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Sammanfattning    
Abstract 
Syftet i denna uppsats är att få insikt i hur skolor undervisar om homosexualitet i årskurs 7-9 inom kunskapsområdet 
sex och samlevnad. Den teoretiska utgångspunkten är ett queerteoretiskt perspektiv. 
 
En av de två metoder som använts i uppsatsen är kvalitativ innehållsanalys. Metoden har tillämpats för att se vilken 
syn skollagen och läroplanen för det obligatoriska skolväsendet har på sexualiteter och vilka formuleringar som finns 
om detta samt hur det ska arbetas med sexualiteter utifrån kursplanen i biologi och SO. Skollagen, läroplanen och 
kursplanerna har visat sig reproducera en heterosexuell norm. 
 
Den andra metoden som nyttjats är kvalitativ intervju. Intervjuer har genomförts med sju biologilärare och två SO-
lärare som undervisar i sex och samlevnad på nio olika skolor. Utifrån intervjuerna har det visat sig att skolorna 
organiserar undervisningen om homosexualitet utifrån hur sex- och samlevnadsundervisningen organiseras, varför 
det undervisas om homosexualitet på olika sätt. I undervisningen om homosexualitet utesluter de lärare som 
intervjuats till stor del läroböcker. Flertalet av lärarna belyser homosexualitet en till två lektioner och integrering av 
homosexualitet i hela sex- och samlevnadsundervisningen är ovanligt. På vissa av de studerade skolorna har inte alla 
elever fått undervisning om homosexualitet. Det finns så ett osynliggörande av homosexualitet och ett exkluderande 
av homosexuella elever. Generellt tas homosexualitet av lärarna för given och homosexualitet omnämns i regel som 
en fast identitetskategori istället för något mångtydigt, relationellt och flytande. För lärarna som intervjuats är 
styrdokumenten inte ett rättsnöre för undervisningen om homosexualitet inom sex och samlevnad. 
 
 
 

Nyckelord   Homosexualitet, sex- och samlevnadsundervisning, årskurs 7-9, styrdokument 

    
 
 



 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. Inledning s. 3 
2. Syfte och frågeställningar s. 3 

2.1. Avgränsningar s. 4 
2.2. Begrepp och begreppsdefinitioner s. 5 

3. Disposition s. 5 
4. Metod s. 6 

4.1. Kvalitativ innehållsanalys s. 6 
4.1.1. Urval av texter s. 6 
4.1.2. Genomförande av innehållsanalysen s. 6 
4.1.3. Bearbetning av styrdokumenten s. 7 

4.2. Kvalitativ intervju s. 7 
4.2.1. Intervjuguidens utformning s. 8 
4.2.2. Urval av intervjupersoner s. 8 
4.2.3. Förhållningssätt och etiska aspekter s. 9 
4.2.4. Genomförande av intervjuerna s. 10 
4.2.5. Bearbetning av intervjuerna s. 11     

5. Teoretisk utgångspunkt, forskningsläge och litteraturgenomgång s. 12 
5.1. Teoretisk utgångspunkt s. 12 
5.2. Forskningsläge s. 13 
5.3. Arbetet med homosexualitet i skolan s. 14 
5.4. Brister i undervisningen s. 15 
5.5. Uteslutande pedagogik och inte en fråga om mänskliga rättigheter s. 16 
5.6. Man kan säga allt eller inget om homosexualitet i skolan s. 17 
5.7. Stora brister om HBT-perspektiv i biologiböcker s. 18 
5.8. Diskriminering tas upp men inte sexuell läggning och könsidentitet s. 19 

6. Resultatredovisning av innehållsanalysen av styrdokumenten s. 20 
6.1.Vad säger skollagen och läroplanen? s. 20 
6.2. Hur undervisningen ska bedrivas enligt kursplanen i biologi och SO s. 20 

7. Resultatredovisning av intervjuerna s. 22 
7.1. Skolorna och lärarna s. 22 
7.2. Hur organiseras undervisningen om homosexualitet inom sex- och 

samlevnadsundervisningen på de skolor som undersöks? s. 23 
7.2.1. Tre olika sätt att organisera sex- och samlevnadsundervisningen s. 23 
7.2.2. Temadag eller temavecka i sex och samlevnad s. 23 
7.2.3. Lärarledd sex- och samlevnadsundervisning i biologiämnet s. 25 
7.2.4. Sex och samlevnad som fristående kurs s. 26 

7.3. Hur förhåller sig lärarna på de skolor som undersöks till läroböcker i undervisningen 
om homosexualitet? s. 27 

7.3.1. Läroböcker obetydliga s. 27 
7.3.2. Hellre annat material än läroböcker s. 27 

7.4. På vilket sätt belyser lärarna som intervjuas homosexualitet i förhållande till 
heterosexualitet? s. 28 

7.4.1. Hetero- och homosexualitet lika naturligt s. 28 
7.4.2. Sexuella praktiker s. 29 

    
 
 



7.4.3. Mer kring heterosexualitet än homosexualitet s. 29 
7.5. Hur förankrar lärarna undervisningen om homosexualitet hos eleverna på de skolor 

som ingår i undersökningen? s. 30 
7.5.1. Lärarens roll s. 30 
7.5.2. Homosexualitet är konstigt, annorlunda och äckligt s. 32 
7.5.3. Killarna har svårt att hantera homosexualitet s. 33 

7.6. Hur förhåller sig de skolor som studeras till den syn på homosexualitet och 
formuleringar om homosexualitet som finns uttryckt i styrdokumenten? s. 34 

7.6.1. Liten diskussion om homosexualitet och styrdokumenten s. 34 
7.6.2. Styrdokumenten är inget rättsnöre för undervisningen s. 34 

8. Diskussion s. 36 
8.1. Metoddiskussion s. 36 
8.2. Resultatdiskussion s. 37 

8.2.1. Styrdokumenten s. 37 
8.2.2. Organiseringen av undervisningen om homosexualitet s. 37 
8.2.3. Informatörer s. 38 
8.2.4. Lärarnas förhållande till läroböcker i undervisningen s. 38 
8.2.5. Homosexuell identitet s. 39 
8.2.6. Osynliggörande av homosexualitet s. 39 
8.2.7. Exkludering av homosexuella elever s. 39 
8.2.8. Lärarnas förankring av undervisningen om homosexualitet s. 40 

           9.3. Avslutande diskussion och slutsatser s. 40 
9. Förslag till vidare studier s. 42 
10. Käll- och litteraturförteckning s. 43 

Bilaga 1  
Bilaga 2  

    
 
 



1. INLEDNING 
Sedan 1955 har det varit obligatoriskt med sex- och samlevnadsundervisning i den svenska 
grundskolan. Denna uppsats kommer att handla om hur skolor hanterar frågan om sexualitet i 
sex- och samlevnadsundervisningen, där fokus är på homosexualitet. Skolverket uppger i sitt 
referensmaterial till sex- och samlevnadsundervisningen, Kärlek känns! Förstår du – samtal om 
sexualitet och samlevnad i skolan, att skolan ska belysa homosexualitet för att medverka till en 
attitydförändring om homosexualitet som kan bidra till att diskriminering av homosexuella 
avtar.1 Homosexualitet nämns med andra ord explicit som något där skolan ska förändra attityder 
medan det är tyst om andra sexualiteter.    

                                                

 
Intresset för att skriva om skolans undervisning om sexualitet kommer från att jag under mina 
studier till grundskolelärare i årskurs 4-9 fördjupade mig i ungdomars attityder gentemot 
homosexualitet. Hur skolor undervisar om andra sexualiteter än heterosexualitet är dock vagt 
beskriven i källor och litteratur. Kritik mot skolans sätt att belysa homosexualitet saknas däremot 
inte. Skolverket fann i sin nationella kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsundervisningen 
1999 att ungefär hälften av de 51 granskade grundskolorna belyste homosexualitet. De skolor 
som lyfte fram homosexualitet gjorde det inte på ett planerat eller genomtänkt sätt utan som ett 
problem efter att någon skrikit bög till någon eller i frågan om hiv/aids.2 Projektet Under ytan3 
har i år påpekat att skolan inte kan erbjuda en miljö fri från homofobi, bland annat på grund av att 
lärare saknar kompetens kring sexuell läggning.4 Det kan därmed vara intressant att undersöka 
hur skolans undervisning om homosexualitet ser ut.  
     
2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna studie är att få insikt i hur skolor undervisar om homosexualitet i årskurs 7-9 
inom kunskapsområdet sex och samlevnad. Vad jag önskar få insikt i är hur undervisningen om 
homosexualitet organiseras inom sex och samlevnad då kunskapsområdet enligt läroplanen för 
det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) ska ske ämnesintegrerat, vilket rektorn har ansvar för att 
så sker.5 Andra funderingar är hur lärare förhåller sig till de läroböcker som används i 
undervisningen, det vill säga om det utgås från vad som står om homosexualitet i läroböckerna, 
och hur det talas om homosexualitet då heterosexualitet ses som en norm i dagens svenska 
samhälle trots att det finns olika sexuella läggningar. Likväl önskar jag få insikt i hur man som 
lärare gör för att eleverna ska ta till sig undervisningen om homosexualitet och hur skolor 
förhåller sig till den syn på homosexualitet och formuleringar om homosexualitet som uttrycks i 

 
1 Eric Centerwall (2000), Kärlek känns! Förstår du – samtal om sexualitet och samlevnad i skolan, andra upplagan, 
Stockholm, s. 29 
2 Nationella kvalitetsgranskningar 1999 (2000), Skolverkets rapport nr. 180, Stockholm, s. 52, 79  
3 Under ytan är ett projekt som ingår i EU:s Equalprogram. Syftet är att motverka diskriminering och utestängning 
från arbetslivet. Projektets mål är att lyfta upp frågan om sexuell läggning, heteronormativitet och homofobi i 
yrkeskategorier som på grund av saknad av metoder och verktyg inte kan arbeta praktiskt kring 
diskrimineringsgrunder som sexuell läggning och homofobi. En del av arbetet består av forskning och 
utbildningsmetoder för bland annat lärare. I projektet ingår så kallade utvecklingspartner, som bland annat är 
Myndigheten för skolutveckling, Linköpings universitet och Lärarhögskolan i Stockholm. Rickard Henley (red.)  
(2006), Liv i lärarrummet – Om sexuell läggning och arbetsmiljö i skolan, Stockholm, s. 66   
4 Sören Andersson, Mette Fjelkner och Eva-Lis Preisz (2006-08-01), Bara två av hundra lärare beredda möta 
homofobi, Dagens Nyheter, Stockholm 
5 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), Lärarens handbok (2005), 
femte upplagan, Stockholm, s. 21 

    
 
 



de olika nationella styrdokumenten, det vill säga skollagen, läroplanen och kursplanerna. 
Frågeställningarna som kommer att användas för att nå fram till syftet är därav följande: 

• hur organiseras undervisningen om homosexualitet inom sex- och 
samlevnadsundervisningen på de skolor som undersöks 

• hur förhåller sig lärarna på de skolor som undersöks till läroböcker i undervisningen om 
homosexualitet 

• på vilket sätt belyser lärarna som intervjuas homosexualitet i förhållande till 
heterosexualitet 

• hur förankrar lärarna undervisningen om homosexualitet hos eleverna på de skolor som 
ingår i undersökningen 

• hur förhåller sig de skolor som studeras till den syn på homosexualitet och formuleringar 
om homosexualitet som finns uttryckt i styrdokumenten? 

       
2.1. Avgränsningar  
Uppsatsen är riktad mot ett lärarperspektiv. Av den anledningen kommer inte elevers uppfattning 
om undervisningen om homosexualitet inom sex och samlevnad att beaktas. Således avser jag 
inte heller att få insikt i rektorers arbete med homosexualitet i den mån de själva inte undervisar 
om homosexualitet inom kunskapsområdet. 
 
Att syftet avgränsats till att gälla de skolor som undervisar i sex och samlevnad i årskurs 7-9 har 
sina orsaker. För det första har jag utgått från att homosexualitet är en aspekt som belyses i sex- 
och samlevnadsundervisningen (homosexualitet kan naturligtvis lyftas fram inom andra 
kunskapsområden). Av den orsaken behandlas inte gymnasieskolan i denna uppsats eftersom sex 
och samlevnad inte är obligatoriskt på gymnasienivå utan det är upp till varje enskilt gymnasium 
om det ska finnas undervisning i detta ämne. Sex och samlevnad på grundskolan kan och ska 
enligt Lpo 94 ske ämnesövergripande.6 Bland de nationella kursplaner finns sex och samlevnad 
angivet som något som ska belysas i ämnena biologi och SO,7 vilket innebär att ämnesområdet 
kan tas upp inom andra årskurser på grundskolan. Enligt den nationella kursplanen i biologi ska 
dock eleverna uppnå vissa mål i kunskapsområdet innan det nionde skolåret.8 Jag har därav 
ansett det mer säkert att skolor som har undervisning i årskurs 7-9 bedriver sex
samlevnadsundervisning för att kontrollera att eleverna uppnår målen i ämnet.  

- och 

                                                

 
Att jag endast ser till hur undervisningen om homosexualitet bedrivs inom sex och samlevnad 
beror på att det är osäkert om homosexualitet i annat fall lyfts fram och om det i så fall rör sig om 
en planerad undervisning eller om det är något som sker spontant. 
 
Någon tillbakablick om hur det undervisats om homosexualitet i ett historiskt perspektiv görs inte 
utan det är riktat mot hur skolor undervisar om temat idag.9 Detta beror helt enkelt på att intresset  

 
6 Lpo 94 (2005), s. 21 
7 Skolverket (2006-11-26), Kursplaner och betygskriterier, 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=sv&ar=0607&infotyp=15&skolform=11&id=2087&extraId= 
8 Skolverket (2006-10-10), Kursplan i biologi, 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=sv&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3879&extraId=2087 
9 För den som är intresserad av skolans sätt att undervisa om homosexualitet ur ett historiskt perspektiv finns detta 
beskrivet i bland annat Myndigheten för skolutvecklings antologi Hela livet – 50 år med sex- och 
samlevnadsundervisningen eller Skolverkets referensmaterial Kärlek känns! Förstår du – Samtal om sexualitet och 
samlevnad i skolan. 
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för uppsatsen är hur undervisningen om homosexualitet bedrivs i dagens skolor. 
 
2.2. Begrepp och begreppsdefinitioner  
I de fall jag använder ordet styrdokument är det som ett sammanfattande begrepp på skollagen, 
Lpo 94 och de nationella kursplanerna. Likväl kan begreppet HBT förekomma. Begreppet 
används som en förkortning av homo-, bi- och transpersoner.   
 
Sexuell läggning kommer att omnämnas men vad som menas med sexuell läggning finns olika 
meningar om. Enligt svensk lagstiftning finns det tre sexuella läggningar och dessa är hetero-, 
homo- och bisexualitet. Genusforskaren Tiina Rosenberg menar däremot att det inte går att 
kategorisera in människor i olika sexuella läggningar då dessa kategorier inte fungerar för alla 
människor.10 Sexuell läggning kan så ses som sexuell handling, sexuell identitet och vad man 
attraheras av sexuellt, vilket varierar från individ till individ. Sexuell läggning avses därför i 
denna uppsats som sexuell identitet och föreställningar om sexualitet och inte enbart sexuell 
praktik. 
 
Ibland definieras homosexualitet som en samkönad kärlek och relation. Nils Hammarén och 
Tomas Johansson hävdar däremot att en samkönad relation och kärlek inte behöver betyda att 
någon identifierar sig som homosexuell utan att fantasier, sexuell praktik och känslor för någon 
av samma kön kan ”vara en del av ett heterosexuellt experimenterande, uppvaknande, en ren 
nyfikenhet eller kompensation”11. Vad som är homosexualitet kan alltså uppfattas som något som 
inte innebär homosexuella handlingar eller vice versa men kan likväl innebära en identitet. 
Eftersom uppfattningar om vad som är homosexualitet skiljer sig kommer jag inte att definiera 
det utan det är mer intressant att veta vad lärarna som intervjuas till denna uppsats anser att 
homosexualitet är. 
 
När begreppet heteronormativitet används menas det som ett sätt att ifrågasätta de strukturer, 
relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt och 
universellt, det vill säga att det som bidrar till att ett visst heterosexuellt liv ter sig som det mest 
åtråvärda och naturliga sättet att leva.12  
 
3. DISPOSITION 
Till att börja med kommer jag att diskutera de två metoder, kvalitativ innehållsanalys och 
kvalitativ intervju, som ligger till grund för uppsatsen. Efter diskussion av metoderna kommer jag 
inom ett och samma avsnitt belysa den teoretiska utgångspunkt som jag använder mig av och det 
forskningsläge som berör undervisningen om homosexualitet samt så görs en genomgång av de 
litterära verk som avvägts vara viktiga att ta hänsyn till i denna uppsats. I det följande avsnittet 
redovisas resultatet av den undersökning som gjorts utifrån metoden med kvalitativ 
innehållsanalys. Vidare presenteras vad som framkommit utifrån den undersökning som 
genomförts genom kvalitativ intervju. Som ett näst sista moment sker en diskussion av metoderna 
och resultatet där även slutsatserna redovisas. Uppsatsen avslutas med förslag till vidare studier. 
       

                                                 
10 Tiina Rosenberg (2002), Queerfeministisk agenda, Stockholm, s. 15 
11 Nils Hammarén och Tomas Johansson (2002), Könsordning eller könsoordningen? – Ungdomens sexuella 
landskap, Göteborg, s. 49 
12 Fanny Ambjörnsson (2006), Vad är queer?, Stockholm, s. 52 

    
 
 



4. METOD 
De metoder som används för att nå syftet är kvalitativa metoder som innehållsanalys och intervju. 
Jag kommer först att diskutera den kvalitativa innehållsanalysen som metod och därefter 
diskuterar jag den kvalitativa intervjun som metod. Metoderna har valts utifrån studiens syfte och 
frågeställningar och eftersom dessa inte är utformade utifrån något som kan kvantifieras har en 
kvalitativ metod ansetts mer lämplig. Kvalitativa metoder är dessutom passande för att kunna 
särskilja varierade mönster.13 
 
4.1. Kvalitativ innehållsanalys 
Att jag utför en kvalitativ innehållsanalys är för att nå fram till vad skollagen och Lpo 94 har för 
syn på sexualiteter och vilka formuleringar som finns om detta samt vad kursplanerna säger om 
arbetet med olika sexualiteter. I och med att det är en kvalitativ innehållsanalys som tillämpas är 
det ointressant hur många gånger begreppet sexualitet förekommer eller hur många gånger olika 
formuleringar används där sexualitet kan tolkas in i de texter som analyseras. Istället observeras 
det på vad styrdokumenten innehåller och vad de inte innehåller samt vilken innebörd som kan 
tolkas in i det som inte är explicit uttryckt eftersom det säger mer om vad som uttrycks i texterna 
än hur många gånger ett visst ord/begrepp eller en formulering förekommer.  
 
Att en text tolkas för att det önskas nå en mening och betydelse av textens innebörd ger förvisso 
problem. Texter kan exempelvis förstås och tolkas olika av läsare. Göran Bergström och Kristina 
Boréus menar att det därför krävs att den som tolkar en text går utanför sig själv och att det 
argumenteras för tolkningen.14 
 
4.1.1. Urval av texter 
De texter som analyseras är skollagen, Lpo 94 och de nationella kursplanerna i ämnena biologi 
och SO. Skollagen och Lpo 94 analyseras för att dessa förpliktigar vad en skola ska göra (och inte 
göra). Eftersom intervjupersonerna är lärare inom SO och biologi är det de nationella 
kursplanerna i dessa ämnen som jag analyserar ifråga om hur det ska arbetas med olika 
sexualiteter utifrån kursplanerna. Angående kursplanen i SO analyseras inte alla de fyra 
kursplaner som finns i respektive ämne inom SO-blocket utan det är ämnenas gemensamma 
kursplan jag undersöker, det vill säga kursplanen för de samhällsvetenskapliga ämnena. 
 
Ingen analys av skolornas egna lokala kursplaner genomförs av den anledning att alla de skolor 
som ingår i studien inte har lokala kursplaner. Dessutom är de nationella kursplanerna något som 
skolorna förhåller sig till även om det finns lokala kursplaner.  
    
4.1.2. Genomförande av innehållsanalysen 
Innehållsanalysen av styrdokumenten har genomförts genom att utvalda texter lästs igenom. 
Därefter har jag sett till vad som finns explicit uttryckt och vad som inte finns nämnt i 
styrdokumenten. Jag har fokuserat på hur styrdokumenten tar upp olika begrepp, vilka är sexuell 
läggning, könsidentitet, jämlikhet mellan könen och diskriminering. Begreppen är desamma som 
Riksförbundets för sexuellt likaberättigande (RFSL) utgått från i sin undersökning om 

                                                 
13 Jan Trost (2005), Kvalitativa intervjuer, tredje upplagan, Lund, s. 13 f 
14 Göran Bergström och Kristina Boréus (2000), Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskapliga 
texter, Lund, s. 27 

    
 
 



kommuners skolplaner.15 Att jag sett till olika begrepp är för att dessa vidgar frågan om vad som 
sägs om sexualiteter i styrdokumenten.  
 
För att studera hur begreppet sexuell läggning uppmärksammas i texterna kan andra 
formuleringar av begreppet, det vill säga formuleringar som sexualitet, homofobi, 
heterosexualitet, homosexualitet, bisexualitet eller transsexualitet, finnas uttryckt för att betraktas 
som uppmärksammat. Genom att se till andra formuleringar av begreppet sexuell läggning finns 
en större möjlighet att få fram vad som uttrycks om sexualiteter i styrdokumenten. Övriga 
begrepp som fokuserats kan såvida också uttryckas på ett annat sätt av samma anledning. 
Könsidentitet kan därmed vara skrivet som könsroll, jämlikhet mellan könen som jämställdhet 
eller jämlikhet mellan män och kvinnor och diskriminering som mobbing, kränkning, 
trakasserier, intolerans och att inte respektera andra människors egenvärde.  
 
Den första text som analyserats är skollagen, därefter läroplanen och avslutningsvis kursplanerna 
i biologi och SO. 
 
4.1.3. Bearbetning av styrdokumenten 
Efter genomläsning av styrdokumenten har jag strukit under vilka formuleringar och begrepp 
som finns angående en utsaga om sexualiteter. Det har sedan undersökts vad dessa formuleringar 
innebär för att verkligen se om det kan tolkas vara en utsaga om sexualiteter. Därefter har jag 
analyserat vad som inte sägs explicit angående dessa formuleringar och då har jag argumenterat 
för vad som sägs. Utifrån detta har analysen riktats mot vad som inte sägs om sexualiteter för att 
därefter nå fram till en slutsats om vad synen på sexualiteter är och hur arbetet om sexualiteter 
ska ske i skolan. 
 
4.2. Kvalitativ intervju 
De intervjuer som utförts är med lärare som undervisar om homosexualitet i årskurserna 7-9 inom 
kunskapsområdet sex och samlevnad. Genom intervju önskar jag komma åt informanternas egna 
perspektiv och tankar kring undervisningen om homosexualitet, vilket kan vara svårt att nå med 
andra metoder. Kvalitativ intervju har valts just för att det genom ett samtal kan erhållas 
beskrivningar av informantens livsvärld.16   
 
För att kunna få fram lärarnas perspektiv och tankar används här en semi-strukturerad intervju 
där en intervjuguide är till hjälp för att kunna utforska olika teman som jag vill att intervjun ska 
beröra. Genom en semi-strukturerad intervju finns en flexibilitet på så sätt att frågorna till varje 
intervjuperson inte behöver komma i en viss ordningsföljd och det ges möjlighet till att ställa 
följdfrågor.17 Semi-strukturerad intervju har ansetts kunna ge mer tillåtelse att låta 
intervjupersonerna att prata på och därmed kunna delge sina tankar och perspektiv än vad en 
standardiserad intervju ansetts kunna bidra till. Eftersom standardiserad intervju innebär att alla 
intervjupersoner får möta samma frågor i samma ordning och följdfrågor inte kan ställas18 är det 
osäkert huruvida det kan bidra till att komma åt informanternas tankar och perspektiv om 
undervisningen om homosexualitet. 

                                                 
15 Karin Oscarsson (2005), Rapport om skolplansundersökning, Stockholm, s. 2 
16 Steinar Kvale (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, s. 117 
17 Alan Bryman (2002), Samhällsvetenskapliga metoder, Stockholm, s. 301 
18 Jan Krag Jacobsen (1993), Intervju – konsten att lyssna och fråga, Lund, s. 20 

    
 
 



4.2.1. Intervjuguidens utformning 
Intervjuguiden är utformad utifrån de frågeställningar som är till hjälp för att besvara syftet.19 
Frågorna har därför tillkommit och utformats under teman som organisering, läroböcker, 
undervisning och styrdokument. Dock har två tillägg gjorts i intervjuguiden som benämns 
bakgrund och övrigt. Intervjuguiden börjar med bakgrund eftersom det är tänkt som ett inledande 
samtal där det ses till hur länge läraren undervisat, i vilket ämne läraren undervisar i och vilken 
utbildning läraren har om homosexualitet. Tillägget om övrigt kommer sist i intervjuguiden och 
meningen är att den som intervjuas ska kunna tillägga något som denne vill framföra men som 
inte kommer fram genom de övriga frågorna i frågeguiden. 
 
Det tema som berör organiseringen avser att få en översikt hur skolorna organiserar 
undervisningen om homosexualitet inom sex och samlevnad och om det finns något uttalat om att 
homosexualitet ska tas upp som en del i undervisningen. Temat om läroböcker är utformat för att 
få en inblick om hur lärarna uppfattar det som står skrivet om homosexualitet i läroböckerna och 
hur de använder böckerna i undervisningen om homosexualitet. Det efterföljande temat om 
undervisning är tänkt att se till hur lärarna på skolorna tar upp homosexualitet i undervisningen i 
förhållande till heterosexualitet samt hur lärarna gör för att nå fram med sin undervisning om 
homosexualitet till eleverna. Det sista temat om styrdokument är utarbetat för att få en inblick om 
hur lärarna på skolorna reflekterar kring dokumentens syn på homosexualitet och hur de lärare 
som undervisar om homosexualitet förhåller sig till dessa i sin undervisning.  
 
Att intervjuguiden är uppdelad i teman är för att det ska bli flyt i intervjun och för att 
intervjupersonerna ska tillåtas hålla kvar vid ett ämne istället för att behöva återgå till olika frågor 
som önskas beröras. Intervjuguiden är inte tänkt till att följas slaviskt utan är till för att finnas 
tillhands ifall ett samtal inte flyter på. Så väl kan uppföljningsfrågor komma att bli aktuella för att 
få informanterna att gå djupare kring vissa frågor. 
        
4.2.2. Urval av intervjupersoner 
Intervjuerna gjordes med nio lärare som undervisar i kunskapsområdet sex och samlevnad. 
Urvalet av lärare har inte gjorts utifrån vilket ämne de undervisar i utan utifrån om de undervisar i 
sex och samlevnad. Det har dock fallit sig så att två av lärarna undervisar i SO och övriga sju är 
biologilärare i och med att sex och samlevnad ligger inom deras ämnen på de skolor de är 
anställda vid. De skolor som lärarna representerar är kommunala grundskolor. Valet av skolor har 
däremot inte gjorts utifrån om de är kommunala grundskolor eller friskolor utan det viktigaste 
ifråga om vilken skola som jag tagit kontakt med har varit att det bedrivs undervisning i sex och 
samlevnad någon gång under årskurs 7-9. 
 
Kontakten med lärarna har tagits på två sätt. Utgångspunkten har varit att genom telefonkontakt 
med skolors rektorer få information om vilka lärare som undervisar i sex och samlevnad. Ett sätt 
att gå vidare har varit att rektorerna gått ut med en förfrågan hos de lärare som bedriver sex- och 
samlevnadsundervisning med information om uppsatsens syfte. Rektorerna har också vidarefört 
att lärarna kan komma i kontakt med mig via telefon eller e-post för en eventuell intervju och i 
det fall de vill ha mer information om uppsatsen. Ett andra sätt att gå vidare har varit att 
rektorerna gett mig upplysningar om hur jag kan nå de lärare som undervisar i sex och 

                                                 
19 Intervjuguiden och dess frågor finns att se i bilaga 1. 

    
 
 



samlevnad. När jag fått kontakt med lärarna har de fått information om uppsatsen och förfrågan 
om de vill delta i en intervju.    
 
Totalt har jag frågat 15 rektorer på olika skolor inom landet, varav tre var rektorer för friskolor, 
om intervjupersoner. På sex av dessa skolor genomfördes ingen intervju eftersom några lärare 
avböjt att medverka i en intervju av olika orsaker, som bland annat att de inte ansett sig lämpliga 
att intervjuas om ämnet eller att de enligt egen utsaga inte ägnar homosexualitet någon större 
uppmärksamhet i undervisningen, eller för att skolorna inte tagit någon kontakt med mig. Bland 
de nio skolor som representeras av en intervjuperson har det på några skolor varit andra lärare 
som först tillfrågats, men de har inte ansett sig ha tid till att ställa upp på en intervju.  
 
4.2.3. Förhållningssätt och etiska aspekter 
Både rektorer och lärare har informerats om uppsatsens syfte och hur lång tid som minst kommer 
att behövas för intervjun, vilket jag beräknat till minst en timma. Att jag har nämnt hur lång tid 
intervjuerna beräknas ta är för att informanterna ska kunna genomföra en intervju utan att någon 
av oss ska känna stress över att inte hinna med hela intervjun på grund av att intervjupersonerna 
har andra saker som måste göras. När intervjuerna önskats genomföras har informanterna fått 
bestämma eftersom det är deras tid som tas i anspråk. Lärarna har även fått föreslå var de vill 
genomföra intervjuerna. Detta för att de själva vet i vilken miljö de känner sig bekväma i.  
 
Efter min andra kontakt med en skola har jag tydliggjort att jag inte är ute efter lärarnas 
personliga uppfattning om homosexualitet och att det inte heller i uppsatsen kommer att ske 
något utpekande av vilka skolor som kan anses ha god eller dålig undervisningen om 
homosexualitet då detta var något som det undrades över från denna skola. För att andra inte 
skulle behöva känna obehag eller misstänksamhet för att deras inställning till homosexualitet ska 
efterfrågas eller att undervisningen ska pekas ut som dålig har jag därför ansett det bäst att 
klargöra att det inte är av intresse för studien.  
 
Precis som både rektorer och lärare informerats om själva uppsatsen och aspekter som berör 
intervjun har båda parterna meddelats om att inga namn på lärarna eller skolorna kommer att 
framgå i uppsatsen. För vissa av informanterna har det varit viktigt att inga namn anges i 
uppsatsen medan andra uttryckt att det inte gör något om namn förekommer. Jag anser det dock 
viktigt att inte nämna några namn just för att det genom intervjuerna kan komma fram sådant som 
är etiskt känsligt, vilket gör att namn är olämpligt att publicera i det fall berörda personer skulle 
uppfatta något offentliggjort obehagligt eller kränkande. 
 
De lärare som tackat ja till att intervjuas har fått uppgifter om var de kan nå mig om de ångrar sin 
medverkan och ifall något annat skulle inträffa som gör att intervjun inte kan ske överhuvudtaget 
eller måste göras vid ett annat tillfälle än vad som bestämts. Ingen av informanterna har efter 
intervjutillfället kontaktat mig för att ångra sin medverkan. I det fall lärarna hade önskat sin 
medverkan ogjord skulle jag ha bortsett från det som framkom genom intervjun med denne 
person eller personerna eftersom deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan.20 
 

                                                 
20 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002), andra upplagan, 
Vetenskapsrådet, s. 10 

    
 
 



I och med att deltagarna har rätt att avbryta sitt deltagande har de även vid intervjutillfället 
informerats om att de kan avbryta intervjun om så önskas och att de inte behöver svara på de 
frågor som de inte vill besvara. Alla lärare har fullföljt intervjuerna utan avbrott och ingen har 
uttryckt att de inte vill svara på vissa frågor. Däremot har några lärare ansett att de inte kan 
besvara vissa frågor av olika orsaker. I och med att de uttryckt att de inte kan svara har jag inte 
försökt tvinga fram ett svar utan gått vidare i intervjun.   
 
Att jag har gått via rektorerna för att komma i kontakt med informanterna kan uppfattas som ett 
etiskt problem för att intervjupersonerna inte är anonyma inför rektorerna. Rektorerna har 
emellertid inte fått någon bekräftelse från mig om jag genomfört en intervju med någon lärare på 
den skola de styr över. Vad lärarna sedan sagt till rektorerna är utom min kontroll. 
 
 4.2.4. Genomförande av intervjuerna    
Efter att ha prövat frågorna i intervjuguiden på ett par testpersoner har jag formulerat om några 
frågor eftersom testpersonerna inte förstod dem och det ledde till att jag gav dem ledande frågor.  
 
De lärare som ställt upp på en intervju har valt att genomföra intervjuerna på de skolor de arbetar 
på. Intervjuerna har genomförts enskilt beroende på praktiska betingelser då lärarna befinner sig 
inom olika delar av landet. Att utföra enskilda intervjuer har dessutom fördelar som att den som 
intervjuar kan få större kontroll över intervjusituationen än med fler intervjupersoner och det kan 
vara lättare att analysera datainsamlingen med en enskild person än när det är fler informanter 
vars olika åsikter kan korsa varandra.21 Dessutom ger enskilda intervjuer inget etiskt dilemma på 
så sätt att deltagarna inte kan berätta för andra vad någon annan sagt under intervjun då det i en 
intervjusituation med fler personer inte går att kräva att informanterna ska ha tystnadsplikt 
sinsemellan.22  
 
Innan intervjuerna påbörjats har lärarna blivit införstådda med vad som avses med begreppet 
styrdokument. Detta har gjorts för att undgå missuppfattningar om vad som avses med 
styrdokument. För att intervjupersonerna inte ska missförstå om jag talar om de nationella eller 
lokala styrdokumenten har jag benämnt skolans lokala dokument som lokala styrdokument. 
 
Intervjuerna har spelats in utifrån samtycke med lärarna. Att jag gjort en ljudupptagning är för att 
det som intervjuare kan vara svårt att hinna med att skriva ner allt som sägs. Genom att 
intervjuerna bandas går det dessutom att koncentrera sig på de frågor som ska ställas och vilka 
svar som informanten ger.23 Anteckningar i form av stödord har dock förts under 
intervjutillfällena ifall det skulle visa sig att det blivit en dålig ljudupptagning eller andra tekniska 
komplikationer skulle inträffa. Dessutom har jag antecknat för att kunna skriva ner frågor som 
kommer upp under intervjuns gång och som jag ska komma ihåg att ta upp när tillfälle ges. Vid 
ett intervjutillfälle har jag däremot varit dålig på att skriva ner en fråga varför jag har varit 
tvungen att ta kontakt med personen i efterhand för att komplettera intervjun.   
 
Huruvida intervjupersonerna hämmats av bandspelaren kan sägas variera. De flesta verkar inte 
alls ha brytt sig om bandspelaren medan någon varit lite återhållsam till en början. Överlag har 

                                                 
21 Kvale (1997), s. 97 
22 Trost (2005), s. 47 
23 Ibid, s. 53 

    
 
 



informanterna glömt bort bandspelaren ganska snabbt. Några har dock reagerat och undrat om de 
ska fortsätta tala när en sida på bandet har tagit slut. Jag har då bett dem prata på för att det inte 
ska bli ett avbrott i själva samtalet och för att intervjupersonerna inte ska tappa tråden om vad de 
talar om. Visserligen blir det ändå ett avbrott i diskussionen i och med att lärarna stannar upp och 
frågar om de ska fortsätta prata eller inte. Däremot har det gått ganska snabbt att byta sida på 
bandet så någon betydande del från samtalet har inte fallit bort från ljudupptagningen medan jag 
bytt sida och lärarna har snabbt återgått till vad de talade om.  
 
Själva intervjuerna tog mellan 40 minuter till 90 minuter. 
 
4.2.5. Bearbetning av intervjuerna 
Samma dag efter att respektive intervju avklarats har inspelad intervju lyssnats igenom. Under 
genomlyssningarna har jag antecknat vad som framkommer genom att enbart lyssna på 
ljudupptagningen och därefter sammanfattat vad som kom fram utifrån detta. Strax därefter har 
intervjuerna transkriberats i och med att det är lättare att komma ihåg vad som sagts ju närmre det 
är i tid sedan intervjun genomförts ifall ljudupptagningen är otydlig.  
 
Transkriberingarna har inte gjorts ordagrant utan redigerats på så sätt att det som inte alls varit 
relevant för syftet inte heller har skrivits ner. Med det som redigerats bort och som inte har varit 
relevant för syftet menar jag sådant som inte hör till sammanhanget som exempelvis när lärarna 
intresserats sig för och ställt frågor om min utbildning. I transkriberingen har inte heller 
intervjupersonernas dialektuttal skrivits ner utan talspråket har gjorts om till skriftspråk. Däremot 
har personernas ordval inte korrigerats. Om personerna betonat ett ord har detta kursiverats. 
Pauser har markerats olika beroende på hur långa dessa är. Är det en kort märkbar paus har detta 
märkts ut med (.) och längre pauser har betecknats med parentes och antal sekunder inom 
parenteserna, exempelvis (4s). Det som varit ohörbart har markerats med (xx).24 De meningar 
som intervjupersonerna inte har slutfört har jag angivit med /. De tillägg jag gjort för att 
tydliggöra och förklara vad som avses har jag satt en klammer om, exempelvis [eleverna]. 
 
De transkriberade texterna har skrivits ut och lästs igenom ett antal gånger för att se vad som är 
relevant i förhållande till syfte och frågeställningar. Eftersom materialet varit ganska omfattande 
har jag markerat det som ansetts relevant i relation till syfte och frågeställningar med 
markeringspennor. Därefter har att jag skrivit texten utifrån teman men efter att ha återgått till 
utskrifterna har det framkommit att jag missat relevanta delar i det som informanterna sagt, varför 
jag har fått analysera utskrifterna igen och hittat nya teman.  

                                                 
24 Per Linell (1994), Transkription av tal och samtal – Teori och praktik, Linköping, s. 29 f 

    
 
 



5. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT, FORSKNINGSLÄGE OCH 
LITTERATURGENOMGÅNG 
Som tidigare nämnts är tanken här att gå igenom den teoretiska utgångspunkt som jag använder 
mig av och belysa forskningsläget om det som berör undervisningen om homosexualitet samt att 
lyfta fram den litteratur som ansetts vara av vikt att ta upp i uppsatsen. Den litteratur som jag 
redovisar inleds med hur det kan arbetas med homosexualitet i skolan och vad som bör beaktas i 
arbetet med homosexualitet utifrån Skolverkets referensmaterial Kärlek känns! Förstår du.25 
Därefter redogörs det för hur undervisningen om homosexualitet beskrivs utifrån tre 
myndigheters synvinkel, vilka är Skolverket och dess nationella kvalitetsgranskning av sex- och 
samlevnadsundervisningen, Myndigheten för skolutveckling där Hans Olsson, Eric Centerwall 
och Anna Knöfel Magnusson medverkar med perspektiv och Christine Gilljam från 
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO). Slutligen kommer 
RFSL:s undersökningar av biologiböcker och skolplaner att lyftas fram.  
 
5.1. Teoretisk utgångspunkt 
Det teoretiska perspektivet som jag inspirerats av ett queerteoretiskt perspektiv, där jag utgår från 
Fanny Ambjörnssons Vad är queer? och Tiina Rosenbergs Queerfeministisk agenda. Att jag 
använder ett queerteoretiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt är för att queerteorin är ett sätt 
att granska det normativa inom köns- och sexualitetsordningar. Utifrån ett queerteoretiskt 
perspektiv ges möjlighet till att se hur sexualiteter belyses inom skolan, det vill säga om sexuella 
identiteter ses som mångtydiga, relationella och flytande eller som något statiskt.  
 
Inom queerteorin är det främst heterosexualiteten som ifrågasätts eftersom den utifrån ett 
queerteoretiskt synsätt inte kan hävdas vara ”en enhetlig, naturlig och allomfattande 
ursprungssexualitet”26. Ambjörnsson hävdar att sexuella identiteter inte kan kategoriseras i en 
enhetlig identitetskategori. Utifrån Judith Butlers teori om att kön som man och kvinna och 
sexualiteter inte är något givet hävdar Ambjörnsson att det inte finns äkta eller autentiska 
identiteter som frambringats ur gener eller ett inre väsen utan identiteter är mångtydiga, 
relationella och flytande.27 
 
Ambjörnssons uppfattning är att heteronormativiteten pekar ut gränser mellan hetero- och 
homosexualitet och upprätthåller en hierarki mellan dessa, där heterosexualiteten ses som finare 
och naturligare än homosexualiteten. Heterosexualiteten är dock enligt Ambjörnssons mening 
inte något naturgivet utan den är ett sätt att leva och organisera sin sexualitet. Heterosexualiteten 
är således inte heller nödvändig för att alstra barn då fortplantingen kan ske på andra sätt än 
genom det heterosexuella samlaget. Enligt Ambjörnsson är fortplantningen därför inte beroende 
av om man lever på ett visst sätt, det vill säga som heterosexuell.28   
 

                                                 
25 Referensmaterialet är ingen metodbok, men metoder förekommer. Den senaste handledningen inom sex och 
samlevnad, Samlevnadsundervisning, gavs ut 1977 av Skolöverstyrelsen. Eftersom det snart är trettio år sedan den 
publicerades tas den inte upp här då dess förmedling om homosexualitet kan vara inaktuell genom att den politiska 
hållningen till homosexualitet förändrats. Det finns en uppsjö av handledningar som är av färskare datum än 
Samlevnadsundervisning men dessa är utgivna av olika bokförlag eller organisationer och ingen skolmyndighet, 
varför jag inte för fram dessa i uppsatsen. 
26 Rosenberg (2002), s. 13 
27 Ambjörnsson (2006), s. 140 
28 Ibid, s. 59 ff 

    
 
 



Rosenberg menar att heteronormativiteten leder till en uppdelning mellan vi – dem, där vi är de 
heterosexuella och det som faller inom ramen för det normala. Dem är de homosexuella eller 
andra som avviker från normen. Rosenberg poängterar att heteronormativiteten inte enbart 
exkludera det avvikande, så som homosexualitet, utan den kan dessutom inkludera avvikelser. 
Detta sker dock på heterosexualitetens villkor där homosexualiteten istället osynliggörs genom att 
inte omtalas.29 Ambjörnsson företräder en likartad uppfattning där hon anser att 
homosexualiteten kan finnas i den heteronormativa ordningen men tystas ne 30r och ignoreras.  

                                                

 
Rosenberg hävdar vidare att heternormativiteten exkluderar vissa heterosexuella just för att det 
finns en heterosexuell norm som pekar ut vilka sexuella praktiker som är norm. Det som 
privilegieras är det monogama och reproduktiva, vilket Rosenberg tar stöd av utifrån Gayle 
Rubins sexuella värdehierarki.31 Även Ambjörnsson hänvisar till Rubins värdehierarki och 
påpekar att det finns en heterosexualitet som är den mest önskvärda heterosexualiteten och som 
lett fram till föreställningar om vilka sexuella uttryck som är bra, dåliga, normalt och onormalt. 
Ambjörnsson menar i likhet med Rosenberg att det finns en normerande heterosexualitet som gör 
att vissa heterosexuella faller utanför för vad som anses bra och normalt då vissa heterosexuella 
kan ha så väl gruppsex som utöva sex med sig själva eller praktisera analsex, vars sexuella 
praktiker inte faller inom den normerande heterosexualiteten. Ambjörnsson betonar att det därav 
inte existerar en heterosexualitet eller en homosexualitet eftersom det finns flera sätt att ha sex på 
och vara sexuell på. Den normerande heterosexualiteten för dock med sig att andra sexuella 
uttryck osynliggörs, däribland homosexuella uttryck.32 
  
5.2. Forskningsläge 
Hur undervisningen om homosexualitet bedrivs är föga dokumenterad inom forskningen. 
Forskningen har istället uppehållit sig kring ungdomar och deras sexuella identitet. I den mån 
homosexualitet tas upp inom skolans undervisning berörs den flyktigt som en del av sex- och 
samlevnadsundervisningen. Etnologen Maria Bäckman har dock i sin avhandling Kön och känsla 
– Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet bidragit till att belysa 
undervisningen om homosexualitet på en gymnasieskola. Bäckman konstaterar att skolans sex- 
och samlevnadsundervisning i regel utgår från ett heterosexuellt perspektiv. I denna studie fann 
Bäckman däremot att heterosexualiteten som norm användes för att utmanas genom att olika 
fördomar om homosexualitet synliggjordes och sedan ruckades på för att minska avståndet 
mellan hetero- och homosexualitet. Undervisningen i sig utgick från att heterosexualitet och 
homosexualitet inte var avgränsade kategorier och sexuell läggning ansågs vara en del av en 
människas identitet. Homosexualitet presenterades därmed inte som något man föds med.33       
 
Eva Lundgren och Renita Sörensdotter har i Ungdomar och genusnormer på skolans arena också 
förhållit sig till skolans sex- och samlevnadsundervisning. Till skillnad mot Bäckman är 
undersökningen utförd i två niondeklasser. Lundgren och Sörensdotter menar att homosexualitet i 
undervisningen blir ett avvikande fenomen som eleverna gärna ska känna till och acceptera. 
Internet blir så av stor betydelse för homosexuella ungdomar på grund av att skolan inte kan 

 
29 Rosenberg (2002), s. 102 ff 
30 Ambjörnsson (2006), s. 74 
31 Rosenberg (2002), s. 91 
32 Ambjörnsson (2006), s. 85 ff 
33 Maria Bäckman (2003), Kön och känsla – Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet, 
Stockholm, s. 18, 76 f, 87 f 

    
 
 



utgöra en kanal med information som berör homosexuella. Dessutom framhåller de att skolans 
undervisning utgår från ett heterosexuellt perspektiv som medför att skolan i sin undervisning av 
kondomanvändning glömmer bort vilka sexuella praktiker som utövas. Därmed upplyses det inte 
om att det kan vara bra med tjockare kondom och mycket glidmedel vid analsex eller att 
kondomen kan klippas upp för att användas som en slicklapp vid oralsex med tjejer.34 
 
Forskning angående homosexualitet i förhållande till skolans styrdokument och läromedel är inte 
heller vidare uppmärksammat. Homosexualitet i läroböcker har undersökts av Erika Nysäter i 
hennes D-uppsats Vi svenska heterosexuella män som vill ha samlag – En queerfeministisk 
textanalys av åtta biologiläromedel för högstadiets sex- och samlevnadsundervisning 1977-1995. 
Förtjänsten med Nysäters uppsats är att det inte enbart setts till hur homosexualitet tas upp i 
biologiböcker utan även till hur läroböcker belyser heterosexualitet, bisexualitet och 
transsexualitet. I uppsatsen har åtta biologiböcker från fem olika förlag granskats och Nysäters 
slutsatser är att homosexualitet framställs som en avvikelse eller variation, vars framställning 
försvagats under 1980- och 90-talet och en positivare bild av homosexualitet framförs. 
Heterosexualiteten tas dock för given och heteronormativiteten underbyggs genom skildringar av 
elever som heterosexuella.35  
 
5.3. Arbetet med homosexualitet i skolan 
I Skolverkets referensmaterial Kärlek känns! Förstår du klargörs att skolan ska undervisa om 
homosexualitet just för att det är nödvändigt för en ung människa att få upplysning om sin 
sexualitet för att kunna bejaka sig själv som sexuell varelse. Skolan ska också ta upp 
homosexualitet för att medverka till en attitydförändring om homosexualitet som kan bidra till att 
diskriminering av homosexuella avtar.36  
 
Hur undervisningen om homosexualitet ska bedrivas utgår generellt från förslag om hur det ska 
arbetas med sex- och samlevnadsundervisningen. En punkt i undervisningen och i diskussioner 
kring sex och samlevnad sägs vara att alla ska känna igen sig i undervisningen för att alla ska 
känna sig sedda. Undervisningens grund är såvida samtalsformer och det är ungdomarnas värld 
som undervisningen ska kretsa kring, varför frågan om att vara avvikande inte ska 
problematiseras på ett sätt som gör att ungdomar inte känner igen sig och därför inte tar till sig 
olika budskap.37  
 
Vidare ges förslag om att det i undervisningen kan tas in representanter för olika åsiktsriktningar 
och källor som film, musik och noveller kan användas liksom elevernas fritid kan ligga till grund 
för diskussioner kring vad som är rätt och fel. Läraren bör så i undervisningen visa på olika 
åsikter och erfarenheter för att eleverna ska kunna skapa sin egen normvärld om kärlek och 
sexualitet. Läraren ska dock leda bort samtal från det privata så det inte blir alltför fria 
konversationer där elever riskerar att säga för mycket som de sedan kan komma att ångra.38 

                                                 
34 Eva Lundgren och Renita Sörensdotter (2004), Ungdomar och genusnormer på skolans arena, DFR-rapport 
2004:1, Falun, s. 72, 82 ff  
35 Erika Nysäter (2004), Vi svenska heterosexuella män som vill ha samlag – En queerfeministisk textanalys av åtta 
biologiläromedel för högstadiets sex- och samlevnadsundervisning 1977-1995, D-uppsats, Södertörns högskola, s. 3, 
49  
36 Centerwall (2000), s. 17, 29 
37 Ibid, s. 15 ff 
38 Ibid, s. 95, 106, 111 

    
 
 



I materialet betonas att det i undervisningen är viktigt att homosexuella får sin identitet bekräftad 
genom att unga homosexuella inte får det i samspel med sin omgivning. Unga homosexuellas 
värld sägs vara en tid av undran, sökande och bristande självkänsla där kraven på likformighet 
upplevs som pressande. Därför är det viktigt att ge positiva beskrivningar på hur homosexuella 
ungdomar kan få sin självkänsla och identitet bekräftad och att visa på likheter mellan 
heterosexuell och homosexuell utveckling.39 I boken omtalas homosexuellas identitetsformande i 
korta drag och det finns några homosexuella uppväxthistorier återgivna att referera till. 
 
Arbetet med homosexualitet framhålls innebära att ta itu med fördomar om homosexualitet. Detta 
föreslås göra genom att eleverna i undervisningen får associeras kring ordet homosexualitet. Som 
lärare är det däremot viktigt att nyansera diskussionen om homosexualitet och visa på olika 
aspekter på homosexualitet för att inte förstärka fördomar om homosexualitet.40 
 
För lärare (och annan skolpersonal) som arbetar med homosexualitet anges att den som är 
heterosexuell inte ska utge sig för att vara en expert som sitter inne med alla svaren om 
homosexualitet. Dessutom måste man som heterosexuell lärare klargöra sin inställning till 
homosexualitet inför sig själv men visa på en demokratisk grundsyn och respekt för de som 
upplever sig annorlunda. Lärare ska också i undervisningen om homosexualitet tänka på att det 
kan finnas de som är homosexuella (och som inte vågar berätta om det). Vidare bör lärare visa att 
det är okej att vara homosexuell och inte förutsätta att alla är heterosexuella. Homosexualitet och 
heterosexualitet ska dessutom inte ställas som motpoler till varandra och det ska göras försök till 
att synliggöra homosexualitet. Avslutningsvis poängteras att det är viktigt att visa på att ett 
homosexuellt liv är möjligt och inte behöver innebära problem.41 
 
5.4. Brister i undervisningen 
I Skolverkets rapport Nationella kvalitetsgranskningar 1999 har 51 grundskolors sex- och 
samlevnadsundervisning granskats,42 där undervisningen om homosexualitet kortfattat redovisas. 
Det mesta i redogörelsen berör sex- och samlevnadsundervisningen i sig varför det här inte enbart 
ses till undervisningen om homosexualitet.43 
 
De flesta inspekterade grundskolorna visade på ett antal brister inom området sex och samlevnad. 
Organiseringen brast för att det ofta var oklart och otydligt vem som ansvarade för sex- och 
samlevnadsundervisningen. Få skolor hade nedskrivna lokala mål för undervisningen, vilket 
medförde att begreppet sex och samlevnad blev diffust och därmed blev det svårt att nå 
läroplanens nationella mål om att ämnet ska vara ämnesövergripande. Dessutom saknade de 
flesta skolorna dokumentation om kunskapsområdet, som ledde till att nytillkomna lärare inte 
visste vad eleverna fått undervisning om.44  
 
Hälften av de undersökta grundskolorna förlade undervisningen i sex och samlevnad i årskurs 
åtta i ämnet biologi. Tonvikten i biologiämnet låg på kropp och biologi. Flertalet av skolorna i 
                                                 
39 Centerwall (2000), s. 47 
40 Ibid, s. 114 f 
41 Ibid, s. 114 ff 
42 Nationella kvalitetsgranskningar 1999 (2000), s. 52 
43 Jag har antagit att vad Skolverket rapporterar om sex- och samlevnadsundervisningen i vissa fall berör 
undervisningen om homosexualitet då detta är en aspekt som kan lyftas fram i kunskapsområdet.  
44 Nationella kvalitetsgranskningar 1999 (2000), s. 52, 69 

    
 
 



årskurs 7-9 uppfattades av Skolverkets inspektörer riskera att betona det som är negativt och 
problematiskt med sex, exempelvis könssjukdomar. Ungefär hälften av de inspekterade skolorna 
belyste homosexualitet och detta gjordes i regel utifrån en problematik, oftast efter att någon 
skrikit bög till någon eller utifrån tal om hiv/aids. Enligt myndigheten skedde undervisningen om 
homosexualitet därmed inte på ett planerat eller genomtänkt sätt.45  
 
Själva undervisningen i sex och samlevnad var vanligen informativ istället för utforskande. 
Flertalet skolor förde en traditionell undervisning. På biologilektionerna var arbetssättet till stor 
del faktaförmedlande kombinerat med diskussioner, vilket mestadels genomfördes i helklass. De 
skolor som hade ett mer varierat arbetssätt ordnade undervisningen tematiskt, genomförde 
diskussioner i större grupper, flick- och pojkgrupper och blandade grupper. Även teater, drama, 
värdeövningar, film, debatt och utfrågning förekom. De skolor som tog upp homosexualitet i 
undervisningen behandlade ofta ämnet separat istället för att integrera homosexualitet i de 
sammanhang där det fanns möjlighet till det. Några skolor som belyste homosexualitet som ett 
tydligt inslag i undervisningen hade bjudit in personer utifrån, bland annat RFSL. I de fallen 
påbörjade dock lärarna inte i någon större utsträckning diskussionerna.46 
 
I övrigt framkom att lärarna fann det svårt att veta hur de skulle handskas med högstadiekillarnas 
″bögnoja″.47 
 
5.5. Uteslutande pedagogik och inte en fråga om mänskliga rättigheter 
Hans Olsson och Eric Centerwall inleder sitt kapitel i antologin Hela livet – 50 år med sex- och 
samlevnadsundervisningen med att skolan i ett historiskt perspektiv varit dålig på att vända sig 
till HBT-elever. Läromedlen har dessutom haft tvetydiga eller nedsättande skrivningar om bland 
annat homosexuella. Dagens skola beskrivs av författarna fortfarande vara tyst om frågor som 
berör HBT-personer, vilket bland annat medför att dessa elever kan få brist på information och 
förebilder att identifiera sig med, känner olust och utanförskap i skolans aktiviteter och får ingen 
förberedelse till att tillhöra en minoritet.48   
 
Enligt Olsson och Centerwall har skolan utgått från ett heteronormativt perspektiv i olika 
undervisningssituationer. Det har resulterat i en uteslutande pedagogik där heterosexualitet är det 
givna medan individuella och personliga sätt att uppleva relationer och sexualitet inte 
förekommer.49  
 
I Anna Knöfel Magnussons kapitel i samma antologi som här senast nämnts framhålls att skolor 
till stor del förlägger homosexualitet inom sex och samlevnad och att lärare överlag kopplar 
homosexualitet till arbete med värdegrunden. Ofta anser lärare att de belyser homosexualitet men 
kan inte redogöra hur mycket tid de lägger på temat eftersom de inte reflekterat över att 

                                                 
45 Nationella kvalitetsgranskningar 1999 (2000), s. 53, 76, 79 
46 Ibid, s. 76 ff 
47 Ibid, s. 80 
48 Hans Olsson och Eric Centerwall (2005), ”Heterofestival i skolan”, Agneta Nilsson (red.) Hela livet – 50 år med 
sex- och samlevnadsundervisningen, Stockholm, s. 151 ff 
49 Ibid, s. 157 ff 

    
 
 



undervisning om olika sexuella läggningar kan räknas i tid. Inte heller kan lärare redogöra för 
vilka metoder som används i undervisningen om homosexualitet.50 
 
Homosexualitet är såvida något som antingen tas upp inom skolans sex- och 
samlevnadsundervisning eller inom olika temaområden som exempelvis en kärleksvecka, där 
fokus är på sexuell läggning medan frågan om homosexualitet som en mänsklig rättighet och 
demokrati lyser med frånvaro. Homosexuella hopas istället in i en minoritetsgrupp som det ska 
tyckas synd om och när skolor talar om sexuell läggning är det dessutom sällan som det frågas 
om vad som händer om det bryts mot det heteronormativa.51   
 
Knöfel Magnusson påvisar vidare att skolans i sin undervisning om sex och samlevnad inte 
tänker utifrån ett annat perspektiv än det heteronormativa perspektivet. I det fall det talas om vad 
killar ser hos tjejer och tjejer hos killar framkommer inte tanken om vad en homosexuell elev i 
sådant fall ska säga för att inte bli utpekad.52  
 
5.6. Man kan säga allt eller inget om homosexualitet i skolan 
Skolverkets bild om att homosexualitet inte alltid tas upp i skolan påvisas även i Christine 
Gilljams kapitel Tystnadens tyranni – om lärarens och skolans roll som normsättare för barn och 
ungdom i antologin I den akademiska garderoben. Medan vissa skolor inte alls ger sina elever 
någon undervisning om homosexualitet ger andra skolor eleverna möjlighet att få information om 
homosexualitet genom besök av RFSL:s skolinformatörer.53  
 
Andra sätt att lyfta fram homosexualitet i skolan är enligt Gilljam i värderingsövningar. Utifrån 
Eva Bolanders studie rapporterar Gilljam att en skola har använt värderingsövningar där lärare 
säger ett påstående om homosexuella som elever bemött med nedsättande kommentarer (om 
homosexuella). Istället för att läraren bemöter kommentarerna har diskussionen om 
homosexualitet avslutats, vilket Gilljam anser är detsamma som att skolan förmedlar att det är 
tillåtet att säga vad som helst om homosexualitet och därmed kränka homosexuella. Att vad som 
helst om homosexuella kan sägas i skolan exemplifierar författaren även från skolors anordnande 
av debatter kring temat homosexualitet, där diskussionen har rört om eleverna är för eller emot 
homosexualitet. Gilljam resonerar om att en sådan debatt troligen aldrig skulle anordnas som för 
eller emot svarta människor.54   
 
Vidare framför författaren att skolan i undervisningssituationer där olika personer behandlas 
sällan belyser personernas homosexuella relationer utan personerna förutsätts vara 
heterosexuella.55    
 

                                                 
50 Anna Knöfel Magnusson (2005), ”När tystnaden tar över”, Agneta Nilsson (red.), Hela livet – 50 år med sex- och 
samlevnadsundervisningen, Stockholm, s. 164  
51 Ibid, s. 165 
52 Anna Knöfel Magnusson (2005), ”Undantagstillstånd i skolan – när heterosexuella har patent på kärlek”, Agneta 
Nilsson (red.), Hela livet – 50 år med sex- och samlevnadsundervisningen, Stockholm, s. 167 
53 Christine Gilljam (2004), ”Tystandens tyranni – om lärarens och skolans roll som normsättare för barn och 
ungdom”, Anna-Clara Olsson och Caroline Olsson (red.), I den akademiska garderoben, Stockholm, s. 90 f 
54 Ibid, s. 94 
55 Ibid, s. 101 f 

    
 
 



I de fall där homosexualitet överhuvudtaget inte nämns i skolan hävdar Gilljam att det är 
detsamma som att förtiga homosexuella och att inte uppmärksamma homosexuella elevers 
verklighet samt ett sätt att inte visa respekt för homosexuella. Gilljams mening är att ett 
osynliggörande av homosexualitet bidrar till att homosexuella elever inte får samma stöd som 
heterosexuella elever i sin identitetsutveckling.56  
  
5.7. Stora brister om HBT-perspektiv i biologiböcker 
RFSL Ungdom har undersökt hur HBT-frågor tas upp i 15 biologiböcker på grundskolan (två av 
dessa böcker var lärarhandledningar i sex och samlevnad). Flertalet av böckerna i ämnet hävdar 
ungdomsförbundet innehåller faktafel om homo-, bi- och transpersoner och organisationen menar 
att texterna är av kränkande karaktär gentemot dessa personer. I en av böckerna fann RFSL 
Ungdom att det ges uttryck för att homosexualitet är en form av pedofili då det står skrivet att 
äldre homosexuella män gärna söker en partner av samma kön bland ungdomar. Organisationen 
påvisar att flertalet böcker pekar ut homosexualitet som en avvikelse och som något onormalt 
samt annorlunda. Att framställa homosexualitet som avvikande, onormalt och annorlunda leder 
enligt RFSL Ungdom till intolerans och uppmuntrande till diskriminering av homosexuella. 
Ytterligare en bok som granskats beskriver att de av samma kön kan ha ″sex″, men genom att 
sätta sex inom citationstecken menar förbundet att det inte avses som att ha riktigt sex. 
Organisationen framför att vissa läroböcker dessutom antar att de som läser böckerna är 
heterosexuella. Den största bristen i böckerna framhålls dock vara kring bisexualitet och 
könsidentitet. Bisexualitet är ofta bara något som förklaras i en mening och sedan används 
homosexualitet som synonymt för samkönade par eller relationer. RFSL Ungdom menar att 
bisexuella därav kan få svårt att identifiera sig med textens budskap.57 
 
Resultatet av RFSL Ungdoms undersökning är att endast två böcker kan rekommenderas ur ett 
HBT-perspektiv medan sju böcker anses vara olämpliga i och med att de innehåller texter med 
faktafel om homo-, bi- och transpersoner samt är på gränsen till ett kränkande av dessa personer. 
Sju böcker anser förbundet bör förbjudas på skolor dels för att vissa helt saknar stycken om HBT-
personer och de texter som tar upp homo-, bi- och transpersoner består av faktafel.58 Dessutom 
uppges dessa texter förstärka fördomar om HBT-personer och försämra deras situation. Kriteriet 
för en bra bok enligt förbundet är att sexuell läggning tas upp på ett fördomsfritt och icke 
fördömande sätt och att avsnitt om könsidentitet och könsöverskridande beteende blir belyst på 
ett sakligt och korrekt sätt.59 
 
Enligt RFSL Ungdom leder saknaden av HBT-perspektiv i läromedel till ett osynliggörande av 
HBT-ungdomar och deras komma-ut-process påverkas allvarligt då saklig information om 
identitet och sexualitet inte finns med. Organisationen menar att det i ungdomsåldern är viktigt 
med saklig information eftersom det är i den åldern många påbörjar sin komma-ut-process.60 
 
 
                                                 
56 Gilljam (2004), s. 94 ff 
57 Annica Ryng, Therese Sysimetsä och Mikael Björk Blomqvist (2003), Homosexualitet är inte olagligt om man är 
över 15 år – Inkludering och exkludering av homosexuella, bisexuella och transpersoner i biologiböcker, Stockholm, 
s. 11 f 
58 De böcker som RFSL Ungdom rekommenderar, anser olämpliga och som bör förbjudas finns listade i bilaga 2. 
59 Ryng, Sysimetsä och Björk Blomqvist (2003), s. 13 ff 
60 Ibid, s. 17 

    
 
 



5.8. Diskriminering tas upp men inte sexuell läggning och könsidentitet 
Förutom att RFSL Ungdom har genomfört en undersökning av grundskolans biologiböcker har 
RFSL granskat 269 svenska kommuners skolplaner. Granskningen av studien grundas på hur 
diskriminering, sexuell läggning, könsidentitet och jämlikhet mellan könen tas upp i 
skolplanerna.61  
 
Undersökningen visade att mer än en majoritet av kommunerna i sina skolplaner slog fast att 
diskriminering, kränkningar och mobbing inte får förekomma och att detta aktivt ska motverkas. 
Detsamma gäller för arbetet för jämställdhet mellan könen. Endast i fjorton kommuners 
skolplaner tas sexuell läggning, sexualitet och homofobi upp. Könsidentitet lyfts bara fram i 
Lunds kommuns skolplan.62  
 
Skolplanernas skrivelser om diskriminering utgår i regel från skollagens och läroplanens 
formuleringar om diskriminering, varför en stor del av diskriminering och kränkning av elever 
täcks in. RFSL betonar dock att om riktlinjerna tillämpades fullt ut skulle HBT-elever inte 
uppleva några större problem i skolan, vilket de hävdas göra.63 
 
Organisationens mening är att HBT-ungdomar osynliggörs genom att få skolplaner belyser 
homo-, bi- och transsexualitet och att elevers och personals medvetenhet om HBT-frågor inte 
påverkas till det bättre. RFSL poängterar att grupperna homo-, bi- och transpersoner borde tas 
upp i skolplanerna i och med att de flesta skolorna i sina skolplaner väljer att urskilja elever med 
annan etnisk bakgrund än svensk som ett särskilt område som skolan ska jobba med.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61 Oscarsson (2005), s. 2 
62 Ibid, s. 4 f 
63 Ibid, s. 5 
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6. RESULTATREDOVISNING AV INNEHÅLLSANALYSEN AV STYRDOKUMENTEN 
Här kommer resultatet av innehållsanalysen av styrdokumenten att redogöras. Först tas synen på 
homosexualitet och vilka formuleringar som finns om homosexualitet i skollagen och läroplanen 
upp och därefter presenteras resultatet om hur det ska arbetas med homosexualitet utifrån 
kursplanerna i biologi och SO. 
 
6.1.  Vad säger skollagen och läroplanen? 
Varken skollagen eller läroplanen nämner begrepp som sexuell läggning eller könsidentitet. 
Uttalanden om sexualitet kan ändå skönjas i dokumenten. Till att börja med finns en syn om att 
alla oavsett sexualitet ska respekteras. I skollagen slås det nämligen fast att alla inom skolan 
”skall främja aktning för varje människas egenvärde”65, en formulering som återfinns i 
läroplanen.66 Utsagan avser att det ska arbetas för att varje människas egenvärde ska respekteras. 
I och med att det sägs att alla ska respekteras är ingen grupp människor exkluderade från att inte 
respekteras, vilket innebär att alla ska respekteras oavsett sexualitet.  
 
Skollagen ålägger vidare personer inom skolan att motverka alla diskrimineringsformer aktivt67 
likväl som läroplanen talar om att ingen ska utsättas för mobbing, tendenser till trakasserier, 
främlingsfientlighet eller intolerans, vilket ska bemötas med aktiva insatser.68 Diskriminering på 
grund av sexuell läggning ska således inte få förekomma i skolan. Olika uppfattningar om olika 
sexualiteter är däremot tillåtet eftersom olika åsikter ska få föras fram i skolan.69 Åsikterna får 
däremot inte gå emot skolans grundläggande värden,70 varför yttranden om olika sexualiteter inte 
får vara av diskriminerande art. Likaså får diskriminering mot någon på grund av sexuell 
läggning inte förekomma då det inte är att förmedla jämställdhet mellan könen, som finns 
uttryckt i läroplanen att skolan ska förmedla.71 
 
Samtidigt som skollagen och läroplanen förmedlar att människor ska respekteras och inte 
diskrimineras på grund av sexuell läggning klargör inte dokumenten någon syn kring olika 
sexualiteter eftersom de aldrig nämner sexuella läggningar som exempelvis homosexualitet vid 
ord eller som begrepp. Därmed osynliggör skollagen och läroplanen homosexuella genom att 
aldrig omnämna dem som grupp. Å andra sidan bortser styrdokumenten även andra sexualiteter 
som grupp i och med att inga sexuella läggningar omnämns vid ord. 
    
6.2. Hur sexualitet ska bedrivas i undervisningen enligt kursplanerna i biologi och SO 
Till skillnad mot skollagen och läroplanen nämner kursplanerna i biologi och SO sexuell 
läggning men som sexualitet. Enligt de båda kursplanerna ska ämnena ta upp kärlek, sexualitet 
och samlevnad. Det är dock aldrig formulerat vilken kärlek, sexualitet eller samlevnad som ska 
tas upp.72 Inte heller finns det något preciserat om hur det ska arbetas med kärlek, sexualitet och 
samlevnad mer än att det kan göras i en diskussion i och med att det i biologiämnets 

                                                 
65 Skollagen, 1 kap. Allmänna föreskrifter 2§, Lärarens handbok (2005), femte upplagan, Stockholm, s. 55 
66 Lpo 94 (2005), s. 9  
67 Skollagen (2005), s. 55 
68 Lpo 94 (2005), s. 9 
69 Ibid, s. 10 
70 Ibid 
71 Ibid, s. 9 
72 Kursplaner och betygskriterier (2006-11-26) 

    
 
 



målformuleringar finns skrivet att eleverna ska kunna diskutera kring sex och samlevnad.73 Även 
i SO-ämnet kan det arbetas med homosexualitet utifrån diskussioner genom att diskussioner om 
bland annat samlevnad och relationer ska förekomma.74 Vidare ska arbetet med sexualitet i 
biologiämnet förankras kring respekt för olika sexuella läggningar eftersom ett mål att uppnå i 
slutet av det nionde skolåret är att visa respekt för olika samlevnadsformer.75 I de 
samhällsvetenskapliga ämnena ska arbetet också präglas kring en respekt genom att olika åsikter 
ska tillåtas i undervisningen men uppfattningar som är av kränkande karaktär ska bemötas.76 
Olika uppfattningar om sexuell läggning ska således tillåtas men kan inte tigas ihjäl om det 
innebär ett kränkande mot någon.  
 
I och med att det inte i kursplanerna är formulerat som att olika sexuella läggningar ska tas upp 
finns så heller inget måste om att belysa homo-, bi- eller transsexualitet. Även om det står olika 
samlevnadsformer behöver inte det innebära ett belysande av andra sexualiteter än 
heterosexualitet eftersom olika samlevnadsformer kan innebära äktenskap, heterosexuella 
samboförhållanden eller ett singeltillstånd. Sexualiteter behöver således inte betyda att 
homosexualitet ska tas upp men inte heller att heterosexualitet ska lyftas fram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 Kursplan i biologi (2006-10-10) 
74 Skolverket (2006-10-10), Kursplan i de samhällsvetenskapliga ämnena, 
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75 Kursplan i biologi (2006-10-10) 
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7. RESULTATREDOVISNING AV INTERVJUERNA 
Här presenteras resultatet av intervjuerna, vilket görs utifrån teman till de fem frågeställningarna 
som det söks svar på i denna uppsats. Innan resultatet redovisas ges en kort presentation av 
informanterna och de skolor som de arbetar på. 
 
7.1. Skolorna och lärarna 
I tabellen nedan anges de skolor som ingår i denna studie med siffror. I resultatet kommer 
skolorna därför att benämnas som skola 1, skola 2 och så vidare. Lärarna som intervjuats har jag 
inte givit fingerade namn utifrån deras könstillhörighet eftersom deras kön inte haft någon 
betydelse för resultatet.77 Istället betecknas de som lärare följt av en bokstav i alfabetisk ordning. 
Bokstaven motsvarar den siffra som den skola har som lärarna är anställda vid. Skolorna och 
lärarna har placerats i den ordning som informanterna intervjuats.  
 
Den sista kolumnen i tabellen avser den lärobok som informanterna använder som grundbok i sin 
ordinarie undervisning. I tabellen framgår att biologiböckerna Puls Biologi, Bios och Gleerups 
Biologi används på några skolor, vilka är böcker som RFSL Ungdom listat som olämpliga eller 
som bör förbjudas i skolan.78 Några av informanterna samarbetar dock med andra lärare i sex och 
samlevnad men de läroböcker som kollegorna använder anges inte beroende på att 
intervjupersonerna inte vet vilka läroböcker de andra lärarna använder i sina ämnen. 
Biologilärarna undervisar även i andra NO-ämnen och vissa i matematik. I tabellen är det utmärkt 
att de undervisar i biologi eftersom det syftar på att de undervisar om sex och samlevnad i detta 
ämne.  

 
Skola Lokal 

läroplan 
Lärare Ämne Utbildning om 

homosexualitet 
Lärobok i 

ämnet 
1 Ja A Biologi Kompetensutbildning Puls 

Biologi 
2 Ja B Biologi Kompetensutbildning Bios 

3 Ja C* Biologi Lärarutbildning, 
kompetensutbildning

Gleerups 
Biologi 

4 Ja D Biologi Kompetensutbildning Gleerups 
Biologi 

5 Ja E Biologi Kompetensutbildning Gleerups 
Biologi 

6 Nej F* SO Ingen SOL 6-9 

7 Ja G Biologi Lärarutbildning, 
kompetensutbildning

Puls 
Biologi 

8 Ja H Biologi Kompetensutbildning Puls 
Biologi 

9 Nej I SO Lärarutbildning, 
kompetensutbildning

SOS 6-9 

 
*Lärarna har till en början arbetat inom andra stadium än 7-9. 
 
 

                                                 
77 Informanterna består av fem kvinnor och fyra män. 
78 Se bilaga 2. 

    
 
 



7.2. Hur organiseras undervisningen om homosexualitet inom sex- och 
samlevnadsundervisningen på de skolor som undersöks? 
 
7.2.1. Tre olika sätt att organisera sex- och samlevnadsundervisningen 
Undervisningen om sex och samlevnad organiseras olika på de skolor som respektive lärare 
arbetar på. Av den anledningen organiserar skolorna undervisningen om homosexualitet på skilda 
sätt. Det kan däremot sägas finnas tre sätt att anordna kunskapsområdet som i sin tur gör att 
undervisningen om homosexualitet organiseras som den görs på skolorna. De tre sätten att 
organisera sex- och samlevnadsundervisningen är:  

• temadag eller temavecka i sex och samlevnad 
• lärarledd sex- och samlevnadsundervisning i biologiämnet 
• sex och samlevnad som fristående kurs. 

Dessa tre sätt att organisera sex och samlevnad kommer att presenteras i de kommande tre 
temana. Dock ska tilläggas att dessa sätt att organisera ämnesområdet likväl som undervisningen 
om homosexualitet är hur det anordnas inom de arbetslag som informanterna representerar. Hur 
andra arbetslag på skolorna gör är intervjupersonerna inte insatta i. Lärarna inom samma 
arbetslag kan dessutom i vissa fall undervisa om homosexualitet på olika sätt. Ingen av 
informanterna ger uttryck för att rektorn på den skola de representerar ålagt lärarna att ta upp 
homosexualitet i sex och samlevnad utan undervisningen om homosexualitet sker på lärarnas 
initiativ. 
 
Enligt lärarna kan homosexualitet komma upp vid andra tillfällen än under själva sex- och 
samlevnadsundervisningen men det rör sig i så fall inte om en planerad undervisning om 
homosexualitet utan det kan handla om att lärarna måste bemöta frågor som berör 
homosexualitet. En lärare menar att det kan komma upp när en film visas där det förekommer 
homosexualitet och att detta kommenteras men att själva undervisningen om homosexualitet är 
planerad till ett visst tillfälle inom sex- och samlevnadsundervisningen, då det kommer en 
homosexuell person som håller i undervisningen om homosexualitet. 
 

Det finns ju vissa filmer som jag visar och då kommer ju det här [homosexualitet] med och då 
kommenterar man ju det, men sen väntar man tills den här [homosexuella] personen är på plats asså. 
(Lärare D) 
 

7.2.2. Temadag eller temavecka i sex och samlevnad 
På skola 1, 4, 6 och 9 anordnas temadag eller temavecka i sex och samlevnad av arbetslag som 
består av olika ämneslärare. I regel är det biologi- och SO-lärarna, eller enbart biologilärarna, 
som ansvara för den större delen av temaarbetet i sex och samlevnad. På skola 1, 4 och 6 är 
temadagen/veckan förlagd i årskurs åtta och på skola 9 i årskurs nio. Ingen lärare undervisar om 
homosexualitet eftersom en homosexuell person bjuds in, vilka ofta är informatörer från RFSL, 
och denne föreläser om homosexualitet under ett tillfälle som varar ungefär en timme.  
 
Att en homosexuell person bjuds in till skolorna finns flera skäl till. Ett skäl är att homosexuella 
kan berätta om homosexualitet utifrån deras perspektiv och att det bidrar till att avdramatisera det 
hela. Andra motiv är att eleverna får se att homosexuella inte är mer annorlunda än någon annan 
och det ges möjlighet att ställa frågor om homosexualitet som kan besvaras av en homosexuell 
person. Likväl kan de homosexuella personer som kommer till skolan förmedla sina tankar och 
funderingar som lärare inte kan göra i undervisningen då lärarna själva är heterosexuella. 

    
 
 



Ytterligare ett skäl till att bjuda in en informatör är för att det är roligare för eleverna att någon 
annan än att deras lärare som de ser varje dag kommer och pratar. 
 

Men det är en tanke annars att de därifrån [RFSL] ska informera och det blir ju bäst om de kan 
berätta utifrån deras perspektiv. De har ju erfarenhet av det och det blir ju också mindre konstigt. De 
[eleverna] får se en person som ser ut som vem som helst…Sen är det kul för dem [eleverna] att det 
kommer en annan person, de får ju så mycket av oss lärare som alltid är här. (Lärare A) 
 
Det blir ju mer konkret på något sätt. Då finns det ju möjlighet att ställa frågor och de [eleverna] får 
höra honom eller henne berätta och så vidare. Det blir ju mer (.) ja, det blir ju mer att de upptäcker 
att dem [homosexuella] är inte mer annorlunda än någon annan egentligen. (Lärare D) 
 
Och jag kan tänka mig att de här [elever] som sitter och undrar själva kan tycka det är rätt okej och 
kan tycka att det är skönt att höra någon annan, det kan jag tänka mig. För det kommer man ju inte åt 
med sin egen undervisning. Inte dem tankarna och funderingarna. Jag känner att jag vet ju inte vad 
de [homosexuella] tänker och känner och så. (Lärare I) 

 
Vad som tas upp om homosexualitet är olika beroende av vad den homosexuella personen lyfter 
fram. I vissa fall tas diskussion kring homosexualitet upp efter föreläsningen medan det i andra 
fall inte sker någon diskussion alls, varken innan eller efter besöket. Om det blir en diskussion 
efter besöket beror även på om eleverna initierar om att ta upp homosexualitet efteråt.  
 

Vi brukar lämna det efter informationen om inte någon tar upp det och frågar sen. Det kan man alltid 
göra. De [eleverna] har inte alltid så lätt att diskutera med allt som är här kring dem här frågorna.  
(Lärare A) 

 
På skola 1 och 6 har informatörerna från RFSL uteblivit under det senaste temaarbetet i sex och 
samlevnad trots avtalad tid om att komma. Eleverna fick istället göra andra aktiviteter när besöket 
skulle ha varit. Lärarna på skolorna undervisade inte själva om homosexualitet vare sig under 
temaarbetet eller vid ett annat tillfälle, varför alla elever inte har fått undervisning om 
homosexualitet. På skola 4 uteblev undervisning om homosexualitet vid den senaste temaveckan 
eftersom schemat för veckan var för fullt för att få plats med homosexualitet. Tanken som finns i 
det arbetslag som lärare D ingår i är att eleverna ska få undervisning om homosexualitet detta 
läsår eftersom eleverna inte hunnit gå ut grundskolan. 
 
Även på skola 9 har det hänt att de informatörer som ska komma uteblivit men eleverna på den 
skolan har och får undervisning om homosexualitet under ordinarie biologi- och SO-lektioner. 
Lärare I integrerar homosexualitet i sin undervisning från sjuan och upp till nian och tar bland 
annat upp homosexualitet i ett historiskt perspektiv, i debatter i samhällskunskap, i etiska 
diskussioner i religion och i ödesfrågor kring exempelvis hiv. Att lärare I integrerar 
homosexualitet i sin undervisning är dels för att läraren anser det lätt att göra men också för att 
denne vill göra homosexualitet till ett naturligt inslag i undervisningen, varför lärare I inte för en 
separat undervisning om homosexualitet. 
 

Jag tycker det är sådant naturligt inslag så att det känns också ska man lyfta ut det här 
[homosexualitet] tar man fram det som att det är något så speciellt, tycker jag. Jag försöker få det att 
bli en naturlig del. 
 

 
 

    
 
 



7.2.3. Lärarledd sex- och samlevnadsundervisning i biologiämnet 
På skola 3, 5, 7 och 8 är sex och samlevnad inordnat som ett kunskapsområde i biologiämnet där 
en lärare undervisar klasserna var för sig i ämnet. Om andra lärare i andra ämnen på dessa skolor 
undervisar om homosexualitet eller sex och samlevnad finns en osäkerhet om men det är i 
biologiämnet kunskapsområdet sex och samlevnad ska belysas. När och hur informanterna på 
dessa skolor tar upp homosexualitet skiljer sig dock åt. På skola 3 tas homosexualitet upp lite 
smått i sjuan när eleverna läser puberteten, men det mesta är i årskurs nio när det är sex- och 
samlevnadsundervisning. Lärare C håller då en diskussion i helklass där denne diskuterar utifrån 
de fördomar som finns om homosexualitet. 
 
På skola 5 tas sex och samlevnad upp i årskurs åtta. Lärare E låter eleverna arbeta i grupper på 
fyra till fem elever utifrån något som kallas familjen, vilket går ut på att det finns en familj med 
två föräldrar och två barn. Läraren har satt ihop en berättelse om olika situationer som familjen 
kommer att få möta och angående homosexualitet blir det en situation då en kompis till ett av 
barnen i familjen berättar att denne är homosexuell. Elevernas uppgift är att lösa hur man ska 
förhålla sig till detta och vad som kommer hända inom familjen, vilket grupperna får berätta för 
varandra. I anslutning till arbetet med familjen brukar läraren ha med frågor om homosexualitet 
som diskuteras gemensamt och i samband med diskussionen går läraren igenom lite om 
homosexualitet.  
 
På skola 7 undervisas det om sex och samlevnad i årskurs åtta och lärare G arbetar med 
homosexualitet genom att denne håller en form av föreläsning och diskussion om homosexualitet. 
I undervisningen visas det på hur vanligt det är med homosexualitet och att homosexuella finns i 
hela samhället och inte enbart är något som artister är bara för att många inom 
underhållningsbranschen gått ut med att de är homosexuella. Lärare G för dessutom fram att 
homosexuella kan ha svårt att leva öppet med sin läggning inför sina familjer. Tidigare har lärare 
G haft grupparbeten i sex och samlevnad där eleverna fått skriva om homosexualitet men denne 
har slutat med att eleverna får skriva om homosexualitet eftersom eleverna enligt lärarens 
uppfattning framställer homosexualitet felaktigt. 
 
 Det fanns inte med på det grupparbete sist jag gjorde det. Det tog jag nog själv för jag tycker det  
 brukar bli så snett va. De [eleverna] fixar det inte riktigt tycker jag. Det bör vara lärarlett. 
  
Lärare H på skola 8 undervisar om sex och samlevnad i sjuan där det börjas med att diskutera hur 
ens drömpartner ska vara. Läraren H fortsätter sedan att ta upp sex och samlevnad i åttan och 
nian, just för att eleverna vill ha mer sex och samlevnad, och då diskuteras olika synsätt om vad 
som är homosexualitet. Vidare tar lärare H upp hur samhället har sett på homosexualitet i ett 
historiskt perspektiv och arbetar med värderingsövningen fyra hörn samt diskuterar 
homosexualitet utifrån en film som denne visar. 
 
Till skillnad mot de andra tre lärarna som lägger en till två lektioner på homosexualitet uttrycker 
lärare H att det inte går att planera hur mycket tid som ska läggas på homosexualitet. Denne anser 
det viktigt att bemöta frågor om identitet och att dessa frågor får ta den tid det tar istället för att 
det planeras kring hur mycket tid som ska läggas på någon aspekt i sex- och 
samlevnadsundervisningen.  
 

    
 
 



Jag tror det är viktigt när man är lärare att ta dem här bitarna med identitet, att ha en öppen hållning. 
Så att mycket är väl hur jag möter frågor men jag kan inte säga att åh nu ska vi ha trettio minuter 
homosexualitet och sen så ska vi ha trettio minuter om preventivmedel. Så funkar det inte. (Lärare 
H) 

 
Att informanterna på skola 3, 5, 7 och 8 inte bjuder in en homosexuell person när homosexualitet 
belyses finns olika orsaker till. Lärare C på skola 3 skulle vilja bjuda in en homosexuell person 
för att eleverna ska få träffa en homosexuell person, men denne vill organisera det som en del i en 
temadag i sex och samlevnad. Detta har lärare C inte fått gensvar av från andra medarbetare på 
skolan eftersom de anser att det innebär mer jobb. Lärare H har valt att göra något annat kring 
homosexualitet än att bjuda in en homosexuell eftersom denne uppfattat att de som kommer vill 
ha betalt och det skulle innebära stora ekonomiska kostnader i dennes budget om varje klass ska 
få besök av en homosexuell person. På skola 5 och 7 har lärarna bjudit in informatörer men gör 
det inte längre. Lärare E slutade efter att denne fick en informatör som inte förstod sin vuxenroll i 
det hela och som började skämta med eleverna på ett sätt som de inte var mogna att ta och förstå. 
 

Jag tyckte verkligen att de [informatörer från RFSL] skulle få komma hit och se att man ser 
verkligen inte på en människa att man är homosexuell. Och han [informatören] gjorde bort sig så 
fullständigt och de [eleverna] frågade har du nyss gjort slut och så svarade han nej, jag är ledig är du 
intresserad svarade han. Och då bara neej, du får inte göra så. Och så sa han något mer, ja, du 
snygga killen i röda tröjan och liksom neej. Och sen dess har jag inte vågat ta hit någon…Och 
killarna kom ju sen till mig och sa varför sa han så där, varför sa han så där. Så känsligt är det. 
Eleverna är ju vilsna, de vet ju inte något och blir rädda. (Lärare E) 

 
På skola 7 bjuder inte lärare G in någon homosexuell person eftersom dennes intryck från tidigare 
tillfällen när detta gjorts är att eleverna inte är mogna för det och informatörerna får svårt att 
diskutera med eleverna. 
 
7.2.4. Sex och samlevnad som fristående kurs 
På skola 2 organiseras sex- och samlevnadsundervisningen som en fristående kurs, som eleverna 
kan välja att läsa i åttan eller nian. Skolan har anordnat området som en fristående kurs för att 
eleverna ska ha möjlighet att läsa kunskapsområdet med någon kompis som de känner och är 
trygg med, men också för att kunna läsa kursen beroende på hur mogen man är för sex och 
samlevnad. Eleverna måste dock läsa kursen så de kan inte välja bort den.  
 
Kursen leds av biologi- och SO-lärare tillsammans och är på två timmar i veckan i åtta veckor. 
Under kursen bjuds en homosexuell person in som pratar om homosexualitet. Lärare B menar att 
denne själv kan undervisa om sådant som den homosexuella personen pratar om men det ger inte 
samma tyngd till undervisningen. Dessutom får eleverna se att homosexuella inte är mer 
annorlunda än någon annan och att ett homosexuellt liv är möjligt.  
 
Under hela kursen försöker lärarna integrera homosexualitet så att det inte blir någon separat del i 
undervisningen. Homosexualitet tas därför upp i diskussioner, värderingsövningar och ibland 
draman. Vidare lyfts det fram hur homosexuellas familjebildning kan gå till, homosexuellas 
rättigheter, hur rättsväsendet har dömt olika bland grupper som hetsat mot homosexuella och 
homosexuellas situation i ett historiskt perspektiv. Dock finner lärare B det svårt att få tid till allt 
detta i och med att kursen som helhet är på 16 timmar. 
 
 Den här kursen är ju ganska tajt med tid. Det är ju sexton timmar som tjoffar iväg och dels så ska  

    
 
 



 man ju få in dem här bitarna och så ska man hinna få diskutera, det ska finnas tid till diskussion, 
 det ska finnas tid till värderingsövningar och det går åt mycket tid åt att bara, men det är viktigt 
 att det ska sjunka in, så att jättemycket tid finns det kanske inte.  
  
7.3. Hur förhåller sig lärarna på de skolor som undersöks till läroböckerna i 
undervisningen om homosexualitet? 

 
7.3.1. Läroböcker obetydliga 
De skolor där lärarna använder läroböcker i undervisningen om homosexualitet är skola 3 och 7. 
Lärare C använder biologiboken som utgångspunkt ifall eleverna ska ha prov på homosexualitet 
medan lärare G anser att den ska vara ett komplement för de elever som vill läsa själva om 
homosexualitet. Ingen av de andra informanterna på skolorna använder sig av läroböcker i 
undervisningen om homosexualitet. På skola 1, 4, 6 och 9 används inte läroböcker i 
undervisningen om homosexualitet eftersom en informatör istället föreläser om homosexualitet 
under det tillfälle skolorna belyser homosexualitet. På skola 2 nyttjas inga böcker alls då kursen 
är frikopplad från böcker och för eleverna finns inte heller någon naturlig förankring att ta med 
sig sin biologi- eller SO-bok till kursen eftersom det är en fristående kurs som inte är inordnad i 
de båda ämnena. Övriga lärare på de andra skolorna gör sådant i undervisningen som inte är 
beroende av någon lärobok och dessa har inte heller några prov om homosexualitet, varför det 
inte läggs någon tyngd på läroboken.  
 
Ingen av lärarna förhåller sig till läroböckerna när de undervisar om homosexualitet. Lärarna på 
skola 1, 4 och 6 har inget förhållande till vad som står i böckerna i och med att de inte själva 
undervisar om homosexualitet. Att övriga lärare inte har något förhållande till läroböckerna beror 
enligt några lärare på att böckerna inte anses ta upp så mycket om homosexualitet eller att 
böckerna uppfattas visa på en fördömande bild av homosexualitet.  
 

Den här vi har nu den är ju ganska torftig. Jag tror det är därför jag inte använder den 
överhuvudtaget  för den är torftig. (Lärare B) 
  
Jag kan känna att boken tar inte upp så jättemycket, den tar ju bara upp och förklarar lite liksom vad 
det [homosexualitet] innebär. Det är mer fakta men ibland måste man ta upp lite mer. (Lärare C) 
 
Jag tycker inte det är bra. Jag tycker det är rätt fördömande i sådana här [läroböcker]. Jag tycker att 
det är ingen objektiv bild många gånger. Så jag har lite svårt för det. (Lärare I) 

 
7.3.2. Hellre annat material än läroböcker 
Istället för att utgå från boken hämtar de lärare som själva undervisar om homosexualitet 
information från RFSL, Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), broschyrer från olika 
organisationer, tidningsartiklar och sådant som finns publicerat på internet, vars information de 
själva utgår kring i undervisning och som även eleverna ibland använder i undervisningen. Att 
hämta information från RFSL ger enligt lärare B mer aktuell information om homosexualitet än 
det som finns i läroboken och genom förbundet kan lärare också få svar på frågor om 
homosexualitet. 
 

Jag hämtar hellre från rfsl, det känns mer up to date. Och även där kan man hitta saker som man kan 
ta upp, eleverna vågar ju inte ställa alla frågor till den här personen som kommer på besök, så då kan 
man svara någorlunda på deras frågor. Och vet jag inget om det som de frågar kan jag ställa frågor 
till rfsl och få svar.  

    
 
 



 
Lärare H har hittat en film som heter Loveboggie, som tagits fram av Barnens rätt i samhället 
(BRIS) och Rädda barnen. I filmen visas en sekvens där två killkompisar kysser varandra då den 
ene av killarna ska lära den andre kompisen hur man kysser. Utifrån det filmklippet diskuterar 
lärare H med eleverna om det är lika med homosexualitet eller om det kan uppfattas vara något 
annat. Med filmen följer även instuderingsfrågor att ta upp i undervisningen. 
 
Lärare C, som använder läroboken i undervisningen, söker även efter annan information om 
homosexualitet för att kunna bygga upp sin undervisning om homosexualitet eftersom denne är 
inne på sitt andra läsår som lärare i årskurs 7-9. Genom att söka på annat håll än läroboken vill 
lärare C kunna hitta något om homosexualitet som denne kan berätta om i undervisningen.  
 

Jag får känslan av att när man håller på med något i skolan man är mycket ute och surfar och man tar 
till sig mycket, i alla fall som ny lärare, för det är alltid mycket lättare om man har något att berätta 
om…Sen är det så att när man är ny på en skola så slänger man på sig massa saker, allt man kommer 
över. Man samlar på sig så mycket man får. 
 

7.4. På vilket sätt belyser lärarna som intervjuas homosexualitet i förhållande till 
heterosexualitet? 
 
7.4.1. Hetero- och homosexualitet lika naturligt 
Alla utom en informant menar att heterosexualitet i sex- och samlevnadsundervisningen inte 
omtalas som något naturgivet eller självklart utan homosexualitet och heterosexualitet omtalas 
som lika naturligt. Att homosexualitet är lika naturligt som heterosexualitet framhålls på vissa 
skolor beror på att det är något man föds med och därav föds man som homosexuell och kan inte 
göra något åt det.  
 

Det [homosexualitet] är inget man väljer utan det är något man föds med. (Lärare C) 
 
 En del människor de föds med alltså en genetisk skada eller en genetisk egenhet eller vad vi ska  
 säga. Vi hittar på något, rött och blått, då är du född med det, då lever du med det. Det behöver inte 
 vara en skada nu i och för sig men du har en genetisk koppling va. Här är det likadant. Man föds och 
 man lever som homosexuell. (Lärare G) 
 
På andra skolor läggs det inget vikt vid att förklara vad som gör någon homosexuell eftersom det 
inte anses finnas någon teori om det utan det nämns bara att vissa blir homosexuella. 
 

Ingen vet vad som gör en viss procent homosexuella. Det finns ingen förklaring på det. Misstankarna 
 kan ju finnas men man kan ju liksom inte stå och gissa om att det kan vara så och det kan vara si.  
 Det känns lite vanskligt (.) så det får väl hänga lite i luften (.) varför blir man varför blir man inte. 
 (Lärare B) 
 
 Det finns ju ingen, alltså vad ska man säga, det finns ju ingen teori att ta upp tycker inte jag, mer än 
 att det finns homosexuella och någon siffra på hur många det är och att det varierar. (Lärare E) 
 
Istället för att spekulera i vad som gör någon homosexuell försöker lärare H på skola 8 hålla 
undervisningen till att vad som gör någon homosexuell är beroende av hur och vem som anser att 
något är homosexuellt eller inte, men homosexualitet ses därför inte som mindre naturligt än 
heterosexualitet.  

    
 
 



Andra sätt att omnämna homosexualitet som lika naturligt som heterosexualitet görs på skola 2 
och 9. På skola 2 talas det om att sexualiteten är något som är så djupt rotad i människan och det 
gör att ett sexuellt beteende blir naturligt och ett annat sexuell beteende blir onaturligt. En 
homosexuell människa sägs därför kunna se heterosexualitet som något onaturligt och avvikande 
för att det sexuella beteendet stämmer inte överens med den homosexuella normen och vice 
versa. Lärare I på skola 9 försöker i sitt arbete medvetengöra eleverna om att allt inte kan delas 
upp i hetero- eller homosexuellt och att heterosexualitet inte kan ses som mer naturligt eller 
normalt än homosexualitet eftersom sexualiteter inte är avgränsade kategorier och alla 
sexualiteter är lika naturliga.     
    
7.4.2. Sexuella praktiker 
Lärare E, som är den informant som uppger att heterosexualitet omtalas som naturgivet, hävdar 
att så blir fallet just för att heterosexualitet är det vanligaste.  
 

Jag tror att man pratar om det [heterosexualitet] som att det är självklart. Man utgår liksom från att 
det är det vanliga på något vis. Det är nog som något naturgivet. 
 

Att heterosexualitet omtalas som något naturgivet beror enligt lärare E på att det i sex och 
samlevnad talas om samlag och då pratas det om hur man gör som man och kvinna. Lärare G är 
också inne på att hur man har sex nämns som hur man har samlag som heterosexuell för att kunna 
alstra barn på den så kallade naturliga vägen. Därför har inte lärare G gått in på hur man har sex 
som homosexuell.  
 

Det har jag inte pratat om [hur homosexuella har sex] för att det gör, när man pratar om hur man 
utövar sex då talar man om hur gör man barn och hur gör man det på ett behagligt sätt. 

 
Både lärare E och G tar också upp att eleverna inte är mogna för att få en genomgång om hur 
homosexuella har sex så därför nämner de inget om det.  
 
Lärare B är den ende av informanterna som uttrycker att eleverna får undervisning om hur 
homosexuella praktiserar sex, något som görs för att homosexualitet ses som en aspekt av 
sexualiteten och därför inte ska separeras från något annat i undervisningen.   
 
På de skolor där en homosexuell person bjuds in för att föreläsa om homosexualitet är lärarna inte 
alltid insatta eller kommer inte ihåg vad informatören tar upp varför det är oklart om 
informatörerna tar upp hur homosexuella praktiserar sex. Om dessa lärare själva liksom lärare C 
och H behandlar hur homosexuella har sex kan inte sägas eftersom de inte säger något om det. 
Det kan däremot med säkerhet sägas att hur ett samlag mellan man och kvinna går till för att det 
ska bli barn är något som det undervisas om i sex och samlevnad eftersom alla utom en lärare 
framför att detta tas upp inom kunskapsområdet.  
  
7.4.3. Mer kring heterosexualitet än homosexualitet 
Även om lärarna vill framställa homosexualitet som något lika naturligt som heterosexualitet 
framför lärare I och F att homosexualitet märks ut som något speciellt genom att det bjuds in en 
homosexuell person att tala om homosexualitet. 

 
Det är lite att lyfta ut homosexualitet som något speciellt. Man bjuder in någon [homosexuell person] 
för att tala homosexualitet men man bjuder ju inte in en heterosexuell för att prata om det. (Lärare F) 

    
 
 



 
Jag tycker egentligen inte att det är bra att bjuda in någon. Och det är ju också att markera ja, det här 
är något speciellt, nu bjuder vi in en. (Lärare I) 
 

Lärare D och F hävdar att det egentligen inte ägnas homosexualitet någon större tid eftersom det 
bara är besöket från den homosexuella personen som är allt om homosexualitet. De menar att det 
mesta i sex- och samlevnadsundervisningen berör sådant som är utifrån ett heterosexuellt 
perspektiv, bland annat hur samlag mellan heterosexuella går till, hur man blir med barn på 
naturlig väg, hur man som heterosexuell gör i situationer som när det ska göras slut med sin 
partner och hur man blir ihop med en flick- och pojkvän, hur man skyddar sig för att inte bli med 
barn eller för att undvika sexuellt överförbara smittor. Lärare D menar att undervisningen blir 
heteronormativ för att samlag, befruktning och graviditet är aspekter som tar stor del av 
undervisningen. Lärare F pekar på att det blir mer från det heterosexuella perspektivet just för att 
de flesta människor antas vara heterosexuella. 
 

Det blir ju heteronormativt i och med att man kommer in på samlag, befruktning och så vidare, 
graviditeter och sånt och då blir det så tyvärr. Det blir så för sådant tar ju stor del av de bitar man tar 
upp. (Lärare D) 
 
Det läggs ju lite tid på homosexualitet, det är en lektion. Allt annat är ju mer fokuserat på hur det är 
ur en heterosexuell synvinkel och det är klart (.) det antas väl bara att det är det vanliga. (Lärare F) 

 
Flertalet av informanterna uppger att de är medvetna om att det finns de elever som vet om att de 
är homosexuella och lärarna försöker tilltala homosexuella elever i sex- och 
samlevnadsundervisningen genom att ta upp homosexualitet. Några lärare nämner även att de 
talar om partner istället för flick- och pojkvän för att partner uppfattas mer neutralt och det pekar 
inte ut att alla antas vara heterosexuella. Få av lärarna ger dock uttryck för att de försöker tilltala 
homosexuella elever genom att ägna homosexualitet mer än en eller två lektioner. En viss 
medvetenhet om att sex- och samlevnadsundervisningen är heteronormativ finns däremot, vilket 
undervisningen hävdas bli för att heterosexualiteten är normgivande. 
 

Sen är det så att heterosexualiteten är väldigt normgivande i vårat samhälle. Den normgivande 
aspekten speglas ju även hos mig även om jag försöker vara objektiv så är det en spegling av mitt 
samhälle och den kommer jag inte ifrån. (Lärare B) 
 
Men när man undervisar så pratar man ju alltid, alltså det måste jag ju säga, man pratar ju om det 
som är mest vanligt. Det är en kvinna och en man. Så det är klart att är man homosexuell och sitter 
och lyssnar då kan man nog känna att det är väldigt mot så, alltså att man inte riktigt bryr sig om  
det homosexuella. Men det är svårt att ändra i huvudet också. (Lärare E) 

 
7.5. Hur förankrar lärarna undervisningen om homosexualitet hos eleverna på de skolor 
som ingår i undersökningen? 

 
7.5.1. Lärarens roll 
Hur man som lärare förankra undervisningen om homosexualitet hos eleverna är delvis beroende 
av hur man gör för att nå de elever som har fördomar om homosexuella eller om eleverna lider 
brist på mognad då de ″inte vaknat sexuellt helt och hållet″79, vilket jag återkommer till. Men 
                                                 
79 Det som lärarna avser med att eleverna inte vaknat sexuellt helt och hållet är att de inte hittat sin sexualitet och inte 
är sexuellt mogna eftersom de inte kommit in i puberteten. 

    
 
 



lärarens roll är också av betydelse för hur man når fram till eleverna med undervisningen. Dock 
är det bara lärare E som uppger att den metod som används i undervisningen är ett sätt att nå fram 
till eleverna och denne anser att när eleverna ska lösa hur familjen, som lärare E:s undervisning 
utgår från, förhåller sig till homosexualitet är något som eleverna tycker är kul. 
  

Det är familjevarianten, det tycker de [eleverna] är kul. Det blir ju lite dokusåpa över det, det blir det 
ju och då får man säga att det här blir en familj där allting händer. Och de är ju med. 

 
Alla elever kan man emellertid inte enligt lärare E få med sig genom detta sätt för ibland fungerar 
inte gruppmedlemmarna ihop. Överlag anser denne lärare att denna metod är bra för att förankra 
undervisningen hos eleverna och läraren upplever att eleverna är mer aktiva i diskussioner än vad 
denne upplevt genom andra sätt att arbeta. 
 
Generellt framhålls bland informanterna att lärarens förhållningssätt gentemot eleverna är av 
betydelse för hur man som lärare förankrar undervisningen hos eleverna. Lärare A lyfter fram att 
det handlar om att skapa en relation till eleverna och bygga upp förtroende. 
 

Det gör förstås mycket om man har en bra relation med dem från början och om de lyssnar eller inte.  
Det är ju något man bygger upp. Man måste få förtroende då de lyssnar på en.  

 
Lärare A framför vidare att man inte får vara rädd för att bemöta frågor om homosexualitet utan 
att man som lärare ska ta frågorna när de kommer på ett öppet sätt. Även lärare H diskuterar 
kring att man måste ha en öppen hållning och våga prata om homosexualitet samt att ens 
förhållningssätt är avgörande eftersom det handlar om att skapa respekt gentemot eleverna för att 
få dem att lyssna på vad man säger. Lärare G för fram liknande resonemang som lärare A och H, 
där denne menar att det handlar om att känna eleverna som att få eleverna att tro på vad man 
säger och att inte säga osanningar om homosexualitet för då är risken att eleverna bär med sig ett 
dåligt budskap om homosexualitet. 
 
Ett annat sätt att förankra undervisningen hos eleverna är att avdramatisera homosexualitet och 
försöka få bort det negativa som eleverna har om homosexualitet, vilket är något som lärare D 
och F uppger att de gör, medan lärare I menar att det är lätt att få med sig eleverna eftersom de är 
intresserade av homosexualitet. Lärare B är den ende som uppger att denne inte har någon 
strategi om hur man når fram till eleverna. 
 
Förutom det som redan nämnts som ett sätt att nå fram med undervisningen till eleverna uppger 
lärare A, C och E att de berättar om sina egna erfarenheter av homosexualitet då personliga 
erfarenheter av homosexualitet gör att eleverna kan ta till sig undervisningen om homosexualitet. 
 
Även om man har olika sätt att nå fram till eleverna menar några informanter att i vilken mån 
eleverna tar till sig undervisningen är något man inte vet något om och alla elever får man inte 
med sig. 
 

Ja, vissa når man ju aldrig fram till…Och ibland kan man känna att man når väldigt många, sen vet 
inte jag hur det är en vecka senare eller en halvtimme efter lektionen. Men just då [under lektionen] 
kan man känna att man når dem. (Lärare C) 
 
Om man når fram till alla ska lämnas osagt och om de tar till sig allt man säger hela livet det vet man 
ju inget om. Det kanske är något som är som bortblåst när de kommit utanför dörren. (Lärare F) 

    
 
 



7.5.2. Homosexualitet är konstigt, annorlunda och äckligt 
Alla informanter uppger att det de vill att eleverna ska ha kunskap om angående homosexualitet 
är att de ska ha förståelse för att homosexualitet inte är något konstigt eller annorlunda, vilket 
kopplas samman med människors lika värde som också är vad lärarna vill nå fram med till 
eleverna. Alla informanter uppger att en del elever anser att homosexualitet är konstigt, 
annorlunda eller äckligt. Elevernas uppfattning om att homosexualitet är konstigt, annorlunda 
eller äckligt anser en del lärare bero på elevernas fördomar om homosexualitet. Vidare menar 
andra lärare att det har att göra med brist på mognad då eleverna inte vaknat sexuellt eller nyligen 
har vaknat sexuellt.  
 

Många ungdomar, speciellt då tonåringar, tänker homosexuella som några som bara tänker på sex 
och vad gör dem när dem har sex. Det är väl kanske den stora frågan för många ungdomar, de tänker 
bara hur man gör som heterosexuell men hur gör man när man är homosexuell. Jag tror att antingen 
har man vaknat sexuellt och då har man sex på huvudet eller så har man inte vaknat sexuellt och då 
är allt äckligt och konstigt. (Lärare B) 
 
De [eleverna] har ju fördomar om homosexuella och det är väl det som gör att de tycker att 
homosexuella är äckliga. De vet liksom inte bättre än så. (Lärare F) 
 

För att nå fram till de elever som har fördomar om homosexuella uppges ett sätt vara att visa att 
fördomarna inte stämmer. Ett sätt att åskådliggöra att fördomarna bara är fördomar är att bjuda in 
en homosexuell person till skolan så eleverna själva ska kunna se att homosexuella inte är på ett 
speciellt sätt som olika fördomar framställer homosexuella. Att göra på detta sätt kan emellertid 
innebära att elevernas fördomar bekräftas, vilket varit fallet på skola 9.  
 

Sen ibland är det ju de personer [informatörer] som besannar alla fördomar eleverna har. Tyvärr är 
det så. De [eleverna] har ju fördomar om folk och att man ska vara på ett visst sätt. Och ibland är det 
någon som är urtypen av fördomarna och det är inte heller bra för då liksom vad var det vi sa. 
(Lärare I) 
 

Lärare I diskuterar därför hellre kring homosexualitet som ett sätt att förankra undervisningen om 
homosexualitet hos eleverna, vilket även andra lärare uppger att de gör. Lärare E som själv har 
haft fördomar om homosexuella plockar fram dennes fördomar som ett sätt att nå eleverna 
eftersom denne tror att om man plockar homosexualitet lite närmare sig själv får det eleverna att 
tänka till lite mer. 
 
Samtidigt som lärarna försöker nå fram med att homosexualitet inte är något konstigt, annorlunda 
eller äckligt för lärare B, E och H fram att om nu någon elev tycker så är det också något som de 
måste få tycka. Det är därmed inte det samma som att lärarna inte bemöter åsikterna, vilket de gör 
genom att få eleverna att fundera över varför de tycker som de gör. 
 

Men jag tycker också att man måste acceptera att de [eleverna] tycker att det [homosexualitet] är 
annorlunda. Man måste lyssna på dem. Man kan inte säga nej, du är dum i huvudet för att du tycker 
dem [homosexuella] är äckliga. Man måste fråga men varför tycker du så och hur tänker du då. 
Lyssna in. De måste komma på själva att det inte är farligt. Det kan inte jag tala om för dem. 
Däremot kan jag ju hjälpa dem en bit på vägen. (Lärare E) 
 
Jag kan ju absolut inte säga men så får du inte säga eller så får du inte tänka, det kan jag ju inte göra 
för tankarna finns ju där. Men vad i så fall är det som är äckligt. (Lärare H) 

 

    
 
 



Lärare H menar att om denne skulle säga till en elev att denne har rätt eller fel i att 
homosexualitet skulle vara något äckligt skulle det innebära att kontakten med eleverna går 
förlorad, varför man inte kommer att nå fram till eleverna. Inte desto mindre menar lärare H som 
majoriteten av informanterna att de ser uttalande om att homosexuella skulle vara äckliga som ett 
kränkande och vad som görs när det uttrycks är att diskutera kring vad som är äckligt eller 
konstigt med homosexualitet.  
 
7.5.3. Killarna har svårt att hantera homosexualitet 
Alla informanter pekar på att det bland eleverna främst är killarna som under själva 
undervisningen om homosexualitet ofta säger att homosexuella är äckliga och det är pojkarna 
som sägs ha mest fördomar om homosexualitet.  
 
 Många tror ju att kommer det in en homosexuell i klassrummet, nu är det ju tyvärr män av någon   

konstig anledning, så är det som alla killar tror att den mannen kommer hoppa på dem. Men det får 
man ju framföra att så är det ju inte och jag som heterosexuell hoppar ju inte på alla av motsatt 
kön…Men tjejer är ju inte alls så negativa mot homosexuella. (Lärare C) 
  
Alltså för de [eleverna] är ju lite, det [homosexualitet] är ju äckligt. De har lite av det där många, 
speciellt grabbar. 
(Lärare I) 

 
Killarna är också den grupp som pekas ut ha svårt att hantera homosexualitet beroende på att de 
inte har vaknat eller nyss vaknat sexuellt.  
 

Många pojkar i åttan de är ju alltså, det är ju pojkarna, flickorna de grejar ju det här [med 
homosexualitet], de vet ju inte själva. De har ju just börjat intresserat sig för tjejer, alltså de har 
precis vaknat…Pojkar är mer bekymrade eller vad ska man säga (.), funderar mycket mer på det här 
[homosexualitet]. De regerar i alla fall häftigare än vad flickor gör, de kan ju säga att det är äckligt. 
Det gör aldrig tjejerna. Jag tror det är en mognadsgrej det här att komma över det här att det 
annorlunda är något konstigt. (Lärare E) 
 
De [killarna] kan inte förlika sig med det liksom att det ska finnas killar som kan gilla dem va. Det 
är, ja, det hör väl ihop med åldern att de inte är mogna sexuellt. (Lärare G) 

 
Lärare E bestämde sig på grund av att killarna inte har eller nyss har vaknat sexuellt för att inte ta 
upp homosexualitet med en årskurs åtta under sex- och samlevnadsundervisningen just för att 
denne ansåg att de inte skulle kunna ta till sig undervisningen. Istället ska lärare E undervisa om 
homosexualitet med denna klass detta läsår när de går i nian eftersom läraren tror att de mognat 
mer. 
 

Men i min klass sa jag att vi sparar det här med homosexualitet för jag tror inte ni är redo än, det var 
mycket skämtande, de vet ju inte själva var de är någonstans i sin sexualitet och då kände jag att ska 
jag lägga in homosexualitet nu då blir det liksom bögköret.  

 
Lärare E menar att man helt enkelt får känna av var eleverna befinner sig i sin mognad för att 
undervisningen om homosexualitet ska vara något som kan förankras hos eleverna. Enligt lärare 
B kan det dock vara svårt att nå fram med undervisningen om homosexualitet till killarna 
eftersom de måste läsa sex och samlevnad, men oavsett om de går i åttan eller nian finns det 
killar som inte har någon referens till kärlek eller sexualitet eftersom de inte vaknat sexuellt. 
Lärare B menar att undervisningen för dem bara blir som information. 

    
 
 



7.6. Hur förhåller sig de skolor som studeras till den syn på homosexualitet och 
formuleringar om homosexualitet som finns uttryckt i styrdokumenten?  
 
7.6.1. Liten diskussion om homosexualitet och styrdokumenten 
När informanterna kommer in på de nationella styrdokumenten är det ingen lärare som säger att 
det på den skola de arbetar vid har varit uppe någon punkt om vilken syn på homosexualitet som 
visar sig i styrdokumenten. Lärare C och H menar att de inte kan uttala sig om det diskuterats på 
skola 3 och 8 innan de anställdes vid dessa skolor, men det har inte varit aktuellt under de dryga 
två åren de tjänstgjort på dessa skolor. Homosexualitet synes inte heller vara något som 
diskuteras vid andra tillfällen på skolorna eftersom nästan alla informanterna menar att 
homosexualitet inte är något som det förs några diskussioner om på skolorna. Endast lärare B 
säger att det förekommit diskussioner om homosexualitet och diskussionen har lett fram till att 
homosexualitet på skola 2 inte är något som ska särbehandlas eller separeras från något annat. 
 

Däremot har vi diskuterat runt omkring om homosexualitet, att det är något som vi inte ska, vi ska 
inte särbehandla det. Man tar upp det som en aspekt helt enkelt, så här kan det vara, så här är det för 
en del personer. Vi försöker att inte göra något märkvärdigt av det. (Lärare B) 

 
Några informanter påpekar att det är svårt att avgöra vilken syn som finns på homosexualitet i 
styrdokumenten eftersom dokumenten upplevs diffusa och i och med att homosexualitet aldrig 
förekommer som begrepp i dem blir det mycket upp till en själv hur styrdokumenten tolkas.  
 

Homosexualitet nämns ju aldrig som begrepp [i styrdokumenten]. Det blir ju mycket att läsa mellan 
raderna. (Lärare D) 
 
Det blir ju mycket en tolkningsfråga det här med homosexualitet och styrdokumenten för att ja, det 
står ju aldrig homosexualitet i dem. Det går ju inte direkt säga vilken syn som finns för det, det blir 
ju hur du liksom tolkar och man kan tolka så olika. (Lärare F) 

 
7.6.2. Styrdokument är inget rättsnöre för undervisningen  
Ifråga om styrdokumenten ses som ett rättsnöre för undervisningen om homosexualitet är så inte 
fallet för flertalet informanter. Endast lärare I uppger att dokumenten handlar om likaberättigande 
och det är vad dennes förankrar i all sin undervisning. 
 

Ja, men alltså, det är ju det här hela tiden med likaberättigande. Det är ju vad det handlar om i 
styrdokumenten…Det är ju därför jag, det genomsyrar ju hela mitt arbete. 

 
Alla utom lärare I ger intryck av att de inte har något större förhållningssätt till hur 
undervisningen om homosexualitet ska förankras utifrån styrdokumenten. 

 
Ibland kan jag tycka att jag är ganska dålig på att gå och titta i dem här olika styrdokumenten och 
vad det står…Jag måste erkänna att jag har inte gått in och tittat i kursplanen om vad det är som ska 
vara med, det har jag inte gjort. (Lärare C) 

 
Nej, jag har inget förhållningssätt till styrdokumenten mer än att jag tar upp det [homosexualitet] och 
att de [eleverna] får diskutera det. Nej, inte mer än så. (Lärare E) 
 
Jag har inget större förhållningssätt till styrdokumenten i det här med homosexualitet mer än att 
homosexualitet ska tas upp.  (Lärare F) 

 

    
 
 



Att homosexualitet tas upp i sex och samlevnad är för att målpunkterna i kursplanerna, främst de 
lokala kursplanerna som är vad informanterna generellt hänvisar till, säger att homosexualitet ska 
belysas och många av lärarna uppger att det i så fall är utifrån målpunkterna som de förankrar 
undervisningen om homosexualitet. Kursplanerna, oavsett om det är lokala eller nationella, 
förefaller ha tolkats som att homosexualitet ska tas upp även om begreppet homosexualitet inte är 
nämnt. I de lokala kursplanerna finns formuleringar som att eleverna ska ha kännedom om olika 
sexualiteter eller olika sexuella beteenden. Hur det ska arbetas med homosexualitet finns inget 
formulerat om i de lokala kursplanerna i biologi utan i så fall gäller den nationella kursplanen 
eftersom det bara är målpunkterna från den nationella kursplanen som brutits ner till lokala 
målformuleringar. Informanterna, i det här fallet även lärare I, säger däremot inget om att 
homosexualitet ska tas upp si eller så för att styrdokumenten säger att homosexualitet ska tas upp 
på ett visst sätt. Dock ska nämnas att några lärare påpekar att arbetet tar sitt ursprung från 
styrdokumenten.  
  

Förankrar vet jag inte men jag kan säga att vad jag gör i undervisningen måste ju ta sitt ursprung 
någonstans. Det är ju inte bara mina egna påhitt och infall. Jag måste ju luta mig tillbaka mot 
någonting och det är ju styrdokumenten. (Lärare H) 

 
Trots att undervisningen om homosexualitet tar sin utgångspunkt från styrdokumenten kan 
undervisningen influeras från andra håll och göra att innehållet i undervisningen kanske inte 
överensstämmer med styrdokumenten. Lärare B uppger i likhet med lärare H att undervisningen 
utgår från styrdokumenten men efter att läraren och dennes kollegor varit på kurs i sex och 
samlevnad har de tagit med sig idéer från kursen som tillämpas i hela sex- och 
samlevnadsundervisningen. Om arbetet stämmer överens med styrdokumenten har lärarna på 
skola 2 inte sett över så noga. Andra informanter pekar dessutom på att hela sex- och 
samlevnadsundervisningen går ifrån de biologiska aspekterna alltmer för att istället ta upp mer 
kring relationer, samlevnad och sociala aspekter. Detta är något som relateras till att eleverna är 
mer intresserade av relationer, samlevnad och sociala aspekter och inte för att styrdokumenten 
säger något om att undervisningen ska kretsa kring dessa perspektiv. 
 

Det är inte bara sexundervisning utan det är mycket kring den sociala biten, relationer, dilemman 
kring det, sådana saker som kommer in i det här, så det är inte kliniskt så att man läser det så 
[biologiskt], utan mycket mer kring det här sociala samspelet. Det är vad eleverna är intresserade av. 
(Lärare A) 
 
Vi har minskat överhuvudtaget det här biologiska, alltså även kroppsligt. Man pratar givetvis om 
könsorganens olika delar och så men vi lägger inte jättemycket tid på det längre. Utan det är mer 
relationer för det är det som liksom intresserar dem [eleverna]. (Lärare E) 

 
Lärare B är av den uppfattning att man som biologilärare bär med sig en tradition av hur man 
som biologilärare undervisar om homosexualitet som sex och samlevnad i övrigt och det är något 
som förs in i undervisningen, varför styrdokument inte är helt avgörande för hur undervisningen 
om homosexualitet eller sex och samlevnad bedrivs. 
 
 
 
 
 
 

    
 
 



8. DISKUSSION 
 
8.1. Metoddiskussion 
Då mitt syfte har varit att få insikt i hur skolor undervisar om homosexualitet i årskurs 7-9 inom 
sex och samlevnad anser jag att kvalitativa metoder är lämpliga. För att börja med att diskutera 
den kvalitativa innehållsanalysen som metod har den varit användbar för att få fram skollagens 
och läroplanens syn på homosexualitet och vilka formuleringar som finns om detta likväl hur det 
ska arbetas med homosexualitet utifrån kursplanerna i biologi och SO. Att se till hur olika 
begrepp tas upp i styrdokumenten har enligt min åsikt varit ett bra sätt för att kunna analysera vad 
dokumenten säger kring sexualiteter. Det har dessutom varit nödvändigt att se till olika begrepp 
och inte enbart till homosexualitet eller sexuell läggning i och med att dessa begrepp inte 
förekommer i styrdokumenten. Om det inte setts till andra begrepp hade det kunnat bli svårt att få 
fram skollagen och läroplanens syn på sexualiteter och hur det ska arbetas med dessa utifrån 
nämnda kursplaner. Likväl har det varit nödvändigt att se till vad som verkligen sägs i 
dokumenten kring de olika begrepp som det fokuserats på och därefter se till vad som inte 
uttrycks explicit samt vad som inte sägs eftersom det gör att det går att argumentera kring vad 
som uttrycks och inte nämns i styrdokumenten.  
 
Vad angår intervju som metod har denna metod varit användbar för att det gett informanternas 
perspektiv om undervisningen om homosexualitet. Att intervjuerna gjordes enskilt medförde att 
alla lärare kunde komma till tals och berätta från deras perspektiv. Dock har det funnits de 
informanter som pratat mer än andra, varför det har behövt ställas fler frågor och många 
följdfrågor till vissa. Alla frågor i intervjuguiden har däremot inte behövt ställas i och med att 
informanterna självmant börjat diskutera vissa frågor. Vid första intervjun kändes det dock som 
jag fokuserade mer på intervjuguiden och dess frågor än på vad intervjupersonen sa men efter det 
har jag memorerat frågorna bättre, varför jag kunnat släppa papperet med frågorna och kunnat 
fokusera på vad informanterna sagt. Min uppfattning är ändå att frågeguiden har fyllt en funktion 
på så sätt att den varit användbar för att kunna se att jag inte glömt att fråga någon fråga. Ett 
misstag från min sida var emellertid att jag inte frågade de lärare som inte berättat något om de 
belyser hur homosexuella utövar sex att beskriva detta. Det kunde ha bidragit till mer information 
om hur hetero- och homosexualitet omtalas. 
 
Antalet informanter anser jag har varit lagom och hade det varit färre intervjupersoner hade det 
inte gett en lika bred bild om hur det undervisas om homosexualitet inom sex och samlevnad 
eftersom det arbetas olika på skolorna med detta. I och med att undervisningen om 
homosexualitet bedrivs olika kan det anses att det hade behövts fler lärare än nio informanter för 
att kunna få insikt i hur skolor undervisar om homosexualitet inom sex och samlevnad. Fler 
informanter kan emellertid innebära att det är svårt att få en överblick över materialet och att 
viktiga detaljer förbises, varför det inte behöver innebära att fler informanter ger en bättre insikt i 
hur skolor undervisar om homosexualitet inom sex- och samlevnadsundervisningen. Nu har 
materialet varit hanterbart och skillnader och likheter mellan skolorna har påvisats.  
 
Däremot ska påpekas att det enbart genom intervjuer inte kan sägas om undervisningen om 
homosexualitet stämmer i praktiken eftersom det i så fall skulle behövas göras observationer på 
de undersökta skolorna när dessa har sex- och samlevnadsundervisning. Intervjuer kan med andra 
ord bara ge informanternas perspektiv och hur de uppfattar undervisningen om homosexualitet 
inom kunskapsområdet, vars perspektiv och uppfattning jag inte betvivlar. 

    
 
 



8.2. Resultatdiskussion 
 
8.2.1. Styrdokumenten 
Som visats av innehållsanalysen av skollagen och läroplanen framkommer inte någon syn i dessa 
kring sexualitet eftersom sexuell läggning inte är nämnt vid ord. Vidare finns det inte många 
formuleringar uttryckt om sexualitet i styrdokumenten. Inte heller kursplanerna i biologi och SO 
nämner något om vilken eller vilka sexuella läggningar som ska belysas eller hur det ska arbetas 
med olika sexualiteter mer än som diskussion och respekt för olika sexualiteter. Sexuell läggning 
omtalas med andra ord inte explicit i något av styrdokumenten. Ur ett queerperspektiv 
reproducerar däremot styrdokumenten en heterosexuell norm genom att, som Rosenberg pekar 
på, heterosexualiteten inkluderar det som inte faller inom dess norm genom att vara tyst om och 
osynliggöra det.80 Sexuell läggning som homo-, bi- och transsexualitet är därav osynliggjorda i 
dokumenten. Dessa sexualiteter är dessutom osynliggjorda i skolplaner, vilket kan uppfattas som 
att gruppen annan etnisk bakgrund än svensk är ett mer prioriterat område att arbeta med än 
sexualiteter eftersom RFSL hävdar att den gruppen synliggörs i större utsträckning som ett 
område skolan ska arbeta med.81     
 
Utifrån resultatet från intervjuerna har det framkommit att styrdokumenten inte heller är något 
rättsnöre för informanterna. Att det undervisas om homosexualitet på de undersökta skolorna är 
för att kursplanerna tolkats som att homosexualitet ska belysas, men ingen av informanterna 
säger att det undervisas om homosexualitet på ett visst sätt för att styrdokumenten säger att 
undervisningen ska bedrivas på ett särskilt sätt.   
 
8.2.2. Organiseringen av undervisningen om homosexualitet 
Eftersom styrdokumenten inte ses som ett rättsnöre för informanterna kan det har bidragit till att 
det undervisas om homosexualitet på olika sätt mellan de undersökta skolorna, vilket 
framkommit i resultatet. Organiseringen av undervisningen om homosexualitet sker såvida på 
skilda sätt mellan de skolor som studerats, där organiseringen visat sig vara beroende av hur 
respektive skola anordnar sex- och samlevnadsundervisningen. I vilken årskurs eleverna får 
undervisning om homosexualitet är på de undersökta skolorna dock oberoende av hur 
kunskapsområdet organiseras eftersom sex och samlevnad inte anordnas inom en och samma 
årskurs bland skolorna. Det är däremot ovanligt att eleverna får undervisning om homosexualitet 
i sjuan. Inom respektive skola kan så kunskapsområdet anordnas olika inom arbetslagen, varför 
undervisningen om homosexualitet kan organiseras och bedrivas på skilda sätt inom samma 
skola. Resultatet från intervjuerna svarar alltså inte för hur det undervisas om homosexualitet i 
sex och samlevnad på en och samma skola utan hur undervisningen bedrivs inom det arbetslag 
informanterna ingår i. Lärarna inom ett och samma arbetslag kan naturligtvis också bedriva 
undervisning om homosexualitet olika eftersom de informanter som intervjuats talar utifrån hur 
de gör och inte sina kollegor. Av den orsaken kan resultaten till stor del enbart svara för hur 
informanterna undervisar om homosexualitet som kunskapsområdet sex och samlevnad. 
 
Ett annat resultat jag vill lyfta fram från intervjuerna är att alla elever inte fått undervisning om 
homosexualitet. Detta var något som Skolverket fann utifrån sin inspektion av sex- och 
samlevnadsundervisningen. Myndigheten poängterar också i sin granskning att homosexualitet 
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behandlas som en separat del i sex och samlevnad samt att homosexualitet tas upp på ett 
oplanerat sätt.82 Skolverkets granskning bekräftas och bekräftas inte utifrån de skolor som ingår i 
denna granskning. Homosexualitet lyfts på de undersökta skolorna fram på ett planerat sätt 
eftersom informanterna uppfattat att homosexualitet ska belysas utifrån kursplanerna och det 
undervisas om homosexualitet. Oplanerade tillfällen förekommer då lärarna måste bemöta frågor 
om homosexualitet. Flertalet av informanterna separerar homosexualitet som en egen del i sex- 
och samlevnadsundervisningen istället för att integrera homosexualitet i hela kunskapsområdet. 
 
8.2.3. Informatörer  
På ungefär hälften av de skolor som undersökts bjuder skolorna in en homosexuell person för att 
föreläsa om homosexualitet, som ofta är en informatör från RFSL. Vad jag vill påvisa utifrån 
resultatet är att det inte är helt oproblematiskt att bjuda in en informatör. Dels gör de skolor som 
enbart belyser homosexualitet genom att bjuda in en homosexuell person sig beroende av att 
denna person kommer. När informatören inte dyker upp har det visat sig att hela undervisningen 
om homosexualitet faller. Dels markeras homosexualitet ut som något speciellt, vilket bara två 
lärare uppgivit att de är medvetna om. På så sätt framstår inte homosexualitet som något lika 
naturligt som heterosexualitet, vilket informanterna uttryckt att de framställer homo- och 
heterosexualitet som.  
 
Vad jag också vill framhålla och som berör resultatet om att skolorna bjuder in informatörer är att 
det är ett sätt till att försöka nå de elever som har fördomar om att homosexuella ska vara på ett 
visst sätt. Som visats i resultatet uppfattas detta av lärare I inte vara bra för att några av de 
homosexuella personer som bjudits in till skolan bekräftat att de är på ett sätt som fördomarna 
framställer homosexuella. Detta framstår som att homosexuella inte får vara på ett speciellt sätt 
inom skolans ramar. Det visas så finnas en heteronormativitet där homosexualitet är acceptabelt 
så länge homosexuella uppvisar att de inte är speciella till sitt sätt och kan ingå i det som anses 
normalt men när homosexuella är på ett speciellt sätt är det inte godtagbart. 
 
8.2.4. Lärarnas förhållande till läroböckerna i undervisningen 
Nysäter hävdar att de biologiböcker som hon undersökt tar heterosexualiteten för given och att 
heteronormativiteten underbyggs genom skildringar av elever som heterosexuella.83 RFSL anser 
att de biologiböcker som organisationen granskat (och som används på flertalet av de skolor som 
informanterna representerar) kan försvåra HBT-ungdomars komma-ut-process då saklig 
information och en fördömande bild av homo-, bi- och transpersoner visas.84 Vad jag vill föra 
fram från resultatet av intervjuerna är att läroböcker utesluts av mer än majoriteten av lärarna i 
undervisningen om homosexualitet, men det är inte för att lärarna uppfattat att böckerna står för 
en heteronormativitet eller att de kan försvåra homosexuellas (och andra icke heterosexuella) 
elevers komma-ut-process. Visserligen finns det de informanter som finner att böckerna är fattiga 
på information om homosexualitet och att det uppvisas en fördömande bild av homosexuella. Att 
ingen av informanterna inte har något förhållande till läroböckerna beror däremot överlag på att 
undervisningen om homosexualitet är upplagd på ett sätt där böcker inte anses nödvändiga att 
använda.  
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8.2.5. Homosexuell identitet 
Ifråga om hur den homosexuella identiteten omtalas av informanterna vill jag påpeka att det finns 
några få lärare som inte talar om homosexualitet som en fast identitetskategori. Lärare H på skola 
8 lyfter i undervisningen fram att vad som gör någon homosexuell är beroende av hur och vem 
som anser att något är homosexuellt. Likväl försöker lärare I på skola 9 i sin undervisning 
medvetengöra eleverna om att uppdelningen hetero- och homosexualitet inte kan göras på grund 
av att sexualiteter inte är några avgränsade identitetskategorier. I likhet med Ambjörnsson ser de 
sexualiteter som något mångtydigt, relationellt och flytande85 medan övriga lärare visat sig 
omnämna den homosexuella identiteten som statisk eftersom homosexualitet framställs som 
något man föds med och inte kan ändra på eller att homosexuell är något man bara blir.  
  
8.2.6. Osynliggörande av homosexualitet 
Utifrån vad som framkommit från informanterna tas homosexualitet i regel upp under ett till två 
tillfällen i sex och samlevnad. Därmed osynliggörs homosexualitet. Homosexualitet osynliggörs 
vidare på så sätt att det inte är något som diskuteras i någon större utsträckning på skolorna. I den 
mån kan det ses som att skolorna utifrån Rosenbergs syn inkluderar det avvikande genom att 
osynliggöra och inte nämna det avvikande.86   
 
Olsson och Centerwall menar att det finns en tysthet om HBT-frågor i skolan som i sin tur kan 
medföra att HBT-elever bland annat får brist på information och förebilder att identifiera sig 
med.87 Gilljam för ett liknande resonemang där hon framför att homosexuella inte får samma 
stöd i sin identitetsutveckling som heterosexuella om homosexualitet inte synliggörs i skolan.88 
Som en följd av dessa resonemang kan det sägas att flertalet av informanterna inte ger 
homosexuella elever samma stöd som heterosexuella elever i sin identitetsutveckling. At
osynliggöra homosexualitet bidrar knappast heller till en attitydförändring och ett mi
diskriminering av homosexuella, som Skolverket i sitt referensmaterial till sex- och 
samlevnadsundervisningen uppger är något skolan ska göra genom att undervisa om 
homosexualitet.

t 
nskande av 

                                                

89 Dock finns det bland de skolor som här granskats lärare som integrerar 
homosexualitet i hela kunskapsområdet, som skola 2, eller som integrerar homosexualitet i den 
ordinarie undervisningen, vilket lärare I på skola 9 gör i sin SO-undervisning. Mot denna 
bakgrund vill jag betona att det finns skolor där lärare synliggör homosexualitet mer än lärare på 
andra skolor och som därmed kan bidra till att ge homosexuella elever mer stöd i sin 
identitetsutveckling samt påverka attityden gentemot homosexualitet i större utsträckning. 
    
8.2.7. Exkludering av homosexuella elever 
Eftersom det är osäkert om alla informanter tar upp eller inte belyser hur homosexuella utövar 
sex kan det inte avgöras om det i undervisningen i sex och samlevnad finns en uppdelning i det 
som Rosenberg uttrycker vi-dem, där det som faller inom den normerande heterosexualiteten är 
vi och det som avviker är dem,90 eller att den normerande heterosexualiteten osynliggör andra 
sexuella uttryck, som Ambjörnsson menar.91 Det har däremot visat sig i resultatet att en lärare på 

 
85 Ambjörnsson (2006), s. 140 
86 Rosenberg (2002), s. 102 ff 
87 Olsson och Centerwall (2005), s. 152 f 
88 Gilljam (2004), s. 99 
89 Centerwall (2000), s. 29 
90 Rosenberg (2002), s. 102 ff 
91 Ambjörnsson (2006), s. 85 ff 

    
 
 



en skola tar upp hur homosexuella har sex medan andra medvetet exkluderar hur homosexuella 
utövar sex för att eleverna inte anses mogna att få undervisning om det. Utifrån detta kan det 
sägas att eleverna är mogna för att få en genomgång om hur heterosexuella gör barn eftersom i 
stort sätt alla elever får undervisning om detta. 
 
Vidare finns det en exkludering av homosexuella elever på så sätt att trots flertalets informanters 
kännedom om att alla elever inte är heterosexuella har det nämnts att det ägnas mer kring 
heterosexuella aspekter och att det existerar en heteronormativ undervisning. Detta ursäktas med 
att heterosexuella aspekter som samlag, befruktning och graviditeter är sådant som tar upp stor 
del av undervisningen och heterosexualitet är det vanliga och normgivande. Mot bakgrund av 
detta bekräftas Lundgrens och Sörensdotters linje om att skolans undervisning i sex och 
samlevnad utgår kring ett heterosexuellt perspektiv.92 Olsson och Centerwall visar på liknande 
resonemang där de menar att skolan för en uteslutande pedagogik där heterosexualitet är det 
givna,93 varför detta också bekräftas. Generellt reproduceras alltså heterosexualiteten som det 
givna av många av informanter på de undersökta skolorna.  
 
8.2.8. Lärarnas förankring av undervisningen om homosexualitet 
Ifråga om hur lärarna förankrar undervisningen om homosexualitet hos eleverna vill jag 
understryka att endast en av de lärare som intervjuats anser att den metod som används i 
undervisningen är av betydelse. Desto fler informanter framhåller deras förhållningssätt till 
eleverna, där det bland annat nämnts att man som lärare måste kunna bemöta frågor om 
homosexualitet och skapa relationer och respekt gentemot eleverna.   
 
Gilljams linje är att elever kan säga nedsättande kommentarer om homosexuella utan att det 
bemöts av lärare.94 Utifrån intervjuerna med lärarna har det framkommit att Gilljams uppgifter 
delvis stämmer. Det bekräftas att elever uttrycker förolämpningar om homosexuella, men detta 
bemöts av informanterna. Dock har det visat sig finnas informanter som menar att eleverna måste 
få tycka som de gör om homosexualitet men lärarnas uppgift är att ifrågasätta varför de tycker 
som de gör.  
 
Avslutningsvis har det utifrån de undersökta skolorna påvisats att en del lärare som intervjuats 
anser att man inte kan nå alla elever. En orsak sägs vara att elever lider brist på mognad för att de 
inte vaknat sexuellt eller nyligen vaknat sexuellt, vilket främst pekas ut vara killar, för att de inte 
har någon referens till kärlek eller sexualitet. 
 
8.3. Avslutande diskussion och slutsatser 
Resultatet som berör hur skolor undervisar om homosexualitet inom sex och samlevnad i årskurs 
7-9 kan inte stå helt och hållet för hur undervisningen bedrivs inom alla skolor på detta stadium. 
Studien kan enbart tala för hur undervisningen utövas inom de skolor som undersökts och främst 
utifrån hur mina informanter bedriver undervisningen. Andra skolor och lärare skulle med andra 
ord kunna bedriva undervisningen om homosexualitet på ett annat sätt i och med att det visat sig 
att de skolor som undersökts och de lärare som intervjuats belyser homosexualitet olika. 
Samtidigt kan det i undervisningen utifrån andra skolor och med andra lärare säkerligen påvisas 
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likheter med det som här framkommit eftersom det finns likheter mellan de skolor som har 
undersökts och informanternas uppgifter.  
 
En av slutsatserna i denna uppsats är att styrdokumenten reproducerar en heterosexuell norm. 
Från resultatet av intervjuerna är en slutsats att skolorna som undersökts undervisar om 
homosexualitet på olika sätt inom sex och samlevnad med det gemensamma att lärarna som 
intervjuats i undervisningen om homosexualitet lägger upp undervisningen på ett sätt där 
läroböcker mer eller mindre utesluts och styrdokumenten inte ses som ett rättsnöre för 
undervisningen. Följaktligen är en slutledning att det finns en problematik med undervisningen 
om homosexualitet på de skolor där undervisningen kretsar helt kring att en homosexuell person 
bjuds in eftersom undervisningen kan falla helt och hållet om informatören inte kommer och 
homosexualitet markeras dessutom ut som något speciellt. Ytterligare en slutsats är att 
heterosexualiteten generellt inom sex och samlevnad bland informanterna tas för given och 
vanligen omtalas den homosexuella identiteten som en fast identitetskategori. En sista slutledning 
är att flertalet av de lärare som intervjuats osynliggör homosexualitet inom sex- och 
samlevnadsundervisningen likväl som homosexuella elever i regel exkluderas från 
kunskapsområdet trots en medvetenhet om att det kan finnas homosexuella elever. Majoriteten av 
informanterna ger inte homosexuella elever samma stöd som heterosexuella elever i sin 
identitetsutveckling och det bidras inte i någon större utsträckning till en attitydförändring om 
homosexualitet och ett minskande av diskriminering av homosexuella. Nyttan av det som 
framkommit kan alltså sägas vara att om skolan ska medverka till en attitydförändring om 
homosexualitet och ett minskande av diskriminering av homosexuella krävs att homosexualitet 
inom sex och samlevnad inte osynliggörs genom att belysas vid ett eller två tillfällen. Dessutom 
behövs homosexualitet integreras i undervisningen för att inte märkas ut som något speciellt. För 
att inte exkludera homosexuella elever från sex- och samlevnadsundervisningen och för att ge 
homosexuella elever samma stöd som heterosexuella ungdomar i sin identitetsutveckling behövs 
det inom kunskapsområdet frångå att heterosexualitet är det givna men homosexualitet behövs 
också belysas i större utsträckning. Med detta avser jag inte enbart att det är upp till lärare i 
årskurs 7-9 att synliggöra homosexualitet utan det är lika mycket upp till lärare som undervisar i 
de tidigare årskurserna eftersom de kan påverka elever i tidig ålder. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 



 
9. FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
Eftersom fokus varit på homosexualitet i denna uppsats och sexualiteter som bi- och 
transsexualitet är mer osynliggjort än homosexualitet är ett förslag att gå vidare med att se hur 
skolor belyser dessa sexualiteter inom sex- och samlevnadsundervisningen. Likväl kan det 
belysas hur homosexualitet tas upp inom andra årskurser än årskurs 7-9.  
 
Genom att det i min undersökning ingår fler biologilärare än SO-lärare kan ett sätt att gå vidare 
vara att intervjua ett lika stort antal biologi- och SO-lärare för att se om homosexualitet lyfts fram 
olika mellan dessa ämnen. Vidare finns alternativet att till skillnad mot denna uppsats se till 
undervisningen om homosexualitet inom sex och samlevnad men utifrån ett elevperspektiv eller 
att belysa hur det inom skolan undervisas om manlig respektive kvinnlig homosexualitet eftersom 
denna studie är riktad mot hur homosexualitet generellt tas upp inom sex och samlevnad.    
 
I och med att det genomförts undersökningar om hur biologiböcker framställer sexualiteter vill 
jag ge förslag om att bortse från dessa och istället göra undersökningar om hur sexualiteter 
framställs i exempelvis läromedel i SO eller svenska eller jämföra läromedel i olika ämnen.  
 
Skolverket gick i år ut med att kursplanerna både för grundskolan och gymnasieskolan skulle ses 
över för att stärka HBT-frågor i sex- och samlevnadsundervisningen. Målen för sex- och 
samlevnadsundervisningen beräknades vara klara i november 2006. Det kan därav vara intressant 
att se till vad kursplanerna säger om och hur dokumenten därefter tar upp HBT-frågor.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrund 
I vilka ämnen undervisar du i ? 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Vad har du för utbildning om homosexualitet? 
 
Organisering 
Berätta om hur ni på skolan organiserar undervisningen om homosexualitet? 
Hur visar sig homosexualitet i era lokala dokument? 
Hur upplever du organiseringen om undervisningen om homosexualitet? 
 
Undervisning 
Berätta om hur du brukar undervisa om homosexualitet? 
Hur upplever du att det är att undervisa om homosexualitet? 
Hur undervisar du om heterosexualitet? 
Vilken kunskap vill du förmedla till eleverna om homosexualitet? 
Berätta om hur du gör för att nå fram till eleverna med din undervisning? 
 
Läromedel 
Vilka läromedel används för undervisningen om homosexualitet? 
Vad sägs om homosexualitet i läroboken? 
Hur förhåller du dig till det som läroboken säger om homosexualitet? 
 
Styrdokument 
Hur har ni på skolan tolkat att arbetet med homosexualitet ska ske utifrån styrdokumenten? 
Hur förankras styrdokumenten i undervisningen om homosexualitet? 
Vilken syn på homosexualitet tycker ni på skolan att styrdokumenten har? 
 
Övrigt 
Hur kan undervisningen förbättras? 
Vill du tillägga något mer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 



Bilaga 2 
 
Biologiböcker som RFSL Ungdom rekommenderar, anser olämpliga och bör förbjudas i 
skolan 
 
Böcker som rekommenderas av RFSL Ungdom  
Biologi Spektrum (2001), Lärarhandledning, andra upplagan, Fabricus, Almqvist & Wiksell  
Biologi Spektrum (2001), andra upplagan, Fabricus, Holm, Mårtensson, Nilsson, Nystrand, 
Almqvist & Wiksell 
 
Olämpliga böcker enligt RFSL Ungdom 
Biologi (2000), första upplagan, Henriksson, Gleerups NO 
PULS Biologi (1999), första upplagan, Andréasson, Bondesson, Gedda, Johansson, Zachrisson, 
Natur & Kultur 
Biologi för högstadiet (1988), Försök och fakta, andra upplagan, Liber  
Biologi för högstadiet (2000), andra upplagan, Gleerups 
Biologi 2 System 82 (1981), första upplagan, Nilsson, Ohlsson, Roth, Almqvist & Wiksell 
Biologi (1981), högstadiet, tredje upplagan, Boierth, Nordling, Öhman, Almqvist & Wiksell 
Kunskapsträdet Biologi (2000), Nordling Erik, Fourén Åke, Eklunds Förlag  
 
Böcker som bör förbjudas i skolorna enligt RFSL Ungdom 
Liv- om växter, djur och människokroppen (2001), andra upplagan, Beijer, Almqvist & Wiksell 
PULS, 4-6 Biologi (1997), lärarpärm, första upplagan, Andréasson, Natur & Kultur, 1997  
BIOS (1989), första upplagan, Andréasson, Bondesson, Forsberg, Gedda  
PULS, 4-6 Biologi (1996), elevbok, första upplagan, Edqvist, Andréasson, Natur & Kultur 
Fördjupningsboken 2-3 Biologi (1989), Andréasson, Bondesson, Edström, Forsberg, Gedda, 
Luksepp, Zachrisson, Natur&Kultur 
Biologi för grundskolans senare årskurser LPO 94 (2001), första upplagan, Linnman, 
Wennerber, Carlsten, Magnusson, Liber 
Biologi 2:3 faktabok (1985), tredje upplagan, Arenlind, Wilhelm, Pogo pedagog 
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