värld. Det handlar om vad tror man 

på, för det är ofta det som elever är dåliga på, just det här liksom att, eller mindre bra på ska jag 

säga, liksom att man kan, man vet egentligen inte vad som är religionens kärna. Man vet inte riktigt 

vad man tror på, man vet en massa om utanpåverket, liksom om mat och kläder och hitan och ditan, 

men vad som är själva de dogmatiska frågorna vad man tror på, det, och vad som är likt och vad som 

skiljer åt och hur de är besläktade och så vidare, det kan eleverna mindre bra efter grundskolan. Och 

sen också, alltså religionshistoria, hur religionerna har utvecklats då. Det tycker jag, det är det vikti-

gaste i religionen. Så med tanke på förutsättningarna, ett så pass litet ämne, så kommer just det här 

med, sex och samlevnad få en oerhört ytterst liten roll i religionsämnet.[---]Alltså på något sätt kan 
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jag inte, det är alltså, sex och samlevnad kan inte slå ut liksom, vilka är kristendomens grunder och 

så där. Då blir religionsämnet ett urvattnat relationsämne, något så där allmänt etiskt relationsämne 

och då är man helt ute och seglar enligt mig.  

Bengts uttalande är än mer argumenterande än de övriga två, för att sex och samlevnad inte 

ska komma att utgöra någon större del av religionsämnet. Han artikulerar religionskunskap 

som ett ämne som först och främst ska handla om religioner och kärnan i dessa. Dessutom gör 

Bengt ett bemyndigande då han säger att om sex och samlevnad slår ut kristendomens grunder 

så blir ämnet ”ett allmänt etiskt relationsämne” och då är man helt fel ute enligt honom. Han 

hänvisar sålunda till sina egna åsikter och sitt eget kunnande för att visa på att religionskun-

skap inte ska kännetecknas som ett etiskt relationsämne. Funktionen av Bengts uttalande är att 

argumentera för sin ståndpunkt att sex och samlevnad endast ska utgöra en liten del av religi-

onskunskap. Han använder bland annat religionsämnets storlek som ett argument till varför 

sex och samlevnad inte ska ha något större utrymme och för att förtydliga denna ståndpunkt 

använder han sig av extremiseringen ”oerhört ytterst liten roll”. I Bengts uttalande kan det 

även utläsas en tydlig oro för att undervisningen om religioner står på spel om sex och sam-

levnad ska integreras i religionsämnet. Ur hans uttalande kan det som tidigare nämnts utläsas 

att religionsämnet inte ska vara ett ”etiskt relationsämne” utan det ska ha betoning på religion 

och innehållet i dessa. För eleverna får detta konsekvensen att ämnet oavsett elevernas önskan 

kommer att ha betoning på religion och inte etik och moral.  

Adam: Men återigen, det beror helt på vad man lägger där i sex och samlevnad, det beror sig helt på 

vad det handlar om liksom om det verkligen…handlar det om könstraditioner, handlar det om  

mänskliga rättigheter eller vad handlar det om? Eller, blir det återigen ett sådant här ämne som bara 

ska, eleverna ska tycka massa grejer utan att egentligen behöva kunna någonting, man ska bara sitta 

och diskutera. Alltså, verkligen utvecklar det dem eller är det bara, någonting  som man…eller så-

dant här….mjukt ämne, då som vi har ett par stycken ämnen som har kommit in i vår verksamhet ef-

ter ett tag då. Jag menar inte att de är…jag menar inte att de är mindre värda eller att de är sämre, 

men de är, kanske mindre krävande rent studiemässigt för eleverna. För det bottnar i att man liksom, 

man ska tycka massa saker, man ska liksom diskutera, man ska, men… men det är inte särskilt 

mycket att studera.  

Ur detta citat från Adam kan det urskiljas en ekvivalenskedja över hur han beskriver temat sex 

och samlevnad. De signifikanter som träder fram då Adam beskriver riskerna med en integre-

ring av sex och samlevad är: tycka massa = utan att kunna någonting = diskutera = mjukt 

ämne = mindre studiekrävande = inte mycket att studera. Denna kedja visar på vilka ord som 

Adam väljer att använda för att artikulera teman som hotar ett ämnes status. Adams uttalande 
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om att samtal och diskussion kanske inte utvecklar eleverna har funktionen att legitimera var-

för det är viktigare att lära eleverna att skriva ett vetenskapligt arbete än att undervisa om sex 

och samlevnad. Dessutom använder sig Adam av ett bemyndigande då han berättar om de 

”mindre studiekrävande” ämnena, eftersom han säger att det redan idag har ”kommit in i vår 

verksamhet”. Han hänvisar till sin egen kunskap om vad han kallar för ”mjukt ämne” för att 

visa på att det redan i dagsläget finns mindre studiekrävande ämnen i skolan som konkurrerar 

om undervisningstiden. Adams uttalanden visar på så sätt att hans bild av utvecklande under-

visning kännetecknas av att det finns en hel del att studera och att det inte räcker med diskus-

sion och tyckande.  

Utifrån ovanstående kan det utläsas att det som är tydligt i de ovanstående citaten är att det är 

religionsämnets status och innehåll som står på spel för religionslärarna. Religionskunskap är 

ett litet ämne där många delar tävlar om att få ta en plats. För de båda religionslärarna utgör 

sålunda sex och samlevnad ett hot på så sätt att de kan bli tvungna att göra neddragningar av 

för dem mer viktiga delar för att göra plats för detta moment, samt att det finns en risk att äm-

net i alltför stor utsträckning ska komma att utgöras av etiska diskussioner.  

Även Cecilia tar upp och diskuterar kring ämnets status. I följande citat av Cecilia tydliggörs 

oron även för att inte kunna betygssätta eleverna samt risken att ämnet spårar ur om det inte 

finns riktlinjer.  

Cecilia: Ska den (sex och samlevnad) nu finnas så bör vi ju ha ansvar samtliga, men det är klart ska 

det då vara en del i någon kurs, alltså ett delmål i en kurs och att man då ska kunna betygsätta, så att 

det inte bara blir ett forum då man sitter och samtalar. För då kanske det är vissa elevgrupper som 

tycker, som floppar ut och ja, vi har ju många i vår herres hage ju. Så ska man sätta betyg så, då på-

visas det ju att, då är det ju lite mer allvar, att elever måste bruka allvar i sitt tänkande. Annars är det 

ju lätt tror jag att det kan, hoppa ut lite grodor ur munnen på de och förlöjliga saker och ting.  

Cecilias utsaga visar på att religionsämnets status står på spel genom att det kan förekomma 

moment inom kursen som är svåra att betygsätta och som får eleverna att tappa fokus. I hen-

nes uttalande synliggörs en åsikt om att det är viktigt att elevernas kunskaper går att mäta och 

hänvisar till att elever inte brukar allvar annars. Hennes uttalande visar på så sätt att hon arti-

kulerar sex och samlevnad som ett ämne som kännetecknas av samtal och som ett ämne ele-

ver inte tar på allvar om det inte förekommer betyg. Samtal artikuleras som ett moment i un-

dervisningen som varken är seriöst eller möjligt att betygsätta. En konsekvens för eleverna kan 

på så vis bli att de inte får samtala i någon större utsträckning, utan att de istället får utföra 
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uppgifter som är lättare att betygsätta och att samtalen blir begränsade av lärarens syn på vad 

som kännetecknar ett allvarligt samtal och inte. Cecilia gör även ett bemyndigande genom att 

hänvisa till att det faktiskt finns elevgrupper som inte ”brukar allvar och floppar ut” om un-

dervisningen inte är betygsgrundande. Hon hänvisar i och med det till sina egna kunskaper 

och upplevelser om att ”vi har ju många i vår herres hage”, då hon lyfter fram detta argument.  

5.1.2 ”Inte så mycket i mina ämnen” 
Att sex och samlevnad inte har en given roll i gymnasieskolans verksamhet avspeglar sig i de 

intervjuade lärarnas svar. Då lärarna fick ta del av Skolverkets förslag om att religionskun-

skap är lämpat för att integrera sex och samlevnad i undervisningen, kan det i intervjuerna 

skönjas flera uttalande som argumenterar för motsatsen, det vill säga att sex och samlevnad är 

ett moment som bör minimeras i religionsundervisningen. Nedanstående resonemang i citaten 

av Adam visar även på att definitionen av sex och samlevnad inte är tydlig, då han först säger 

att det inte förekommer i hans ämnen för att sedan korrigera sitt uttalande och mena på att det 

visst förekommer i undervisningen. 

Adam : Det förekommer ju  inte så mycket i mina ämnen, när det gäller att man pratar ren sex och 

samlevnad, en del form av samliv eller samlevnad har man naturligtvis i religionen. Synen på äkten-

skap och ja, om man ska ha sex innan äktenskapet och så vidare, men annars så, sex och samlevnad 

så som jag tänker mig, den form av undervisning, den vet jag inte hur den ser ut, jag vet inte ens om 

den förekommer.  

Adam: Så min utgångspunkt var egentligen den….alltså det här fysiska för det första, men sen natur-

ligtvis samlevnad, leva ihop, till exempel att man, problematiserar, alltså förmodligen som allting 

annat, att det handlar om att öka elevernas tolerans, respekt, acceptans för, men det är ju massa av de 

här mediala som har hög medial uppmärksamhet till exempel homosexuella, ska de få gifta sig? Ska 

de få adoptera barn? etcetera etcetera, så det var mer så jag tänkte mig egentligen, men sex och sam-

levnad kan ju bli ohyggligt stort.  

Adam:  Jag tror att, att det redan är det för väldigt många lärare. Det är redan en del fast man tänker 

inte i termerna att det är sex och samlevnad utan man tänker att det är en integrerad del av, av religi-

onen för menar religionen är ju både religion kultur, alltså allting går in i varandra. Så jag tror att 

väldigt många lärare redan idag tar upp sådana här frågor, diskuterar med sina elever.  

Adams uttalanden under intervjun visar på att det inte finns en tydlig artikulation över vad 

som menas med sex och samlevnad eller dess innehåll. De två första citaten är tagna ur början 

av intervjun med Adam, medan det sista är taget från slutet av intervjun. Adam säger först att 

sex och samlevnad inte förekommer i hans ämne för att sedan säga att det är en del av religi-
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onskunskap fast lärare i allmänhet inte benämner det som sex och samlevnad. Efter intervjun 

artikulerar han därmed sex och samlevnad som ett område som ingår i religionsämnet men att 

det inte betecknas i de termerna. Hans uttalande visar även på att han innan intervjun har arti-

kulerat sex och samlevnad som något fysiskt och något som inte förekommer i hans ämnen. 

Detta visas tydligt genom att han menar på att ”ren sex och samlevnad ” inte förekommer i 

hans ämne. Denna förklaring tyder på att han mer har låst ämnet vid betydelsen sex, och inte 

vid samlevnad. Genom att sex och samlevnad är öppet för flera betydelser kan det därmed 

även ses som en flytande signifikant.  

Det sista citatet i Adams resonemang ovan har funktionen att förklara varför Adam inte drar 

en direkt koppling till religionsämnet och de former av samliv, som enligt Skolverkets förslag 

kan diskuteras där. Han vill förklara varför han inte direkt ser relationen mellan religion och 

sex och samlevnad. För att förstärka sitt argument om att sex och samlevnad inte ska utgöra 

en större del av ämnet, så använder han sig av extremiseringen ”ohyggligt stort” för att visa på 

att ämnet kan bli hur stort som helst om det inte ges några ramar. Detta innebär att Adam även 

artikulerar sex och samlevnad som ett ämne utan gränser. 

Då Bengt talar om sex och samlevnadens plats i olika ämnen, så säger han att temat ska vara 

en del av religionsämnet men att det inte bör få någon större plats i ämnet. Och vad det gäller 

sex och samlevnad säger han bland annat att det tillhör en av de delar man som människa kan 

lära sig på andra sätt än genom skolan. Uttalandet får på så vis funktionen att försvara varför 

ämnet inte ska få ta något större utrymme i religionskunskap.  

Bengt: Ja alltså det är klart att det ska in på, på olika sätt och jag tycker i olika ämnen kan det vara 

olika, i biologi kan det vara mycket av det givetvis. Eller mycket och mycket, alltså jag tror inte man 

ska överdriva den här frågan heller på något sätt, alltså göra den för pedagogisk. Det är så typiskt 

Sverige, att man ska berätta allting och instruera om allting och så vidare. Det finns liksom vissa sa-

ker i livet som på något sätt man måste liksom lämna till, egen inhämtning och så. Det är klart att det 

ska finnas, riskerna givetvis som finns, fördelarna som finns och så där. Psykologi tycker jag det är 

viktigt att det kommer in. Det, det kan komma in i historia också naturligtvis, alltså synen på sexua-

litet, erotik och så vidare, i vad ska man säga, erotikens roll i västerländsk kulturhistoria är ju liksom 

ända sedan, alltså antiken varit betydelsefull och sen så det dalat och kommit tillbaks och så vidare, 

gått i olika omgångar. ….Familjebildning och givetvis det här med syn på sexualitet och så där i re-

ligionskunskap, det är klart att det har en plats, men jag tycker det ska ha, det har en ganska liten 

plats och med tanke på att kursen är 50 poäng va.  
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Det som står på spel för Bengt är risken att sex och samlevnad kommer att utgöra en allt stör-

re del av religionskunskapsämnet. Hans argument för att en integrering av temat ska minime-

ras är att man ”inte ska överdriva” frågan om sex och samlevnad. Bengt säger dock redan från 

början att temat kan ingå i flera ämnen men att religionskunskap inte är det bästa alternativet. 

Hans uttalande får funktionen att legitimera varför temat passar bra för att integreras i vissa 

ämnen men samtidigt varför det är en mindre bra idé gällande religionskunskap. De argument 

som lyfts fram för att stärka hans åsikt är bland annat att det finns andra ämnen som skulle 

vara bättre lämpade för detta ändamål. Och han lyfter även fram att ”vissa saker i livet ska 

lämnas till egen inhämtning” som ett argument för att minimera förekomsten av sex och sam-

levnad i religionsämnet. Detta uttalande får konsekvensen att eleverna kanske inte får något 

forum för att diskutera frågor om sex och samlevnad ur ett perspektiv som skulle kunna rym-

mas inom religionskunskap. Risken kan även vara att elever inte får någon möjlighet att venti-

lera sina upplevelser och diskutera värderingar och ställningstagande med andra. Frågor som 

kräver diskussion och förståelse kanske inte får utrymme i skolan om inställningen hos läraren 

är att vissa bitar av sex och samlevnad ska inhämtas på egen hand.  

För att ytterligare stärka sina argument om att skolan inte ska överdriva förekomsten av sex 

och samlevnad menar Bengt att samhället har tagit några steg i fel riktning. 

Bengt: Sen tycker jag att vi, att en annan sådan där… övergripande sak alltså, att jag tycker att vi le-

ver liksom i ett översexualiserat samhälle, översexualiserad tid, där det finns tillgång till allt det här 

för alla människor på något sätt. Ingenting lämnas till att upptäcka själva på något sätt och det pratas 

om det och det är löpsedlar och sådant där. Så på något sätt kan det vara skönt att det kan finnas vis-

sa frizoner då, där man istället kan prata om liksom respekt för människors integritet.  

För att stärka sina argument för att sex och samlevnad inte ska få ta en alltför stor del av sko-

lans undervisning hänvisar Bengt till hur samhället har blivit. Och för att ytterligare förstärka 

sin åsikt använder han sig av extremiseringen ”översexualiserat samhälle” som visar på att sex 

och samlevnad redan idag har fått en alltför stor roll och betydelse i samhället enligt honom. 

Utifrån Bengts synsätt skulle religionsundervisningen må bäst av att vara en fristad ifrån frå-

gor om sexualitet. Bengt gör även ett bemyndigande eftersom han hänvisar till egna erfaren-

heter. Och genom att hänvisa till att det är bra med ”frizoner” från sex och samlevnadsfrågor, 

får uttalandet funktionen att legitimera hans uttalande om att inte ge sex och samlevnad något 

större utrymme i religionskunskap. Men genom att han betonar förekomsten av frizoner kan 

en konsekvens bli, som tidigare nämnts, att ämnet lyfts för lite och att elever inte får tillräck-
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ligt på fötterna om sex och samlevnad, vilket är något som också har visat sig i färska studier. 

I den diskurs som Bengt befinner sig i utesluter på så vis ämnet sex och samlevnad, frågor så 

som exempelvis integritet. Detta visar sig i hans uttalande om att frizoner från sex och sam-

levnad öppnar upp för en möjlighet att prata om respekt för människors integritet. I sig leder 

detta till att sex och samlevnad artikuleras som ett ämne där det inte finns utrymme för att 

prata om sådana frågor.  

Precis som de andra religionslärarna ovan kan Gisela se att sex och samlevnad ska ingå i reli-

gionskunskap men att det inte bör utgöra någon större del. För henne kan det dock inte bara 

vara ett hot mot religionsämnet utan även mot människors moral och gränser, vilket emeller-

tid redogörs för desto utförligare i kapitel 5.3. 

Gisela: Jag kan inte se att vi har plats med fler kapitel…vi har fullt upp för att bara få in skelettet i 

var religion, att berätta vad det är för skillnad i de stora religionerna, att folk som är religiösa inte 

nödvändigtvis är galna och inte efterblivna och så…och den etik som finns där man tar upp skillna-

den mellan nyttoetik och den oberoende etiken exempelvis även om ingen ser att jag kör bil lagen-

ligt…så måste jag förstå principen att köra alkoholfritt, även om jag klarar det…därför att lagarna är 

till för människornas skull… inom etiken gäller ju de etiska lagarna även för sex och samlevnad men 

det är inte så att jag tar upp sex och samlevnad och sen kopplar det till trafiken…men här har vi ett 

undantag för här är det ju tal om så starka drifter och bara om alla  är med på det så kan vi ha orm-

grop här ikväll om sedan någon blir smittad med klamydia så ja, ja det finns ju sjukhus så det fixar 

vi där…om någon blir med barn…ja men vi har ju fri abort…” jag ser sex och samlevnad som en 

del i religionsämnet men inte som ett eget kapitel, för det kommer ju upp sådana här saker som vad 

som är rätt och fel.  

Gisela säger att sex och samlevnad ska vara en del av religionsämnet men det ska inte utgöra 

en egen del. Eftersom hon säger att ”vi inte har plats för fler kapitel” artikulerar hon sex och 

samlevnad som ett område utanför det hon redan undervisar om, samtidigt som hon menar att 

det går att integrera. Hon säger att sex är en stark drift och för att markera detta använder hon 

sig av extremiseringen ”ormgrop” för att visa att människor sexdrift är så stark att den måste 

kontrolleras. Om den inte kontrolleras kan det leda till att alla har sex med alla. Det som står 

på spel är alltså ungdomars moral och gränser, och för att förhindra detta menar hon att sex 

och samlevnad ska handla om att religionslärare tillsammans med elever ska diskutera vad 

som är rätt och fel i detta avseende. I hennes uttalande ovan kan det också urskiljas att hon 

tycker att ungdomar idag tar alltför lätt på abort och könssjukdomar. Hennes uttalande får 

därmed funktionen att legitimera varför det är berättigat att tala om rätt eller fel gällande sex- 
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och samlevnadsundervisningen. Konsekvensen för eleverna kan dock bli att det blir lärarens 

syn på vad som är rätt eller fel moral som sprids och förmedlas. 

Den sammantagna bilden visar alltså på att det finns lärare som ser en integrering av sex och 

samlevnad som ett problem eller som ett hot eftersom det innebär att temat kan komma att 

konkurrera med andra delar, som enligt lärarna är viktigare att ta upp i undervisningen. Ge-

nom att det finns en syn på sex och samlevnad som ett tema vilket kännetecknas av tyckande 

och diskussion samt som mindre studiekrävande ser lärarna området som ett hot mot ämnets 

status. Lärarna vill sålunda undvika att religionskunskap kan komma att ses som ett mindre 

studiekrävande ämne. 

5.2 Sex och samlevnad som en positiv del i religionskunskap 
I detta avsnitt presenteras den andra diskurs som framkommer ur intervjumaterialet, vilken 

uppenbarar sig genom att lärare uttalar sig positivt om en integrering av sex och samlevnad i 

religionsämnet. Detta innebär att det i intervjuerna kan utläsas att religionslärare även kon-

struerar sex och samlevnad som en möjlighet, och som en positiv utveckling av religionsäm-

net, samt som ett område som är viktigt för eleverna att få ta del av just inom religionskun-

skap. Dessa religionslärare reflekterar kring att det finns en tydlig koppling mellan sex och 

samlevnad och religionsämnet och delger även en positiv attityd till Skolverkets förslag om en 

integrering. I avsnittet nedan redogörs det för hur religionslärarna argumenterar för och reso-

nerar kring att en integrering av ses och samlevnad är lämplig i förhållande till religionskun-

skap samt dess betydelse för eleverna. I kapitlet förekommer uttalanden från sex av informan-

terna. 

5.2.1 ”Passar bra in i religionen” 
I intervjuerna framkommer det att religionslärare även är positiva till en integrering av sex 

och samlevnad i religionskunskap, där några av religionslärarna redan idag tar in området i 

sitt ämne och där några av dem uttrycker att de skulle kunna tänka sig att göra det. Det fram-

kommer dessutom att det finns religionslärare som beskriver integreringen som helt oproble-

matiskt medan det även finns lärare som lyfter fram en del frågetecken och bland annat menar 

att religionskursen i så fall måste utökas. Erika och Fia resonerar nedan kring möjligheten att 

integrera sex och samlevnad i religionsämnet.  
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Erika: Det tycker jag, det kan det absolut göra när man pratat om värderingar och etik och moral och 

absolut att man skulle få in det där. Det skulle inte vara något problem för mig att få in det i kurspla-

nen men då var det liksom en del av kursen och man vet att det ska ingå och man planerar för det. 

Fia: Jag tycker även att det passar bra in i religionen eftersom religionen handlar mycket om att ta 

ställning, värderingar, saker som är viktiga ur ett vardags-, samhälls- och yrkesliv och etik och mo-

ral. Etiska modeller och man kan komma in på mycket etiska diskussioner kring detta. Jag vill gärna 

ta upp det i religionen också.  

Erika och Fia uttalar sig klart positivt till att en integrering av sex och samlevnad skulle vara 

möjlig inom religionsämnet. Konsekvensen av Erikas och Fias uttalande blir att eleverna tro-

ligtvis kommer att få ta del av sex- och samlevnadsundervisning inom religionsämnet. I Eri-

kas citat framkommer det att hon vill ta upp temat inom ramen för etik och moral vilket får 

tillföljd att hon artikulerar sex och samlevnad som ett område som förekommer inom etik och 

moral men möjligen inte inom undervisning av religioner. Fia i sin tur säger att hon kan tänka 

sig att undervisa om sex och samlevnad både inom religion samt inom etik och moral, vilket 

innebär att hon artikulerar sex och samlevnad som ett område som passar för både religions- 

och etik- och moralundervisning.  

Eftersom Skolverkets förslag lyfter fram religionskunskap som ett lämpligt ämne att göra en 

integrering av sex och samlevnad, kan deras uttalanden därför också vara en del av den poli-

tiskt korrekta diskursen. Funktionen av deras uttalande kan därför även vara att utåt visa sig 

positiv till en integrering eftersom det också kan förväntas av dem. Skulle det visa sig att för-

slaget blir verklighet och de har uttalat sig negativt om att en integrering, skulle det kanske 

sätta dem i en försmädlig position. Konsekvensen av de båda lärarnas uttalanden blir oavsett 

motiv hos lärarna, att det finns en möjlighet att eleverna i sin undervisning i religionskunskap 

får ta del även av frågor som berör sex och samlevnad.  

Ingemar säger i sin tur att det är naturligt för honom att tala om sex och samlevnad i samband 

med att han undervisar om etik och moral. Däremot säger han att han inte jobbar med det som 

ett eget tema.  

Ingemar: Det kommer redan in i religionsämnet, det är ju i samband med etik och moral då om man 

tar upp det i religionskursen och det gör väl de flesta. Men ingen religionslärare tror jag systematiskt 

arbetar med det som ett tema i religion, det har jag aldrig hört, sex och samlevnad då. Utan det 

kommer väl upp då i samband med konkreta exempel, fall som man kan diskutera, vad är rätt och fel 

i den situationen och då kan det ju naturligtvis komma ett fall som berör sexualiteten och sexuella 

relationer eller homosexualitet eller vad som helst.  
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Ingemars citat ovan visar på att han artikulerar sex och samlevnad som en naturlig del av 

religionsämnet vad det gäller etik och moral. Han gör även ett bemyndigande genom att hävda 

att ”ingen religionslärare” systematiskt arbetar med det som ett tema” eftersom han hänvisar 

till sina egna erfarenheter om att han aldrig har hört talas om detta. Hans uttalande har även 

funktionen att legitimera varför han själv inte undervisar om sex och samlevnad i temaform, 

vilket han gör genom att hänvisa till att ingen annan lärare undervisar i temaform. På så vis 

rättfärdigar han sin valda undervisningsform. Konsekvensen av Ingemars uttalande blir att 

eleverna redan idag får ta del av sex och samlevnad inom religionsämnet men dock inte i te-

maform. Ur citatet kan det även urskiljas en ekvivalenskedja över vilka signifikanter Ingemar 

använder då han beskriver förekomsten och innehållet av sex och samlevnad inom religions-

ämnet: i samband med etik och moral = inte som tema = konkreta exempel = rätt och fel = 

berör sexualitet, relationer och homosexualitet.   

Även Hans är i sina uttalanden positiv till en integrering av sex och samlevnad inom religi-

onskunskap och säger att han redan idag undervisar om flera delar av området, men att han 

samtidigt ser svårigheter med att fördjupa en eventuell integrering av temat.  

Hans: Alltså jag har ju redan nu delar, genusperspektiv till viss del…man diskuterar tillexempel 

Gudsbilder och syn på kärlek och syn på homosexualitet, där handlar det ju rätt mycket om att pro-

blematisera att det inte är så enkelt att gå från det ena till det andra och att alla kristna är inte emot 

homosexuella och vice versa. Men framförallt inom etikavsnittet blir det ju mycket att man diskute-

rar relationer…och syn på andra och respekt för andra och så. 

Hans: Men samtidigt så kan jag ju tycka…måsta man undervisa om allt? Måste man prata om allt? 

Jag kan ju se en viktig del i ökad förståelse och tolerans och respekt för andras sexuella lägg-

ning…det kan jag se att stort syfte med och mening med. 

För Hans är kopplingen mellan sex och samlevnad och religion tydlig och han säger att han 

redan idag undervisar utifrån en sådan syn. Därmed artikulerar Hans sex och samlevnadsfrå-

gor som en del av religionskunskap. Genom att han ger exempel på vad han redan idag tar 

upp i förhållande till sex och samlevnad, får uttalandet funktionen att legitimera den koppling 

han ser. I Hans uttalande kan det även urskiljas en antagonistisk bild av hur han ser på en in-

tegrering, då han säger att han redan undervisar om området samtidigt som han är frågande till 

om man verkligen måste undervisa om allt. Den politiskt korrekta diskursen om att lärare ska 

kunna undervisa om allt krockar med hans egen bild av att lärare kanske undervisar om för 

mycket. Det som dock inte framkommer i hans uttalande är vad han tycker att lärare som ska 
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undervisa om och inte. Det enda han faktiskt säger är att han är kritiskt till att lärare måste 

undervisa om ”allt”. Att Hans ifrågasätter om man måste prata om allt, kan även ha funktionen 

att lyfta fram tanken att det faktiskt inte är helt självklart att alla delar av sex och samlevnad 

har en plats i skolan.  

5.2.2 ”Det handlar om att bygga upp självkänsla” 
Artikuleringen av sex och samlevnad som ett ämne som är till för att bygga upp individers 

självkänsla eller att stärka individer finns i flera uttalanden. I följande utsagor framkommer 

det tydligt att temat även har en viktig uppgift i att stärka eleverna.  

Erika: Sen behöver elever så himla olika saker. Jag tänker mig att man vid vissa värderingsövningar, 

det handlar om att bygga upp självkänsla för att mycket om sex handlar om att antingen våga säga ja 

eller nej och att stå för det, oavsett vilket. Och det kan handla om ja eller nej till sex eller andra frå-

gor också eller ja eller nej till kondom, kanske inte nej. Det behövs mod för att säga att nu gör vi så 

här eller nu gör vi inte så här. Den biten kan man nog inte få för mycket av . 

Fia: Jag tror att man behöver det för att stärka individen. Att individen kan lära känna sig själv och 

veta vad som är rätt och viktigt för just mig. Man kan få bort väldigt mycket fördomar tror jag. Att 

killar tror att tjejer vill ha något speciellt och tvärtom, sen är det inte alls det man tittar på. Att veta 

var gränsen går. När man ska säga nej och inte och vad ett nej betyder. 

I de båda uttalandena framkommer det att lärarna lyfter fram sex och samlevnad som en viktig 

del av undervisningen, både för att stärka eleverna och att få eleverna att känna att de får säga 

nej. Erika säger att elever inte kan få nog med undervisning som bidrar till att bygga upp ele-

vers mod vilket får funktionen att legitimera förekomsten av en undervisning om sex och sam-

levnad inom religionsämnet. Både Fia och Erika säger att temat är viktigt att ta upp eftersom 

det är betydelsefullt för eleverna. Som argument för att undervisningen om sex och samlevnad 

är viktigt så säger Erika och Fia att det är betydelsefullt att få eleverna att våga säga både ja 

och nej till sex. Funktionen i dessa uttalanden är att legitimera sex- och samlevnadsundervis-

ningens plats i skolan samt i religionsundervisningen. Konsekvensen av detta blir troligtvis att 

eleverna får ta del av en undervisning som är till för att stärka dem på olika vis, bland annat 

genom att öka deras självkänsla. 

För Cecilia som i kapitel 5.1.1 lyft fram riskerna med en integrering av sex och samlevnad, 

säger även att undervisningen om sex och samlevnad dock är viktig för att förebygga negativa 

konsekvenser av ungdomars sexualitet.   
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Cecilia: Jag tänker på ungdomar i tidig ålder som kommer in i puberteten. Hur viktigt det är att in-

formera dem om, vad det innebär att, lära dem, alltså… diskutera, samtala att samtala på ett, ja ett 

mänskligt plan och på, alltså att sex och samlevnad det är någonting fint som vi ska vara rädda 

om…..Det tänker jag på först. […]och att kunna förebygga könssjukdomar, att kunna förebygga 

oönskade graviditeter och på sätt förebygga aborter i allt högre utsträckning. 

Ur citatet av Cecilia kan det urskiljas att hon artikulerar sex och samlevnad både som ett 

ämne där elever får diskutera men även som ett ämne där läraren informerar och lär eleverna 

om sex och samlevnad. Uttalandet visar även på att undervisningen ska leda till att aborter, 

könssjukdomar och oönskade graviditeter kan förebyggas. Konsekvensen blir troligtvis då att 

undervisningen i hög utsträckning syftar till att vara förebyggande på olika sätt. Funktionen 

av hennes uttalande blir att legitimera en undervisning om sex och samlevnad och hon gör 

detta genom att hänvisa till att en sådan undervisning faktiskt kan innebära att negativa följder 

av sex kan förebyggas.  

David i sin tur är mer inne på att en undervisning om sex och samlevnad kan få elever att ac-

ceptera och respektera sig själv och andra.  

David: Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att vi kommer varandra på djupet och försöker förstå 

hur vi utrycker vår sexualitet och varför vi gör det. Hur man får man göra och hur man inte får göra 

mot varandra, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Framförallt att få elever från de båda könen att 

prata med varandra på djupet för det tror jag inte de gör utan det här är något som händer på lör-

dagskvällen hemma hos varandra.   

Davids uttalande visar på att han värdesätter samtal som undervisningsform när det gäller sex 

och samlevnad. Han betonar vikten av vad samtalen kan leda till och på så vis artikulerar 

David sex och samlevnad som ett ämne där elever har möjlighet att komma varandra på dju-

pet och förstå varandra. För att legitimera sin ståndpunkt om att samtal är en viktig del i un-

dervisningen lyfter han fram att detta inte är något som sker hemma hos eleverna och således 

bör det förekomma i skolan. Genom att han hänvisar till sin egen kunskap om elevernas gör-

omål på kvällarna, så kan det även ses som ett bemyndigande. David säger att det behöver 

finnas ett forum i skolan där de båda könen får träffas och prata om viktiga frågor och för att 

betona hur betydelsefullt det är med förekomst av samtal i skolan använder han sig av extre-

miseringen ”väldigt, väldigt viktigt”. Eftersom David uttalar sig så positivt om förekomsten 

av samtal i skolan blir troligtvis konsekvensen att eleverna får någon form av undervisning 

som präglas av samtal.   
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Den sammantagna bilden av hur lärare på ett positivt sätt beskriver en integrering av sex och 

samlevnad i religionsämnet kännetecknas av att lärare framställer temat som något viktigt och 

betydelsefullt för eleverna. Dessutom uppger lärare att det redan idag sker undervisning gäl-

lande sex och samlevnad inom ramen för religionskunskap. Därmed uppdagas konstruktionen 

av en integrering av sex och samlevnad i religionsämnet som en positiv utveckling eftersom 

det enligt lärarna gynnar eleverna och även samhället.  

5.3 Konstruktion av normalitet i relation till sex och samlevnad 
I följande stycke redogörs för hur två diskurser träder fram när religionslärare uttalar sig om 

begreppet normalt. Stycket är uppdelat i tre avsnitt med varsin underrubrik. Rubrikerna är 

utvalda citat som på olika sätt beskriver spänningar i analysen. Under återupprepande genom-

läsning av informanternas utsagor har de två diskurserna synliggjorts i samband med att ordet 

normalt har använts av religionslärarna, antingen för att tala om sexuella beteenden i sig eller 

för att positionera sig i relation till samtidens krav på öppenhet och acceptans av det som förr 

ansågs avvikande (onormalt). Den politiskt korrekta, officiella diskursen och den privata in-

ställningen till normalitet som bildar en motdiskurs, är de diskurser som analysen fokuserar 

på. Ambitionen är även att se vilka retoriska strategier religionslärarna använder för att lägga 

fram sina argument för att det faktiskt finns något som kallas normalt respektive onormalt. 

Vilka argument används för att dekonstruera den politiskt korrekta diskursen och vilken effekt 

får det för undervisningen. I de sista två avsnitten behandlas hur religionslärare förhåller sig 

till samhällets attityder gentemot sexualitet och hur informanterna talar om homosexualitet. I 

kapitlet synliggörs uttalanden från fyra av de intervjuade religionslärarna.  

5.3.1”I ordet normalisera ligger ett väldigt tvång” 
Något som återkommer i uttalanden om normalitet är att när informanterna säger att något är 

normalt eller onormalt så tar de förgivet att vi (författare och informant) är överens om vilken 

betydelse ordet normalt har och vad det innebär. Citatet i rubriken beskriver även en uppfatt-

ning om att det här med att normalisera är något en människa utsätts för antingen mot sin 

vilja, eller omedvetet och utan möjlighet att stå emot processen. Argumenten för att beskriva 

normalitet medför att begreppet konstrueras antingen för att harmoniera med den politiskt 

officiella diskursen eller med den privata uppfattningen. I samtalet om att reflektera över sex- 

och samlevnadsfrågor inom religionsämnet säger Gisela: 

Gisela: Det beror på vad det går ut på…men du hör ju att jag är kritisk till det …att vi ska normali-

sera allting…allt är lika gott, bara man själv vill det…så känner jag. I ordet normalisera ligger ett 
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väldigt tvång, för fulare än något annat ligger i att vara onormal, så genom att normalisera saker 

som tidigare ansetts vara perverst, skadligt, personlighetsförändrande. Jag kan inte vara säker på att 

alla de gamla reglerna bottnat i fördomar. Det är ingenting som är perverst längre, jag tror att man 

kan pressa elever att gå med på saker som på ett eller annat sätt bär dem emot, genom att stämpla 

allt som tidigare varit tänkbart att avstå ifrån, som något onormalt…att man känner sig tvingad. Jag 

känner vuxna i fasta förhållanden som berättar hur de tvingas till grejer som de inte vill vara med 

på för att de är rädda att uppfattas som gammalmodiga och så (…) 

I avsnittet ovan bygger Gisela upp argument där hennes uppfattning, till det som för henne är 

normalt idag, är något som leder till att ungdomar tvingas till handlingar som är direkt skadli-

ga för den enskilde individen. Tvånget enligt henne ligger i ”att bli normaliserad” och som 

uppenbarligen innebär att individer gör sexuella handlingar som innerst inne bär dem emot. 

Vidare argumenterar Gisela dels genom att artikulera att samtiden tvingar oss att vara onor-

mala, eftersom det inte är politiskt korrekt att säga nej till att normaliseras. Därmed framträder 

en antagonism där Giselas konstruktion av verkligheten strider mot hennes etiska värderingar. 

En språklig strategi Gisela använder för att bestyrka att det handlar om yttre påverkan, be-

skrivs då hon tar exempel utifrån egna erfarenheter och berättar om bekanta, som för att inte 

stämplas som gammalmodiga måste ställa upp på ”grejer som de inte vill vara med på”. Ge-

nom bemyndigandet hävdar hon att hon är rätt person att uttala sig om saken, eftersom hon vet 

att det är på det sättet. På så sätt blir den personliga erfarenheten en strategisk hjälp att moti-

vera den egna ståndpunkten så som en uppvisbar sanning.  

Vilka andra argument använder sig då Gisela för att måla upp en bild av var det innebär att bli 

normaliserad? För det första så relaterar hon till att det före den tid vi lever i nu, ”tidigare” 

fanns moraliska regler som eliminerade uppkomsten av onormalt beteende. Genom att säga att 

hon inte kan tänka sig att de ”gamla reglerna” bottnade i fördomar så motiverar hon dem ge-

nom att artikulera som om reglerna utgjorde en slags etiska naturlagar som hade funktionen 

att automatiskt upprätthålla en slags balans, där fenomen som sexuella avvikelser av någon 

anledning, inte kom fram. Det framgår inte vilka regler det är hon talar om eller vem som ut-

format dem. Vi vet bara att de fanns där en gång i tiden och att onormalt beteende motverka-

des, och att reglerna nu inte finns längre. Genom artikulationen skapar Gisela en diskurs, där 

bilden av dagens samhälle som moraliskt upplöst växer fram, och står i direkt konstrast till 

den diskurs som utgörs av hennes personliga uppfattning av hur det bäst skulle bli om ”de 

gamla reglerna” fortfarande fick råda.  
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Ett annat språkligt grepp Gisela använder sig av för att föra fram sitt budskap är genom ex-

tremisering. För att få fram det specifika argumentet, att det i och med samtidens normalise-

ringsprocess leder fram till att elever tvingas ställa upp på sexuella handlingar som de inte 

vill, så utnyttjar Gisela förstärkande beskrivningar om vad de gamla reglerna innebar, nämli-

gen att man tidigare tog avstånd från det som var ”perverst, skadligt, personlighetsförändran-

de”. Ordet normalisera och normalt kan ses som en flytande signifikant som bildar en diskurs 

där begreppen ges olik innebörd beroende på vilken kontext de artikuleras i. Och genom att 

sätta samman likvärdiga tecken bildas en ekvivalenskedja: normalisera=ett väldigt 

tvång=fulare än något annat=perverst, skadligt, personlighetsförändrande. I kedjan av ord 

syns vilka enskilda ord Gisela använder att ta med i beskrivningen av vad normalisera innebär 

och även vilken funktion argumenten har för att ge tyngd åt den egna ståndpunkten. Argumen-

ten mot att bli normaliserad utgörs av extrema framställningar om skadliga, avvikande bete-

endemönster som en normalisering går ut på, vilket får konsekvensen att Gisela, genom att 

markera med starka ord för att ge extra tyngd åt skildringen, kan syfta till att avskräcka de 

som har en annan syn på sexualitet än hon.  

I ovanstående citat gestaltas elever som påverkbara och till stor del oförmögna att stå emot de 

krafter det moderna samhällets krav på anpassning (normalisering) för med sig, i avsaknad av 

de så kallade ”gamla reglerna”. Ytterligare beskrivningar som återfinns i textmaterialet har en 

annan relation till begreppen normalt/onormalt och lämnar uppfattningen om kategoriseringen 

till den egna individen:  

David: Jag tror att man kan hitta sig själv och förstå då att det finns inget onormalt. Kan man bara 

acceptera hur man själv är och hur andra är då finns det inga anomalier. Utan man är som man är. 

Och att man är på många olika sätt och det finns inget som säger att det här är rätt eller det här är 

fel. Man skulle kunna prata om homosexualitet ja det finns så många infallsvinklar så man skulle 

kunna göra det väldigt spännande. Man kanske skulle kunna skapa förståelse för att vi är olika och 

har rätt till att vara olika och på det sättet som jag är på, har jag rätt att vara på. Kan en elev gå från 

gymnasiet, en tjej eller kille, känna sig stärkt i sin roll eller sexuella läggning, och säga att det här 

är okej för mig, det här är jag och man har fått det bekräftat…för det tror jag är mycket viktigt om 

man kommer fram till det; att det är inget fel på dig vad du än har för läggning. Så här fungerar du 

och det är helt ok, då tror jag att man skulle ha vunnit väldigt, väldigt mycket. För det är väldigt 

många unga människor idag som går och tiger och tänker om hur de är egentligen, de spelar en roll 

och det är aldrig bra.  

I detta utsnitt kopplar David att uppfattningen om normalitet har sin grund i en individuell 

acceptans och kännedom av ”hur man själv är”, därmed har uppkomsten av det som uppfattas 
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som onormalt enligt honom, att göra med personlig utveckling och kunskap om sig själv. Ju 

större självkännedom desto mindre är möjligheten att det onormala konstrueras. De åsikterna 

skiljer sig avsevärt från Giselas på ett grundläggande plan eftersom Gisela genom sina utta-

landen talar på ett övertygande sätt om att det faktiskt finns något som är onormalt, med andra 

ord har dekonstruktionen av det som är onormalt för Gisela, ingenting med en konstruktion att 

göra. Det onormala är för Gisela definitionen på vedertagna uppfattningar om fenomen som 

perversioner etc. David artikulerar inom den politiskt korrekta diskursen, om alla människors 

lika värde, genom att bland annat hävda att bara om man förstår sig själv och inser att ingen-

ting är onormalt, så finns det heller inga ”anomalier” att förhålla sig till. För David utgör inte 

det rådande samhällsklimatets attityder något hot mot hans åsikter.  

En retorisk strategi som David använder sig av, dels för att underbygga sina argument i den 

politiskt korrekta diskursen, där han är positiv till en integrering av sex och samlevnad, är att 

han, genom extremisering betonar vikten av att självkännedom för med sig ökad tolerans 

gentemot andra. Ord som: ”mycket viktigt” och som David utrycker för att markera väsent-

ligheten av att acceptera såväl sin egen som andras sexuella läggning, har en förstärkande 

effekt på huvudargumentet; att elever genom öppna samtal om sex och samlevnad då vågar 

hitta sin egen relation till sexualitet. Genom att välja ord som: ”man skulle ha vunnit väldigt, 

väldigt mycket” om elever gick ur gymnasiet med den erfarenheten att ingenting är onormalt, 

eftersom det enligt David är ”väldigt många” som är osäkra på sin sexualitet, så ges argumen-

ten fortsatt stöd i form av förstärkande beskrivningar.  

I artikulationen om vikten av ett eget sexuellt erkännande träder fram får Davids uttalanden 

även funktionen att han öppet visar sin positiva inställning till samtal om sex och samlevnad i 

undervisningen och vad han anser att det kan leda till. Det skulle också kunna innebära att 

hans argumentation med sina elever stärker dem som individer, genom att främja deras per-

sonliga relation till sex och samlevnad. Innehållet i utsagan skiljer sig även i andra avseenden 

från Giselas på så sätt att David lägger ansvaret, för eventuella avståndstaganden gentemot 

sexuella variationer som homosexualitet, på den enskilda eleven. Det budskap som David vill 

föra fram i artikulationen blir återigen en betoning på att eleven som person har möjligheter 

att utveckla egenskaper hos sig själv, som genererar öppenhet och respekt för andra sexuella 

läggningar än den egna. Konsekvensen för ett sådant tal om sex och samlevnad kan vara att 

elever känner att de är bra som de är, och har rätt att bejaka sin individuella sexuella läggning, 

under förutsättning att de respekterar andra.  
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I den retorik som används då religionslärarna på olika sätt försöker förhålla sig till begrepp 

som normalt syns famlande drag i den språkliga strukturen, vilket kan tolkas som att den egna 

ståndpunkten kanske inte alltid är så genomtänkt. När Erika spontant beskriver hur hon tänker 

om sex och samlevnad generellt, trevar hon sig fram och tillbaka mellan den politiskt korrekta 

diskursen om att den sexuella lusten ska få vara fri, men hamnar i konflikt då hon samtidigt 

uppfattar samtidens utbud om att alltför avancerad sexuell information medför att synen på 

sexualitet bland unga blir snedvriden: 

Erika: Alltså det finns ju någon tanke om att man liksom ska ta för sig idag, stå för den man är och 

att allt är normalt och ingenting är konstigt…vilket är positivt, men det kan också växa fram någon-

ting som är; att alla gör det och alla ska det och det är klart att det blir en snedvriden syn på sexuali-

teten om man tror att det är någonting man måste, och att det ska vara så konstigt som möjligt. Och 

det blir ju absurt när trettonåringar undrar om de måste säga ja till analsex. Då blir det liksom helt 

snedvridet för det är ju inget som visar på att man är en frigjord kvinna om man visar på; att jag får 

analsex när jag vill. Det kan vara något som är skapat i detta: att tjejer ska få ha sex, ska få säga ja 

och ska ha rätten till sin lust. 

I citatet ovan framgår att Erika känner sig kluven till dagens inställning till det som är nor-

malt. Hon inleder uttalandet med att rada upp exempel på vad det innebär att vara normal för 

henne och vilka följder det får. Begreppet normal är en flytande signifikant som har olika be-

tydelse för informanterna. Genom att artikulera till begreppet normalt så som en direkt likhet 

med att ta för sig sexuellt, vilket som hon uttrycker också innebär: ”att alla gör det och alla 

ska det” och väger liksom Gisela in fenomen som att friheten att välja medför ett tvång. På så 

vis argumenterar Erika för att legitimera ett avståndstagande till detta tvång. För att ge extra 

tyngd åt argumentet använder sig Erika av extremiseringen ”när trettonåringar undrar om de 

måste säga ja till analsex”. På så vis artikulerar hon till att det förmodligen inte finns många 

som anser att trettonåringar ska känna sig tvingade att vara med på analsex. Samtalet om sex 

och samlevnad har inte tidigare handlat om analsex men Erika behandlar företeelsen och utgår 

från antagandet om att vissa trettonåringar tvingas till analsex.  

Den antagonism som Erika uttrycker liknar den Gisela formulerar men Erika argumenterar till 

en början inom den politiskt korrekta officiella diskursen, genom att framföra en positiv håll-

ning till att man ska ”stå för den man är och att allt är normalt och ingenting är konstigt”. Men 

längre fram i samma mening beskrivs de negativa effekter av vad ett sådant förhållningssätt 

kan få: ”det blir en snedvriden syn på sexualiteten”. Därmed uppstår en antagonism där upp-

levelsen av verkligheten står i konflikt med den egna uppfattningen. Både Gisela och Erika 
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ställs inför ett ideologiskt dilemma där de båda dekonstruerar normalt med olik innebörd som 

är mer eller mindre ofördelaktig för eleverna. Funktionen av att religionslärare förknippar 

normalt med det samma som tidens krav på att vara sexuellt gränsöverskridande, kan fungera 

som ett varnande finger för alla lockelser och tvång som omger unga. Vilken effekt får då det-

ta varnande finger? Återigen kan argumenten medföra att eleverna känner sig avvaktande och 

oroliga för att utforska den egna sexuella identiteten. 

5.3.2 ”Det klart att syfilis var straffet för utomäktenskapliga förbindelser” 
För att legitimera en ståndpunkt som har med den pedagogiska rollen att göra använder Gisela 

en artikulation där hon återigen jämför dagens samhälle med en annan tid, där det enligt hen-

ne fanns en slags rådande kultur som hjälpte människor att få bukt med könssjukdomar och 

”omoraliskt beteende”. I nedanstående textutsnitt beskriver Gisela bland annat religionens roll 

som förmedlare av varningar mot ett visst sexuellt agerande: 

Gisela: Och vi vet att ju om att det som kallas promiskuitet, vilket man inte kan säga högt idag för 

man vill hellre vaccinera sig mot klamydia än att säga; ”tänk dig för vem du går och lägger dig 

med”, och jag kan förstå båda sidorna…MEN det fanns ju inget vaccin mot klamydia då så pro-

miskuitet ledde ju ofta till smittsamma sjukdomar som drabbade alla möjliga människor, både de 

som antastades som pigorna och hustruarna och alla de här varningarna som religionen kom 

med…och det är klart att man såg, om det var en sådan tydlig följd av något som ansågs vara omo-

raliskt beteende, så sågs det som ett straff. Det klart att syfilis var straffet för utomäktenskapliga 

förbindelser och det är väl inte så konstigt! Jag menar jag möter folk som inte sagt Gud en enda 

gång, men så får de ögoninflammation eller hemorrojder så säger de; ”vad ont har jag gjort för att 

detta ska drabba mig”.  

Gisela: Alltså jag känner hela tiden…att reglerna måste ha kommit upp för att skydda och hjälpa 

människor. Hur ska man komma åt missbruket och fördömandena och sorgligheterna och varför är 

vi så förblindade så vi inte ser hur fruktansvärt dåligt våra elever lever i detta frihetens samhälle 

och vilka krav alla fördomsfriheterna ställer på dem med alla dom nya fördomarna; […] så mycket 

sorger och frågor och eländes elände som de ställs för idag på grund av de nya fördomarna.  

I de båda utsagorna artikuleras budskapet att det förr i tiden fanns givna regler för hur männi-

skor skulle hantera sexualitet. Genom att direkt nämna ”varningarna som religionen kom 

med” konstruerar Gisela den religiösa diskursen som en övergripande ideologi, vars normer 

hjälpt människor till ett sexuellt agerande som bland annat inte medförde sjukdomar. Gisela 

tillskriver därmed den religiösa diskursen vissa fördelar genom konkreta exempel på vilka 

följder ett omoraliskt sexuellt agerande som ”promiskuitet” förorsakade. Fördelar som hon 

vidare hävdar, inte är politiskt korrekt att framföra idag ”vi vet att ju om att det som kallas 
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promiskuitet, vilket man inte kan säga högt idag”. Ett ideologiskt dilemma tydliggörs efter-

som Gisela syftar till man idag som lärare inte får lov att öppet koppla promiskuitet med kla-

mydia, men vem som säger att man inte får göra det, det framgår inte av utsagan utan det är 

bara så.  

Den religiösa diskursen är även tydlig när Gisela, för att legitimera sina argument genom att 

berätta om hur människorna förr lärde sig av sina erfarenheter säger hon: ”det är klart att man 

såg, om det var en sådan tydlig följd av något som ansågs vara omoraliskt beteende, så sågs 

det som ett straff. ”Det klart att syfilis var straffet för utomäktenskapliga förbindelser…” I 

uttalandet rättfärdigas uppenbarligen straffet, som könssjukdomarna utgjorde, genom att häv-

da att dessa var en synbar följd av ett omoraliskt sexuellt beteendemönster. För att ge ytterli-

gare tyngd åt sina argument använder sig Gisela även av bemyndigandet som en språklig stra-

tegi då hon säger att hon vet att människor även idag förenar sjukdomar med Guds straff: ” 

Jag menar jag möter folk som inte sagt Gud en enda gång, men så får de ögoninflammation 

eller hemorrojder så säger de; ”vad ont har jag gjort för att detta ska drabba mig”. I artikula-

tionen syns en uppfattning om att kristna värderingar fortfarande har inflytande över hur indi-

vider idag förhåller sig till en sjukdom, genom att säga att en sjukdom är något ont som 

”drabbar” människor. Funktionen av ett sådant utlåtande är att visa på att det går att slippa 

sjukdomar, genom att leva på ett sätt så du inte utsätts för något ont och att ett omoraliskt le-

verne straffar sig. Genom att nämna Gud i sammanhanget artikulerar Gisela inom den reli-

giösa diskursen, som hon dekonstruerar likt en naturgiven kraftkälla med specifik förmåga att 

bringa ordning, genom varningar som exempelvis könssjukdomar.  

I den andra utsagan artikulerar Gisela genom att skapa en diskurs av samtiden som känne-

tecknas av företeelser som får elever att må dåligt och oss andra att bli förblindade. Detta 

hemska scenario är resultatet av ett samhälle utan regler ”detta frihetens samhälle” och som 

”vi” tvingar dem in i. Genom att använda sig av ord som ”vi” och ”våra elever” tar hon ett 

retoriskt grepp där uttalandet får funktionen att göra oss alla ansvariga för de: ”sorger och frå-

gor och eländes elände som de ställs för idag på grund av de nya fördomarna.” Det sätt varpå 

Gisela dekonstruerar dagens samhälle är att hon genom extremisering målar upp förstärkande 

beskrivningar vilka kan ses som signifikanter som alla hjälper till att skapa en ekvivalenskedja 

och i förlängningen en motdiskurs till den politiskt korrekta officiella diskursen:  

missbruket och fördömandena och sorgligheterna=förblindade= 

fruktansvärt dåligt=fördomsfriheterna=alla dom nya fördomarna=sorger och frågor och elän-
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des, elände= detta frihetens samhälle. I kedjan av ord framträder att något står på spel för 

Gisela, nämligen det nya samhällets hot mot ”de gamla reglerna” som syftade till att hjälpa 

och skydda människorna. Konsekvensen för eleverna kan vara att de inte har ett forum på reli-

gionstimmarna att öppet diskutera upplevelser och tankar om den typen av teman.  

I de två kommande citaten om hur lärare kommunicerar och förhåller sig till samtiden och till 

den politiskt korrekta diskursen skiljer sig Ingemars och Giselas uppfattningar om det peda-

gogiska dilemmat då de i egenskap av lärare förväntas kunna prata om känsliga områden som 

sex och samlevnad innefattar:  

Ingemar. Det är samma dilemma att jag tror att vi pratar för mycket, vi lärare för vi tror att vi vet 

vad som är rätt eller fel och hur det ”ska va”, och det är ett jätteproblem! Det gäller väl just det att 

det finns andra sätt att se på saker och ting, sen behöver det inte betyda att det ena är rätt och det 

andra är fel. Sen är det ju klart att skolan måste hävda någon slags grundvärderingar, och så, det 

finns ju någon slags värdegrund som man ändå måste utgå ifrån.  

Gisela: Jag minns en gång när jag skulle prata om aborter, jag sa: jag kan inte prata om aborter, jag 

är absolut inte emot alla aborter, MEN jag begriper mig inte på fri abort om  

40 000 människor varje år tar bort sina foster, då begriper jag mig inte på fri abort” sa jag, och då 

vill jag inte prata om det.  

Ingemar uttrycker att det är ”ett jätteproblem” när lärare pratar för mycket utifrån sin egen 

uppfattning om vad som är ”rätt eller fel” angående frågor som bygger på människors värde-

ringar. Ingemar artikulerar inom den politiskt korrekta officiella diskursen och någon konflikt 

att främja olika åsikter syns inte i hans resonemang. Tvärtom genom att välja att beskriva lä-

rarrollen med ord som ”vi tror vi vet vad som är rätt och fel och hur det ”ska va” och samti-

digt säga att ett sådant förhållningssätt inte är bra, så kommer självkritik och en reservation 

fram gentemot kunskapsförmedling av frågor som berör ämnet. Ingemar konstruerar sex och 

samlevnad på ett sätt som både ställer höga krav på läraren men som han ser det, självklart 

kan luta sig mot skolans värdegrund för att hitta argument och stöd åt etiska samtal. Därmed 

visar Ingemar upp ett annat sätt att se på sex och samlevnad än Gisela eftersom han reflekterar 

över ämnets komplexitet och vill visa upp ett varningens finger för lärares alltför moraliseran-

de attityd. En tydlig antagonism framträder i Giselas utsaga då hon bestämt säger att hon inte 

kan prata om abort eftersom 40 000 väljer att ta bort sina foster. Den officiella diskursen där 

fri abort enligt lag ses som en rättighet krockar med Giselas privata diskurs, där vetskapen om 

att 40 000 foster aborteras i Sverige på ett år medför att hon inte ”begriper sig på fri ab-

ort…och då vill jag inte tala om det”. Funktionen med att välja att säga just antalet aborter 
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(40 000) som genomförs som ett argument mot att tala om fri abort, är att visa på att det redan 

nu enligt henne, är alldeles för många som gör abort och att fler ungdomar inte ska få upplys-

ning om att den rättigheten finns. Konsekvensen för eleverna blir att de inte ser en möjlighet 

att tala om fri abort på ett öppet sätt och att de elever som själva kanske genomgått en abort, i 

lärarens ögon uppfattas som dåliga.  

5.3.3 ” det var då jag lärde känna killar som var homosexuella…att dom hade sjuk-
domar du!” 
I följande fyra citat redovisas hur religionslärare artikulerar homosexualitet, det vill säga hur 

de skapar en diskurs där deras argument får en viss betydelse. Underlaget är de avsnitt av in-

tervjuerna där homosexualitet ventilerades utifrån samtal om sex och samlevnad som en inte-

grerad del av religionskunskapsämnet och där lärarna kom in på frågor om HBT (homo- bi- 

och transsexuella) i förhållande till religion. I de kommande utsagorna framgår hur religions-

lärarna förhåller sig till den politiskt officiella diskursen, som i undersökningen innefattar en 

respekt över människors sexuella fri- och rättigheter och allas lika värde. Vidare framgår när 

religionslärarnas motstridiga uppfattningar skapar en motdiskurs. Gisela talar utifrån egna 

erfarenheter: 

Gisela: Men vad jag minns när jag var student, för det var ju då jag lärde känna killar som var ho-

mosexuella…att dom hade sjukdomar du! Dom hade sjukdomar och ett par av dom var gifta och 

jag vet inte om deras fruar visste om…men dom fick alltså olika märkliga sjukdomar, det var inte 

aids på den tiden…men utövandet av …promiskuitet ger alltid sjukdomar. Och det får vi inte säga, 

det är oanständigt, oansvarligt asocialt att säga. Att säga det, men det fanns så mycket mystiska 

sjukdomar […] och det här med hur mycket man än pratar om analsex och allting så får vi ju sjuk-

domar av det…det är bakterier som inte passar ihop…det är inte bara att om vi dricker opastörise-

rad mjölk som ger oss sjukdomar, utan kolibakterier i dricksvattnet ger oss sjukdomar och kolibak-

terier i könsorganen kan ge sjukdomar…jag har inte hört ett enda ord om det…jag vet bara att de 

här killarna jag kände pratade jättemycket om alla möjliga sjukdomar som fanns bland homosexu-

ella, långt före hiv och aids. […] Tror du inte att gamla tiders moral när man inte hade antibiotika 

och allting var ett sätt att skydda människor från allehanda biverkningar av det här…det är kanske 

inte bara kvinnofientligt, det är kanske ett sätt att skydda barnen, det är ett sätt att skydda männi-

skorna. 

Gisela inleder med att göra ett bemyndigande genom de exempel från sina upplevda lärdomar, 

där hennes homosexuella studentkompisars sjukdomsberättelser, får stå åskådlig modell åt 

hennes uppfattning; att homosexualitet alltid ger sjukdomar. Den artikulation som genomsy-

rar citatet står därmed i direkt kontrast med den politiskt korrekta officiella diskursen. Att 
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Gisela återigen artikulerar för att det en gång i tiden fanns moraliska regler som på något sätt 

eliminerade uppkomsten av homosexualitet, och till följd av detta även sjukdomar, synliggörs 

i olika argument. Bland annat är vetskapen om effekterna av kolibakterier i könsorganen, till-

räckligt användbara belägg enligt henne, för att hävda att homosexualitet ger upphov till sjuk-

domar. För att fortsätta koppla samman homosexualitet med sjukdomar fortgår bemyndigan-

det då Gisela målar upp en retorisk strategi, där hon följaktligen blandar in medicinsk kunskap 

om att vissa bakterier faktiskt inte passar ihop, för att ytterligare motivera att hon ”vet” vad 

hon talar om kommunicerar hon återigen som om hon har vetenskapen med sig i ryggen. 

Andra exempel som Gisela kopplar samman med homosexualitet är ordet ”promiskuitet”, hon 

nämner det i direkt anslutning till den egna erfarenheten av homosexuella kamraters berättel-

ser om märkliga sjukdomar: ”det var inte aids på den tiden…men utövandet av 

…promiskuitet ger alltid sjukdomar”. Av uttalandet att döma likställer därmed Gisela homo-

sexualitet med promiskuitet.  

Det som står på spel i citatet ovan är Giselas egen uppfattning om att homosexualitet är det 

samma som promiskuitet, och som hon tidigare nämnt på ett eller annat sätt alltid leder till 

sjukdomar. Och det som uppenbarligen är ett dilemma för henne i den förvissningen, är att 

hon upplever att det finns regler för vad man som lärare får säga och inte: ” Och det får vi inte 

säga, det är oanständigt, oansvarligt och asocialt att säga…”, det hon åsyftar här, är att hon 

som lärare inte får säga att ”promiskuitet alltid ger sjukdomar”. Ordet homosexuell kan i cita-

tet ses som en signifikant som bildar en diskurs. Låt se hur en ekvivalenskedja bildas genom 

att sätta samman de ord som i utsagan kan höra samman med homosexuell: homosexu-

ella=hade sjukdomar=dom var gifta=märkliga sjukdomar=promiskuitet=mystiska sjuk-

domar=analsex=bakterier=kolibakterier=alla möjliga sjukdomar=bakterier som inte passar 

ihop. 

Vidare legitimerar Gisela sitt betraktelsesätt genom att fortsätta att hämta stöd i de gamla mo-

raliska reglerna som enligt henne, hade samma funktion som vår tids antibiotika. Hon gör det 

med hjälp av extremisering och vedertagna retoriska strategier inom argumentationen genom 

att tre gånger upprepa; ”det är kanske inte bara kvinnofientligt, det är kanske ett sätt att skyd-

da barnen, det är ett sätt att skydda människorna.” på så sätt får den typen av uttalanden funk-

tionen att legitimera den egna ståndpunkten genom språkliga strategier, som artikulerar gam-

la tiders moral och vad den innebar enligt henne, det vill säga; ett skydd för människorna. 

Återigen uttrycks en konflikt i utsagan, mellan å ena sidan lärarrollens krav på att hålla sig till 
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den politiskt korrekta officiella diskursen och å andra sidan ”gamla tiders moral” och viljan 

att som lärare få lov att moralisera, så att eleverna idag får samma skydd som människorna 

fick förr i tiden. Ingemar och Erika däremot har en helt annan inställning till såväl lärarrollen 

som homosexuella: 

Ingemar: Svårigheten med det här alltså att undervisa överhuvudtaget om moral och etik, är att man 

måste ju undvika att bli moraliserande, det kan ju inte vara vår uppgift! Och när det gäller sex och 

samlevnad blir det ju ännu känsligare på nåt sätt och vis, va. Egentligen är det ju fel att stå och säga 

att vissa sexuella beteenden är felaktiga, så där får man inte göra, så där får man inte se på det! Det 

där är kränkande sexuellt beteende säger vi, men säg om individerna som är inblandade inte känner 

sig kränkta! Alltså det är jättesvårt det här alltså!  

Erika: Man måste tänka på att det finns alla typer. Homosexuella, och det är lätt att fastna i hetero-

perspektivet. Och på något vis det kan jag tänka mig är svårt för att det är helt hopplöst att prata när 

man hela tiden måste säga ”han slash hon” i varenda mening för att annars kan någon… eller så. 

Det är svårt men viktigt att man är medveten om det. Kanske även att man har olika kulturella bak-

grunder och så där som gör att man tänker på väldigt många olika sätt. Det är klart, det får man 

också ta hänsyn till då.  

Både Ingemar och Erika artikulerar inom den politiskt korrekta officiella diskursen och säger 

att det är viktigt som lärare, att respektera att alla är olika även om det kan vara svårt ibland. 

Ingemar är självreflekterande över kunskapsförmedlingen när det gäller att ta upp etik och 

moral, speciellt angående sexualitet eftersom en lärares uppgift enligt honom, inte kan vara att 

moralisera. För att lösa detta ideologiska dilemma gör Ingemar en konstruktion av området 

etik och moral i relationen till sex och samlevnad, till ett undervisningsområde som är känsligt 

och komplicerat ur lärarhänseende att hantera. Det pedagogiska dilemmat kan tecknas med 

begreppet ”moral och etik” som en flytande signifikant och i Ingemars utsaga kan följande 

ekvivalenskedja skapas: moral och etik= undervisning=undvika att bli moraliserande=sex och 

samlevnad=fel att stå och säga att vissa sexuella beteenden är felaktiga = det kan ju inte vara 

vår uppgift. Diskursen harmonierar med den politiskt korrekta officiella diskursen trots att 

Ingemar säger att ”det är jättesvårt” att hantera sina egna synpunkter på andras sexuella age-

rande.  

De spänningar som finns inom området och som direkt har med lärarrollen att göra syns även 

i Erikas utsaga om vad som är viktigt att tänka på när man belyser sex- och samlevnadsområ-

det utan att ”fastna i heteroperspektivet” för henne är det ” helt hopplöst att prata när man hela 

tiden måste säga han slash hon”. Erika artikulerar också hon inom den politiskt korrekta offi-
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ciella diskursen men uttrycker en större svårighet än Ingemar att hantera allt vad detta inne-

bär. För att ge extra tryck angående områdets komplexitet använder hon sig av extremisering 

där ord som att man bland annat ”måste” tänka på att det finns alla typer, även homosexuella. 

Att hålla sig inom diskursen beskrivs både av Ingemar och av Erika som att det innebär ett 

och annat ”måste”. Funktionen och i förlängningen även effekten av de båda utsagorna är att 

eleverna har ett forum att reflektera över komplexiteten beträffande frågor som handlar om 

sex och samlevnad och HBT. Detta under förutsättning att det didaktiska dilemmat inte med-

för en för lärarna undvikande attityd att problematisera frågor om sex och samlevnad inom 

religionskunskapsämnet.  

I det sista och avslutande utsnittet av informanternas reflektioner över kunskapsområdet HBT 

ger Gisela sin betraktelse över kön i relation både till homosexualitet och till normalt respek-

tive onormalt. 

Gisela: Och Mona Shalin pratar som om kön inte finns och som om det inte är ett problem om man 

inte går i naturens roll…hur löser vi det? Hur, hur löser vi det och hur blir vi vettiga människor mot 

allt som är avvikande? Istället pratar vi om att det finns inget avvikande för att allt är lika normalt 

och normalt är fint och onormalt är fult och detta gör det väldigt svårt och jag tror att pga att man 

specificerar alltså…dom som har lätt att få kontakt med det andra könet…eller…de som inte har 

lätt att få kontakt tror att dom måste söka andra vägar …så jag tror att det kommer att bli en störtsjö 

av homosexualitet och bisexualitet som inte ens är naturlig.  

Gisela artikulerar direkt mot den politiskt korrekta officiella diskursen genom att opponera 

sig mot Mona Shalin, som hon menar: ”pratar som om kön inte finns”. De argument Gisela 

har för att stödja sin tes, och som framgår av utsagan, att det är ”ett problem om man inte går i 

naturens roll”. Genom att dessutom ställa frågan: ”hur löser vi det?” används en retorisk stra-

tegi där Gisela tilltalar oss alla och efterfrågar ett gemensamt ansvar att lösa problemet; att vi 

går ifrån ”naturens roll”. I uttalandet om normalt respektive onormalt framställs en slags sam-

tidsdiskurs där det onormala artikuleras som normalt, med andra ord att nu är allting normalt i 

förhållande till förr, då det fanns något som var vedertaget normalt och onormalt. Ett ideolo-

giskt dilemma synliggörs i konstruktionen beträffande religionslärarens roll som förmedlare 

av det som kan uppfattas som avvikande. Det som står på spel för Gisela är att det inte är po-

litiskt korrekt att dela in sexuellt beteende i normalt respektive onormalt, trots allt, som det 

enligt henne kan leda till; att den heterosexuella kärleken mellan man och kvinna hotas. Gise-

la hävdar till sist i utsagan att följderna av en neutralisering av begreppen normalt och onor-

malt beträffande sexualitet, även kan leda till att elever som: ”inte har lätt att få kontakt (med 
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det andra könet) tror att dom måste söka andra vägar”. Att söka andra vägar innebär enligt 

Gisela: ”så jag tror att det kommer att bli en störtsjö av homosexualitet och bisexualitet som 

inte ens är naturlig”. Samtidsdiskursen artikuleras därmed som förtryck genom att subjekten 

(eleverna) tvingas göra saker som strider mot människans natur. Det synliggörs därmed en tro 

på att sexualiteten har vissa naturgivna normer. Funktionen är att moralisera och sprida ett 

budskap om att allt inte är normalt. Effekten av uttalandet blir, om lärarens egen uppfattning 

över vad som utgör normal sexualitet är fastlåst, så riskerar den att täppa till möjligheten att 

problematisera och öppet belysa frågor bland annat beträffande homo- bi- och transsexualitet. 

Avslutningsvis kan sägas att de båda diskurserna: den politiskt korrekta officiella och den 

egna uppfattningens diskurs är antagonistiska, det vill säga att de båda diskurserna står i kon-

flikt med varandra. Antagonismen är främst tydlig i utsagorna om konstruktionen av normalt 

respektive onormalt och i artikulation om sex och samlevnad i relation till religiös ideologi 

och ”gamla tiders moral”. Men även då lärare ventilerar aspekter som homosexualitet i förhål-

lande till samtidens inverkan på elevernas förhållningssätt till sexualitet generellt sett uppstår 

en kamp. I utsagorna tydliggörs att begreppen moral och onormal ges olik betydelse beroende 

på vilken kontext de artikuleras i, vilket även kan ha att göra med språkets instabilitet och 

föränderlighet. Den diskursiva kampen, som beskrivits i kapitlet om diskursteori, kan ha att 

göra med att religionslärarna i artikulationen om normalt och onormalt strävar efter att uppnå 

hegemoni, där en särskild synpunkt om innebörden av normalt ska få herravälde. 
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6. Sammanfattande diskussion 

En bild som visar sig i undersökningen är att religionslärarna när de talar sex och samlevnad 

använder sig av olika strategier för att legitimera argument om vilkas moraliska och etiska 

visioner det är som ska gälla. De diskurser som framträder ur intervjumaterialet är den poli-

tiskt korrekta officiella diskursen (även kallad samtidsdiskurs) som tjänstemän inom olika 

verksamheter förväntas ge uttryck för, samt en motdiskurs som en del av lärarna talar i. Inom 

den samtidsdiskurs som lärarna uppfattar är präglad av ett synsätt där respekt för människors 

lika värde och sexuellt likaberättigande ska beaktas, synliggörs i utsagorna en konflikt mot 

den egna uppfattningen.  

Det sätt som en del av religionslärarna i undersökningen konstruerar samtidsdiskursen på, kan 

även sammanfattas med att de upplever samtidens attityder till sex och samlevnad som något 

som inte bara utgör ett hot mot den egna inställningen, utan även är en direkt fara för elever-

na. För att vidare legitimera den åsikten förs också argument om att ämnet religionskunskap, 

som kunskapsområde, hotas om även sex och samlevnad också ska utgöra en del av ämnet. 

Genom att ge tyngd åt den typen av argument har två diskurser gällande sex och samlevnad 

som kunskapsområde trätt fram. Antingen beskrivs temat som ett hot mot religionsämnets 

status, eller så uttrycker religionslärare att det utgör ett positivt komplement till ämnet. Även 

här syns antagonism i form av att samtiden ställer krav på undervisning om sex och samlev-

nad, något som några av informanterna själva säger sig antingen inte vilja, alternativt inte 

kunna föra in. Det didaktiska dilemmat ligger då i att religionslärare av Skolverket förväntas 

undervisa om sex och samlevnad, medan religionslärarna själva uppfattar andra delar som 

viktigare att ta upp i undervisningen. Därmed framträder denna konflikt i några av religionslä-

rarnas uttalande. 

De sätt varpå lärarna språkligt legitimerar en sådan ståndpunkt är bland annat med hjälp av 

extremisering, där ytterligheter som bland annat syns i Bengts utsaga, ges extra tyngd av ar-

gumentet: ”då blir religionsämnet ett urvattnat relationsämne, ett allmänt etiskt relationsämne, 

och då är man helt ute och seglar.” Det som står på spel i utsagan, och som de flesta lärare 

uttrycker är religionsämnets ställning om fler delar ska bakas in. En diskursiv kamp växer 

därmed fram ur analysen mellan den samtidsdiskurs och den som enskilda lärare för sin talan 

i.  
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Begreppen normalt och onormalt som artikuleras i intervjumaterialet, präglas genomgående 

av ett förhållningssätt där religionslärarna utgår från att det råder enighet mellan dem och om-

givningen om vad det innebär att vara normal. Motstridiga uppfattningar om vilka egenskaper 

som kännetecknar vart och ett av begreppen förekommer dock, vilket enligt undersökningen 

har sin grund i att begreppen konstrueras utifrån de värderingssystem enskilda religionslärare 

representerar. Tydligast är antagonismen i de utsagor där religionslärarna konstruerar dagens 

samhälle och likställer det med en kulturyttring vars regler om etik och moral i det närmaste 

är eliminerade, och där öppenhet gentemot frågor som handlar om sex och samlevnad är 

gränslös. De åsikter som bär upp den sortens argument är, att det i dagens samhällsklimat, där 

varken riktlinjer för vad som är rätt och fel respektive normalt och onormalt existerar, och där 

valfriheten är oändlig, känner sig elever tvingade att testa olika sexuella identiteter. Valfrihe-

ten uttrycks därmed vara det samma som ett tvång. Andra uppfattningar om normalt och 

onormalt framförs däremot med argument som att det istället är positivt idag, just för att det 

inte längre finns något som är avvikande, vilket medför att det då heller inte kan finnas något 

som är onormalt. Med andra ord läggs det skiftande betydelse över vad som tillskrivs som 

normalt respektive onormalt i de båda diskurserna. Normal framträder därmed som en flytan-

de signifikant som ges olik betydelser beroende på vilken diskurs som den artikuleras i.  

Problemet med att integrera sex- och samlevnadsområdet i religionskunskap tydliggörs i den 

diskursiva kamp mellan den politiskt korrekta officiella diskursen, och den motdiskurs som 

vissa lärare talar i. Orsaken till det och som framgår av analysen, har bland annat att göra med 

synen på kunskap hos de religionslärare som ser en risk med ett kunskapsområde som sex och 

samlevnad, eftersom det enligt dem skulle kunna domineras av elevers tyckande och diskus-

sioner. Svårigheten med att hantera begrepp som normalt respektive onormalt enligt en av de 

intervjuade religionslärarna, är att det idag inte är tillåtet att moralisera genom att hävda att 

gamla tiders konstruktioner av vad som ansågs vara normalt, även idag skulle komma elever-

na till godo. Komplexiteten i att använda begreppen framgår också av analysen, i och med att 

det inte går att finna entydighet över vad innebörden bör vara. Som tidigare forskning pekar 

på är det därför viktigt att lärare bli medvetna om att sex och samlevnad i sig har en gränslös 

innebörd vars normativa ramar utformas i diskurser. Samt att en alltför vetenskapligt inriktad 

sex- och samlevnadsundervisning uppfattas som irrelevant för ungdomar då de enligt dem inte 

kan identifiera sig med innehållet.  
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De konflikter och motstridiga uppfattningar om vad lärarna anser att sex och samlevnad kopp-

lat till religionsämnet kan innehålla, medför som tidigare nämnts ett didaktiskt dilemma. Om 

religionslärare beskriver en svårighet att belysa frågor om allas lika värde och HBT-personers 

rättigheter på grund av att det strider mot den egna uppfattningen, innebär antagonismen en-

ligt undersökningen element som kan få en direkt effekt på undervisningen. Bland annat skul-

le det kunna medföra att elever inte har ett forum inom religionsämnet, att till fullo problema-

tisera exempelvis uppkomsten av moraliska och etiska regelsystem gällande mänsklig sexuali-

tet. För blivande religionslärare tyder undersökningens varierande uttalanden om kunskaps-

förmedling också på vikten av att bli reflekterande över vilken typ av kunskapsförmedling 

lärare använder sig av i sin religionsundervisning. Är det ett hot att integrera sex och samlev-

nad och vad beror det i så fall på?  

Den kunskapssyn som Sødring Jensen kallar för en objektivistisk kunskapsförmedling, där 

läraren själv avgör vad som är viktigast att känna till och där undervisningen heller inte för-

medlar ett orsakssammanhang, skulle kunna ligga till grund för de religionslärare som utryck-

er en önskan om att få sprida kunskap om att gamla tiders moraluppfattning var ett sätt att 

skydda människorna. Utifrån den uppmärksamhet ungas sexualitet kommuniceras medialt, 

kan det då vara relevant att elever ges möjlighet att problematisera exempelvis hur synen på 

mänsklig sexualitet förändrats över tid, och vilka krafter (diskurser) som kan ha varit pådri-

vande för att det är den heterosexuella kärleken som ska vara norm? Om religionslärare utgår 

från den kunskapssyn som en formal kunskapsförmedling innebär så är det relevant eftersom 

den utgår från elevens behov av att se ett orsakssammanhang. Och eftersom formal kunskaps-

förmedling, enligt Sødring Jensen även innebär att eleven med sina nya erfarenheter ska för-

må omvärdera sin personliga uppfattning så ges eleven samtidigt tillfälle att utveckla ett kri-

tiskt förhållningssätt. Utifrån teorierna om kunskapsförmedling pekar undersökningen på att 

en ökad vetskap om effekterna av olika typer av undervisning, skulle kunna vara en hjälp för 

det didaktiska dilemma som de flesta av de intervjuade uppvisar. Tänkbarheten att integrera 

sex och samlevnad i religionskunskap, ses även utifrån ett religionssociologiskt perspektiv, 

som stor. Med anledning av de teorier som beskriver en stark koppling mellan religion och 

etiska regelverk kring hur människor förväntas hantera sin sexualitet, så finns det för religi-

onslärare, utifrån undersökningen, en möjlighet till en fördjupad sex- och samlevnadsunder-

visning, eftersom den idag är ämnesövergripande.  
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Då syftet med undersökningen även är att analysera hur religionslärare konstruerar begreppen 

normalt och onormalt kopplat till sexualitet, visar undersökningen också på ett behov av att 

problematisera begreppens betydelse. Detta för att undvika de negativa effekter för eleverna 

som framkommit, i form av moraliserande uttalanden om hur sexualitet i dag ageras. För att 

bena ut den konflikt som tydliggörs när lärare artikulerar begreppen, är därför en medvetenhet 

om hur människor kategoriserar världen, enligt socialkonstruktionistiskt perspektiv, en fördel. 

Då ett sådant perspektiv bygger på ett ifrågasättande av kunskap, som av olika anledningar tas 

för given och uppfattas som sann, kan det för religionslärare vara viktigt att uppmärksamma 

hur han eller hon ordnar sin omvärld och även reflekterar över vilka etiska värderingssystem 

som han eller hon använder sig av.  

I undersökningen står sammanfattningsvis den politiskt korrekta officiella diskursen och den 

personliga uppfattningen om betydelsen av normalt respektive onormalt, i flera fall i konflikt 

med varandra. Genom att ställa begreppen i relation till hur dessa historiskt konstruerats, upp-

kommer frågan om huruvida det då finns en strävan efter att finna entydighet av betydelsen, 

och om den i så fall blir lika stor. Enligt diskursteorin uppstår som vi tidigare nämnt, en dis-

kursiv kamp, då tecken som normalt och onormalt av dess användare tävlar om att förse be-

greppen med den, för dem, rätta betydelsen. Vad händer om religionslärare lyfter frågan om 

normalt respektive onormalt och problematiserar innebörden av begreppen utifrån flera tänk-

bara perspektiv? Blir den diskursiva kampen då lika stor? Eftersom svårigheten med att integ-

rera sex och samlevnad inom religionsämnet, som framträder i undersökningen, berör den 

språkliga hanteringen, kan det även vara av betydelse för religionslärare att ha vetskap om 

vilka effekter ett visst språkbruk får för undervisningen, samt även att reflektera över hur de 

förhåller sig till sitt ämnesområde. 

Utifrån undersökningen synliggörs behovet av vidare forskning gällande vilka effekter religi-

onslärares personliga värderingssystem kan få för elevers undervisning om sex och samlevnad 

som en integrerad del av religionskunskap på gymnasiet. Det hade även varit av betydelse för 

religionslärare att problematisera synen på vad religion som kunskapsområde kan innehålla 

utifrån rådande kursplaner. Vad blir de pedagogiska effekterna om Skolverkets riktlinjer och 

religionslärarnas personliga uppfattning om religionsämnets karaktär krockar? Med hänsyn 

till att normer om sexualitet, familjestruktur och likande skapas diskursivt är även forskning 

om hur en sådan kunskapsförmedling tematiskt kan bedrivas ämnesövergripande.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: Informanten presenterar sig själv. Önskade uppgifter: ålder, utbildning, 
andra ämnen, antal yrkesår, skola och region. 

Huvudkategori 1 

Hur ser sex och samlevnadsundervisningen ut på din arbetsplats? Anser du att den ger elever-
na tillräckligt med kunskaper? 

Vad tror du att undervisning om sex och samlevnad leda till för individen och för samhället? 

Vad tycker du är viktigt att tänka på när man undervisar om sex och samlevnad? 

Hur upplever du att andra lärare förhåller sig till sex och samlevnadsundervisning? 

Vem tycker du ska ansvara för sex och samlevnadsundervisningen? 

 

Huvudkategori 2 

Den förra regeringen presenterade i Gy07 ett förslag där sex och samlevnad skulle integreras i 
sex av gymnasiets kärnämnen.  

Vad anser du om detta i relation till religionskunskapsämnet? (Ser du en naturlig koppling till 
ämnet?) 

Tror du att elever har ett behov av undervisning om sex och samlevnad inom just religions-
kunskapsämnet? 

Tror du att inställningen till sex och samlevnad är påverkad av normer och värderingar? 

(Vad tror du eventuella normer och värderingar har sitt ursprung?) 

 

 

Huvudkategori 3 

Tycker du att du har tillräckligt med kunskaper för att undervisa om sex och samlevnad inom 
religionskunskapsämnet? Om inte, vad skulle du då behöva utveckla?  

Skulle det kännas bekvämt för dig att prata om sex och samlevnad inom religionskunskaps-
ämnet? 

Om sex och samlevnadsundervisningen kom att ingå som en del av religionsämnet, vad eller 
vilka aspekter skulle du då ta upp? (Vad är viktigt?) 

Hur skulle du vilja arbeta med sex och samlevnad inom religionskunskapsämnet? (Vilka me-
toder/material?) 
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Bilaga 2 
 

Vill du delta i vår uppsats? 

Information 

Vi är tre lärarstudenter vid Högskolan i Halmstad som nu skriver vår C-uppsats i religionsve-
tenskap. Vår uppsats kommer att handla om lärares inställning till att undervisa om sex och 
samlevnad inom ramen för religionskunskap på gymnasiet.  

Bakgrunden till varför vi valt att skriva om ämnet är för att den förra regeringen utarbetade ett 
förslag om att sex och samlevnadsundervisningen skulle integreras i sex av gymnasieskolans 
kärnämne, däribland religionskunskap. Orsaken till förslaget var bland annat att man ansåg att 
undervisningen om sex och samlevnad är ett viktigt ämne som på flera skolor har kommit att 
falla mellan stolarna.  

Uppsatsen kommer att baseras på nio intervjuer med religionskunskapslärare i Halmstad, La-
holm och Varberg. Vår uppsats bygger på ditt deltagande och vi vore därför tacksamma om 
du skulle vilja delta i en intervju, som är tänkt att fungera i det närmaste som ett samtal. Av 
praktiska skäl kommer samtalet även att spelas in. Vi garanterar dock din anonymitet.  

 

När 

Intervjuerna kommer att utföras vecka 47 och vid behov vecka 48.  

Vi skulle vilja att du meddelar oss vilken tid och plats som passar dig. Har du möjlighet att ge 
fler än ett förslag, på tider som passar dig så vore det bra.  

 

Tack för att du tog dig tid. 

Med vänliga hälsningar  

 

Ann Christin Maltelid, Nina Andersson och Malin Bengtsson 

 

Adressen som du meddelar till är: xxx 

Om du inte kan delta i intervjun så skulle vi uppskatta att du meddelade detta till samma mej-
ladress som ovan. 

 


