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Sammanfattning 
I samhället finns det en förväntning på att kvinnor och män är olika och de ska åtrå varandra, 

vilket kan benämnas heteronormativiten. Att följa den förväntade normen innebär att få ta del av 

privilegier som normbrytare saknar. Genom normkritik kan man granska och ifrågasätta de 

rättigheter och privilegier som heteronormativiteten innebär. Syftet med denna studie var att 

undersöka huruvida sexualitets- och relationsundervisningen i gymnasieskolan bedrevs 

heteronormativt. Undersökningen ämnade ta reda på hur lärare pratade om homosexualitet, 

bisexualitet och könsöverskridande identitet och uttryck och huruvida lärarna problematiserar 

existensen av en heteronorm i samhället. Utöver detta söktes även kunskap om hur lärare 

bemötte eventuella kränkande handlingar och om det förekom ett osynliggörande av 

homosexuella, bisexuella eller transpersoner (HBT-personer) i sexualitets- och 

relationsundervisningen. Studien baserades på observationer av tre lärares sexualitets- och 

relationsundervisning inom naturvetenskap och biologi. Genom att analysera undervisningens 

följemeningar kunde slutsatser dras kring vilka socialiserande effekter undervisningen skapade. 

Samtliga av de tre lärarna undervisade om homosexualitet, bisexualitet och transpersoner. I de 

flesta fall tycktes undervisningen ämna ge eleverna information om hur en person kan avvika från 

normen, hur dessa personer ofta känner sig eller ge exempel på hur homosexuellas 

förutsättningar tidigare sett ut.  Vid flera tillfällen användes genetik och evolution för att förklara 

varför homosexualitet, bisexualitet eller könsöverskridande identitet och uttryck har uppstått. 

Resultaten visade på att lärarna inte sällan utgick ifrån att samtliga elever definierade sig själva 

som heterosexuella. De kränkande ord som förekom i undervisningen bemöttes inte av läraren 

och observationerna visade på att det förekom ett osynliggörande av HBT-personer. Under de 

observerade lektionerna nämndes aldrig heteronormen, och ingen problematisering skedde av 

den makt och de privilegier som kan kopplas till heterosexualiteten.  

 

Nyckelord Gymnasieskola, Sexualitets- och relationsundervisning, Observation, 

Heteronormativitet 
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Inledning 

För två somrar sen fick jag mitt drömsommarjobb, en tjänst i Naturkunskap på 

sommarskolan. Nervös men med god tilltro till de kunskaper jag fått under mina åtta terminer på 

lärarprogrammet klev jag in i klassrummet. Jag startade kursen med kost och hälsa, vilket flöt på 

utan större problem. Näst på tur stod sexualitets- och relationsundervisningen, något jag såg fram 

emot. Med fokus på normer och värderingar hade sexualundervisningen fått en stor plats i den 

för året nya kursplanen. Jag skrev fallbeskrivningar och förberedde diskussionsuppgifter, nöjd 

med mitt upplägg ställde jag mig inför klassen. Lektionen kan inte beskrivas med andra ord än 

katastrofal. Ingen diskussion uppstod och materialet räckte knappt för de första 25 minuterna, 

inte i närheten av den 90 minuters lektion vi hade till vårt förfogande. Eleverna gav korta svar på 

vad jag uppfattade som komplicerade frågor. Jag upplevde att de gav svar som de trodde att jag 

ville ha istället för att diskutera och utrycka olika sätt att tänka. När jag frågade dem svarade en 

elev Vi är inte små längre, vi vet vad man får och inte får säga i skolan utan att lärarna blir arga. Våldtäkt är 

alltid fel och homosexualitet är ok. Eleverna fick läsa i sina böcker resten av lektionen, medan jag satt 

vid katedern och undrade över vad som hänt med mitt arbete om normer och värderingar. 

Eleverna lärde sig troligen ingenting den lektionen men den blev en vändpunkt för mig. Den 

lektionen fick mig att inse att jag som lärare var helt oförberedd att undervisa i frågor som 

berörde normer. Efter lektionen startade ett sökande efter en pedagogik som inte har ett tydligt 

svar på svåra frågor utan som skapar ett problematiserande och ett ifrågasättande av normer och 

värderingar. Och så hittade jag normkritiken... 

 

 

 

Tack! 

Jag vill först och främst tacka de modiga lärare som släppte in mig i deras klassrum, utan er 

skulle denna studie bokstavligen talat inte varit möjlig. Ett enormt tack till min handledare Anna 

Danielsson för ovärderliga råd berörande texten men även ett tålamod för mitt behov av att 

diskutera den kris som upptäckten av den normkritiska pedagogiken försatt mig i. Jag vill även 

tacka de forskare som tagit sig tid att dela med sig av sina egna studier, gett litteraturtips och 

skickat peppande ord. Slutligen vill jag tacka familj och vänner för att era ständigt värmande ord 

som har fört mig till mållinjen. 



Bakgrund  

Vi befinner oss i en heteronormativ värld. Det innebär att samtal, signaler, reklam, beskrivningar 

av relationer förutsätts vara heterosexuella. Det man drömmer om, njuter av, längtar efter 

inbäddas i heterosexuella förutsättningar. Föräldrar förutsätter en partner av det andra könet. 

Kamrater talar om det andra könet. Homosexualitet ses som ett undantag. Att bryta mot de 

heterosexuella normerna kräver en självinsikt och en självkänsla, men också stöd utifrån, t ex från 

skolan. (Olsson & Centerwall, 2005:156) 

Enligt Forum för levande historia & RFSL Ungdom (2011:20) kan heteronormen, dvs. att 

heterosexualitet och en linjär könsidentitet ses som naturligt och önskvärt, betraktas som en av de 

starkaste och mest grundläggande normerna i vårt samhälle. Heteronormens inflytande i skolan beskrivs 

av Bäckman (2003:18) som menar att heterosexualitet ofta ligger till grund för sexualitets- och 

relationsundervisningen. Undervisningen kan inte bli inkluderande för alla om läraren utgår från 

att alla eleverna är heterosexuella, och de elever som känner sig exkluderade riskerar få en mindre 

värdefull sexualitets- och relationsundervisning (Bergström och Foxhage, 2004:26). I 

Ungdomsstyrelsen rapport Hon Hen Han, en analys av hälsosituationen för unga homosexuella, 

bisexuella och transpersoner (HBT-personer), visar resultaten på att HBT-personer ofta 

osynliggörs och diskrimmineras (2010:238). Analysen visar på att ungdomarna ofta känner sig 

utsatta i skolan, trots att många lärare och pedagoger har goda intentioner (2010:57). 

Ungdomsstyrelsen menar på att det pågår en systematisk diskrimminering av HBT-personer, 

detta sker så väl genom påhopp och homofobiska uttalande som genom ett osynliggörande.  

Skolans undervisning kring HBT-personer har inte sällan tolerans som mål (Skolverket, 

2009:28). Skolverket menar dock att toleransperspektivet kan anses problematiskt då det kan 

bidra till att förstärka normer snarare än att leda till empati och bättre förståelse för skillnader i 

förutsättningar. Toleranspedagogiken kan därmed befästa ojämnlika maktförhållanden, då de 

elever som ska lära sig tolerera de andra förblir i en maktposition jämtemot de som ska tolereras. 

Normbrytare fortsätter således att diskrimineras, underordnas och exkluderas. I Lärarnas 

Riksförbunds blogg Det öppna klassrummet beskrivs vad som kan anses problematiskt med en 

toleranspedagogik. 

Tolerans ses ofta som ett mål för verksamhet som handlar om likabehandling. Tolerans förutsätter 

två saker: 1. Någon som behöver tolereras, dvs en avvikare som man inte gärna står ut med, 2. 

Någon som vill och kan tolerera och som dessutom har makten att avgöra vilken som tolereras. 

Tolerans handlar alltså inte om jämställdhet. Att jag tolererar någon innebär inte att jag jämställer 

den med mig. Det handlar om att jag anser mig vara lite mer värd än den andra, och att den andra 

kan få tal del av mina privilegier så länge jag tillåter det. Tolerans förutsätter alltså ett VI och ett 

DEM. Vi ska vara toleranta mot dem. VI och DEM är ord som aldrig kan vara förenliga med ett 

jämlikhetsarbete eller ett inkluderingsarbete. (Det öppna klassrummet, 2014) 

Ungdomsstyrelsen framhåller att de skolor som endast arbetar utifrån ett toleransperspektiv 

riskerar att förvärra HBT-personers situation i skolan (2010:152). Toleranspedagogiken missar 

ofta att problematisera majoritetens status som normal och kan leda till att maktstrukturen med 



heterosexualitet som rådande norm reproduceras när majoriteten får utöva tolerans över de andra. 

Rapporten pekar särskilt ut sexualitets- och relationsundervisningen som problematisk 

(2010:252). Sexualitets- och relationsundervisningen tycks inte sällan utgå ifrån ett 

heteronormativt perspektiv, där andra levnadssätt sällan berörs. Ungdomsstyrelsen menar att en 

anledning till bristerna i undervisningen kan vara att lärarna sällan har utbildning eller någon 

särskild kompetens för att undervisa i frågan (2010:150) Kartläggningar av lärarutbildningars 

undervisning inom sexualitet och relationer visar på att många lärare saknar eller har fått 

bristfällig utbildning inom området (RFSU, 2004:17, Bengtsdotter Katz & Wallin 2009:10). Även 

om Ungdomsstyrelsen skriver att skolan är en plats där unga HBT-personer riskerar att bli 

diskrimminerade uttrycker de även att skolan är en plats där offentliga insatser är möjliga och kan 

göra skillnad (2010:150).  De menar att de grupper som riskerar att bli utsätta för kränkningar på 

grund av stereotypa antaganden och exkluderande normer skulle främjas av ett normkritiskt 

perspektiv i skolan. Till skillnad från toleransperspektivet utgår den normkritiska undervisningen 

ifrån vilka fördelar det finns med att tillhöra normen, istället för att fokusera på de som bryter 

mot den (2010:19). Pedagogikens syfte är inte att bryta ner de rådande normerna utan snarare att 

göra eleverna medvetna om hur de kan arbeta emot att normerna blir exkluderande. Målet med 

normkritiken är att utöka människors livsval och handlingsutrymme. 

 

Skolans styrdokument  

Vid införandet av Gymnasieförordningen 2011, fick Naturkunskapen nya ämnesplaner. I 

kurserna Naturkunskap 1a1 och 1b lyftes sexualitet och relationer fram i centralt innehåll, mål 

och kunskapskrav (Skolverket, 2011a). Det centrala innehållet klargör att det är: 

Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer rörande människans 

sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa (Skolverket 2011a).  

Det centrala innehållet visar att undervisningen ska kopplas till normer, men trots det tas ordet 

normer inte upp i kommentarerna till kursens centrala innehåll (Skolverket, 2011b). På sin 

hemsida har Skolverket publicerat texter som tydliggör vilka förväntningar de har på sexualitets 

och relationsundervisningen i gymnasieskolans olika ämnen. Om Naturkunskap skriver de bland 

annat: 

Människans sexualitet, lust och relationer kan illustreras med såväl samspelet i kroppens 

hormonella system och attraktion mellan människor, som utifrån sociala och kulturella faktorer i 

omgivningen. De olika perspektiven bidrar till att eleverna får en helhetsbild av människans 

identitet och sexualitet. Lust, kärlek, identitet, relationer, normer och sexualitet verkar i ett 

komplext samspel och eleverna ska få kunskap om hur personliga värderingar, etiska och 

moraliska ställningstaganden, samhällets normer, sociala förväntningar och traditionella 

könsmönster påverkar hur olika människor kan tänkas agera i en relation eller en sexuell situation. 

Normer kring jämställdhet, kön, sexualitet och relationer manifesteras ofta i reklam och andra 

media. Kursen ska ta upp hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk 

granskning av budskap och normer i medierna.  (Skolverket, 2014) 



Ovanstående citat styrker att eleverna ska får möjlighet att reflektera kring samhällets inverkan 

på en persons identitet och sexualitet. Texten uttrycker inte explicit att homosexualitet, 

bisexualitet och könsöverskridande uttryck eller identitet bör vara en del av undervisningen, även 

om de kan anses inkluderas i Lust, kärlek, identitet, relationer, normer och sexualitet. Skolverket menar 

att eleverna ska få kunskaper kring hur samhällets normer, sociala förväntningar och traditionella 

könsmönster kan påverka olika personers agerande, återigen bör detta kunna inkludera HBT. Då 

Lust, kärlek, identitet, relationer, normer och sexualitet beskrivs som ett komplext samspel tycks det att 

undervisningen bör åtminstone delvis utgå ifrån ett problematiserande kring hur dessa påverkar 

varandra. Framförallt lyfter skolverket frågan om att eleverna ska lära sig redskap för att kritiskt 

kunna granska budskap och normer i media. Normerna de framhåller är jämställdhet, kön, sexualitet 

och relationer även detta bör kunna inkludera ett granskande av heterosexualiteten och linjärt 

könsuttryck som norm. 

Utöver kursplaner måste lärare också arbeta i enlighet med skolans värdegrund.  

Värdegrunden beskriver såväl det socialiserande och uppfostrande uppdrag skolan har så som 

dess skyldighet att skydda de som befinner sig i skolan. 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för 

annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska 

aktivt motverkas. (Skolverket 2011c, s.5) 

Texten framhåller tydligt att skolan aktivt ska arbeta emot diskrimminering kopplat till sexuell 

läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck. Då Skolverket kräver att alla tendenser till 

diskriminering och kränkande behandling ska motverkas så innefattar detta mer än grova kränkningar. 

Detta kan tolkas som att även osynliggörande och maktstrukturer kopplade till normer aktivt ska 

motverkas.  



Litteraturöversikt  

Tidigare forskning 

Tidigare forsking är indelat under rubrikerna Undervisning om de andra, Undervisning för de andra 

med underrubriken Bilden av de andra, Undervisning som problematiserar heteronormen samt Kränkande ord 

och osynliggörande. De forskningsstudier som presenteras har valts med avsikt att de i första hand 

beskriver lärares didaktiska val och de följemeningar som skapas. Även en del icke didaktiska 

studier har inkluderats i den tidigare forskingen då de bidrar till en förståelse för följemeningar 

som skapas i undervisningen. Den tidigare forskningen kommer senare användas för att beskriva 

och förklara de följemeningar som uppstod till följd av undervisningen under min 

observationsstudie. 

I denna litteraturgenomgång återkommer jag vid flertalet gånger till Kevin Kumashiro och Åse 

Røthing, nedan följer en kort presentation av de studier som de genomfört. 

    I sin artikel Toward a Theory of Anti-Oppressive Behavior sammanfattar och diskuterar 

Kumashiro resultat från flertalet studier om förtryck och försök att stoppa förtryck genom 

läroplaner, pedagogik och policys. Förtrycket är inte begränsat till att endast handla om sexualitet 

och könsuttryck utan behandlar även klass, genus och etnicitet. Kumashiro väljer därför att 

definiera termen the others som jag översatt till de andra, som individer som bryter mot dessa fyra 

olika typer av normer.  

    Røthing genomförde en observationsstudie av sexualundervisningen på tre gymnasieskolor i 

Norge, två av skolorna hade tematiserad ämnesövergripande undervisning medan den tredje 

skolan behandlade sexualitetsundervisningen inom samhällskunskap och religion (2008:257). 

Resultaten av denna studie diskuterar hon i såväl sin artikel Homotolerance and heteronormativity in 

Norwegian classrooms (2008) som tillsammans med Bang Svendsen i Sex och Samlevnad – perspektiv på 

undervisningen (2011). 

Undervisning om de andra 

Undervisning om de andra är menad för alla elever, även om den främst riktas mot den 

heterosexuella majoriteten (Røthing & Bang Svendsen, 2011:65). Røthing (2011:258) beskriver att 

undervisningens mål är att genom diskussioner om de andra främja tolerans för minoriteten.  

Dock argumenterar Røthing för att undervisning ämnad för att öka tolerans för homosexuella 

ofta utgår ifrån att alla elever är heterosexuella och när homosexualitet görs till något som handlar 

om andra än de som är i klassrummet tvingas alla elever att ingå i heterosexualiteten (Røthing & 

Bang Svendsen, 2008:64). 



Kumashiro menar att alla elever har kunskaper om minoritetsgrupper när de kommer till 

skolan. Dessa kunskaper bygger inte sällan på generaliseringar, förutfattade meningar och 

stereotyper (2009:13). Kumashiros (2000:30) litteraturstudie visar på att det kan uppstå problem 

att uppnå syftet tolerans för de andra när samtal om de andra baseras på stereotyper och myter. Att 

undervisa om de andra leder i sig inte till förändring då fokus blir på olikheter och inte 

nödvändigtvis förändrar definitionen av vad som ses som normalt (2009:17). Kumashiro 

(2000:31) skriver att forskningen visar på att hur man pratar om de andra kan vara skadligt. Han 

diskuterar att trots att empati för de andra är viktig så kan undervisning som har empati som mål 

komma att upprätthålla binäriteten mellan oss och dem. Oftast definieras de andra endast i kontrast 

till normen, det vill säga genom att de inte är heterosexuella. Homosexualitet definieras således 

endast genom att det inte är den rätta typen av kärlek som leder till giftermål och barn och ses då 

som sjukdom, brott eller synd. Undervisningen kommer inte leda till att normen arbetar mot sina 

egna privilegier. De finns en avsaknad på undervisning som problematiserar stereotyperna, till 

exempel diskuteras inte sällan homosexualitet i samband med sexuellt överförbara sjukdomar 

medan kampen för lika rättigheter för homosexuella sällan tas upp.  

    Även Røthing & Bang Svendsen (2008:65) har uppmärksammat i samband med Røthings 

observationsstudie att det finns risk med att undervisning om de andra då det inte säkert leder till 

tolerans utan kan förstärka fördomar. Diskussioner om homosexualitet utförs ofta så att det är 

något elever ska vara för eller emot, och tolerans mot de andra blir ett privilegium för de 

heterosexuella och befäster en hierarki (Røthing, 2011:261). När elever förväntas vara för eller 

emot homosexualitet skapas också en verklighet där HBT elever inte kan vara säkra på att deras 

liv och sexualitet accepteras (2009:493). 

Toleransperspektivet problematik diskuteras även av Reimers (2008:102). Hennes data är 

insamlad genom observationer under en temadag för lärarstuderande om HBT-perspektiv i 

skolan. Vid ett tillfälle under temadagen får lärarstudenterna frågeställningar om hur man ska 

diskutera icke-heterosexualitet och transpersoner när man tror att föräldrar och elever inte 

kommer vara toleranta (2008:106). Genom dessa typer av frågor menar Reimers att HBT-

personer görs till något som man antar att människor kan motsätta sig. Utöver detta så placeras 

problemet utanför skolan, lärarna är alltså inte en del av problemet. Genom detta blir det 

individer som problematiseras och inte normer, som man själv kan vara en del av. När 

lärarstudenterna får diskutera utifrån andras intolerans skapas samtidigt en bild av dem själva som 

toleranta. Remiers framhåller att lärarstudenter kan ha nytta av att lära sig hantera möjlig 

intolerans bland elever och föräldrar men menar att denna typ av diskussioner kommer att hamna 

på individnivå. Diskussionerna kan komma att fokusera på individer som diskrimminerar och 

individer som blir utsatta och missar inte sällan normerna som skapar gränser för vad som anses 

normalt eller onormalt, naturligt eller onaturligt. Vidare skriver Reimeras hur denna typ av 

toleransperspektiv leder till något som hårddraget kan beskrivas som Jag tolererar dig fast du är 

konstig (2008: 108). 



Røthings (2009:489) observationer visade på att sexualitets- och relationsundervisning ofta 

bygger på en rad olika teman. Eleverna får ofta utgå från olika situationer och diskuterar sedan 

dessa i smågrupper. Røthing tror att denna typ av undervisning ofta kommer från goda 

intentioner om att synliggöra en minoritet och förhoppningsvis skapa tolerans och hindra 

diskrimminering (2011:261). Genom att tematisera undervisningen om homosexualitet sida vid 

sida med problem som sexuellt överförbara sjukdomar och abort kan homosexualitet också 

komma att ses som något problematiskt. När lärare väljer att göra ett tema av homosexualitet ses 

det som något åtskilt som inte kan inkluderas i de andra teman, så som sexuellt överförbara 

sjukdomar. Andra aspekter som Røthing pekar ut som problematiska är att undervisningen inte 

sällan utgår från vi heterosexuella som diskuterar de homosexuella. När heterosexualiteten inte görs till 

ett tema ses den inte som ett fenomen utan som allomfattande och naturlig. Heterosexualiteten 

som inte tematiseras ses som självklar och bildar grunden för diskussioner kring homosexualitet. 

De andra beskrivs som vanliga människor som bör respekteras, men när en majoritets grupp 

bestämmer vilka som förtjänar att respekteras och tolerans slås hierarkin mellan de båda fast. De 

andra blir där med marginaliserade och underordnade. I Røthings studie blir sällan homofobi eller 

heterosexism problematiserat, istället kopplas alla problem samman med den homosexuella. 

Resultatet blir att om det inte fanns homosexuella så fanns det inget problem. Eleverna kan också 

få uppfattningen att homosexuellas problem beror på enskilda människors bemötande av dem 

och inte på grund av ett utbrett förhållningssätt i samhället. (2009:495) 

Undervisning för de andra 

Undervisning för de andra är undervisning som riktar sig mot minoritetsgrupper. Røthing 

(2011:258) beskriver att undervisning för de andra utformas så att den ska vara inkluderande för 

alla elever och att ingen ska bli marginaliserad. Hon menar att en fördel med denna typ av 

undervisning är att både lärare och elever blir medvetna om den mångfald som finns bland 

eleverna. Även Kumashiro (2000:30) framhåller att styrkan med undervisning för de andra är att 

lärarna blir tvungna att erkänna och uppmärksamma elevgruppens diversitet, till exempel att inte 

alla elever är normativt maskulina eller heterosexuella och att lärarna tvingas undervisa så att alla 

inkluderas.  

    Dock kan det uppstå ett problem med att undervisa för de andra då de andra kan vara svåra att 

identifiera och möjligen inte är representativa för den bild som läraren har (Røthing & Bang 

Svendsen, 2011:65, Kumashiro, 2000:30). Røthing observationsstudie visade på att de elever som 

är öppet homosexuella ofta anses vara experter på homosexualitet, och kan ombes beskriva 

homosexuellas situationer och erfarenheter som något generellt som de har kunskap om (Røthing 

& Bang Svendsen, 2011:65).  

    Kumashiro (2000:30) lyfter ytterligare ett problem med undervisning för de andra, nämligen 

att den ofta fokuseras kring en problematik, och det kan då verka som att detta är de enda typer 

av upplevelser som de andra har. Detta kan leda till att de som tillhör normen gör de andra till 



problemet, då det inte skulle finnas några motsättningar mellan de andra och de privilegierade om 

inte några bröt mot normen. 

Bilden av de andra 

Som framgått av forskningsgenomgången, finns ett behov av att identifiera de andra. Både så 

att elever ska veta vilka de ska visa tolerans emot och för att lärare ska veta vilka de ska undervisa. 

Kumashiro (2000:27) framhåller att det är ytterst skadligt när lärare har en förutfattad mening 

om vilka de andra är och hur de anser att de andra ska anpassa sig till normen, som exempel anger 

han bland annat det faktum att alla pojkar måste uppvisa en viss typ av maskulinitet för att 

uppfattas som riktiga män. En liknande observation har gjorts av Ambjörnssons i hennes studie av 

ett trettiotal tjejer mellan 16 och 18 år på två skilda gymnasieprogram. Hon visar på exempel hur 

en lesbisk elev får kritik av sina klasskompisar på grund av hennes icke feminina uttryck, när hon 

anpassar sin klädstil till mer normativ kvinnlighet bemöts hon bättre av så väl elever som lärare 

(2004:163). I Røthings studie beskrevs ofta homosexuella som vuxna som inte passade 

könsmönstren (2009:492). En lesbisk kvinna beskrev som tuffare och homosexuella män som 

mindre maskulina. Hon menar att stereotyperna fungerar som tolkningshjälp för eleverna, men 

att de även fastslår de fördomar eleverna möjligen redan har. Utöver detta visade studien tecken 

på att killar tycks uttrycka mer negativitet mot homosexuella män medan tjejer uttrycker 

negativitet mot kvinnor som bryter mot könsmönster (Røthing & Bang Svendsen, 2008:205). 

Även Jonsson (2007:181–182) beskriver hur högstadiekillar anser att homosexuella män är 

mindre manliga. Intressen och egenskaper som traditionellt inte är kopplat till manlighet ses även 

som ett tecken på homosexualitet även om egenskapen eller intresset inte är kopplat till sex. 

Denna logik leder till att som män som gillar balett eller kvinnor som spelar lagsport även antas 

vara homosexuella. Jonsson menar att detta visar på hur allt har en sexuell dimension.  

Undervisning som problematiserar heteronormen 

Kumashiro beskriver att normkritisk undervisning inte endast fokuserar på de andra och deras 

utsatthet utan även de grupper som är normaliserade och priviligierade och den sociala strukturen 

som legitimerar denna process (2000:36). De forskare Kumashiro studerat har visat på att skolan 

är en del av den sociala struktur som möjliggör reproduktionen av förtryckande normer. 

Undervisningen bör därför utformas så att både lärare och elever kan känna igen sig själva i de 

fall de är priviligierade och kunna kritisera hur de bidrar till förtrycket av de andra (2000:37). När 

studenterna har förståelse för förtryck och förmågan att tänka kritiskt kommer de också kunna 

ifrågasätta de förtryckande strukturerna. Dock menar Kumashiro att det inte är säkert att det 

finns ett samband mellan kunskap om förtryck och att en person kommer agera för att minska 

förtrycket. Undervisning om förtryck kan vara problematisk då förtryck inte upplevs lika av alla 

inom den förtryckta gruppen. Utöver detta kan det också uppstå problem då de andra ska upplysa 



de priviligierade om förtrycket då de gör det från en underlägsen position och deras uttalanden 

kommer därmed inte ses som rationella av gruppen (2000:39).  

    Inom Røthing observationsstudie problematiserades aldrig den priviligierade ställning som 

heterosexualiteten har i samhället, inte heller fick hon se någon undervisning som i större 

utsträckning ifrågasatte binäriteten i uppdelningen mellan heterosexualitet och homosexualitet 

(2011:264). Även om bisexualitet nämndes vid ett fåtal tillfällen, presenterades det inte som en 

stabil sexualitet såsom heterosexualitet och homosexualitet. Røthing menar att detta kan vara för 

att bisexualitet i sig ifrågasätter den binära uppdelningen av sexualiteten. Røthing 

uppmärksammade i samband med sin studie att homosexualitet ofta väljs som ett ämne för 

diskussion men inte heterosexualitet. Hon menar att detta leder till att heterosexualitet ses som 

självklar och blir ramverket för diskussioner om homosexualitet (2011:261). När Røthing under 

sin studie frågade en lärare vad hon trodde skulle hända om eleverna skulle få diskutera 

heterosexualitet beskriver Røthing hur läraren verkar oförstående inför hur det skulle kunna gå 

till. Røthing menar att på så sätt förblir heterosexualiteten osynlig och bortom kritik (2011:261). 

En lärare som Røthing intervjuat beskriver hur hon försökt arbetat normkritiskt genom att inte ta 

heterosexualiteten som given i samtal med sina elever (2009:66–70).  

I antologin Normkritisk pedagogik – makt, lärande och strategier för förändring (Bromseth & 

Darj red, 2010) skriver flertalet pedagoger kring sitt arbete med normkritik. Björkman, 

gymnasielärare i drama och samhällskunskap (2010:158ff) menar att det är omöjligt att arbeta 

normkritiskt om man inte är villig att se sina egna misstag. Man måste förhålla sig prestigelöst till 

sin undervisning och sin syn på kunskap, eleverna och sig själv. Hon beskriver att detta inte är 

konfliktlöst då det innebär att man tidigare gjort fel. I den normkritiska pedagogiken menar hon 

att det inte finns någon slutpunkt. Hon menar att den normkritiska lärarens roll inte ligger i att 

ständigt ha eller göra rätt, utan i att ha ett tydligt ledarskap när man tillsammans med eleverna 

undersöker normer. I en intervju I Ungdomsstyrelsens rapport Hon Hen Han (2010:155) 

framhåller Björkman att den normkritiska pedagogiken syftar till att inte begränsa elevernas 

utrymme för olika identitets uttryck och att inte heller låta eleverna begränsa varandra. 

Edemo (2010:104–105) skriver att hon har börjat avvisa idén om att man måste kunna 

identifiera sig med en utsatt för att uppnå demokrati, jämnlikhet och mänskliga rättigheter. Hon 

menar att pedagogik som utgår ifrån att man ska kunna identifiera sig med andra riskerar bygga 

på falska likheter. Inom normkritisk pedagogik menar hon att det just är skillnader och konflikter 

som måste synliggöras. Edemo menar att även om deltagarna finner någon obegriplig eller till och 

med frånstötande kan de förstå hur tillgång till makt och resurser fördelas så det gynnar de 

priviligierade. Dock är kunskap inte tillräcklig för att förändra ett samhälle, för förändring krävs 

det att deltagarna aktivt utmanar sina egna vanor och värderingar något som sällan är konfliktfritt. 

Problemet med kopplingen mellan normkritisk pedagogik och en inre konflikt är något flera 

av forskarna berör. Kumashiro menar att förändring sker först när en elev ombes att inte endast 

identifiera sin del i förtrycket utan även försöka förändra sitt binära synsätt (2000:45). Han skriver 



att ett problem med normkritisk undervisning är att personer endast vill lära sig saker som stärker 

bilden av sig själv som en god person och därför finns det ett motstånd mot att granska sin egen del 

i förtrycket (2000:43). Kumashiro (2009:17) menar att vi kanske motsätter oss den 

antidiskrimminerande undervisningen då den inte enbart förändrar vårt sätt att se på andra utan 

även tvingar oss förändra hur vi ser på oss själva. När man lär sig om skadligheten med 

stereotypa föreställningars tvingas man konfronteras med sina egna fördomar och delaktighet i 

skadliga praktiker (2009:24). Den traditionella toleransundervisningen låter oss behålla vår egen 

känsla av normalitet och vår identitet.  Kumashiro skriver att vi kommer motsätta oss den 

undervisning som tvingar oss att rubba vår egen världsbild och uppfattning av oss själva. 

Även Røthing och Bang Svendsen beskriver hur elever kan hamna i kriser att när normer 

genom vilka de betraktar världen rubbas (2009:72). Eftersom att målet med normkritisk 

pedagogik är just att synliggöra för lärare och elever hur de bidrar till upprätthållandet av 

privilegier är det viktigt att lärare kan hjälpa elever att ta sig igenom de kriser som undervisningen 

kan leda till. Även Björkman framhåller att det är viktigt att hjälpa sina elever, något som kräver 

tid, uthållighet och att vara tillgänglig för att diskutera och vägleda (2010:155) 

Kumashiro menar att den antidiskrimminerade pedagogik som han förespråkar inte ska ses 

som en slutgiltig lösning på problematiken kring normer i klassrummet utan som ett redskap som 

kommer behöva utvärderas, bearbetas och utvecklas (2009:12). 

Kränkande ord och osynliggörande 

I Sahlströms enkätstudie En utmaning för heteronormen med svar från drygt 1400 lärare redovisas 

resultat om diskriminerade beteenden inom svenska skolan. Sahlström skriver att då bortfallet av 

lärare var stort, kan inte resultaten inte generaliseras för alla svenska lärare utan beskriver den 

grupp av lärare som svarat (2006:11). Resultatet visade att nästan två av tio gymnasielärare 

uppfattar att det förekommer nedlåtande kommentarer, kränkande skämt och kränkande bilder 

kopplat till sexuell läggning bland lärarna på skolan medan över sex av tio gymnasielärare anger 

att samma beteende förekommer bland elever. Sahlström framhåller också att kränkande 

beteenden utifrån kön kan tangera kränkningar på grund av sexuell läggning, då frågor om 

förväntade könsroller berörs. Resultatet visar att 27 % av gymnasielärarna uppfattar kränkningar 

kopplat till kön bland andra lärare medan sex av tio gymnasielärarna uppfattar att det 

förekommer kränkningar kopplat till kön bland elever (2006:23,28). Sahlström menar att det är 

viktigt att beakta vad lärarna uppfattar som kränkande beteende. Han menar att det är möjligt att 

lärare uppfattar elevers kränkande beteenden i större grad än kollegors. Han diskuterar att elevers 

kränkningar möjligen oftare tar sig uttryck i kränkande jargong och skällsord, medan lärares 

kränkande beteenden möjligen främst tar sig uttryck i heteronormativa antaganden och 

exkluderande språkbruk. Sahlström kopplar samman denna möjliga oförmåga att klassificera 

exkludering som kränkande med resultatet att nio av tio av gymnasielärarna anser att de har fått 

mycket liten förberedelse för att hantera frågor kring sexuell läggning under sin lärarutbildning 



och 96 % anger att de har fått lite eller mycket lite kompetensutveckling inom området (2006:13, 

22). Även Sörensdotter (2010:137) beskriver hur det är vanligt att lärare i grundskolan ofta 

reagerar på skällsord men kan missa normer som ger ojämnlik makt tillgång. Hon menar att det 

subtila är svårt att se då det uttrycks i det vi tar för givet. Detta beskrivs även av Darj (2010:128) 

som menar att även om den uttalade homofobin är ett problem så måste även de 

heteronormerande ord och handlingar som utförs dagligen granskas och ifrågasättas. 

Kumashiro (2000:32) framhåller att forskningens visar på att lärare sällan ifrågasätter 

kränkande skämt om homosexualitet vilket leder till att eleverna finner att det är socialt 

acceptabelt. Även om de andra blir ofta utsatta för diskrimination och våld av sina medstudenter 

menar Kumashiro att det delvis är lärare, politiker och administratörers avsaknad på aktion mot 

förtrycket som är mest skadligt (2000:26). 

Røthings studie visade på att lärare ibland tvekar inför att ta upp homosexualitet i sin 

undervisning på grund av rädsla för elevers reaktioner (2008:205). Røthing och Bang Svendsen 

(2008:214) menar att lärare ofta blir vanmäktiga när elever aggressivt uttrycker negativitet mot 

homosexuella eller mot personer som inte följer förväntade könsmönster. De diskuterar tre olika 

anledningar till att lärare inte ingriper när kränkande beteende kopplat till homosexualitet 

förekommer i klassrummet. Det första är att negativa beteenden riktat mot homosexuella inte har 

ansetts som ett problem förrän på senare tid och att lärare helt enkelt inte har lärt sig att bemöta 

beteendet på ett konstruktivt sätt. För det andra anger författarna bristen på utbildning inom 

området vid lärarutbildningar som en anledning till att lärarna blir handfallna vid situationer som 

är kränkande mot homosexuella. Den tredje anledningen till att Røthing och Bang Svendsen tror 

att lärare inte alltid agerar resolut när kränkande beteende förekommer är för att lärare uppfattar 

det som naturligt att elever uttrycker och har sådana tankar och känslor. Beteendet behöver inte 

bemötas då det troligen kommer gå över när eleverna blir äldre. De menar även att det finns en 

möjlighet att vissa lärare själva är negativt inställda till lika rättigheter för HBT-personer 

(2010:61). 

Björkman (2010:165) menar att det finns en risk att när lärare hamnar i ett toleransperspektiv 

när de tillrättavisar elevers användande av skällsord. När fokusen hamnar på att man inte får säga 

ett ord för att man ska känna sympati med de som är utsatta förstärks heteronormens makt. Om 

läraren istället kan få eleven att synliggöra och ifrågasätta sitt språkbruk eller agerande kommer 

det inte krävas att läraren är där och kräver tolerans. 

Sörensdotter (2010:137) skriver att normer kring män och kvinnor som åtskilda och olika 

skapar ett mellanrum där transpersoner och personer som inte uppfyller genusförväntningarna 

riskerar att osynligöras eller utsättas för våld och trakasserier. I samband med Ungdomsstyrelsen 

rapport Hon Hen Han intervjuades 15 ungdomar som definierar sig som HBT-personer om hur 

det är att leva i ett heteronormativt samhälle. Intervjuerna indikerar att unga transpersoner är 

särskilt utsatta för stigmatisering och osynliggörande något de själva kopplar samman med 

heteronormativa föreställningar kopplat till kön (2010:12). Edemo (2010:104–105) menar att en 



person med linjär könstillhörighet kommer ha svårigheter att sätta sig in i varför någon skulle vilja 

förändra sin kropp med hjälp av hormoner och kirurgi. Hon menar att identifikation som mål 

inte har med rättvisa eller demokrati att göra, utan istället en önskan att stå någon nära. 

Förändring av normer sker genom ifrågasättande av sina egna vanor och värderingar.  

Teoretiska perspektiv 

De teoretiska perspektiven är indelade i Normer, Heteronormativitet, Undervisningsperspektiv och 

Följemeningar. Under rubriken Normer förklaras hur begreppen norm, makt, hierarki och 

normkritik bör läsas och förstås i denna uppsats. Under rubriken Heteronormativitet förklaras 

begreppet heteronorm samt beskriver dess koppling till queerteorin. I denna studie har 

heteronormen avgränsats till heterosexualiteten samt linjäritet av det biologiska, sociala och 

juridiska könet.  Normbrytande kopplas därmed till icke heterosexualitet och könsöverskridande 

uttryck och identitet medan andra brott mot heteronormen så som fetischer har inte berörts. I 

Undervisningsperspektiv beskrivs kortfattat huvudskillnaderna mellan Undervisning om de andra, 

Undervisning för de andra och Undervisning som problematiserar heteronormen. Dessa begrepp används som 

analysredskap i resultat och analys, en mer omfattande presentation av begreppen kan läsas i 

Tidigare forskning. Slutligen under rubriken Följemeningar beskrivs begreppet följemening som i 

Resultat och analys används som analysverktyg för att förklara vilka socialiserande effekter 

undervisningen får då den skapar, upprätthåller eller ifrågasätter normer kopplade till sexualitet 

och identitet. Följemeningar ansågs passande då denna uppsats är en didaktikstudie som 

fokuserar på undervisningens innehåll och lärarens metodiska val. Observationerna berör därför 

såväl det som sägs men även det som utesluts och därmed osynliggörs  

Normer 

Normer talar om för oss hur vi bör handla för att vara normala, och därigenom skapas även 

en motpol som beskriver hur vi inte bör handla. Dessa är hierarkiskt ordnade, där det normala är 

önskvärt (Ambjörnsson 2004:22) Normalitet är ett svårdefinierat begrepp, då det skiljer sig 

mellan kulturer samt inte är statiskt över tid utan föränderlig då det ofta präglas av motsägelser 

och förhandlingar (Ambjörnsson 2006:53, Göransson, 2012:18). Dessutom kan begreppet normal 

beskriva både det mest vanligt förekommande, vad som är genomsnittet men även vad som anses 

idealt (Canguilhem 1989 [1943], Hacking 1990, beskrivet av Ambjörnsson 2004:21).  

    Människors socialisering in i olika handlingsmönster beskrivs ofta utifrån Foucaults idéer 

om makt och styrning (Öhman, 2007:16). Makt och styrning innebär i den Foucaultiska 

meningen att människor anpassar sig efter mönster för att undvika att ses som avvikande eller 

besvärliga och ska inte ses som en persons utövande av våld mot en annan. Maktfördelningen ska 

ses som en relation som är rörlig och föränderlig, då dikotomin offer och förövare sällan är 

gynnsamt att arbeta utifrån (Sörensdotter 2010:136).  Ambjörnsson (2006:21) beskriver utifrån 



Foucaults tankar om makt hur normer ger skenet av en väg till ett lyckligare liv och att detta leder 

till att individer själva styr sitt beteende och anpassar sig efter normen. Förtryck av det som faller 

utanför normen uppstår genom att människor anpassar sina beteendemönster vardagligen för att 

passa in i normen, förtrycket reflekteras i såväl kulturella stereotyper, byråkratiska strukturer som 

i media (Young, 2000:54). Sörendotter (2010:136) skriver att normer kan ses som idéer om vad 

som är normalt och onormalt, vilket skapar förväntningar på personers beteende, utseende, 

livsstil med mera. Dock är normer är inte sällan osynliga och tas för givet, därför hamnar de ofta 

bortom rum för kritik (Göransson, 2012:18). Med normkritik menas en granskning av specifika 

normer med avsikt att bättre förstå hur diskriminering uppstår av de som inte faller inom ramen 

för de normer som granskas. Sörendotter (2010:136) skriver att vara normkritisk inte innebär att 

man förespråkar ett samhälle utan normer, utan snarare att man visar på hur vissa normer 

begränsar vår handlingsfrihet utan att det behövs. Vidare beskriver Sörensdotter hur den som 

faller inom normernas gränser sällan upplever dess begränsningar, medan den som finner sig 

utanför dess gränser ständigt påminns om dess makt.  

Heteronormativitet 

Begreppet heteronormativitet har sitt ursprung inom queerteorin (Ambjörnsson, 2006:51). 

Queerteorin ifrågasätter och undersöker hur normer inom kultur, samhälle och identitet skapas, 

upprätthålls och fungerar. Dock är det svårt att ge queer en exakt definition då det är föränderligt i 

sin karaktär, med målet bryta upp kategoriseringar och inte att skapa en ny (Ambjörnsson, 

2006:9). Queerteorins främsta fokus är att undersöka normer kopplade till genus, sexualitet och 

identitet. Forskning om sexualitet ur ett queerperspektiv skiljer sig från tidigare forskning då den 

ifrågasätter heterosexualiteten (Ambjörnsson, 2006:51). Utgångspunkten vid undersökningar ur 

ett queert tankesätt är att heterosexualiteten inte är naturlig utan en kulturell, social och historisk 

skapelse. Den politiska kamp som förts för homosexuellas rättigheter har ofta byggts på att 

homosexualitet är en stabil identitet och medfött, queerteorin har som mål att destabilisera 

identitetskategorier och har därför kritiserat för att underminera kampen för homosexuellas lika 

rättigheter. (Røthing, 2007:486) 

Heteronormen som begrepp har härletts till Judith Butlers heterosexuella matris av forskare så 

som Göransson (2012:18), Ambjörnsson (2006:112) och Rosenberg (1990:10). Butler (1990:151) 

definierar den heterosexuella matrisen som en binär syn på kön och sexualitet, där kvinna och 

femininitet samt man och maskulinitet är åtskilda och olika. Könsutttrycken är därmed 

begränsade till ett val mellan man och kvinna. Mannen och kvinnan anses varandras motsatser 

och de är hierarkiskt ordnade. De två förväntas åtrå varandra och därigenom skapas 

heterosexualiteten. Kön och genus i Butlers mening ska inte ses som naturliga, ursprungliga eller 

biologiska uppdelningar, då de inte härstammar från något man är utan ska istället ses som något 

man gör, så kallad performativitet (Rosenberg, 1990:9). Att uppdelningen mellan könen ter sig 

naturlig menar Butler beror på kulturella och sociala sammanhang, men genom upplösningen av 



könsnormer skulle även könens konfigurationer lösas upp, män och kvinnor skulle frigöras från 

såväl sina könsroller som kravet på heterosexualitet (Butler, 1990:146) 

Ambjörnsson (2006:113) beskriver att det ur ett heteronormativt perspektiv är viktigt att det 

finns en linjäritet mellan kön, genus och begär för att uppfattas som godtagbara män och kvinnor. 

Hon förklarar att en kvinna endast kommer uppfattas som en riktig kvinna ifall hennes kropp och 

beteende, så som kroppsföring och klädsel, uppfattas kvinnligt och hon åtrår en man. Genom 

existensen av heterosexualitet uppstår även möjligheten till avvikelse det vill säga till 

homosexualitet (Ambjörnsson, 2006:23). Homosexualitet eller brott mot genusnormerna 

upprätthåller heterosexualiteten som naturlig, genom att fungera som en motpol och uppvisa vad 

som inte faller inom heteronormen (2006:61).  

Kulick (2004:24–25) beskriver hur heterosexualiteten ses som normal, naturlig och mest 

önskvärd, medan andra sexuella relationer och identiteter ses som onormala, märkliga och 

oönskade. Målet med att kritiskt granska heteronormen är inte att kritisera heterosexualiteten i 

sig, utan att diskutera och problematisera de rättigheter och privilegier som är knutna till 

heterosexualiteten.  

Det är möjligt att falla utanför heteronormativiteten även om ens kön, genus och begär är 

linjärt, då inte all heterosexuell praktik faller inom ramarna för vad som är önskvärt 

(Ambjörnsson, 2006:85ff). Åldersskillnad, funktionshinder och fetischer är exempel på orsaker 

som kan placera ett heterosexuellt par utanför heteronormativiteten. Vad som faller inom ramen 

för heteronormativiteten är beroende av kultur och är föränderligt genom tiden (2006:53ff). 

Undervisningsperspektiv 

Undervisning om de andra 

Undervisning om de andra ger information om de andra, ofta i hopp om att detta ska leda till större 

acceptans och tolerans (Røthing & Bang Svendsen, 2011:64, Kumashiro, 2002:42-43). För det 

andra ämnar undervisningen ofta visa att de andra är som vi. Undervisning om de andra är avsedd för 

alla även om mycket tyder på att den i realiteten riktar sig främst till majoriteten (Røthing & Bang 

Svendsen, 2011:65) 

Undervisning för de andra 

Undervisning för de andra är utformad så att den ska ta hänsyn olika elevernas mångfald och 

särskilda behov (Røthing & Bang Svendsen, 2011:63). Undervisningsperspektivet främsta mål är 

att ge anpassad undervisning så att alla elever får den bästa möjliga undervisningen. En annan 

fördel med undervisningen är att både lärare och elever uppmärksammas på och uppmanas 

erkänna den mångfald som finns på skolan.  



Undervisning som problematiserar heteronormen 

Røthing kallar detta pedagogiska perspektiv för Undervisning som problematiserar privilegier för att 

skapa förändring (Røthing & Bang Svendsen, 2011:66). Undervisningens mål är att skapa 

förändring genom att synliggöra, diskutera och eventuellt problematisera det som ses som 

självklart och privilegierat med avsikt att förhindra diskrimminering och marginalisering. 

Underviningen har inte sällan utgångspunkt i majoritetens privilegier.  

Följemeningar 

Denna studie undersöker vilka socialiserande effekter sexualitets- och relationsundervisningen 

får när homosexualitet, bisexualitetet och könsöverskridande identitet och uttryck benämns, 

diskuteras eller osynliggörs. I analysen används begreppet följemeningar som ett sätt att analysera 

dessa effekter. 

Traditionellt har kunskapsinnehåll och socialisationsinnehåll särskilts (Östman, 2008:116). 

Östman menar att det inte är möjligt att skilja på kunskapsinnehållet och skolans socialiserade 

effekt då valet av undervisningsmaterial i sig värdesätter vad som är värdefullt att veta. 

Undervisningsmaterialet skapar således en följemening, det vill säga en socialiserande inlärning 

vid sidan av kunskapsinnehållet. Följemeningarna kan vara uttalanden som är explicit värderande 

eller normer som eleverna måste lära sig för att kunna ta in ett visst kunskapsinnehåll. Alla 

normer kan kritiseras och bör när man använder följemeningar som redskap för analys ses som 

något som uttrycker en moral, det vill säga att det finns en värdering i det som sägs (Östman, 

2010:79,85). Meningen med följemeningar kan således säga vara att identifiera olika värderande 

delar av undervisningen (Östman, 2010:85) Orlander och Wickman (2011:577) beskriver att 

följemeningar ofta finns i det osagda, det som inte tas upp till diskussion. Följemeningar påverkar 

hur elever ser på vad som lärs ut men även hur de värdesätter sin egen delaktighet i 

undervisningen. Kumashiro menar att det osagda är en viktig del av den dolda läroplanen när 

man arbetar med antidiskrimminerande undervisning, då de sanktionerar förtryckande och 

partiska kunskaper som redan finns i skolan och samhället (2009:15). 



Syfte och frågeställningar  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka ifall sexualitets- och relationsundervisningen i 

gymnasieskolan genomförs på ett heteronormativt sätt, och i så fall hur denna heteronormativitet 

tar sig uttryck. 

Frågeställningar 

Undervisar lärare för de andra och om de andra (Røthing, 2008:258) och förstärker eller 

utmanar detta heteronormen? 

 

Problematiserar lärare existensen av en heteronorm i samhället i sexualitets- och 

relationsundervisningen, och i så fall på vilket sätt? 

 

Hur bemöts kränkande handlingar och yttranden om homosexuella, bisexuella eller personer 

med könsöverskridande identitet i sexualitets- och relationsundervisningen? 

 

Förekommer det ett osynliggörande av homosexuella, bisexuella eller personer med 

könsöverskridande identitet eller uttryck i sexualitets- och relationsundervisningen? 



Metod 

Metod för datainsamling  

Studien ämnar undersöka om heterosexualitet ligger till grund för sexualitets- och 

relationsundervisningen i skolan och hur frågor om icke heterosexualitet behandlas. Då studien 

avser att undersöka vad som faktiskt händer i undervisningssituationen har observation valts som 

metod (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002:23). Observation som metod är passande när 

känsliga frågor ska undersökas och det kan finnas ett förväntat svar (Einarsson & Hammar Chiriac, 

2002:23). I min mening, skulle lärare möjligen ha svårt att själva utvärdera sin undervisning med 

avseende på om den befäster heteronormen och resultaten skulle riskeras påverkas av att 

merparten av lärare troligen hoppas att deras undervisning är inkluderande och/eller normkritisk. 

Därmed har intervju och enkät valts bort som möjliga metoder för resultatinsamling. Då 

frågeställningarna i denna studie är begränsade till att endast undersöka aspekter kopplade till 

heteronormen och inte sexualitets- och relationsundervisningen som helhet, har jag valt att göra 

en observation med hög grad av struktur.  

Urval 

Förfrågningar om att delta i observationsstudien skickades ut till ett trettiotal gymnasielärare 

med naturkunskap som undervisningsämne. Endast tre lärare svarade att de skulle ha 

undervisning inom sexualitet och relationer under observationsstudiens avsatta tid och var 

positiva till att delta i studien. Samtliga av dessa tre lärare observerades, samt en lärarstudent som 

höll i större delar av den ena lärarens undervisning. Sammanlagt observerades undervisning i sju 

olika klasser. Observationerna pågick under tre veckor, och sammanlagt observerades 16 

lektioner (för mer detaljer se Fördelning av observationer). Vid ett tillfälle hade två lärare lektioner 

samtidigt, jag valde då att prioritera observationer utifrån lärarnas grovplaneringar och då en 

lärare skulle ha HBT-undervisning valdes den lektionen. På grund av det låga antalet deltagare kan 

och bör inga slutsatser dras om sexualitets- och relationsundervisning i helhet. Även Røthing 

hade svårt att få ett stort empiriskt material, hon menar på att mycket tyder på att många lärare 

tycker att det är jobbigt att undervisa om sexualitet och relationer och hon antar att många lärare 

därför inte vill ha besök av en forskare under den delen av sin undervisning. Hon anser det 

möjligt att den undervisning som hon fått ta del av har varit av högre standard eftersom lärarna 

har känt sig bekväma med att släppa in en forskare under undervisningen (2007:487). 



Deltagarna 

Denna studie fokuserar på undervisningen, dess innehåll och de följemeningar som uppstår. 

Eleverna i klassrummet har därmed endast berörts då deras uttalanden är väsentliga för att förstå 

och kunna beskriva lärarens undervisning samt analysera dess följemeningar. 

Resultaten kommer från observationer från tre lärare och en lärarstudent. För att skydda 

lärarstudenten och dess handledares anonymitet har jag valt att skriva observationerna som de är 

utförda av en lärare. Detta innebär att det inte i resultat och analys ska vara möjligt att uttyda 

vilka de är. Jag anser att detta är viktigt då andra lärare på skolan var medveten om att jag 

observerade sexualitetets- och relationsundervisningen på deras skola.  

I övrigt väljer jag att inte ge någon ytterligare information om lärarna som deltagit i denna 

studie då ämnet kan anses känsligt och lärarnas anonymitet är ytterst viktig. Utöver detta påverkar 

inte heller vem läraren är vilken följemening undervisningen får och därmed är ytterligare 

information om lärarna oväsentlig. 

 Jag vill tillägga att jag i likhet med Røthing och Bang Svedensen (2011:61) utgår jag ifrån att 

de flesta lärare har goda intentioner med sin undervisning och ämnar vara inkluderande, men att 

undervisningen trots detta kan vara heteronormativ och innebära att vissa elever kan känna sig 

exkluderade.  

Skolorna 

För att skydda lärarnas identitet har jag valt att inte ge någon information om skolorna då jag 

inte vill att någon spekulation ska kunna ske om vilken skola och därmed vilka lärare som deltagit 

i studien. Jag anser detta oproblematiskt då vilken typ av skola eller vid vilken programinriktning 

eleverna går inte har någon betydelse för min studie då ingen analys sker av dessa faktorer. De 

följemeningar undervisningen får anses den samma oavsett skola eleverna går på eller vilken 

gymnasial inriktning de valt. 

Fördelning av observationstillfällen: 

Denna observationsstudie baserar sig på observationer av tre olika lärare. Sammanlagt gjordes 

sexton observationer vilket motsvarade arton timmar. 

Lärare A observerades vid nio tillfällen och sammanlagt nio timmar 

Lärare B observerades vid sex tillfällen och sammanlagt åtta timmar. 

Lärare C observerades vid ett tillfälle och då sammanlagt en timme. 

Direktobservation som metod 

Studiens resultat har samlats in genom direktobservation, det vill säga att jag var närvarande i 

klassrummet vid undervisningstillfället. Min avsikt var att i så stor utsträckning som möjligt vara 



en observatör och inte delta aktivt i undervisningssituationen. Vid ett par tillfällen ombads jag att 

svara på frågor som läraren inte visste svaret på. I de fall jag visste svaret på frågorna svarade jag, 

och återgick sedan till att vara observatör. För ytterligare resonemang om hur min närvaro kan ha 

påverkat resultatet se Reflektion över metoden. 

Material 

Då undersökningens mål var att undersöka heteronormen i sexualitets- och 

relationsundervisningen fördes endast anteckningar av den undervisning som ansågs relevant för 

studien och inte lektionerna i sin helhet. Jag fick även kopior av material som delades ut till 

eleverna. Jag använde mig inte av inspelningar av lektionerna, se Reflektion över metoden. Jag 

använde en kod för lärare och skolor i mina anteckningar i det fall att materialet skulle läsas av 

handledare eller i det fall att anteckningarna skulle hamna i fel händer.  

Diskursanalys och följemeningar som redskap  

Denna uppsats är en didaktikstudie som berör undervisningens innehåll och läraren metodiska 

val, för analys av observationerna har jag använt mig av diskursanalys och följemeningar. 

Diskursanalys är en bred analysform, som sträcker sig från kategoriseringar, normalisering, 

identiteter och subjektspositioneringar (Börjesson & Palmblad, 2007:14) I den här 

observationsstudien har jag fokuserat på analys av gränsdragningar mellan sexualiteter och 

identiteter och därmed skapandet av de andra, de som skiljer sig från sig själv och normen 

(Börjesson & Palmblad, 2007:8). Vid analys av heteronormen antas att ett makt- och 

styrningsperspektiv existerar som socialiserar in människor i olika diskurser för att handla efter 

olika mönster (Öhman, 2007:16). Min analys av undervisningen ämnar belysa hur heteronormen 

återskapas och hur de andra som kategori aktivt skapas i relation till normen. I analysen belyser jag 

ifall den observerade undervisningen utgår från en heteronorm där heterosexualiteten ses som 

naturlig och mest önskvärd. Observationerna berör såväl det som sägs men också det som 

utesluts och därmed osynliggörs. För att kunna beskriva vad som anses vara de socialiserande 

effekterna av undervisningen har jag valt att använda mig av begreppet följemeningar, som 

presenteras i större detalj i Teoretiska perspektiv. 

    Då jag ämnar undersöka heteronormen är det viktigt att beakta att min kunskap är socialt 

konstruerad och inte reflekterar en oberoende verklighet (Börjesson & Palmblad, 2007:9) Det 

finns ingen objektiv hållpunkt bortom diskurserna och inte heller kan jag neutralt och ofärgat 

observera normer, då jag är in socialiserad i det samhälle som producerar och återskapar 

gränsdragningarna (Börjesson & Palmblad, 2007:10). Valet av gränsdragningar och skapandet av 

en kategori är en aktiv handling och undersökningen kan undgå att upptäcka alternativa 

diskursiva mönster som inkluderar en större eller annan gränsdragning. Följderna av valet av 

diskurs kommer att problematiseras i diskussionen.  



Databearbetning och dataanalys 

Under observationer fördes anteckningar med papper och penna. Jag antecknade endast 

sådant som jag ansåg skulle kunna vara väsentligt för undersökningen. Jag försökte anteckna 

lärarens ord ordagrant, men det var inte alltid möjligt att hinna. På kvällen efter avslutade 

observationer renskrevs materialet. Först skrevs materialet in i ett text dokument ord för ord från 

observationsanteckningarna. Efter avslutade observationsstudier skrevs observationerna in i ett 

tre kolumnsdokument, där observationerna beskrevs i den första kolumnen, möjliga tankar kring 

beskrivande analys i den andra och vilken övergripande analysgrupp, det vill säga Undervisning om 

de andra, Undervisning för de andra, Undervisning som problematiserar heteronormen eller Kränkande beteende, 

observationen passade in i. I de fall läraren hade haft samma undervisning vid flera tillfällen 

jämfördes observationsbeskrivningarna och en av dessa valdes ut genom att fetmarkeras.  

Datan fördes därefter in i uppsatsen under rubrikerna Undervisning om de andra, Undervisning för 

de andra, Undervisning som problematiserar heteronormen och Kränkande beteende. Varje 

observationsbeskrivining följdes av en analys. I samråd med min handledare om strukturerades 

rubrikerna till Metod, med underrubriken Att arbeta med projekt, Kunskapsinnehåll i sexualitets- och 

religionsundervisningen, med fyra övergripande underrubriken Undervisning om de andra, med 

underrubrikerna Ordkunskap, Ett historiskt perspektiv på de andra, Bilogiska förklaringar till de andra och 

Könsroller och sexualitet, Undervisning för de andra, Undervisning som problematiserar heteronormen och 

Bemötande av kränkande ord och osynliggörande, med underrubrikerna Bemötande av kränkande ord och 

Osynliggörande. Analysen gjordes fördjupades genom att beskrivas i termer av följemeningar och 

skrevs sammanfattande efter varje övergripande rubrik. 

Det ska tas i beaktning att vid varje hantering av datan har analyser skett. Analysen ska ses 

som en aktiv process där avvägningar och beslut fattats och inte som en objektiv återgivning av 

verkligheten. En analys som jag ansåg särskilt svår var att avgöra vad som kunde anses 

kränkande. Sahlström (2006:13, 22) diskuterar i sin studie vad lärare uppfattar som kränkande 

beteenden av lärare respektive elever. Han skriver att även exkludering och heteronormativa 

antaganden skulle kunna ses som kränkande. Med detta i åtanke gjorde därför den ursprungliga 

rubriken kränkande beteende om till Bemötande av kränkande ord och osynliggörande en rubrik som bättre 

beskrev vad som analyseras. 

Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet avser att utvärdera kvalitén på en studies insamlade empiri (Kylén, 

2004:140) Validiteten anger huruvida empirin kan besvara studiens frågeställningar. Reliabiliteten 

avser empirins tillförlitlighet och säkerhet utifrån ett resonemang kring insamlingsmetoden 

(Kylén, 2004:142). Med avseende på reliabiliteten är det viktigt att ha i åtanke att denna studies 

resultat endast är baserat på tre lärares undervisning. I likhet med all kvalitativ forskning kan min 

studie inte generaliseras och ge förklaringar om ett allmänt tillstånd. En av lärarna observerades 



betydligt mindre än de andra två, och därmed är underlaget för analysen ojämlikt fördelat och 

detta bör tas i beaktning vid läsning av resultat och analys. I fråga om studiens validitet anser jag 

att studies empiri uppnår sitt syfte att belysa delar av den undervisning som de observerade 

klasserna fick i sexualitet- och relationer. Ur denna aspekt anser jag att denna uppsats kan säga 

något om den undervisning som bedrevs och de följemeningar den fick. 

Etiska aspekter  

De observerade lärarna har i enlighet med informationskravet och samtyckeskravet informeras 

om att deltagandet är frivilligt och att läraren har rätt att avbryta sin medverkan när som helst 

(Vetenskapsrådet, 2002:7). Dock informerades lärarna endast om att undersökningen berör 

lärares sexualitets- och relationsundervisning och inte att det är heteronormen i sexualitets- och 

relationsundervisningen som är studiens fokus. För mer ingående förklaring se Reflektion över 

metoden. Lärarna gavs efter genomförandet av observationsstudien fullständig information om 

studiens specifika syfte och frågeställning och gavs därefter åter möjlighet att avstå från 

deltagande (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002:37). I enlighet med konfidentialitetskravet har 

lärare och elever behandlats med största möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002:12–14). 

Lärarnas och skolornas har observationsanteckningarna skrivits under kod och varken lärare, 

elever eller skola ska vara möjlig att identifiera i den slutgiltiga rapporten. Insamlade uppgifter 

kommer inte att användas i något annat syfte än för forskning, i enlighet med nyttjandekravet. 

Även eleverna informerades om att jag satt med vid undervisningen för att observera lärarna, 

eleverna informerades även om att i de fall något de sa till läraren som resulterade i en intressant 

kommentar eller svar från läraren skulle detta möjligen komma att vara med i studien. Eleverna 

informerades om att de i detta fall skulle beskrivas som eleven. Jag uppmanade eleverna att direkt 

säga om de inte ville delta, eller att söka upp mig under något tillfälle under 

observationstillfällena. Ingen elev valde att avstå från medverkan. 

Reflektion över metoden  

Läraren och eleverna informerades om att jag undersöker sexualitets- och 

relationsundervisningen, men inte att mina frågor berör hur heteronormen uttrycker sig i 

undervisningen. Att detaljerat informera deltagarna i studien om syfte och frågeställningar skulle 

kunnat påverka studiens validitet (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002:37). Jag ansåg att risken 

var stor att lärarna medvetet eller omedveten skulle anpassat sin undervisning till att bli mer 

normkritisk i fall de varit medvetna om studiens fulla syfte. Denna uppfattning delas av Røthing 

(2008:257) som undersökte homotolerans och heteronormativitet i norska skolan.  

 Min avsikt var att enbart observera undervisningen och att till så liten del som möjligt delta. 

Dock finns det ändå en risk att jag som observatör påverkade resultaten (Einarsson & Hammar 

Chiriac, 2002:27). Det är möjligt att elever eller lärare som observerades kände sig obekväma med 



att ha en utomstående som observerade deras undervisning, speciellt när denna hanterar vad som 

kan anses känsliga frågor, vilket kan ha inneburit att jag påverkade den verklighet jag ämnade 

undersöka.  

 Trots att videoinspelning skulle ha inneburit att jag skulle kunnat återgå till materialet och 

möjligen få ett säkrare resultat och en mer korrekt analys valde jag att avstå från videoinspelning 

(Einarsson & Hammar Chiriac, 2002:25). Jag avstod från videoinspelning då undersökningen 

berör sexualitet och relationer som kan anses vara ett känsligt ämne. En videoinspelning skulle 

kunnat ha inneburit att elever känt sig hämmade att uttrycka sig fritt, och därmed skulle min 

studie ha kunnat påverka kvalitén på den undervisning eleverna fick, vilket jag ville undvika. 

 Røthing (2008:257) diskuterar att resultaten i hennes studie kan ha påverkas av hur lärare och 

elever uppfattade hennes sexuella läggning. Hon menar att de möjligen hade fokuserat mer på 

frågor om homosexualitet om de inte hade uppfattat henne som heterosexuell. Under 

observationsstudien fick jag flertalet frågor kring min familj av både lärare och elever, detta 

berodde nog till stor del på att jag var höggravid vid genomförandet av studien. I likhet med 

Røthing tror jag att det möjligen skulle ha påverkat lärarnas undervisning om de inte hade 

uppfattat mig som heterosexuell. 



Resultat och Analys 

I detta avsnitt återges den insamlade datan från observationsstudien under de övergripande 

rubrikerna Lärarnas metod och Kunskapsinnehåll i sexualitets- och relationsundervisningen. För att 

underlätta för läsaren har Kunskapsinnehåll i sexualitets- och relationsundervisningen även getts 

underrubrikerna Undervisning för de andra, Undervisning om de andra, Undervisning som problematiserar 

heteronormen, Bemötande av kränkand beteenden och osynliggörande. Observationerna beskrivs först under 

dessa rubriker följt av en analys av följemeningar för varje avsnitt. Indelningen av rubriker har 

valts med hänsyn till att den tidigare forskiningen används för att beskriva de följemeningar som 

uppstår av undervisningen och att det ska vara lätt för läsaren att hitta mer utförlig information i 

avsnittet Tidigare Forskning. Den tidigare forskningens slutsatser används i analysen som stöd för 

de följemeningar som analyseras och därmed frånkomma att dessa endast blir spekulativa.  

När man läser analysen ska det ta i beaktning att utöver den analys som återges har en analys 

av materialet redan skett när det placerats under en viss rubrik. Flertalet av observationerna skulle 

kunna analyseras under flera av rubrikerna. Indelningen av resultat och analys ska ses en aktiv 

process (se Databearbetning för mer information). 

Vid läsande av resultat och analys är det viktigt att ta i beaktning att min studie endast utgår 

från tre olika lärares undervisning, det empiriska material är väldigt avgränsat och kan inte sägas 

ge en generell bild av heteronormernas uttryck i sexualitets- och relationsundervisningen i 

Sverige.  

Lärarnas metod 

Föreläsningar, diskussioner och filmer 

Alla tre lärare använde sig av föreläsningar i sin undervisning. Lärarna ställde frågor till 

eleverna, dessa var ofta var av en reflekterande karaktär även om de ibland även efterfrågade 

fakta information. Eleverna uppmanades att vara delaktiga och Lärare Bs hade i samband med sin 

HBT-(QIP) färdiga diskussionsuppgifter som användes i smågrupper. Lärare A och B använde 

sig av filmer i undervisningen. Ingen av lärarna använde någon kursbok vid något av de 

lektionstillfällen som jag observerade. 

Att arbeta med projekt 

I lärare Bs klasser är nästan två månader avsatta för sexualitet och relationsundervisningen. 

Deras stora examinationsuppgift är ett grupp projekt som de jobbar kontinuerligt med under 

dessa åtta veckor. Projektet går ut på att eleverna ska skapa ett fiktivt fall som ska innehålla en 

problematisering av ett eller flera ämnen kopplade till sexualitet och relationer, utöver detta ska 

de hålla en kortare fakta presentation och en diskussion med resten av klassen om deras ämnen. 



Eleverna får själva välja teman som deras fiktiva fall ska behandla. Läraren har angett tolv ämnen 

på sin lista över möjliga områden att utgå ifrån, plus möjligheten att välja en egen idé. Ämnena är: 

graviditet, abort, preventivmedel, könsstympning/omskärelse, könssjukdomar, anatomi och 

fysiologi, insemination/IVF, lust och orgasm, HBT, pornografi, alkohol/narkotika/tobak och 

sex, könsroller. Läraren säger under sin presentation av grupp projekt att eleverna kan välja att 

inkludera flera av de olika ämnena i sitt fall. 

Följemeningar av lärarnas metod: 

Undervisningsupplägget att arbeta med projekt har mycket starka likheter med den 

temaundervisning Røthing uppmärksammade under sin studie (2009:489). Røthing menar att 

denna typ av undervisning troligen har goda intentioner att synliggöra en minoritet och 

förhoppningsvis skapa tolerans och hindra diskrimminering (2011:261), en uppfattning jag delar. 

Detta innebär dock inte att det socialiserande innehåll undervisningen får inte kan ses som 

problematisk från ett heteronormativt perspektiv. 

För det första kan HBT-frågor bli helt osynliga i undervisningen om inga elever väljer att 

behandla det området. I detta fall har HBT gjorts till ett möjligt ämne för fallbeskrivningar men 

inte heterosexualiteten. Heterosexualiteten i sig anses inte kunna problematiseras, utan är en 

naturlig grund för andra problem. Därmed kan heterosexualiteten ses som självklar och 

oproblematisk i jämförelse med sin motpol, homosexualiteten.  

För det andra, skapas ett problem då fallet måste innehålla en problematisering. Kumashiro 

(2009:13) menar att alla elever kommer till skolan med kunskaper om minoriteter som inte sällan 

är grundade i generaliseringar, förutfattade meningar och stereotyper. När eleverna då uppmanas 

att skapa egna fall anser jag att det finns en risk att fallen blir stereotypa i sin karaktär. Problemen 

som presenteras baseras på elevernas förkunskaper och fallen skrivs utifrån vad eleverna antar att 

HBT-personer utsätts för. Røthing (2011:261) framhåller att då homosexualitet tematiseras sida 

vid sida med problem som sexuellt överförbara sjukdomar och abort kan homosexualitet också 

komma att ses som något problematiskt. Røthing menar också att homosexualitet inte garanterat 

inkluderas i de andra problematiseringarna utan att de diskuteras utifrån ett heterosexuellt 

perspektiv. Lärare B framhåller under sin presentation att en fallbeskrivning kan innehålla fler än 

ett tema, och lämnar därför möjligheten för eleverna att använda homosexualitet även som grund 

för andra problem. 

För det tredje, utmanar inte projektet elever att tänka på maktstrukturer och normer, utan att 

beskriva problematiseringar utifrån den rådande normen och presentera lösningar inom denna 

norm. Detta kan leda till lösningar om hur de fiktiva personerna bättre kan anpassa sig till 

normen istället för att ifrågasätta skapandet av privilegium och utanförskap. Røthing (2009:495) 

menar att en tematiserad undervisning inte sällan får som följemening att problematiken kopplas 

till de homosexuella, och undgår att problematisera underliggande samhällsstrukturer. 



Kunskapsinnehåll i sexualitets- och relationsundervisning 

Undervisning om de andra  

Ordkunskap 

Två av lärarna, lärare B och lärare C, undervisade om betydelsen av de olika beteckningar som 

finns för att beskriva gränsdragningen mellan olika sexualiteter. 

Lärare C visar i slutet av lektionen upp ett papper som eleverna har fått tillgång till via sin elevsida 

på internet. Titeln är HBTQ från A till Ö. Läraren säger att den innehåller ord som kan vara bra 

att veta. Hon menar att ibland kan man ha fel uppfattning, som exempel ger hon transvestit och 

transsexuell. Hon vill att eleverna ska kolla på det [pappret] så återkommer de till det vid ett senare 

tillfälle. 

Lärare B hade föreläsning om HBT-(QIP) vid tre olika tillfällen, de första två tillfällena låg på 

samma dag och det tredje några dagar senare. Vid de första två lektionerna pratade endast läraren 

och undervisningen var så lika att endast ett av tillfällena återges. Vid den tredje föreläsningen 

hade vissa förändringar gjorts och elevgruppen var aktiv, dessa utbyten återges separat. 

Läraren frågar eleverna vad HBT-(QIP) står för. Eleverna svarar med rätt ord, men ingen 

ytterligare förklaring ges av varken lärare eller elever. Ingen vet vad P står för, läraren säger Parafili, 

men förklarar inte innebörden av ordet. Läraren återberättar om en sketch av Jonas Gardell, där 

han anser att alla bokstäver är ett problem. Läraren förklarar att Gardell vädjar om att slippa vara 

en bokstav och istället få vara en person. Läraren ger två möjliga synsätt att ta ställning till 

förkortningarna. Antingen anser man att bokstäverna gör det möjligt för fler människor att kunna 

hitta ett begrepp som beskriver dem själva eller så anser man att man bör bredda de begrepp som 

finns för att innefatta fler. Läraren menar att han faller inom den senare gruppen. 

Inför den tredje föreläsningen har läraren endast HBT i titeln på första sliden, en elev säger till 

läraren att han har glömt bokstäver. Läraren lägger till Q, I, P. Eleven vill även ha A, för asexuell. 

Orden förklaras inte ytterligare. 

Lärare B fortsätter sin undervisning med att diskutera myter kring bisexualitet. 

Läraren hänvisar till tre myter om bisexuella som inte är sanna. Han säger att dessa myter alltid 

florerar om bisexualitet. Den första är att bisexuella är lika attraherade av kvinnor som män. 

Läraren menar att detta inte är sant, utan det är helt individuellt. Han hänvisar till att det ”finns en 

person i USA” som menar att alla är mer eller mindre bisexuella. Att om vi tycker att någon av 

samma kön är snygg är vi till någon grad bisexuell. Så sexualitet blir då en gråskala, där 

homosexualitet och heterosexualitet befinner sig i ytterkanterna av skalan. Den andra myten är att 

bisexuella är förvirrade. Läraren säger att så är det inte men ingen ytterligare utveckling ges. Den 

tredje myten är att bisexualitet är en fas. Läraren säger att det är det inte, det är något permanent. 

Den andra bokstaven som lärare B tydligare förklarar är transpersoner. Den första 

observationen är tagen från den första lektionen vid de andra två lektionerna gavs liknande 

information.  

Första sliden visar en bild på Christer Lindarw. Läraren säger att han är en transvestit vilket 

betyder att han behöver klä sig i kvinnokläder för att må bra. Läraren säger att det viktigaste att ta 



med sig från denna lektion är att transsexualitet inte är en sexuell läggning. Om man är transsexuell 

känner man sig biologiskt fel och mår ofta väldigt väldigt dåligt.  

Under den tredje lektionen om HBT-(QI) förklarade även läraren skillnaden mellan drag show 

och transvistiter. 

Under den tredje föreläsningen säger Lärare B att drag handlar om nöje och show medan 

transvistiter gör det [intar motsatt könsroll] för att må bra. En elev hänvisar till Eddie Izzard som 

mår bra av att ha högklackat på sig, men inte i övrigt behöver ändra utseende. 

Ett historiskt perspektiv på de andra 

Under de tillfällen jag observerade tog både lärare A och lärare B upp historiska perspektiv på 

sexualitet. Lärare As genomgång var av så väl heterosexuella lagar och regler så som om 

homosexualitet. Lärare B återgav endast två olika lagändringar som eleverna fick gissa årtalet 

genom att använda sina telefoner som mentometerknappar. 

Lärare A hade en genomgång av sexual historia fram till 2003 med samtliga av sina fyra 

klasser, endast avkriminaliseringen av homosexualitet diskuterades eller gavs någon mer 

beskrivning än att läraren läste texten.  Denna diskussion återges och analyseras särskilt under 

underrubriken ”Biologiska förklaringar till de andra”.  Nedan har jag återgett texten som den stod på 

powerpointen och läraren läste det. 

1943 – Homosexualitet avkriminaliseras men ansågs fortfarande vara en sjukdom  

1978 Samma ålderskrav för homo- och heterosexuellt umgänge.  . 

1988 Sambolag för hetero och homosexuella. 

1994 Homosexuella får partnerskapslag 

2002 Ja till homosexuellas rätt att prövas som adoptivföräldrar 

2003 Lagen mot hets mot folkgrupp inkluderar även homosexuella. 

Under lärare Bs föreläsningar om olika typer av sexualiteter är följande observation det som 

tas upp i koppling till homosexualitet. Eleverna får genom att använda sina mobiltelefoner svara 

på frågor om homosexualitet anonymt. Lektion ett och två är frågorna de samma, medan läraren 

har bytt ut en av frågorna inför lektion tre. Anledningen han gav mig var att han tyckte att 

frågorna i de första två lektionerna var för lika varandra. 

Under de första två lektionerna tar läraren upp bilderna en i taget och låter eleverna gissa. Fråga ett 

är ”När blev homosexualitet inte klassat som en sjukdom längre i Sverige?” Och alternativen är 

1983, 1979, 1954, 1968. Läraren väntar tills att han kan se att de flesta elever har svarat innan han 

berättar att rätt svar är 1979. Fråga två lyder ”Vilket år var inte homosexualitet klassat som en 

sinnessjukdom av WHO?” Alternativen är 1983, 1979, 1990, 1994. Läraren säger att rättsvar är 

1990 och frågar sen eleverna vad de anser om svaren. När ingen elev säger något säger att han 

anser att det är ”sjukt sent”. 



Under lektion fem är första frågan igen ”När blev homosexualitet inte klassat som en sjukdom 

längre i Sverige?” och svarsalternativen de samma, 1983, 1979, 1954, 1968. En elev säger när han 

hör svaret, 1979, att han tycker att ”det är jävligt sent, gay rights har hållit på sen 20-talet”. Läraren 

håller med, men ingen ytterligare diskussion uppstår.  

Den andra frågan är ”Vilket år instiftades homoäktenskap i Sverige?” De möjliga svarsalternativen 

är 2004, 1999, 2011, 2009. Läraren berättar att lagen gick i genom i juni 2009 och att kyrkan i 

november beslöt sig för att präster själva får välja hur de vill göra. En elev frågar om präster ofta 

säger nej. Läraren kan inte svara på frågan. 

Biologiska förklaringar till de andra 

Både lärare A och lärare B berörde olika aspekter av genetik för att förklara de andra. Båda 

lärarna håller samma undervisning med flera klasser.  

Följande skedde under Lärare Bs tre HBT-föreläsningar. Jag ger först en generell beskrivning 

av uppgiften och har sedan kortfattat sammanfattat en av diskussionerna som följde. 

Läraren B berättar att Knut Larsson forskar för att undersöka huruvida det finns en ”homogen” 

eller inte. Eleverna får sedan ge för- och nackdelar för forskning efter en homogen. 

I en klass menar en elev att om man skulle hitta en ”homogen” skulle homosexualitet komma att 

kunna ses som en sjukdom, då det skulle vara en mutation av ”den vanliga genen” Läraren håller 

med och menar att det skulle ju kunna leda till att föräldrar kollar upp om deras embryon har den 

genen, och abortera. 

Lärare A kopplade homosexualitet till olika biologiska orsaker vid ett par olika tillfällen.  

Lärare A förklarade för en av sina klasser att de flesta av studier gjorts på homosexuella män, och 

att man därför förstår manlig homosexualitet bättre än kvinnors. Det flesta av de forskningsstudier 

och biologiska förklaringar han återger kopplas till manlig homosexualitet. 

En av de biologiska förklaringar till homosexualitet Lärare A gav var vikten av luktcentrat i 

näsan. Han tog upp det ämnet i tre av sina klasser under mina observationstillfällen. Nedan 

återger jag ett av dessa lektionstillfällen. Lärarens information var den samma på de andra två 

lektionerna, men eleverna var inte aktiva. 

Läraren frågar eleverna om de vet vilka som blir homosexuella män. Eleverna gissar på olika 

nationaliteter från alla kontinenterna eller att man skulle födas på en viss tid på året. Nej, menar 

läraren, det är män som har många äldre bröder. Eleverna skrattar då åt en kille i klassen som har 

många yngre bröder, läraren kommenterar inte. Läraren frågar om eleverna vet varför det är så. 

Ingen svarar. Han förklarar att om kvinna som är gravid med ett manligt foster kan hennes 

immunförsvar angripa fostret och försöka göra det mer feminint. Kroppen utsöndrar då mer 

hormoner. Ju fler graviditeter en kvinna går igenom desto starkare immunförsvar får kvinnan. 

Kvinnans kropp kan då lyckas förändra och göra fosteret mer feminint, och då blir fostret 

homosexuellt eftersom luktreceptorerna ändras.  Läraren säger att sexualitet mest sitter i 

luktsinnet, där finns receptorer som reagerar på antingen manligt eller kvinnligt könshormon. Det 

finns de som reagerar på samma hormon som sitt egna, och då blir man homosexuell. För att 

förtydliga klargör läraren att i normala fall gillar tjejer killukt och killar gillar tjejlukt. Man har gjort 

en studie på Karolinska Institutet på män och resultaten visar att hos heterosexuella män reagerar 

luktcentrat på kvinnliga hormon, östrogen och progesteron. Homosexuella män har andra 

reaktioner på hormoner. De reagerar på androstorogeron, det vill säga svettlukt. Läraren säger att 

svettlukten innehåller massor av intressanta saker. Sen frågar han varför eleverna tror att det kan 

det bli så här? Hur kan män få kvinnliga luktreceptorer? Läraren förklarar att det är ett protein som 



gör det men det är inte en mutation. Både tjejer och killar har anlag för att attraheras av både 

manligt och kvinnligt könshormon i sitt DNA för att kunna föra vidare anlagen till sina söner och 

döttrar. Men det blir inte alltid rätt i fosterutvecklingen. Om något händer vid fel tillfälle under 

graviditeten så blir det inte som det var tänkt, ett manligt foster kan få för hög dos av östrogen och 

utvecklar då fel receptorer. En elev frågar hur det då är om man är bisexuell. Läraren svarar att då 

har man helt enkelt receptorer för båda kontaktämnena.  

I samband med undervisningen om homosexualitet till följd av receptorer i luktcentrat togs 

levnadssituationer för homosexuella kort upp. 

Lärare A har just berättat att anledningen att man blir homosexuell är för att attraktionen sitter i 

luktcentrat i näsan. Män som har receptorer för manliga kontaktämnen, attraheras då av män och 

blir homosexuella. En elev undrar då om det inte går att fixa det [luktcentratsreceptorer]. Läraren 

frågar eleven varför man skulle vilja göra det. Eleven menar att personen [den homosexuella] 

skulle slippa stå ut med en massa saker då. Läraren undrar om en homosexuell person måste stå ut 

med massa saker och lämnar ämnet. 

Under en av lärare As lektioner tar en elev upp kvinnlig sterilitet, och frågar om anledningar 

bakom detta. Läraren ger en biologisk förklaring till sterilitet. 

Läraren säger att sterilitet oftast beror på fel i könskromosomerna. Han säger att man kan ha andra 

biologiska kön än XY och XX. En person med Turner syndrom kan ha bara ett X. Han beskriver 

att personer med Turner syndrom har ögon som sitter brett isär och kvinnan kan inte producera 

ägg och får missbildade könsorgan. Därefter tar läraren upp att det finns de som har båda könen, 

vilket han kallar hermafroditer. Han berättar snabbt att det är vanligt med hermafroditer bland 

växter och förekommer bland vissa djur, men att det finns även bland människor. Han beskriver 

att en hermafrodit ser ut som '”en blandning mellan en man och en kvinna”. Han rättar sig själv och 

säger att man kan se ut som en kvinna och ha normala könsorgan, men ha testiklar inne i kroppen. 

Han berättar att kvinnorna är långa och ”känner sig konstiga” och att det händer att kvinnliga 

idrottare blir avstängda på grund av att de har för höga halter testosteron. Därefter googlar läraren 

fram bilder på hermafroditers könsorgan, bilderna väcker chokade och äcklade kommentarer av 

eleverna. Läraren avslutar med att säga att det även finns män med Turner syndrom. Han ser ut 

som ”en vanlig man”, men lägger på sig mer fett och är steril. 

När Lärare A föreläser om olika förändringar inom lagstiftning kring sexualitet tar läraren 

bland annat upp att innan 1943 sågs homosexualitet som ett brott och en sjukdom. Läraren 

föreläser sedan för samtliga av sina fyra klasser om vad han beskriver som ett klassiskt 

experiment som utfördes i England på 50-talet. Nedanstående observation kommer från en av 

klasserna, de andra klasserna var väldigt snarlika. 

Läraren berättar att man i England försökte bota homosexuella män, men inte kvinnor då de inte 

ansågs kunna vara homosexuella. Påkomna homosexuella män fick välja mellan fängelse eller en 

behandling. Man behandlade männen med testosteron. Läraren berättar att man gjorde detta för 

att det fungerar på får. Läraren frågar eleverna om de vet varför testosteron behandling fungerade 

på fåren och inte på de homosexuella männen. Ingen elev säger något. Läraren menar att det är för 

att fåren har en parningssäsong, medan människor är fertila året om. Läraren spekulerar att om 

människor hade en parningssäsong skulle det säkert ha fungerat på dem också. 

Som avslut på lärare Bs föreläsning om HBT så visar han i två av klasserna en film från SVTs 

serie Sex veckor om en tjej som blir sminkad till att se ut som en man och får lära sig att röra sig 

mer maskulint, sen får hon utföra olika ärenden klädd som en man. Efter filmen får eleverna fyra 



frågor som de ska diskutera i grupper. Fråga nummer ett uppmanar eleverna att fundera kring 

biologiska och evolutionära förklaringar till skillnader mellan män och kvinnor. 

1. Linnéa fick överdriva typiska manliga drag. Vilka skillnader finns det mellan män och kvinnor i 

tillexempel beteende? Finns det någon biologisk/evolutionär förklaring till detta? 

I en av klasserna hölls en diskussion i slutet av lektionen som vad eleverna kommit fram till i sina 

grupper.  

”I filmen säger de att män tar mer plats än kvinnor, varför är det så?” frågar lärare B. ”Det har ju alltid varit 

så” svarar en elev. ”Du menar att män var jägare och kvinnor samlade bär? Har ni tänkt på hur det påverkar 

genus?” svarar läraren. Eleverna gör inget anspel för att svara på frågan. Läraren lämnar ämnet. 

 

Könsöverskridande identitet 

Lärare Bs filmvisning av ett avsnitt av Sex veckor om en tjej som får testa vara kille för en dag 

kom också att beröra transpersoner. Linnéa, kvinnan i filmen, blir sminkad till man och får lära 

sig röra sig mer maskulint. Hon får sedan utföra olika ärenden klädd som en man. Efter filmen 

får eleverna fyra frågor som de ska diskutera i grupper. Fråga nummer fyra berör 

könsöverskridande identitet. 

4. Skulle du själv vilja prova på att byta kön för en dag? Varför/varför inte? 

Lärare B avslutar en av lektionerna med att uppmana eleverna att ta ställning till huruvida de 

skulle vilja testa på samma upplevelse som Linnéa. 

”Skulle ni kunna tänka er göra det här [byta kön för en dag]?” Ett antal elever svarar ja. Därefter 

avslutar läraren lektionen. 

Följemeningar av undervisning om de andra 

Ordkunskap 

Lärare B och lärare C undervisade båda om begrepp kring olika sexualiteter och identiteter 

under mina observationer. Att lärare C inkluderade heterosexuell på sin begreppslista synliggör 

heterosexualiteten och likställer den med homosexualiteten. De båda beskrivs med liknande ord, 

”Att vilja ha sex med och bli kär i en person av samma kön” respektive ” Att vilja ha sex med och 

bli kär i en person av olikt kön”. Då heterosexualitet inte är inkluderat i lärare Bs föreläsningen, 

blir den osynlig och kan ses som grunden till förståelsen av de andra begreppen. Røthing 

(2011:261) uppmärksammade i samband med sin studie att homosexualitet ofta diskuterades 

medan heterosexualiteten förblev osynlig. Hon anser att detta kan ha till följd att heterosexualitet 

ses som självklar och blir ramverket för diskussioner om homosexualitet. Om undervisningen 

anses utgå från en osynlig självklar heterosexualitet skulle syftet kunna ses som ordkunskap som 



hjälper den heterosexuella klassen att förstå vilken typ av andra som finns. I lärare Bs klassrum 

uppmanades även den förmodade heterosexuella klassen av elever ta ställning till huruvida de 

anser att det bör finnas fler eller färre ord för att beskriva olika typer av sexualiteter eller typer av 

könsöverskridande identitet. Det förs dock ingen diskussion om vilka begrepp som kan tas bort, 

men förslaget får det att framstå som om normen bör få ha en bestämmande roll i vilka begrepp 

som bör eller inte bör tillåtas. Røthing (2011:261) uppmärksammade i samband med sin studie att 

eleverna ofta uppmanades att vara för eller emot homosexualitet, vilket hon anser befäster 

hierarkin då den förmodade heterosexuella klassen får möjligheten att välja vad de vill vara 

toleranta emot. 

Både lärare B och C hade med bisexualitet i sin begreppsundervisning. Røthings (2011:264) 

beskriver att hon knappt observerade någon undervisning som ifrågasatte binäriteten i 

uppdelningen mellan heterosexualitet och homosexualitet. De fåtal gånger bisexualitet togs upp 

beskrevs den inte som stabil, något hon menar troligen kan bero på att detta skulle ifrågasätta den 

binära uppdelningen mellan homosexualiteten och heterosexualiteten. Att två av lärarna i min 

studie inkluderade bisexualitet kan ses som ett sätt att bryta mot den binära uppdelningen mellan 

homosexualitet och heterosexualitet. Dock kan det vara av vikt att framhålla att även om lärare 

Cs lista anger tre olika sexualiteter och lärare B framhåller en skala så framstår det som om varje 

sexualitet är permanent och tydligt definierbar. Därmed ges bilden av att sexualitet är något som 

är tydligt definierbart och inte skiftande i sin karaktär. Undervisningen bortser därmed från en 

mer överskridande syn på sexualitet. 

Vid lärare Bs undervisning om transpersoner ligger fokus på en problembeskrivning, där 

transpersoner sägs må väldigt dåligt. Det kan framstå som om problematiska upplevelser är de 

enda upplevelserna som är möjligt att ha, men problemen kopplas till transpersoner och inte till 

samhällets sociala strukturer och de maktförhållanden som råder. I ungdomsstyrelsen rapport 

Hon Hen Han tyder intervjuerna med femton unga transpersoner på att de är särskilt utsatta för 

stigmatisering och osynliggörande något de själva kopplar samman med heteronormativa 

föreställningar kopplat till kön (2010:12) 

Ett historiskt perspektiv på de andra 

Både lärare A och lärare B tog upp historiska perspektiv kring hur lagar och förordningar sett 

ut för att begränsa homosexuellas lika rättigheter. Undervisningen kan anses lyfta fram hur 

samhällets strukturer är diskrimminerande och uppmanar eleverna att känna empati för de andra. 

Lärarna kopplar dock inte undervisningen dagens maktstrukturer och uppmanar inte de 

förmodade heterosexuella eleverna att själva arbeta emot sin egen privilegierade position. 

Kumashiro (2000:31) menar på att hur man pratar om de andra kan få skadliga effekter, även om 

målet empati. Undervisning som har empati som mål baseras ofta på olikheter och skillnader 

mellan de andra och normen. Han menar även att undervisning med empati som mål inte kommer 

leda till att normen arbetar mot sina egna privilegier.  



I övrigt kan det framhållas att ingen av lärarnas undervisning gav en helhetsbild av 

normsystemens förändringar genom tiden. Lärare B valde endast två olika nedslag i historien 

vilket inte resulterar i någon helhets bild av hur homosexuella har begränsats av avsaknad på de 

privilegier heterosexuella har haft. I undervisning var heterosexualiteten en osynlig motpol, som 

osagt blir naturlig i jämförelse med sjuklig och berättigad i jämförelse med oberättigad. 

Kumashiro (2000:31) skriver att de andra inte sällan beskrivs i hur de skiljer sig från normen. 

Homosexualitet belys därmed ofta i jämförelse med heterosexualiteten och riskerar att framstå 

som sjuklig och en kärlek som inte leder till barn och giftemål. Lärare A hade en generell 

genomgång av sexual historien där homosexualitet och heterosexualiteten beskrevs sida vid sida. 

Att lärare A inte hade med någon information efter 2003 kan ge en föråldrad syn på vilka 

rättigheter som homosexuella har. Genom att bryta genomgången vid 2003 missar läraren viktiga 

förändringar så som den könsneutrala äktenskapslagen eller möjligheten till insemination. 

Biologiska förklaringar till de andra 

Både lärare A och lärare B kom att beröra olika genetiska och biologiska förklaringar för 

homosexualitet och intersexualitet i sin undervisning.  

Heterosexualiteten som norm blir tydlig i ett par av observationerna av lärare A som jag valt 

att analysera som Biologiska förklaringar till de andra. Lärare A använde uttryck som i normala fall när 

han talar om heterosexualitet och att det inte blir som det var tänkt när han beskriver homosexualitet, 

därmed skapar han en situation där homosexualitet ses som något som avviker från normen. 

Lärare A använder även en gång ni för att beskriva eleverna och de för att beskriva homosexuella, 

vid detta tillfälle blir det uppenbart att läraren förutsätter att alla elever identifierar sig som 

heterosexuella. När lärare A i samband med undervisningen kring studien av 

testosteronbehandling på får reflekterar kring en möjlighet att bota homosexualitet skapas en 

heteronorm där homosexualitet framstår som oönskad.  

Lärare As undervisning framställer homosexuella män som mindre maskulina ur ett biologiskt 

perspektiv. Detta sker bland annat då läraren beskriver att fostret blir mer feminint ju fler söner en 

kvinna föder och att homosexuella män har kvinnliga luktreceptorer. Även hans undervisning kring 

testosteronbehandling av får insinuerar att homosexuella män skulle ha lägre testosteronhalt, dels 

för att läraren aldrig uttryckligen säger att så inte är fallet och dels för att läraren ändå tror att en 

hormonbehandling av homosexuella män skulle kunna vara effektivt om människan hade en 

parningssäsong.  Flertalet av de forskare som jag återgett i min litteraturöversikt pekar på 

kopplingar mellan en förväntad maskulinitet för att uppfattas som heterosexuell. Dessa studier 

pekar på en förväntad uppfyllnad av en social maskulinitet och bör troligen inte läsas lika 

bokstavligen som dessa observationer som beskriver att homosexuella män biologiskt skulle vara 

mindre maskulina än heterosexuella män.  

Jag har valt att analysera Lärare As undervisning om intersexuella under bilogiska förklaringar 

till de andra, men även om undervisningen kan anses informera eleverna om de andra, så kan 

undervisningen inte anses skapa mer tolerans för intersexuella. Läraren använder sig av genetik 



för att förklara hur biologiska fel uppstår. Genom att visa bilder på missbildade könsorgan skapar 

läraren en situation i klassrummet som gör det acceptabelt att uttrycka chock och förfäran inför 

de andra, detta skapar troligen mer distans till de andra än tolerans. Läraren skapar ingen möjlighet 

för någon elev att i undervisningen få identifiera sig med de andra på ett sådant sätt att de kan 

förväntas mötas av respekt. Ytterligare en sak som är värd att notera är att läraren inte heller ger 

några andra anledningar till sterilitet, vilket skulle kunna få eleverna att tro att kromosomfel är 

den enda anledningen till sterilitet. Detta ger en felaktig bild av intersex, då det kopplas ihop med 

alla som är sterila. 

Under Lärare Bs föreläsning uppmanas klassen ta ställning till huruvida det skulle vara bra 

eller inte för homosexuella att veta om att deras läggning beror på en viss gen. Diskussionen om 

en möjlig existens av en homogen upprätthåller en binärsyn på en permanent sexualitet. Lärare B 

funderar över att en upptäckt homogen kanske skulle leda till att föräldrar skulle vilja abortera ett 

foster med en homogen, detta ger en tydlig signal av att homosexualitet är mindre önskvärt än 

heterosexualitet Diskussionerna utgår inte ifrån att det är normer eller samhällstrukturer som 

orsakar problem för homosexuella, och därmed blir homosexualiteten problemet. Røthing 

(2009:495) uppmärksammade att homofobi och heterosexism sällan blev problematiserat, 

problem kopplas istället samman med den homosexuella. Därmed kan det framstå som om det 

inte skulle finnas några problem om det inte fanns homosexuella. 

När eleverna i Lärare Bs klassrum efter filmvisningen av Sex veckor uppmanas fundera kring 

biologiska och evolutionära skillnader mellan män och kvinnor riskerar binäriteten mellan könen 

upprätthållas. Frågorna till filmen i lärare Bs undervisning utgår ifrån att män och kvinnor är 

åtskilda och olika. Diskussionen kan därmed upprepa stereotypa könsmönster vilket inte sällan 

inkluderar heteronormer, men undgå att beskriva underliggande samhällsstrukturer.   När lärare B 

uttrycker att skillnaderna mellan män och kvinnor alltid har funnits, framstår de som självklara 

och naturliga. Dikotomin mellan könen är enligt Butler (1990:151) avgörande för definitionen av 

den heterosexuella matrisen. Undervisningen frångår därigenom en syn på kön som något vi gör, 

istället för något vi är. 

 

 

Könsöverskridande identitet 

Som avslutning på lärare Bs föreläsning kring temat HBT visas en film. Den sista frågan 

uppmanar elever till att ta ställning till om de själva skulle vilja byta kön för en dag. Edemo 

(2010:104–105) diskuterar att en person med linjär könstillhörighet kommer ha svårigheter att 

sätta sig in i varför någon skulle vilja förändra sin kropp med hjälp av hormoner och kirurgi. Hon 

menar att identifikation inte kommer leda till demokrati och rättvisa utan att förändring av 

normer sker genom ifrågasättande av sina egna vanor och värderingar. När eleverna i mina 

observationer ombes ta ett beslut om huruvida de skulle vilja vara normbrytande en dag, hamnar 



fokus på de problem som upplevs av en individ inte på de privilegier och maktstrukturer som 

skapar gränsdragande normer och den delaktighet alla har i att upprätthålla dessa strukturer. 

Undervisning för de andra 

Vid två observerade tillfällen hade Lärare A genomgång av könssjukdomar med sina klasser.  

Läraren talar om hur man kan skydda sig vid olika typer av sexuella aktiviteter, men binder inte 

dessa samman med kön eller sexualitet. Frågor kring oralsex berörs utifrån akten att ge oralsex till 

en tjej eller kille utan att hänvisa till kön på den som utför handlingen. En elev frågar om man kan 

få könssjukdomar i analen, läraren svarar även denna gång könsneutralt. Vid båda lektionerna talas 

det även om HIV och AIDS, men varken elever eller lärare tar upp något om homosexualitet. 

Läraren ger endast allmän information om viruset. 

Lärare C läser upp vilka frågor som eleverna i klassen har lämnat in till en frågelåda som de 

ska gå igenom i slutet av temat. Den lektionen inföll efter min observationsstudie avslutats. 

Här är det en person som har frågat ”Varför längtar man efter det motsatta könet?” Ja, det får jag 

nog fundera på för det känns svårt att ge ett bra svar på. Men här kan man ju tänka sig samma kön 

också. 

Följemeningar av undervisning för de andra 

Undervisningen om könssjukdomar är anpassad för alla, genom att tala om sexuella akter 

istället för att fokusera på vem som gör vad med vem. Heterosexualiteten ligger således inte till 

grund för undervisningen, inte heller kopplas manlig homosexualitet till stereotypa antaganden 

kring analsex eller HIV/AIDS. Undervisningen skiljer sig därmed ifrån Kumashiros (2000:31) 

litteraturstudie som indikerade att sexuellt överförbara sjukdomar ofta kopplas till stereotypa 

antaganden kring homosexualitet. 

Eleven som har ställt frågan Varför längtar man efter det motsatta könet? i Lärare Cs frågelåda har 

utgått från att alla längtar efter det motsatta könet, men genom att inkludera längtan efter samma 

kön bryter läraren mot den givna och självklara heterosexualiteten. Underviningen blir 

inkluderande för alla och läraren uppmärksammar eleverna på att det kan finnas en diversitet i 

elevgruppen där inte alla antas ingå i heterosexualiteten. Både Kumashiro (2000:30) och 

Røthing(2011:258) framhåller att fördelen med undervisning om de andra är att både lärare och elever 

blir medvetna om att det finns en möjlig mångfald i klassrummet. 

Undervisning som problematiserar heteronormen 

Om analysen  

Jag har analyserat en del av undervisningen under att den utmanar heteronormen, detta ska 

inte läsas som att undervisningen därmed har problematiserat heterosexualitetens privilegierade 

status i samhället. I likhet med Røthing (2011:264) observationsstudie belystes aldrig 



maktstrukturer under mina observationer. Istället ska det som analyserats under denna kategori 

ses som undervisning som inte har heterosexualiteten som en självklar grund.  

Observationer 

Under introduktionen till tema arbetet kring sexualitet och relationer visar lärare B en elevfilm 

från året innan som ett exempel på hur man kan göra uppgiften.  

Temat för filmen är könssjukdomen syfilis. Filmens huvudperson är en tjej går ut på en klubb och 

har sex med en kille. Några veckor senare upptäcker hon att hon har fått syfilis. Hennes bror har 

drabbats av samma symtom och de två kommer fram till att de har haft oskyddat sex med samma 

kille. 

Under lärare Bs andra föreläsning om olika begrepp kopplade till sexualitet säger han att han 

tycker att Christer Lindarw är jävligt snygg som kvinna 

Följemeningar av undervisning som problematiserar heteronormen 

Den elevfilm som visas som introduktion till Lärare Bs temaundervisning utmanar 

heteronormen då heterosexualiteten inte får ligga till grund för filmen. Homosexualitet i sig är 

inte problematiserad utan upplevs som naturligt och lika självklar som heterosexualiteten. Detta 

kan jämföras med Kulick (2004:24-25) som beskriver att homosexualitet ses som onormal, 

märklig och oönskad medan heterosexualiteten uppfattas som normal, naturlig och mest 

önskvärd. Dock följs inte filmen av någon reflektion eller diskussion kring de maktstrukturer som 

privilegierar heterosexualiteten som ständigt visas på detta icke problematiserade sätt. 

Undervisningen uppmanar därmed inte heller eleverna till att ifrågasätta maktstrukturer och 

heterosexualitetens priviligierade position. Då den sociala strukturen som upprätthåller och 

återskapar förtryckande normer inte problematiseras kan undervisningen inte anses uppnå den 

normkritiska pedagogik som Kumashiro beskriver (2000:36).  

Att Lärare B säger att han tycker att en man utklädd till kvinna är snygg, kan anses utmana 

heteronormen, genom att läraren uttrycker en viss attraktion till en annan man tillika en person 

som inte har en linjär könstillhörighet. Å andrasidan uttrycker Christer Lindraw en stereotyp 

femininitet som i sig inte utmanar det kvinnliga könsuttrycket och därmed kan lärarens uttryck av 

åsikt ses som relativt oproblematisk. 

Bemötande av kränkande ord och osynliggörande 

Om analysen 

Under denna rubrik har jag valt att analysera de gånger elever har uttryckt tydligt kränkande 

ord och när undervisningen har varit stereotyp i sin undervisning så att den osynliggör de som 

avviker från normen. Vad som anses kränkande är självfallet individuellt och även annan 

undervisning kan ha ansetts kränkande av eleverna. Även i ovanstående analyser har jag försökt 



belysa hur undervisningen får exkluderande följemeningar och därför bör hela analysen och 

resultatet läsas för att få en helhetsbild av det osynliggörandet som skett under den observerade 

undervisningen. Att tydligt kränkande ord främst förekommer i ett av klassrummen under mina 

observationer kan inte endast kopplas till läraren utan kan bero på skillnader i normer inom 

klasserna eller på skolorna. Jag har valt att inte försöka analysera anledningen till varför lärarna 

inte bemöter elevernas påståenden då detta skulle vara rent spekulativt. 

Bemötande av kränkande ord 

De första två observationerna är från ett undervisningstillfälle då Lärare A berättade om hur 

man förut försökte bota homosexuella män genom att ge dem testosteron injektioner då detta 

fungerat på baggar. 

En elev utbrister högt: ”Bög får?” vilket läraren inte ger någon respons på. En annan elev undrar 

om dessa får vill ha sex. Läraren svarar att det ville ha sex med andra baggar. Elev säger ”fan, va 

äckligt”. Inte heller detta får någon respons från läraren. Läraren säger att homosexualitet är 

genetiskt och beror på vilka gener som är aktiva. En elev frågar hur det fungerar. En annan elev 

skrattar och frågar ”Varför är du så intresserad av det här ämnet?” Läraren säger inget. 

Följande observation är från ett annat undervisningstillfälle i Lärare As klassrum. 

Lärare A säger att många upptäcker när de blir gamla att de är homosexuella. Att de kan ha försökt 

anpassat sig till samhället innan. En elev frågar skrattande läraren ”så då kan han bli bög?” och 

indikerar en annan elev. Läraren svarar inte. 

Följande observation är ifrån ett av de undervisningstillfällen då Lärare A föreläser för 

eleverna om att det i familjer med många söner är vanligt att sista sonen är homosexuell då 

mammans kropp bekämpar testosteronet. 

En elev pekar på en annan ”Han har ju massor av storebröder, då lär ju han vara homo!” En 

skrattsalva utbryter och läraren säger att det inte är sant för alla med flera storebröder. 

Vid den tredje föreläsningen Om HBT-frågor i lärare Bs undervisning avbryter en elev genom 

att säga att det är fel att alla skulle vara bisexuella, läraren hör inte kommentaren eller väljer att 

inte svara.  

Osynliggörande 

Lärare C hade ett under en av sina lektioner en genomgång av könsorganens fysiologi. 

Genomgången var fokuserad kring att göra barn och inte kring sexuellnjutning. Läraren beskriver 

könsorganens fosterutveckling, men berör inte intersex, det vill säga barn som föds utan tydlig 

könstillhörighet. 

Lärare B har en genomgång av det manliga och kvinnliga hormonsystemet samt 

preventivmedel för en av sina klasser. Inte heller han kopplar undervisningen till intersex. Vid 

detta lektionstillfälle berörs endast preventivmedel mot graviditet och inte skydd mot sexuellt 



överförbara sjukdomar. Lärare B frågar eleverna om de tror att män skulle kunna tänka sig 

använda hormonell behandling som preventivmedel. 

Lärare A försökte få igång en diskussion med eleverna kring biologiska skillnader mellan tjejer 

och killar och hur detta påverkar hur vi ser på manligt och kvinnligt. 

Läraren frågar eleverna om de har tänkt på hur tjejer står och om det finns någon skillnad från hur 

killar står. När han inte får någon respons, utvecklar han med att säga att han inte är byggd för att 

stå som en tjej. Läraren demonstrerar hur tjejer står med handlederna visade uppåt, för att 

attrahera män. Han säger att tjejer också brukar visa halsen om de är intresserade av en kille. Han 

menar att detta är något som ofta används i reklam, eftersom man använder sexuella signaler för 

att sälja mer. På tavlan ritar läraren en triangel, en cirkel, ett venustecken, ett marstecken och 

skriver TAKETE och LUMUMBA sen ber han eleverna dela in det i manligt och kvinnligt. 

Eleverna diskuterar en stund med varandra och en elev svarar att triangeln hör till män och cirkeln 

till kvinnor, och motiverar detta med att Män gillar kurvor. Läraren bekräftar eleven genom att svara 

Ja, det är så det är. Läraren ritar en bild av trianglar som ska symbolisera en man och hur han ser ut 

och står. Vidare säger han Kvinnor är rundare, de har bröst och gör rörelser för att framhäva cirklar varpå 

han ritar en bild av halvcirklar och cirklar som ska visa på hur en kvinna ser ut och står. Läraren 

förklarar att skillnaderna mellan män och kvinnor finns för att de ska attrahera varandra. Och att 

det har med evolutionen och genetik att göra. Läraren säger att kantigheten visar kvinnor att de 

kommer få starka barn, och därför attraheras de av kantighet. Kvinnor måste vara attraherade av 

kantighet för att evolutionen ska fungera. Samtidigt visar de runda formerna hos kvinnan visar på att hon är ung, 

vilket är bra eftersom kvinnor kommer i klimakteriet. Män attraheras därför av runda former, för att kvinnan då 

verkar mer fertil. 

Följemeningar av bemötande av kränkande beteende och osynliggörande 

Kränkande ord 

Observationen av lärare B där han inte bemöter en elevs ifrågasättande av att alla skulle vara 

bisexuella är svår analyserad då eleven aldrig uttrycker varför han anser att det är fel och kan 

möjligen inte ses som lika tydligt kränkande som observationerna från lärare As klassrum. I lärare 

As klassrum uttrycker en elev ett starkt ogillande vid tanken på två baggar som har sex och vid tre 

tillfällen skämtar elever om att en annan elev skulle vara icke heterosexuell eller riskera bli 

homosexuell. Då dessa påståenden och ifrågasättanden blir ouppmärksammade och obemötta 

skapas ett klimat i klassrummet där de privilegierade har rätt att uttrycka ett avståndstagande från 

de andra. Detta beskrivs även av Kumashiro (2000:32) som menar att då lärare sällan ifrågasätter 

kränkande skämt om homosexualitet upplever eleverna att det är socialt acceptabelt. Tolerans 

och respekt för de andra blir valbart i klassrummet, och att öppet identifiera sig som en annan 

eller visa sympati för de andra utan att riskera påhopp tycks svårt. Att lärare väljer att inte 

kommentera när elever uttrycker sig kränkande mot de andra är något Røthing och Bang Svendsen 

(2008:214) uppmärksammat. De pekar bland annat på bristen på utbildning inom området vid 

lärarutbildningar samt att lärare kan uppfatta elevers känslor som naturliga och något som är 

övergående när de blir äldre.  Røthing och Bang Svendsen diskuterar även att negativa beteenden 

riktat mot homosexuella inte har ansetts som ett problem förrän på senare tid och att lärare helt 

enkelt inte har lärt sig att bemöta beteendet på ett konstruktivt sätt.  



Osynliggörande 

 De observationer som jag valt att analysera under osynliggörande undervisning utgår ifrån två 

binärt uppdelade kön, och osynliggör och exkluderar biologiska kön som avviker från den 

förväntade normen. Delar av undervisningen berör graviditet och att skydda sig emot att bli med 

barn. Lärare C berör inte insemination i sin föreläsning, utan beskriver endast hur barn blir till 

utifrån ett heterosexuellt samlag. Även lärare Bs föreläsning fokuserar kring preventivmedel för 

graviditet. Genom denna typ av lektionsplanering blir delar av lektionen orelevant för de elever 

som inte har eller i framtiden vill ha heterosexuellt samlag. Lärare Bs fråga om män skulle kunna 

tänka sig få hormonell behandling som preventivmedel ställs så att den avser alla män. Genom att 

inte beröra att detta endast är relevant för män som har sex med kvinnor blir heterosexualiteten 

osynlig och även grunden för undervisningen. 

Lärare As diskussion kring manliga och kvinnliga former och uttryck utgår ifrån en stereotyp 

bild av hur män och kvinnor ska se ut och uttrycka sig, inga avvikelser från detta presenteras. 

Könsöverskridande identiteter är helt osynliga i diskussionen. Sörensdotter (2010:137) framhåller 

att normer kring män och kvinnor som åtskilda och olika skapar ett mellanrum där transpersoner 

och personer som inte uppfyller genusförväntningarna riskerar att osynligöras eller utsättas för 

våld och trakasserier. Utöver detta, tas även heterosexualiteten som en självklarhet i 

undervisningen där män attraheras av kurvor och kvinnligt beteende medan kvinnor attraheras av 

kantighet och manlighet. Diskussionen talar om ett måste för män att vara attraherade av kvinnor 

och vise versa av evolutionära anledningar. Homosexualitet blir därmed något som går emot 

evolutionen. Kan därmed ses som onaturligt eller fel. Denna dikotomi mellan könen menar Butler 

(1990:151) är nödvändig för att upprätthålla den heterosexuella matrisen. 



Diskussion 

Tidigare forskning 

Undervisning om de andra 

Min första frågeställning behandlar delvis ifall lärarna undervisade om de andra, något resultaten 

visade på skedde i en ganska stor utsträckning. I likhet med Røthings (2011:258) studie visade 

mina resultat på att inte sällan när de andra berörs i sexualitets- och relationsundervisningen så 

görs detta utifrån ett perspektiv där de andra är några utanför klassrummet och alla elever 

förväntas ingå i heteronormen. Min studie kunde även belysa flertalet fall av att elever 

uppmanades att ta ställning till olika problem som de som faller utanför heteronormen kan 

förväntas stå inför.  

Undervisning om de andra skedde bland annat genom att lärarna undervisade om hur 

homosexuella har omfattas av andra lagar och förordningar än heterosexuella. Jag anser att det är 

möjligt att lärarna ville skapa sympati för de andra. Både Kumashiro (2000:30) och Røthing 

(2011:261) beskriver hur tolerans blir ett privilegium för normen och jag menar att även sympati 

således kan bli något normen kan välja att visa eller inte. Sympati kan därmed sägas befästa 

hierarkin mellan normen och de avvikande. Lärarna i min studie uppmanar även eleverna vid ett 

par tillfällen att uttrycka att de andra bör få leva som de vill, detta har jag tolkat som ett 

toleransperspektiv. Skolverket menar på att toleransperspektivet har varit ett vanligt 

förekommande mål i skolundervisning om HBT-personer (2009:28). Att toleransperspektivet är 

problematiskt pekas även ut av Skolverket (2009:28), Ungdomsstyrelsen (2010:152) och Reimers 

(2008:108) 

Den undervisning som jag analyserat som om de andra ger även vid flertalet tillfällen en 

biologisk förklaring till de andra. Ingen av de forskningsrapporter som jag hänvisar till i min 

Tidigare forskning har beskrivit liknande observationer. En möjlig anledning till detta är att min 

observationsstudie är gjord på naturvetenskapliga lektioner, något ingen av de forskare jag läst 

har haft som avgränsning. Till exempel beskriver Kumashiro ett allmänt förhållningssätt på 

skolor och den sexualundervisning Røthing observerade var ämnesövergripande. Jag finner det 

troligt att lärare med naturvetenskaplig bakgrund oftare använder sig av naturvetenskapliga 

förklaringar, dock är det viktigt at framhålla att detta inte är något min studie har haft som mål att 

undersöka och detta är rent spekulativt. Det är möjligt att lärarna använder sig av biologiska 

förklaringar för framställa homosexualitet som något naturligt och kan därigenom möjligen ses 

som ett sätt att försöka likställa homosexualiteten med heterosexualiteten. Dock får 

undervisningen vid flertalet tillfällen väldigt problematiska följemeningar, där de biologiska 

förklaringarna leder till att kränkande ord och beskrivningarna blir tydligt exkluderande när 



lärarna uppmanar de förmodade heterosexuella eleverna ta ställning till frågor som rör HBT-

personer. Att homosexualitet beskrivs som något som gått fel i fosterutvecklingen som möjligen 

skulle kunna botas eller en genetisk variation på en gen som skulle kunna leda till abort, anser jag 

särskilt problematisk då den framställer homosexualiteten som något oönskvärt. 

Undervisning för de andra 

Den andra delen av min första frågeställning behandlar ifall lärare undervisar för de andra. Detta 

skedde i en mycket mindre utsträckning än undervisning om de andra. Under min 

observationsstudie såg jag endast två undervisningssekvenser som jag klassificerade som att vara 

inkluderande för alla. Endast ett av dessa tillfällen visade på att läraren antydde att det möjligen 

skulle kunna finnas elever i klassrummet som definierade sig själva som homosexuella eller 

bisexuella. Därmed anser jag att de eleverna som är i klassrummet förväntas ingå i 

heterosexualiteten. Ingen elev uttryckte under min observation att de själva inte ansåg sig 

heterosexuella, därmed kan jag inte göra någon jämförelse med Røthings (Røthing & Bang 

Svedensen, 2011:65) observation att öppet homosexuella elever får agera experter om 

homosexualitet i klassrummet. Det är mycket möjligt att undervisningen hade sett annorlunda ut 

ifall lärarna hade varit medvetna om att det fanns en elev i klassen som definierade sig som t. ex. 

bisexuell. Då lärarna i min studie tycks utgå från att alla är heterosexuella kan de därmed inte 

sägas vara medvetna om den mångfald som möjligen finns i klassrummet, en styrka som både 

Røthing (2011:258) och Kumashiro (2000:30) framhåller med undervisning för de andra.   

Normkritisk undervisning  

Min andra frågeställning frågade huruvida lärarna problematiserade existensen av en 

heteronorm i samhället. Precis som Røthing observerade jag inte någon undervisning där normer 

och privilegier användes som begrepp eller diskuterades. Jag observerade två 

undervisningssekvenser som jag analyserat som utmanade av heteronormen, men inte på ett 

sådant sätt att jag anser att lärarna problematiserar existensen av en heteronorm. Likt Røthing 

(2011:261) observerade jag aldrig någon undervisning där heterosexualiteten ansågs som ett 

diskussionsämne och därmed framställs heterosexualiteten som oproblematisk. Huruvida detta är 

något allmängiltigt för sexualitets- och relationsundervisning i sin helhet är självfallet omöjligt att 

säga enbart baserat på min och Røthings studie. Dock kan det vara intressant att uppmärksamma 

att varken min studie eller Røthings studie har observerat den typ av normkritiskundervisning 

som Kumashiro (2000:37) beskriver skulle komma att få elever att känna igen i de fall de är 

privilegierade och ge eleverna verktyg för att bekämpa sin egen del i förtrycket.  



Bemötande av kränkande ord och osynliggörande 

Min tredje frågeställning hanterade hur kränkande yttringar och handlingar bemöttes i 

undervisningen. De kränkande ord som jag observerade bemöttes inte utan ignorerades av 

läraren. Detta skulle kunna analyseras ur olika perspektiv.  Røthing och Bang Svedensen 

(2011:214) framhåller bristen på kompetens och en tro på att det är naturligt att elever säger 

kränkande ord. Det är självfallet även en möjlighet att lärare kan ha negativa känslor och tankar 

kring homosexualitet och det bidrar till att de inte agerar, något även Røthing och Bang 

Svedensen diskuterar (2011:61). Anledningen till varför läraren i mina observationer inte 

ifrågasatte de kränkande orden vet jag inte, men oavsett anledning till att en lärare inte agerar mot 

kränkningar blir följemeningarna för eleverna de samma. Kränkande ord om homosexualitet kan 

komma ses som socialt acceptabelt. Kumashiro (2000:26) menar på att lärares avsaknad på aktion 

mot kränkningar kan anses som mer skadligt än elevernas diskrimineringar. 

Min fjärde och sista frågeställning behandlade om det förekom ett osynliggörande av 

homosexuella, bisexuella eller personer med könsöverskridande identitet och uttryck i sexualitets- 

och relationsundervisningen. Förutom de fall som jag analyserat under osynliggörande förekom ett 

osynliggörande varje gång undervisningen utgick från att alla i klassrummet var heterosexuella 

med en linjär könsidentitet eller uttryck. Således kan även stora delar av undervisning om de andra 

anses osynliggörande. Det är möjligt att lärarna själva inte uppfattar en stereotyp undervisning 

som leder till tydlig exkludering och reproducerande av ett vi och ett de andra som kränkande eller 

ett osynliggörande. Sahlström (2006:28) menar att det är möjligt att lärare inte uppfattar kollegors 

exkluderande språkbruk och heteronormativa antaganden som kränkande, på samma sätt menar 

jag att det är möjligt att lärarna inte uppfattar sina egna exkluderingar som kränkande. Även om 

lärarnas okunskap om hur osynliggörandet av HBT-personer kan vara en förklaring så innebär 

det inte att osynliggörandet inte är ett problem. Ungdomsstyrelsens (2010:12) intervjuer med 

unga transpersoner visade på att flera av dem uppgav att de upplevt en utsatthet sammankopplat 

med osynliggörandet av könsöverskridande uttryck och identiteter. 

Teoretiska perspektiv 

Vid observationerna som är grunden till denna uppsats ämnade jag anteckna bland annat 

heteronormativa antaganden, uttalande och en brist på problematiseringar. Det är dock mycket 

möjligt att jag missat att upptäcka flera fall av heteronormativitet då jag själv inte kan kliva 

utanför diskursen. Som Olsson och Centerwall (2005:156) skriver i bakrundens inledande citat Vi 

lever i en heteronormativ värld, detta innefattar självfallet även mig själv. Ett normkritiskt tankesätt är 

en process och man kan aldrig säga att man nått en slutpunkt (jmf. Björkman 2010:158). Därmed 

är det fullt möjligt att någon annan hade upptäckt andra dimensioner i undervisningen, tillika att 

jag själv skulle ha anmärkt på fler sekvenser av undervisningen om jag gjort observationerna när 

jag nått längre i min egen process. På samma sätt är följemeningar som analysredskap något som 



delvis utgår från min egen kunskap och en ifall en annan person hade analyserat observationerna 

hade de möjligen upptäckt fler eller andra följemeningar. För att undvika att min analys blev allt 

för subjektiv har jag försökt förhålla mig till andra forskares diskussioner kring vilka 

följemeningar de anser att undervisning och förhållningssätt kan få. 

 

Pedagogiska konsekvenser 

Jag anser att de resultat som framkommit i samband med min studie ger indikationer på att det 

kan finnas problematiska inslag i sexualitets- och relationsundervisningen med hänsyn till 

heteronormativitet. Även om min studie inte bör generaliseras och läsas som något som gäller all 

sexualitets- och relationsundervisning i skolan, så anser jag den ändå relevant då den beskriver 

delar av den undervisning några klasser fick. 

För det första missar undervisningen att problematisera majoritetens status och de privilegier 

som den för med sig. Detta är i enlighet med Ungdomsstyrelsens (2010:252) rapport visade på att 

sexualitets- och relationsundervisningen inte sällan utgår från ett heteronormativt perspektiv. 

Trots att naturkunskapens centrala innehåll framhåller att kursen ska hantera Naturvetenskapliga 

aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer rörande människans sexualitet, lust, relationer och 

sexuella hälsa (Skolverket 2011a) så observerades ingen undervisning som berörde normer.  

För det andra ger min studie en bild av att en del undervisning som sker i skolan kan bidra till 

kränkningar av elever såväl genom att lärare inte agerande mot kränkande ord så som genom ett 

osynliggörande som tvingar alla ingå i heterosexualiteten och förväntade könsmönster men även 

genom ett kunskapsinnehåll som problematiserar homosexualitet och transpersoner på ett sådant 

sätt att det framstår som mindre önskvärt.  

Kartläggningar visar på att lärare har fått bristfällig undervisning inom sexualitets- och 

relationsundervisning (RFSU, 2004:17, Bengtsdotter Katz & Wallin, 2009:10) och ifall detta, så 

som Ungdomsstyrelsen (2010:150) menar, kan vara bidragande faktor till bristerna i 

undervisningen krävs en övergripande kompetensutveckling av lärare och en förändring av 

lärarutbildningarna. 

 

Framtida forskning 

Min observationsstudie är för liten för att kunna säga något generellt om huruvida sexualitets- 

och relationsundervisningen i Sverige bedrivs heteronormativt. Dock anser jag att uppsatsen 

lyfter flera punkter som kan anses problematiska och fler studier behövs för att kunna stärka de 

resultat jag presenterat eller visa på andra tendenser.  



Jag anser att mina resultat att lärarna använder sig av biologiska förklaringar till de andra är 

något som skulle vara relevant att undersöka ytterligare. Genom att rikta frågorna till lärare skulle 

deras attityder till biologiska förklaringar för de andra kunna utforskas.  

Min studie har endast riktat in sig på sexualitets- och relationsundervisningen inom 

naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet. Då heteronormativiteten är genomgående i samhället 

och då också skolan skulle den även kunna observeras i andra skolämnen, ämnesövergripande 

eller kring värdegrundsarbetet i skolan. 

 

 



Konklusion 

Jag landar åter i skolans värdegrund, meningen Alla tendenser till diskriminering eller kränkande 

behandling ska aktivt motverkas står ut. Det är alla tendenser till diskriminering och kränkningar 

skolan har som skyldighet att motverka, inte bara de uttalade och därmed uppenbara. Det är även 

den kränkning och diskriminering som sker då vi tar saker förgivet utifrån det vanligaste 

förekommande, då vi missar att ifrågasätta och problematisera. När personer i skolan blir 

begränsade av en för snäv norm, där de inte innefattas av samma privilegier och osynliggörs. För 

att kunna bemöta detta krav på att bekämpa alla tendenser anser jag att det finns ett behov av att 

gå längre än tolerans och sträcka oss in i områden av normkritik. 

När jag har arbetat med denna uppsats har jag flera gånger återkommit till den misslyckade 

lektionen jag beskrev i min inledning. Jag anslutande inledningen med Och så hittade jag 

normkritiken… innebär detta att mitt arbete är klart nu? Långt ifrån. Jag kan utan tvivel säga att 

om någon skulle observera min kommande sexualitets- och relationsundervisning så skulle de 

hitta heteronormativa inslag och osynliggörande. För så är den heteronormativiteten, svår att stå 

emot. Det är en process där man måste vara självkritisk och se sina misstag, något som är långt 

från oproblematiskt eller smärtfritt. Jag försöker aktivt arbeta med min exkludering av de andra 

även i andra avseende än frågor om sexualitet och könsöverskridande uttryck och identitet. Den 

normkritiska pedagogiken har inte gett mig en förmåga att vara ofelbar eller stå utanför diskursen, 

men den har gett mig hopp. Hopp om att jag ska kunna göra eleverna medvetna om hur de kan 

arbeta mot normerna och i slutänden bidra till att utöka människors livsval och 

handlingsutrymme. 
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