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Abstrakt 
 
Denna uppsats är en diskursanalys som granskar läromedel i biologi, riktade till grundskolans 
senare år, utifrån den värdegrund som satts upp av Skolverket angående diskriminering och 
kränkningar i skolan. Analysen utgår ifrån Foucaults idé om talets makt som skapar relationer 
och begränsningar, samt queerteori, heteronormativitet och Yvonne Hirdmans genussystem. 
Studien består av fem läromedel från olika förlag och publiceringsår. I diskussionen dras 
slutsatsen att nästan alla analyserade läromedel bryter mot värdegrunden genom att 
diskriminera och kränka de personer som inte har en heterosexuell läggning därför att det råder 
en stark heteronormativ norm i läromedlen. Det finns en hierarki i relationen mellan 
heterosexualitet och homosexualitet. Studien visar även att det finns en hierarki inom 
homosexualiteten då den porträtteras. Den manliga homosexualiteten får det största utrymmet 
medan den kvinnliga nämns i en betydligt mindre utsträckning, och ibland inte alls. 
 
Nyckelord: Läromedelsanalys, diskursanalys, queerteori, genussystem, homosexualitet, 
heteronormativitet. 
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"Ett ord som en människa fäster sig vid 

kan verka i oberäknelig tid 

Det kan framkalla glädje till livets slut 

det kan uppväcka obehag livet ut 

Ja, det påverkar livet på jorden, 

så slarva inte med orden!" Alf Henriksson 

 

 

1. Inledning 

Sommaren står runt hörnet med sina festivaler och andra festligheter. Stockholm Pride 

festival har varit ett stående inslag i Sommar-Sverige sedan 1979 då RFSL arrangerade den 

första ”homosexuella frigörelseveckan” som en hyllning till att homosexualitet tagits bort från 

Socialstyrelsens lista över mentala sjukdomar.1 Stockholms gator fylls av glädje och våra 

politiker talar inför massorna om allas lika värde och vikten av att stå upp för och försvara 

varandras olikheter. Under en vecka vajar regnbågesfärgade flaggor och människor visar stolt 

upp sin sexuella läggning och kärlek till varandra.  

 

Sverige är ett av världens mest jämställda länder med lagar och förordningar som ska skydda 

mot diskriminering och trakasserier. Men skrapar man på ytan syns en annan värld där en 

självklar acceptans för individens sexuella läggning inte är så självklar som vi gärna vill ge 

sken för. Okunnighet driver människor till ett hat och rädsla för vad de inte förstår och 

brottsstatistiken visar att just hatbrott mot homosexuella har ökat i vårat samhälle.2 

 

Sexualitet har alltid funnits i människan, men acceptansen för den har skiftat genom historiens 

gång. Den har länge varit belagd med skuld och skam i hopp om att rädda mänskligheten från 

en moralisk undergång förutspådd av både kyrkan och vetenskapsmännen. Det har stadgats en 

heteronormativ norm som ska följas av samtliga, och allt avvikande beteende från denna norm 

har inte mötts med varken vänlighet eller förståelse.3   

 

                                                
1 P3 Dokumentär; Om ockupationen av socialstyrelsen. 09-03-22.  
2 Rapport 2007:17 från Brottsförebyggande rådet. 2006 - En sammanställning av polisanmälningar med 
främlingsfientliga, - islamofobiska, antisemitiska och homofobiska motiv. 
3 Centerwall, Erik. ”Med moralen som styrmedel – historiska perspektiv på sexualundervisning.” ur Hela livet. 
50 år med sex- och samlevnadsundervisning. 2005. 
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Så hur bör man ställa sig till homosexualitet? Är det någonting avvikande från normen, eller 

ett alternativ till den, eller helt enkelt en del av den? Att inte dras sexuellt till det motsatta 

könet har skapat problem för människor genom alla tider. Frågan kring homosexualitet är 

fortfarande, år 2011, en het debattfråga som engagerar människor från alla samhällsklasser. 

Man är antingen för eller emot de människor som trotsar den heterosexuella normen och 

älskar en människa av samma kön. År 2008, den 5 juni utfärdade riksdagen följande beslut; 

en diskrimineringslag som förbjöd annorlunda behandling på grund av sexuell läggning: 

 
 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra  
 sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande  
 identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-  
 ning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.4 
 

Homosexualitet återfinns inom alla skikt som bygger det svenska samhället och är en av 

många hjärtefrågor vi försöker besvara då vi tillsammans försöker bygga ett Sverige som är 

jämställt och tolerant mot alla. Självklart innefattar detta skolans värld. Läran i och om 

jämställdhet, jämlikhet och acceptans är tre tunga punkter i skolans värdegrund och står alla 

inskrivna i styrdokumenten som något alla i skolans värld aktivt måste arbeta med varje dag 

för att utrota ignorans och okunnighet. För att uppnå detta behöver skolan läromedel som 

främjar budskapet om allas lika värde. I denna uppsats ska jag undersöka om detta är fallet.  

 

 

2. Syfte och Problemställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur läromedel inom biologi upprätthåller skolans 

värdegrund som säger att skolan ska arbeta mot alla former av kränkande behandling och 

diskriminering.  

 
”läraren skall /…/ i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka 

alla former av kränkande behandling. /…/ Alla som arbetar i skolan skall /…/ aktivt motverka trakasserier och 

förtryck av individer.”5 

Skollagen 1985:1 100. 1 kap. 2 § aktivt motverka alla former av kränkande behandlingar såsom mobbning och 

rasistiskt beteende. 14 kap. 2 § Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och 

förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem. 

                                                
4 Utkom från trycket den 25 juni 2008 http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9910433.htm 2011-04-28. 
5 Skolverket 2006a, s. 10-11 och Skolverket 2006b, s.15.  
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Genom att genomföra en läromedelsanalys av läromedel i ämnet biologi för grundskolans 

senare år vill jag undersöka hur olika sexuella läggningar behandlas och omnämns. Denna 

undersökning är befogad då det står i kursplanen för Naturkunskap årskurs 7-9 att elever ska 

lära sig om ”människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, 

relationer, kärlek och ansvar.”6 Ens sexuella läggning är en stor del av en människas liv och 

det är viktigt att unga människor får en rättvis och ickedömmande bild av mänsklig sexualitet 

samt olika sexuella läggningar genom de läromedel som används i undervisningen. Jag 

kommer inte att utföra analysen i termer av om det framställer en riktig eller felaktig bild av 

ickeheterosexualitet. Jag kommer heller inte ta ställning om det skrivs för mycket eller för lite 

om andra sexuella läggningar än den heterosexuella. Mitt primära mål är att ta reda på hur 

olika sexuella läggningar framställs samt vad som tas för givet inom relationer och vem som 

kan (och får) älska och ha sex med vem.  

 

Frågor som analysen utgår från är: 

 

• Hur behandlar läromedel den heteronormativa sexualiteten?  

• Hur omnämns olika sexuella läggningar? 

• Hur behandlas relationen mellan homosexualitet och heterosexualitet?  

 

3. Teori och Metod 
Metoden som analysen bygger på utgår ifrån en diskursanalys som bygger på en kvalitativ 

metod som innehåller närläsning av valda delar i materialet, analys och tolkning av de olika 

läromedlen. Analysen är inspirerad av queerteori och tankar kring heteronormativitet, vilken i 

sin tur bland annat bygger på Michel Foucaults analys av sexualitetens historia.  Till detta 

utgår jag även från ett genusperspektiv inspirerat av Yvonne Hirdmans teori om dikotomi och 

hierarki. 

  

3.1 Queerteori, heteronormativitet och Yvonne Hirdmans genussystem. 

Queerteori bör per definition inte definieras, då teorin bygger på tankar om att vara queer 

betyder att man inte ska placeras i ett förbestämt och definierat fack. Jag ämnar därför inte på 

egen hand förklara begreppet queer, utan förlitar mig på erkända forskare och queerteoretiker 

                                                
6 Skolverket.se 2011-04-07. 
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att stå för beskrivandet av denna teori. 

Håkan Larsson och Maria Rosén säger i sin underlagsrapport till Skolverket ”I enlighet med 

skolans värdegrund?” att ordet queer från börja är ett engelskt ord, som enligt ordboken 

betyder ’konstig’, ’egendomlig’, ’besynnerlig’ och ’säregen’. Det var homoaktivister och 

andra radikala grupper i USA som i slutet av 1980-talet först började använda ordet. Ordet 

började senare utvecklas och användas av två grenar, queeraktivismen, en politisk rörelse 

samt queerteorin som är dess akademiska motsvarighet. Ordet kom in i den svenska akademin 

i mitten av 1990-talet och har sedan dess återfunnits i en rad studier som behandlar olika 

samhällsfenomen. Vidare menar Larsson och Rosén att queer inte ska jämställas med en 

identitet, utan snarare ett kritiskt förhållningssätt till det normativa. ”Meningen är inte att 

fastställa vissa sexuella läggningars essentiella särart vid sidan av den dominerande 

heterosexualiteten, utan att syna det system av normer och behandlingar som skapar 

utanförskapet.”7  

Tiina Rosenberg är av samma mening. Hon menar att queerteorin under 1900-talet: 

”fokuserat spänningsförhållandet mellan det heterosexuella och homosexuella, samt ifrågasatt sexuella 

definitioner i allmänhet och heteronormativa köns/genusidentiteter i synnerhet. Centralt för queerteorin är att 

betrakta sexualiteten som socialt, historiskt och geografiskt konstruerade. Queerteori söker därmed ingen 

ursprungssexualitet eller annat idylliskt ur-ursprung utan fokuserar den heterokulturella dominansen som en 

förtryckninsmekanism.”8  

Inom queerteori är heteronormativitet ett centralt begrepp. Vad som menas är helt enkelt 

antagandet om att alla är heterosexuella och att det är det normala sättet att leva och vara. 

Detta antagande är produkten av ett historisk, kulturellt och socialt samanhang.  

Queerteoretiker menar inte att heterosexualitet och heteronormativitet är synonymer, utan 

snarare att heteronormativiteten handlar om heterosexualitet i en förväntad form. Don Kulick, 

professor i antropologi vid New York University, anser att: 

”poängen är /…/ att heterosexuella kvinnor och män ska fundera över hur de ser på heterosexualitet. På hur deras 

antagande om att heterosexualitet är självklar och naturlig omsätter sig i tal och handling som kränker och 

diskriminerar alla som inte är heterosexuella./…/ de institutioner, handlingar och inställningar som insisterar att 

samhället, kulturen, historien och människosläktets fortlevnad grundar sig i heterosexualitet. Heteronormativitet 

                                                
7 Larsson, Håkan & Rosén Maria. En granskning av hur sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. 
Underlagsrapport till Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund?” s. 8. 
8 Rosenberg, Tiina. Queerfeministisk agenda. 2002. s. 63.  
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är allting i samhället som ser till att heterosexualitet framstår som självklar och att folk tillägnar sig en 

heterosexuell identitet”9 

Hirdman menar att genussystem bygger på två bärande bjälkar, eller lagar om man hellre vill 

tänka i de banorna. Hon argumenterar för att kvinnor systematiskt blir undergivna på grund av 

att genussystemen bygger på principerna dikotomi och hierarki. Med dikotomi menas de I-

särhållande lagarna att manligt och kvinnligt ska I-särhållas och därmed inte blandas. Lägg 

sedan ihop detta med hierarkin, där mannen är satt som norm och därmed över kvinnan så blir 

resultatet att kvinnor hamnar i underläge. Detta sker medvetet, men framförallt också 

undermedvetet.10.  

 

Teorin i denna uppsats är inspirerad av detta förhållningssätt, som menar att mannen är 

normen och överlägsen kvinnan, och ämnar undersöka om även detta går att återfinna inom 

homosexualiteten. Trots att homosexuella män och kvinnor inte umgås i kärleksrelationer på 

samma sätt som ett heterosexuellt par, så är det ändå männen som sätter normen för det 

homosexuella paret, då dessa är mest framträdande, upprörande, diskuterade och 

problematiserade, och den kvinnliga homosexualiteten kommer i skymundan, om det ens 

uppmärksammas. Det finns även en dikotomi mellan homo och heterosexualitet. Den ena kan 

inte existera utan den andra, då de bygger på varandra för att kunna definieras. I detta fall som 

norm vs. avvikande från normen.  

 

3.2  Diskursanalys 

Diskurs, och diskursanalys är två svårarbetat begrepp då det finns en mängd definitioner av 

skilda filosofer och forskare. Debatten i ämnet brukar delas in i två huvudinriktningar, en 

fransk och en anglosaxisk. För att kunna begränsa mitt arbete har jag därför valt att arbeta 

utifrån det förstnämnda, där Michel Foucaults går i fronten med definitionen att diskurs är 

hela den praktik som frambringar en viss typ av yttrande,11 ”En diskurs kan beskrivas som ett 

regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har 

rätt att uttala sig som auktoritet”12. Denna analys utgår därför ifrån att en diskurs är det språk, 

som i sin tur resulterar i tankar och värderingar, vi använder för att beskriva och förklara vår 
                                                
9 Kulick 2005, s.22 & 27 
10 Hirdman, Yvonne. ”Genussystem- reflektioner kring kvinnors sociala underordning” Kvinnovetenskaplig 
tidskrift 1988:3. 
 
11  Bergström,Göran &  Boréus, Kristina. Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och         
diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. 2001 s.309. 
12 Bergström & Boréus. 2001 s. 309 
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samtid och de fenomen som återfinns inom den. ”Språket återger inte verkligheten direkt och 

på ett enkelt sätt utan bidrar snarare till att forma den”.13  

 Diskursen är till skillnad från ”en objektiv verklighet” (som diskursanalytiker argumenterar 

inte existerar) inte ett statiskt stadium, utan snarare en konstant skiftande idévärld som 

ständigt omorganiserar människorna inom det. ”Istället för att uppfatta idéer som 

återspeglingar av den materiella verkligheten, kan man se det som att idéerna förutsätter ett 

språk som i sin tur organiserar den sociala verkligheten.”14  

Michel Foucault hävdar i sitt sista verk Sexualitetens historia 1978 att språk, eller som han 

valde att utforma det: talet, är makt. Det är med språket vi bestämmer vad som är normalt 

samt vad som är avvikande. ”Vi menar att /…/ i diskursbegreppet ryms ett maktperspektiv”. 

Foucault menar att när diskurser skapas leder det till att människor kontrolleras, vilket sker 

genom ett antal procedurer som sammantaget kan kallas för utestängningsmekamismer. Makt 

är inget som utövas av ett subjekt eller mot ett visst subjekt, utan utvecklas i relationen mellan 

människor och innebär begränsningar för vissa, möjligheter för andra /…/ exempel på sådana 

utestängningsmekanismer är när något bli förbjudet, definieras som sjukt eller inte sjukt, är 

tradition eller inte tradition, ses som rätt eller fel.”15  

 

4. Material och Avgränsning  

Uppsatsen är avgränsad till läromedel inom biologi framtagna för grundskolans senare år. Det 

är under denna period som sex och samlevnad tas upp i läroplanen samt i kursplanen. 

Undersökningen börjar i 1900-talet för att det är nu som Sverige hamnar i skolbänken på 

riktigt och läromedlen börjar komma ut till den stora massan. Materialet har sedan stramats 

ihop hårdare för att enbart inkludera läromedel publicerade efter 1994. Detta för att det är nu 

som den nya läroplanen utkom och då denna analys utgår ifrån den värdegrund som utformats 

i denna läroplan måste de analyserade läromedlen ha tillkommit efter detta.  Valet av 

läromedel började i ett slumpmässigt urval av läromedel som publicerats efter 1994. Då det 

finns ett oöverskådligt antal läromedel på den svenska marknaden valdes läromedlen för 

denna undersökning ut av tillgängligheten till dessa på olika pedagogiska institutioners 

bibliotek. Dessa läromedel presenteras i bilaga A. Många läromedel i det första urvalet är 

författade av samma person/personer vilket gör deras texter snarlika och även i vissa fall 

identiska vilket resulterat i deras bortfall från vidare analys. För att få en så stor spridning som 

                                                
13 Bergström & Boréus. 2001 s. 305 
14 Bergström & Boréus. 2001 s. 305 
15 Foucault, Michel. Sexualitetens historia band 1 Viljan att veta. 2002.  
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möjligt av vilket meningsutbud som framkom i läromedlen valdes därefter fem läromedel ut 

som representerade majoriteten av olika förlag, författare och publiceringsår.  

Sexualundervisningen är ett obligatoriskt kapitel inom läromedel riktade för 

biologiundervisning i skolans senare år. Dessa kapitel varierar dock i både längd och innehåll 

vilket har legat till grund för vidare gallring bland läromedlen för denna analys. Det är endast 

läromedel som aktivt behandlar homosexualitet som är analyserade i denna uppsats. Jag utger 

mig inte för att ge en generell bild av läromedel, utan snarare punktbelysa vilket 

meningserbjudande specifika läromedel ger sina läsare.  

 

5. Bakgrund 

Det har gjorts en del forskning kring läromedel och hur dessa behandlar viktiga 

samhällsfrågor. Även homosexualitet, eller snarare hur HBT- personer (homo, bi och 

transexuella) framställs har varit på agendan i ett antal statliga undersökningar sedan 

ombudsmannen HomO, mot diskriminering på grund av sexuell läggning, instiftades 1 maj 

1999. Det har dock varit svårt att hitta forskning som behandlat båda delarna, det vill säga hur 

homosexualitet behandlas i läromedel. 

 

Nedan presenteras delar av aktuell nationell forskning kring homosexualitet samt 

internationell forskning rörande läromedel och dess roll i klassrummet. Det presenteras även 

nationella myndighetsrapporter som behandlar HBT personers situation i samhället och den 

svenska skolan. Vidare följer ett avsnitt som visar hur ämnet Sex- och samlevnad fick sin 

plats i den svenska skolans styrdokument. Den forskning som presenteras är befogad då den 

ger en vidare förförståelse för det ämnet och de frågeställningar som denna uppsats söker 

svara på samt den diskussion som följer.  

 
5.1 Tidigare forskning 

5.1.1 Nationell forskning kring homosexualitet 

Denna forskning är medtagen då homosexualitet är ett av de överhängande ämnen som 

behandlas i analysen.  

 

Jens Rydström arbetar inom ramarna för ett projekt vid Stockholms universitet vid namnet 

Stat och individ i Välfärdsstaten och har sammanställt en kortfattad översikt över 

homosexualitetens historiografi, både svensk och internationell i sin avhandlig ”Översikt 
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Homosexualitetens historia- ett försummat forskningsfält.” Denna forskning kom till då han 

ansåg att forskningen kring homosexuallitet, som är ett historiskt fenomen i många länder, 

ligger efter i Sverige. Han vill därför dra igång forskningsfältet för att ”belysa problem kring 

en kulturs genusrelationer, medikaliseringen av samhällsdebatten, nationell identitet, social 

kontroll osv.” Hans forskning har, istället för att rikta sig mot forskning kring orsaken till 

homosexuallitet, valt att vinklas sin forskning mot dem homosexuellas frigörelsesträvan. Han 

delar in sin forskning i tre grenar, kompilatioisk ”ourstory”, problematiserande traditionell 

historieskrivning och den konstruktivistiska ansatsen. Dessa angreppssätt, som Rydström har 

valt att kalla det existerar alla vid sidan av varandra, men formuleras vid olika tidpunkter. 

Rydströms forskning sträcker sig från 1970-talet fram till idag.  

 

Skolverket utfärdade en granskning i hur sexuella läggningar behandlas i läromedel inom 

olika ämnen i skolan, däribland biologi, historia, religion och samhällskunskap. Denna 

granskning ingick sedan i Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund?” I 

granskningen kommer docent Håkan Larsson och fil. mag. Maria Rosén fram till att 

homosexualitet behandlas väldigt olika inom de olika ämnena, men att det skiftar i hur väl 

läromedlen håller sig till skollagen och värdegrunden i frågor som rör diskriminering och 

kränkande förtal.  

 

RFSL publicerade en liknande genomgång av biologiböcker för grundskolans senare år där de 

kunde rapportera att många läromedel i ämnet biologi innehåller rena faktafel och är både 

kränkande och diskriminerande mot HBT ungdomar. Deras rapport heter ”Homosexualitet är 

inte olagligt om man är över 15 år” och innehåller både granskning av individuella läromedel, 

en sammanställning av myndighetsrapporter samt ett åtgärdsprogram för en bättre skolmiljö 

som ska förbättra HBT ungdomars situation i skolan.  

 

5.1.2 Myndighetsrapporter om HBT ungdomars situation i skolan 
Myndighetsrapporterna finns med i bakgrunden för att ge en djupare förståelse för hur 

situationen för HBT ungdomar ser ut i skolan.  

 
Myndighetsrapport: Vad hände sen? Riksdagsbeslut och myndigheters åtgärder för att 

förbättra homosexuellas situation. Folkhälsoinstitutet Rapport 1997:28 
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I sammanfattningen konstateras det att ”det blir allt vanligare att information om 

homosexualitet förekommer”, så är det ”fortfarande så att det ytterst är den enskilde lärarens  

och skolledarens engagemang som avgör vilken utbildning eleverna får om homosexualitet.”16 

Inom området för högskolan har ”utbildningen om homosexuellas situation endast marginellt 

förbättrats under de senaste tio åren. Det är oftast så att om någon undervisning 

överhuvudtaget förekommer beror det i stor utsträckning på elevernas eget engagemang.  Inom 

forskningsområdet sker endast sporadiska insatser.”17 

 

Rapporten visar att trots att det är rektor som ansvarar för att arbetet mot diskriminering och 

kränkande behandling efterföljs på skolan, så är det ändå lärarens engagemang som i slutändan 

bestämmer vilket arbete som görs för att informera kring de homosexuellas situation.  

 

Myndighetsrapport: Arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling –  

Undervisningen om sex och samlevnad. Nationella kvalitetsgranskningar 1999. 

 

Regeringen har gett uppdraget till Skolverket att granska kvaliteten i skolan i några av 

kommunerna och fristående skolhuvudmän. Inriktningen för granskningen har varit 

värdegrunden i läroplanen. Inspektörerna har granskat sex och samlevnadsundervisningen i 

80 skolor. ”Resultatet från samtliga skolor visar på en stor variation, inte endast mellan skolor 

utan också inom varje enskild skola. Ett framträdande drag är därför att eleverna har olika 

möjlighet att skaffa sig kunskaper om och få insikt i sex- och samlevnad.” /…/ Ett tydligt 

mönster som gäller både grundskolorna och gymnasieskolorna är att endast ett fåtal av 

skolorna har några nedtecknade mål för sin sex- och samlevnadsundervisning. /…/ Uppdraget 

till lärarna är således generellt otydligt och det är ofta oklart vem som har ansvaret för denna 

undervisning. /…/ Ytterligare ett genomgående mönster är att den sex- och 

samlevnadsundervisning som bedrivs inte samordnas eller dokumenteras inom skolan.”18 

  

”Två viktiga orsaker till om och hur sex- och samlevnadsundervisningen bedrivs, är 

förekomsten av tydlig styrning och en medveten diskussion bland lärare, elever och andra 

                                                
16 Vad hände sen? Riksdagsbeslut och myndigheters åtgärder för att förbättra homosexuellas situation. s. 5 
17 Vad hände sen? Riksdagsbeslut och myndigheters åtgärder för att förbättra homosexuellas situation. s. 5 
18 Arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling – Undervisningen om sex och samlevnad.s. 52 
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intressenter om innebörden i begreppen sexualitet, samlevnad och jämställdhet. Det finns för 

närvarande ingen garanti för att alla elever får denna undervisning eller att det sker en 

utveckling av kunskapsområdet.”19 ”/…/ det är skolans, lärarnas och elevernas prioriteringar av 

innehållet i ämnesundervisningen som avgör hur stor del av utbildningen som ägnas sex- och  

samlevnadsundervisning.”20 

 

Även denna rapport visar på samma slutsats som i rapporten ”Vad hände sen?”. Det finns 

stora skillnader mellan skolor i deras sexualundervisning då det blir upp till den enskilde 

läraren att planera undervisningen utan några konkreta styrdokument att följa. 

 

Myndighetsrapport: Tystnadens Tyranni – om heterosexualiteten som norm och homofobi i 

skolan. HomO, 2003. 

  

HomO- ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning har uppdraget från 

riksdagen att verka för att förebygga homofobi, och diskriminering som är relaterat i ens 

sexuella läggning.  I Tystnadens tyranni skriver HomO att homo- och bisexuella ungdomars 

behov av lika värde och respekt inte alltid tillgodoses av skolan. Barn och ungdomar blir 

utbildade i en heterosexuell norm och att allt som avviker från denna är fel.21  HomO menar att 

undervisningen i sex och samlevnad överskuggas av den heterosexuella relationen vilket 

undervisningen oftast utgår ifrån, vilket kan tolkas som att lärarna då även utgår ifrån att alla 

elever är heterosexuella.22  

 

”Skolan erbjuder inte heller homo- och bisexuella elever en trygg miljö där mobbning, 

trakasserier eller hot kan hanteras på ett naturligt sätt. En strukturell homofobi finns inbyggd i  

utbildningsväsendet när skolan inte klarar av att hantera kränkningar på grund av sexuell 

läggning eller när den undviker att ta upp och bemöta stark antihomosexuell agitation som  

sprids på skolan från exempelvis nynazistiska organisationer.”23 

 

                                                
19 Arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling – Undervisningen om sex och samlevnad.s. 53 
20 Arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling – Undervisningen om sex och samlevnad.s. 57 
21 Tystnadens Tyranni – om heterosexualiteten som norm och homofobi i skolan s.4 
22 Tystnadens Tyranni – om heterosexualiteten som norm och homofobi i skolan s.7 
23 Tystnadens Tyranni – om heterosexualiteten som norm och homofobi i skolan s.4 
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Dessa tre rapporter visar på de orättvisor som fortfarande finns i den svenska skolan och som 

framförallt drabbar de barn/ungdomar som faller utanför den heteronorm som råder.  Dessa 

ungdomar är en utsatt grupp, vilket betyder att skolan måste arbeta hårdare på att inkludera 

dessa, istället för den exkludering som sker, bland annat genom innehållet i de läromedel som 

skolan använder.  

 
5.1.3 Forskning kring läromedel och dess roll i klassrummet 

Michael W. Apple och Linda K. Christian- Smith har forskat om läromedel och presenterar 

sina resultat i boken ”The politics of the Textbook”. Deras utgångspunkt för forskningen är att 

många variabler, såsom politik och ekonomi, bör vägas in då man skriver ett läromedel och 

bör därför tas med i beräkningen då man analyserar det.  

 

Läromedlet är en instutition i sig själv. Det är en självskriven auktoritet i klassrummet som de 

flesta människor har ett förhållande till. Den klassiska läroboken har ett unikt utseende och 

upplägg vilket gör att vi lätt kan identifiera en lärobok, även om den är på ett främmande 

språk. Läromedel kan delas upp i två kategorier, det primära och sekundära. Det primära 

läromedlet är den bok, eller böcker som används mest i undervisningen och som är framtagna 

i ett syfte att förmedla kunskap. De är specialskrivna för en klar mottagare av bestämd ålder 

och utbildningsnivå. De sekundära läromedlen fungerar som utfyllnad eller fördjupning av det 

primära, till exempel; tidningsartiklar, film och ljud.24  

Det finns idag ingen statlig myndighet som godkänner och censurerar läromedel på den 

svenska marknaden. Det har funnits en sådan myndighet, Läromedelsmyndigheten, men den 

togs bort på 1980-talet. Detta har resulterat i att det nu är förlagen som bestämmer vilken 

kunskap som kommer fram men även vad som inte berättas. Då detta är en läromedelsanalys 

är denna fråga av största vikt.  

Kunskap är makt. Och den med makten kan då bestämma över kunskapen. Frågan vi som blir 

drabbade av detta bör ställa oss bör därför bli: Vem vill vi ska ha makten? Dilemmat med 

läromedlet är dess auktoritet som kunskapsgivare, vilket gör att den kunskap som förmedlas 

sällan blir ifrågasatt, utan snarare upphöjd till absolut sanning. Michael W. Apple och Linda 

K. Christian-Smith tar upp just detta dilemma i sin artikel The Politics of the Textbook. Där 

                                                
24 Från en föreläsning 11-01-17 med Jörgen Mattlar, universitetslektor vid institutionen för didaktik Uppsala 
Universitet.  
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menar Appel och Christian-Smith att läroboken är ett resultat av politik och ekonomi, och bör 

därför inte behandlas som en allvetande gud, utan snarare som en produkt som blivit 

framtagen med starka motiv och agenda.   

”Reality doesn’t stalk around with a label. What something is, what it does, one’s evaluation of it, all this is not 

naturally preordained. It is socially constructed… What knowledge is most worth? ”whoes knowledge is most 

worth”… This is a distinct problem since texts are not simply ”delivery systems” of ”facts”. They are at once the 

result of politics, economics, and cutluralactivities, battles, and compromises. They are conceived, designed, and 

authored by real people with real interests. They are published within the political and economical constrains of 

markets, resources, and power. And what texts mean and how they are used are fought over by communities 

with distinctly different commitments and by teachers and students as well… it is naive to think of the school 

curriculum as neutral knowledge. Rather, what counts, as legitimate knowledge is the result of complex power 

relations and struggles among identifiable class, race, gender/sex, and religious groups. Thus, education and 

power are terms in an indissoluble couplet.”25 

Vad Apple och Christian- Smith menar är att innehållet i läromedlet är noga utvalt. Någon har 

bestämt vad som ska stå med, men även vilken information som inte ska förmedlas. Detta har 

varit och är fortfarande ett problem, då frågan kvarstår: Vem har rätten att bestämma över 

innehållet? Denna fråga har, sedan dess introduktion i läromedlet, alltid skapat debatt 

angående sexualundervisningens roll i skolan. 

5.2 Sex- och samlevnadsundervisningens historia 

Denna forskning visar hur sex och samlevnad blev ett obligatoriskt ämne i den svenska skolan 
och är befogat i denna analys för att ge en vidare förförståelse för ämnets utbildningsmässiga 
nödvändighet. 

Undervisning i sex och samlevnad har alltid funnits i samhället, i alla samhällsklasser och hos 

alla etniska grupper. Dock inte alltid i organiserad form. Redan på 1500- talet språkade både 

läkare och barnmorskor för den gemensamma njutningen mellan mannen och kvinnan för att 

öka chansen att kvinnan skulle bli gravid. Under 1700-talet var det Carl von Linne som tog 

över predikningarna om den gemensamma njutningen26.  

”Mannen blir uphitsad och rörd av stark begärelse och åtrå efter coitus; ty han brinner av längtan efter kvinnans 

omfamnande, hwilket härrärer av gentura eller semen… Qwinfolkens tillstånd swarar ock emot mamfolkens, ty 

                                                
25 The politics of the textbook. Michael. W. Apple and Linda k. Christian-smith.  S. 1-2. 
26 Centerwall, Erik. ”Med moralen som styrmedel – historiska perspektiv på sexualundervisning.” ur Hela livet. 
50 år med sex- och samlevnadsundervisning. 2005. 
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hos dem upwäckes och nästan en lika gäsning och rörelse i blodet, fast dock ej deras lemmar blir hårda som på 

mansfolket utan slaka, blöta, lena och lösa.”27  

Trots att det funnits eldsjälar inom viljan att upplysa det svenska folket om sex och samlevnad 

har ämnet alltid varit en måltavla för problematisering och moralisering. Detta på grund av att 

institutioner som kyrkan, militären och skolan har tagit det på sig att förmedla den kunskap 

som de anser vara lämplig för befolkningen. Under 1800-talet instiftades lagar som skulle 

styra människors sexuella beteende som inte var inriktat på fortplantning. Det blev olagligt att 

vara homosexuell samt otrogen. Många sexuella beteende fick glida mellan fingrarna, medan 

andra, som onani, sågs som ett hot mot folkhemmet. ”Kravet på sexuell upplysning under 

1800-talet blev akuta eftersom unga människor ansågs gå under i sjukdomar orsakade av 

onani.”28 Rädslan om unga människor som besudlar sig själva spred sig och fler läkare och 

gymnasielärare gick samman och publicerade Om osedligheten bland gossar och flickor vars 

uppgift var att avråda studenter från att ta på sig själva.”För att hindra barn och unga från att 

onanera, rekommenderade man övervakning, gymnastik, fosterlandskärlek och religiositet, 

men kroppsaga var inte att rekommendera. Man borde heller inte tala allmänt om onani, för 

att inte väcka den björn som sover, men spåra upp unga som kunde misstänkas onanera.”29 

Trots sin strikta syn på sexualitet var ändå denna skrift ett startskott för upplysningen inom 

sexualundervisningen i skolorna. Den första organiserade sexualundervisningen bedrevs i 

början på 1900-talet av Sveriges första kvinnliga läkare, Karolina Widerström. Hennes 

undervisning i Stockholms högre flickskolor sammanfattades i skriften Uppfostran och 

sexuell hygien som publicerades i Stockholm 1907 men även detta har starka drag av en 

ambivalens inom ämnet. Att undervisa om sex, men att inte uppmuntra till det.30 Anledningen 

till att hon bedrev sin undervisning i flickskolor var att flickor ansågs ha en betydligt svagare 

sexualdrift än pojkar, och skulle därför klara av att ta emot undervisning inom ämnet utan att 

”väckas sexuellt”. 31 

Pojkar ansågs ha en för stark sexualdrift för att kunna hantera ämnet i skolan, vilket syns i 

debatten om preventivmedel som rådde i Sverige år 1910. Medicinstyrelsen var emot att 

informera om preventivmedel då de ansåg att detta enbart skulle styrka ynglingars drift om de 

                                                
27 Ur Linnés föreläsning ”Om sättet att tillhopa gå”.  
28 Centerwall. 2005. s. 28. 
29 Centerwall. 2005. s.28. 
30 Centerwall. 2005. s. 29. 
31 Centerwall. 2005.s. 29. 
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inte längre behövde vara oroliga för att bli smittad av könssjukdomar. Det inrättades istället 

en lag år 1910 som förbjöd information om kondomer. Denna lag skapade dock problem då 

man år 1918 instiftade en lag om obligatorisk information om könssjukdomar och hur dessa 

skulle undvikas. Med denna lag blev sexualundervisningen en självklar del av undervisningen 

i skolan. Under följande år propagerades det kraftigt för att slopa de så kallade ”könslagarna”, 

som förbjöd information kring könssjukdomar, preventivmedel och abort. En av de starkaste 

förespråkarna var Elise Ottensen- Jensen, även kallad Ottar, som år 1932 kom ut med boken 

Människor i nöd där hon reser många sexualpolitiska frågor. Hon grundade även RFSU år 

1933 som än i dag fortfarande är ledande inom utbildning och information kring frågor om 

sex och samlevnad. Tack vare Ottar börjar det nu finnas läromedel i skolan som behandlar sex 

och samlevnad på ett mer ingående sätt. 32 

År 1942 rekommenderade Hans Kungl. Maj:t att sexualundervisningen skulle ingå i skolans 

undervisning inom ämnena hembygdsundervisning och naturkunnighet. I och med att ämnet 

fick en större roll i politiken bestämdes det även att det skulle få en större roll i skolan.  

6. Resultat och Analys 

Sex och samlevnadskapitlet är endast en liten del i vissa läromedel som används i biologin 

och styckena som behandlar sexualitet, och homosexualitet skiftar i längd och omfång. Detta 

resulterar i att vissa analyser blir mer ingående än andra, då materialet i de olika läromedlen 

skiftar. Då det är samma författare som arbetat på många av de analyserade läromedlen är 

vissa texter snarlika, eller rent av kopierade. Det finns vissa skillnader mellan upplagorna och 

förlagen som ger ett annorlunda helhetsintryck av texten och hur den följer skolans 

värdegrund om demokrati, jämställdhet och diskriminering.  

6.1 Analys av läromedel 

Analysen består av fem olika läromedel som alla varierar i längd och innehåll. Varje 
läromedel har genomgått en närläsning, där relevanta stycken tagits ut och närmare 
analyserats.  

6.1.1 Biologiboken. Linnman, Wennerberg & Rodhe 1999. 

Detta läromedel har en stark vinkling åt den heteronormativa normen. Kapitlet om Sex och 

samlevnad börjar med den inledande texten som säger ”Sexualdriften och det sexuella kan bli 

en stor tillgång och en källa till glädje. Den spänning som sexualdriften skapar mellan pojkar 
                                                
32 Centerwall. 2005. s. 30. 
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och flickor, mellan män och kvinnor, stimulerar även andra områden av vårat dagliga liv och 

gör det rikare. /…/ Män och kvinnor kan på olika sätt bli sexuellt upphetsade. En man 

stimuleras t ex av att se en naken kvinna, en kvinna genom att hon blir smekt av en man.” 33 

Analys: Texten uppmanar sin läsare att sexualdriften är en källa till glädje, men bara då ens 

drift är riktad åt det motsatta könet. Den homosexuella dragningen nämns inte, vilket kan leda 

till en tolkning som menar att en homosexuell dragning inte leder till den glädje och rikedom 

som texten menar att den heterosexuella dragningen automatiskt ger. Då det endast är den 

heterosexuella dragningen som uppmärksammas blir det samtidigt klart att författaren inte 

anser den homosexuella dragningen vara jämställd och därför inte värd att ta med i texten.   

Texten skapar även stereotyper då texten igen utgår ifrån den heterosexuella dragningen 

mellan män och kvinnor. Texten påstår att alla män blir upphetsade av en naken kvinna och 

att kvinnor endast blir tända då en man rör vid henne. Att män och kvinnor kan bli upphetsade 

av samma kön nämns inte i texten, vilket betyder att denna information medvetet inte tas upp 

i texten, vilket kan tolkas igen som att författaren inte anser det vara relevant. Även då 

samlaget diskuteras i texten tas endast det heterosexuella samlaget upp och ett intimt samspel 

mellan två människor av samma kön anses igen inte viktigt nog att ta upp i samanhanget.  

Homosexualitet tas först upp under rubriken Variationer i det sexuella beteendet. Där 

beskrivs det som ”både män och kvinnor kan ”tända” på människor av samma kön. Detta 

kallas homosexuallitet.”  

Precis som i ovanstående analys signalerar rubriken ”Variation i det sexuella beteendet” att 

det finns olika sexuella beteenden, att det inte bara finns ett sexuellt beteende. Texten utgår 

ifrån det heterosexuella sexuella beteendet som norm och allt annat är en variation av detta. 

Texten fortsätter senare med ”man vet inte så mycket om orsaken till homosexualitet. Den 

sexuella utvecklingen under barnaåren kan ha blivit störd.” Trots att texten inte uttalat är 

negativt inställd till homosexualitet, används negativt laddade ord, som den sexuella 

utvecklingen kan ha blivit störd. Ordet störd signalerar till läsaren att homosexualitet är 

någonting annorlunda och negativt som frångår normen, och att barn är heterosexuella från 

början, men ett trauma i barndomen som få dem att gå ifrån den heteronormativa normen och 

utveckla ett avvikande beteende.  

                                                
33 Biologiboken. s. 178. 
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Stycket om homosexualitet följs direkt av rubriken Andra variationer, som behandlar blottare 

och transvestiter, vilket signalerar till läsaren att homosexualitet går att jämföra med dessa 

alternativa beteenden.  

6.1.2  Biologi för grundskolans senare årskurser LPO 94, Linnman, Wennerber, Carlsten, 
Magnusson 2001. 
 
Könsdriften: Förut har flickor tyckt att pojkar är dumma, och pojkar har tyckt att flickor är 

fnittriga och fåniga. Nu börjar man vilja vara tillsammans och blir intresserade av varandra. 

Man ”tänder på någon” och vill ha kroppslig kontakt och ”kela”. 

 

Variationer i det sexuella beteendet: Både män och kvinnor kan bli kära och ha ”sex” med 

någon av samma kön. Detta kallas Homosexualitet. Man vet inte så mycket om orsaken till 

homosexualitet. I puberteten kan det hända att ungdomar av samma kön umgås sexuellt. Detta 

kan bero på att driften inte ännu blivit stabil och betraktas inte som homosexualitet i vanlig 

mening. /…/ Vuxna homosexuella söker ofta en partner hos ungdomar av samma kön. Ett 

sådant förhållande kan bli ett stort problem för den unga människan. Det kan leda till framtida 

störningar i den egna sexualiteten. Men man blir inte homosexuell av sådana upplevelser.  

 

Prostitution: Det finns också manlig homosexuell prostitution där unga pojkar ställer upp för 

en vuxen homosexuell. De flesta av dessa pojkar är inte själva homosexuella.34 

 

Analys: Denna bok är bland de mest kränkande sett utifrån styrdokumentens krav på ett icke 

diskriminerande sätt i skolan. Även denna text förmedlar en stark heteronorm bild av en 

kärleksrelation mellan två människor. Både kvinnor och män målas ut som stereotyper då 

författaren skriver ”Förut har flickor tyckt att pojkar är dumma, och pojkar har tyckt att 

flickor är fnittriga och fåniga.” Det lämnas inget utrymme för tolkning utan beskrivningarna 

om hur pojkar och flickor tycker om varandra är satt som norm. Författaren fortsätter sedan 

att späda på heteronormen då det förklaras att män och kvinnor blir intresserade av varandra 

och börjar söka närhet. Ingenting om att man kan bli intresserad av det egna könet och söka 

närhet hos dem. Genom att kalla detta avsnitt Könsdriften, något som alla människor 

utvecklar, sätts normen att det heterosexuella förhållandet är normen och allt annat är 

avvikande.  

 
                                                
34Biologi för grundskolans senare årskurser LPO 94. s. 134 f. 
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Att ta upp homosexualitet under rubriken Variationer i det sexuella beteendet signalerar till 

läsaren att homosexualitet inte faller inom normen för sexuallitet utan att det är en variation 

av den. Det framgår inte tydligt att det är ett avvikande beteende, men det är ändå annorlunda 

då det måste tas upp under en variation. Detta förstärks även då författaren påpekar att man 

”vet inte så mycket om orsaken till homosexualitet”. Ordvalet orsak ger en negativ 

association vilket kan tolkas som att homosexualitet är en negativ reaktion på en händelse. 

Författaren fortsättar att förstärka heteronormativiteten genom att definiera homosexualitet 

som människor av samma kön som har ”sex”. Att sätta sex inom citattecken visar att 

författaren inte anser detta vara riktigt sex, alltså inte samma legitimitet som det 

heterosexuella sexet.   

 

Vidare fortsätter författaren att fostra stereotyper då det står ” Vuxna homosexuella söker ofta 

en partner hos ungdomar av samma kön. Ett sådant förhållande kan bli ett stort problem för 

den unga människan. Det kan leda till framtida störningar i den egna sexualiteten.” Detta citat 

insinuerar att homosexuella (läs män) är en form av pedofiler som söker sig sexuellt till yngre. 

Den äldre homosexuelle påstås framkalla problem hos den yngre som tydligen inte har makt 

över sin egen sexualitet och är därför i riskzonen för en egen störning i sin sexualitet. Då 

denna störning inte exemplifieras kan det tolkas som att störningen kommer hindra den yngre 

från det heterosexuella förhållandet och med det inte kunna ingå i heteronormaviteten.  

 

6.1.3 Kunskapsträdet Biologi, Nordling, Erik, Fourén Åke 2000.  
 
”Man intresserar sig också för andra människor och blir lätt förälskad. Det vanligaste är att 

flickor och pojkar blir förälskade i varandra, men det händer också att pojkar blir förälskade i 

pojkar och flickor i flickor. Om man även som vuxen har lättast att bli förälskad i personer av 

samma kön och helst också har sex med sådana är man homo-sexuell. Om man föredrar att ha 

sex med personer av motsatta könet är man hetero-sexuell.”35 

 

Analys: Då denna text vid en första läsning framstår som väldigt informativ angående olika 

sexuella preferenser, blir den vid en närmare analys tvetydig. Genom sin formulering av 

fraser som ”har lättast att bli förälskad i” och ”och helst också har sex med” förmedlar 

författaren ett ifrågasättande av känslans legitimitet och en antydan om att det finns en 

valfrihet i vem man tänder på och sedan även förälskar sig i. Författaren fortsätter att antyda 

                                                
35 Kunskapsträdet biologi. s. 205. 
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att vem som helst kan ingå i den heteronormativa sexualiteten och tända på det motsatta könet 

om man bara ”föredrar att ha sex med det motsatta könet”. Författaren förstärker även den 

heterosexuella normen genom att skriva att ”det vanligaste är att flickor och pojkar blir 

förälskade i varandra” vilket förmedlar att allt annat beteende är av ett avvikande och 

annorlunda slag. Texten kan tolkas som att författaren vill visa att på en ung människas 

osäkerhet i den sexuella läggningen, men det är då bara homosexualiteten som 

problematiseras. Den heterosexuella läggningen tas för givet och får inte samma fokus.  

6.1.4 Gleerups Biologi. Henriksson 2003.  

”Heterosexualitet och homosexualitet. Det sexuella uppvaknandet hos ungdomar kan vara 

olika. Ofta blir pojkar kära i flickor och flickor kära i pojkar. Då talar man om 

heterosexualitet. Det kan även hända att man blir kär i en person av det egna könet. Detta 

kallas homosexualitet. Det kan vara svårt att acceptera att man är homosexuell, bl.a. därför att 

vissa människor visar sin intolerans genom at skämta om homosexualitet. Detta sker ibland 

utan minsta tanke att på att det kan finnar flera i närheten som är homosexuella och som får 

märken för livet i sina av att höra skämten och de hånfulla elakheterna. En annan svårighet för 

homosexuella är att de många gånger saknar riktiga förebilder. Bilder på homosexuella i 

tidningar och TV speglar nämligen ofta omvärldens förvanskade uppfattningar. Det är bilder 

som t.ex. framställer homosexuella män som fjolliga och lesbiska kvinnor som manliga”36 

Analys: Denna text har, till skillnad från de andra analyserade texterna, skrivit om 

homosexuallitet utifrån den homosexuelles synvinkel. Denna text tar upp de svårigheter som 

homosexuella kan bli utsatta för på grund av den heterosexuella massans oförståelse om 

intolerans. Texten är vinklad så att varken homo- eller heterosexualitet problematiseras, utan 

snarare försöker visa en så realistisk bild som möjligt för hur många homosexuellas situation 

ser ut i dagens Sverige.  

6.1.5 Spektrum Biologi. Fabricus, Holm, Mårtensson, Nilsson & Nyström 2006.  

”De flesta är heterosexuella och blir kära i någon av det andra könet. Men många förälskar sig 

i en person av samma kön. Då är man homosexuell /…/ oavsett vilket är känslorna desamma. 

/…/ Homosexuella män kallas bögar, medan kvinnor kallas lesbiska eller flator /…/ en del 

                                                
36 Gleerups biologi. s. 156. 



 24 

vuxna har under sin uppväxt haft homosexuella erfarenheter fast de räknar sig som 

heterosexuella senare.37 

Analys: Även denna text är vinklas åt heteronormen då den inleder stycket kring sexualitet 

med ”de flesta är heterosexuella”. Detta signalerar till läsaren att man är annorlunda och på 

utsidan från massan om man inte dras till någon av det motsatta könet. Vidare fortsätter texten 

att visa på heterosexualitetens överordnade roll då den visar att heterosexuella människor blir 

kära i varandra, medan homosexuella endast blir förälskade.  

Texten hjälper även den heterosexuella normen genom att skriva att homosexuella män kallas 

för bögar och kvinnliga homosexuella kallas för flator. Även då det kan antas att författarens 

mening var att avstigmatisera dessa ord så är de fortfarande väldigt negativt laddade då det 

ofta använda som svordomar. Författaren hjälper även den överordnade heterosexualiteten att 

säkra sin ställning genom att fastställa att homosexuella män och kvinnor behöver ett 

samlingsnamn, bög och lesbisk, som visar dess frånskildhet från den heterosexuella 

majoriteten.   

Vidare fortsätter författaren att stigmatisera homosexualiteten genom att skriva att det är 

någonting man kan välja att räkna sig som eller inte. Genom att skriva ”en del vuxna har 

under sin uppväxt haft homosexuella erfarenheter fast de räknar sig som heterosexuella 

senare” visar författaren än en gång att heterosexualiteten är den starkaste sexualiteten då man 

kan ha homosexuella erfarenheter i unga år med att dessa då inte räknas som homosexualitet. 

Författaren säger med detta att unga människor enbart drivs av en sexuell drift och inte har 

några känslor, vilket gör att deras ”erfarenheter” kan stanna vid ett nyfiket stadium i livet.  

 

7. Sammanfattande diskussion 

Bög, gay, fjolla, homo, flata… kärt barn har många namn. Två människor av samma kön som 

älskar varandra har genom tiderna varit en het debatt och många har en åsikt i frågan. Det kan 

tyckas att vi borde ha utvecklats i vårt resonemang och känslomässiga mognad sen 

homosexualitet började ses som en synd efter det att Jesus lämnat denna värld, men det blir 

fortfarande förstanyheter och stora rubriker då en ung fotbollsspelare meddelar det svenska 

folket att han gillar andra män, år 2011. Eller att en människa kan bli så provocerad av två 

kvinnor som kysser varandra på tunnelbanan att han brutalt misshandlar den ena av dem, och 
                                                
37 Spectrum biologi. s. 210. 
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försäkringsbolaget sedan väljer att inte betala några pengar med förklaringen ”lesbiska 

kvinnor borde inte kyssas offentligt”.38 

 

Det sägs att vi lever i ett av världens mest jämställda länder där kampen om att alla ska bli 

behandlade på lika villkor har blivit en så stor del av vardagen att det börjar gränsa till kliché. 

Det är därför intressant och nämnvärt att visa på den heteronorm som ändå råder. Ett exempel 

är den stora mediastormen kring en manlig fotbollspelare som meddelade att han är 

homosexuell, vilket ledde till en het debatt om stereotyper inom sportens värld.39 

Homosexualitet, bisexualitet samt transexualitet är en öm punkt i de flesta kulturer. Den har 

tystats ner och göms undan i hopp om att den helt enkelt kommer att försvinna. Hårda straff 

har utdelats och utdelas fortfarande i många länder för en kärlek som människor visar 

varandra. Iran har anklagats för att stena två homosexuella män till döds och politiker i 

afrikanska länder arbetar hårt för att återinföra lagar som förbjuder människor av samma kön 

att älska varandra. I Sverige har vi inte heller ett fläckfritt förflutet. Fram till år 1930 talet 

kunde man bli satt i fängelse för sin ”avvikande” sexuella läggning. Runt samma tid kom 

läkare dock fram till att homosexualitet var en mental rubbning och staten bestämde att man 

inte kan sätta sjuka människor i fängelse utan att mentalsjukhus var ett mer lämpligt 

förvarigställe för dessa människor. Det tog ända fram till slutat av 1970-talet innan en 

”alternativ sexuell läggning” togs bort från Socialstyrelsens lista av mentala rubbningar där 

homosexualitet stod i samma kolumn som schizofreni. Det bör tilläggas att denna förflyttning 

inte skedde frivilligt utan en ockupation var tvungen att komma till stånd innan våra folkvalda 

politiker kom till skott med denna ändring40.  

 

Så kan man tala om en norm utan att befästa den? Svaret, baserat på den analys som gjorts i 

denna uppsats, blir nej. Precis som Michel Foucault menar så är makt inget som utövas av ett 

subjekt eller mot ett visst subjekt, utan utvecklas i relationen mellan människor och innebär 

begränsningar för vissa, möjligheter för andra /…/ exempel på sådana 

utestängningsmekanismer är när något bli förbjudet, definieras som sjukt eller inte sjukt, är 

tradition eller inte tradition, ses som rätt eller fel.”41 I detta fall är det den heterosexuella 

normen som dikterar reglerna och står för utestängningsmekanismerna.  

 
                                                
38 SVT Aktuellt. 11-04-13. 
39 SVT Aktuellt. 11-03-09.  
40 P3 Dokumentär; Om ockupationen av socialstyrelsen. 09-03-22. 
41 Bergström & Boreús. 2001 s. 311. 
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På grund av den heteronormativa diskurs vi lever i just nu har vi, medvetet och omedvetet 

skapat en dikotomi och hierarki mellan sexuella läggningar. Vi har satt en norm där det 

heterosexuella förhållandet upphöjs till det rätta, och allt annat måste definieras som 

någonting annorlunda och i värsta fall avvikande. Genom vårt språkbruk återföds denna 

hierarki och normen blir bara starkare och mindre ifrågasatt. I ingen av de analyserade 

texterna blev homosexualitet jämställt med heterosexualitet. Istället var homosexualiteten 

något annorlunda från normen som kräver en egen beteckning (bög och flata) och 

problematiserande. Inget av de analyserade texterna frågade frågan varför de flesta blir 

heterosexuella och inte dras till människor av samma kön. 

 

Även om de flesta läromedlen försökte ge skenet av objektivitet utgick alla ifrån 

heteronormativiteten. Genomgående i kapitlet ”Sex och Samlevnad” utgår diskussionen i 

relationen från samspelet mellan mannen och kvinnan. När relationen mellan två samkönade 

parter diskuteras krävs ett eget stycke med en egen rubrik som signalerar att nu kommer det 

något avvikande från normen. Alla läromedel utgick till exempel ifrån heterosexualiteten och 

heteronormativiteten då de diskuterade samlaget mellan två människor. Endast det 

heterosexuella samlaget beskrevs och inget läromedel gjorde ett försök att inkludera ett 

homosexuellt perspektiv i diskussionen.  

 

Det framstår även finnas en hierarki inom läromedlens rapportering kring homosexualitet. 

Precis som Yvonne Hirdman diskuterar kring genussystemet där mannen är normen och 

kvinnan en avvikelse från den, så är den manliga homosexualiteten satt som norm, och den 

kvinnliga får nästa inget utrymme alls. Den manliga homosexualiteten är i överflöd i 

jämförelse till den kvinnliga, vilket även återspeglas i medias rapportering av homosexualitet. 

I medias rapportering skapas ännu ett steg på hierarkins stege, då det är en stereotyp av den 

homosexuella mannen som får mest utrymme, en homosexuell man med ett feminint sätt som 

älskar schlager och glittriga kläder.42  

 

Dagens skola har som sagt en värdegrund som den lutar sig mot, som säger att allt och alla 

inom skolans väggar ska värna om en miljö fri från diskriminering och trakasserier och som 

arbetar för en jämställdhet och jämlikhet mellan alla. Detta ska då självklart även inkludera 

det material som används i skolan. Med resultaten från min analys i ryggen blir dock 

                                                
42 Sahman, Emma. Hundbajs och bögkrav. Forum för levande historia.  
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slutsatsen att detta inte efterlevs. Det finns en norm i de läromedel som analyseras som är 

starkt inriktad mot en heteronorm, vilket lyfter upp det heterosexuella över det homosexuella. 

Detta resulterar i att läromedlen visar en diskriminerande norm som inte problematiserar 

sexualitet, eller uppfyller värdegrunden i skolan. Då det inte längre finns en statlig myndighet 

som kan säkra att skolans värdegrund återfinns i läromedlen är det nu upp till läraren och 

ytterst till rektorn på skolan att säkra att skollagen, läroplaner och värdegrunden följs av 

samtliga. Min undersökning innefattar inte i hur stor utsträckning de analyserade läromedlen 

används i skolor, men man får hoppas att rektorerna axlar sitt ansvar så att så få elever som 

möjligt blir utsatta för en heteronormativ norm genom de läromedel de blir presenterade för.  

 

8. Yrkesrelevans 

Då läromedlet kommer vara en stor del i min yrkesroll är det extra viktigt att bli påmind om 

att läromedlet inte endast skrivs utifrån en allmän vilja att informera, utan det är ett förlag 

som investerar pengar och har en egen agenda bakom varje bok som de publicerar.  Det var 

inte längesen ett förlag fick dra tillbaka vissa böcker efter att det uppdagats att de publicerat 

rena faktafel som var både diskriminerande och kränkande mot HBT ungdomar.  Sveriges 

Radio gjorde en undersökning för att se om dessa böcker fortfarande cirkulerade i skolan 

vilket de gjorde i skrämmande många skolor. Enligt en intervju med rektor för en av skolorna 

framkom det att det var slentrian lathet och omedveten som låg bakom varför deras böcker 

inte plockats bort.43 Som vuxen inom skolan är det allas ansvar att göra skolmiljön trygg för 

alla inom dess väggar, vilket betyder att alltid vara kritiskt till de material man använder.    

9. Framtida forskning 

Som det nämndes i bakgrunden har det varit svårt att hitta relevant forskning som behandlar 

HBT personer i läromedel. Det har gjorts sammanställningar av läromedel liknande denna, 

men ingen forskning som tagit sig an frågan varför det fortfarande finns en diskriminerande 

och kränkande bild i läromedlen år 2011. Det skulle därför vara intressant att göra en vidare 

forskning, som drar paralleller till rådande normer i samhället för att se om dessa återspeglas i 

läromedlen, och som söker svaret på Foucaults teori om det är språket som styr vår 

uppfattning av omvärlden, vilket kanske skulle svara på frågan varför HBT fortfarande 

omtalas som en annorlunda, och i vissa fall avvikande sexualitet, istället för att endast se det 

                                                
43 Sveriges Radio. Ekot måndag 18 oktober 2004. Kl. 11.20.  
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som en mänsklig sexualitet. Tillsammans med tidigare forskning kan jag därifrån dra 

slutsatser om trender inom läromedel och hur dessa kan ha blivit påverkade av skiftande 

normer i samhället.  
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