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Sammanfattning 

Efter att ha tagit del av tidigare undersökningar på hur sexualitet gestaltas i både undervisning 

och läromedel inom och utanför Sverige, genomförde jag en pilotstudie på ett tidigt stadium. 

Pilotstudiens syfte var att studera hur sexualitet gestaltades i en lärobok på den svenska 

gymnasieskolan inom ämnet religionskunskap. Pilotstudien bekräftade den tidigare 

forskningen på området gällande hur sexualitet gestaltas i läromedel. Det handlade om att 

sexualitet ofta beskrivs utifrån heteronormativa föreställningar. 

 

Det medförde att jag valde att utgå från queerteorins heteronormativitet i undersökningen av 

hur sexualitet gestaltas i läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan. I den här 

undersökningen har jag kunnat fastslå att tre utvalda läroböcker i religionskunskap skrivna 

utifrån den senaste läroplanen, Gy11 (Svenska gymnasieskolans läroplan), fortfarande 

beskriver sexualitet utifrån heterosexuella föreställningar.  

 

Pilotstudien och resultatet från den här undersökningen visade att läroböcker framställer 

sexualitet utifrån heteronormativa föreställningar. Framförallt saknas det samtal om hbtq 

(homo, bi, trans och queer) i samtal om äktenskap, familjebild och sexuell läggning i de 

undersökta läroböckerna. Det framkommer också i undersökningen att det ofta saknas 

”berättarröster” i de sammanhang där hbtq-sexualitet diskuteras. På många ställen i 

läroböckerna tenderar också författarna att ”inkludera” hbtq-sexualitet utifrån 

heteronormativa uppfattningar om sexualitet. 

 

Nyckelord: Sexualitet, queerteori, heteronormativitet, läromedelsanalys, religionskunskap. 
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Inledning 

När jag började studera till lärare på Uppsala universitet 2009 blev jag chockad över att höra 

att ”män är svin”. Jag tog det högst personligt och slog ifrån mig kritiken. Sakta men säkert 

har jag läst mig in på litteratur som har öppnat upp en ny värld av medvetenhet gällande 

jämställdhet och socialt konstruerade genusroller i samhället. Jag fascineras ibland av min 

egen resa. Jag har gått från att vara en ”genusmotståndare”, till att försöka få mina elever 

medvetna om vilka förväntade handlingar som riskerar att reproduceras till nästa generation 

om inget arbete för att uppdaga dessa ”genuskontrakt”. 

 

Under hösten 2014 läste jag en kurs på avancerad nivå som heter ”Läromedelsanalys” vid 

Uppsala universitet. I takt med att vi genomförde kursen, kom vi också in på hur man kan 

analysera olika typer av läromedel. Jag fastnade för läromedelsanalys med fokus på 

läroböcker. Eftersom jag dels är högstadie- och gymnasielärare i religionskunskap föll valet 

på att analysera en lärobok för gymnasieskolan i religionskunskap. Jag bestämde mig för att 

studera hur sexualitet gestaltades i den undersökta läroboken. 

 

Jag genomförde en läromedelsanalys på en lärobok i religionskunskap för gymnasieskolan. 

Denna läromedelsanalys blev sedermera en pilotstudie inför det kommande examensarbetet, 

som är den föreliggande studien. Att det blev en pilotstudie berodde på det resultat jag fann i 

den undersökta läroboken. Jag fann exempelvis att sexualitet ofta beskrevs utifrån 

heteronormativa föreställningar och utelämnade delvis hbtq-personers sexualitet i samtal om 

just sexualitet i läroboken. Detta medför att jag också använder pilotstudiens resultat i den 

föreliggande undersökningen som är utökad med ytterligare två läroböcker i religionskunskap 

som bör vara baserade på den senaste läroplanen, Gy11.  Syftet är att studera om den 

heteronormativa gestaltningen av sexualitet fortsätter att uppenbaras i de undersökta 

läroböckerna och på vilka sätt detta gestaltar sig, ur ett queerperspektiv med fokus på just 

heteronormativitet.   
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Bakgrund 

Läromedel är ett brett begrepp och kan omfatta allt från digitala läromedel till tryckta 

läroböcker. Läroböcker används ofta som stöd i undervisningen eller som verktyg att arbeta 

med för både elever och lärare. Lärare känner sig ofta trygga med att använda läroböcker då 

innehållet ska baseras på läroplanen med tillhörande ämnes- och kursplan. Läroboken kan 

användas för planeringen inför undervisningen och som bas för bedömning. (Skolverket A 

2006: 10-11) 

 

Under 2006 gjorde Skolverket en undersökning med verksamma lärare i bland annat engelska 

och samhällskunskap som tillfrågades hur ofta de använder läromedel i sin undervisning. 

Undersökningen fastställde att läromedel och framförallt läroböcker ofta ses som en form av 

”legitimerande kunskap” i undervisningen. (Skolverket A 2006: 25-26) Skolverkets rapport 

hänvisar till en tidigare studie av Boel Englund som undersökte på vilket sätt läroböcker 

påverkade undervisningen. Englunds resultat handlade bland annat om att läroboken var 

kunskapsauktoritär och samtidigt gav läraren ett disciplinerande verktyg i undervisningen. 

(Skolverket A 2006: 25-26)  

 

Nedanstående rapport (Skolverket B 2006) fokuserade istället på fem stycken ämnen där 

bland andra religionskunskap var i fokus. Undersökningen gick ut på att studera hur 

läromedel gestaltade vissa begrepp som etnicitet eller sexualitet. Bland annat så undersöktes 

läroböcker i religionskunskap för den förra läroplanen (Lpf94). Analysen av läroböckerna i 

religionskunskap fokuserade särskilt på området kring hur sexualitet eller sexuella läggningar 

beskrivs. Forskarna studerade läroböckerna och utgick från queerteori i sin analys och skrev 

följande om de undersökta religionsläroböckerna: 

 

Larsson och Rosén pekar på att de heterosexuella relationernas villkor är väl beskrivna i 

religionsläroböckerna, men sällan problematiserade. De finner få undantag till alla de berättelser 

och bilder av kärnfamiljer som passerar revy när etiska frågor som rör ”familjen” ska diskuteras.  

Frågor kring sex, sexualitet och sexuell läggning behandlas ofta i religionskunskapsläroböckerna i 

samband med diskussioner om etiska ställningstaganden. Signifikativt för dessa frågor och 

uppgifter är att det är homosexualiteten, ”de homosexuella andra”, som är problemet och som man 

som läsare ska ta ställning till: får de vara öppna, ska de få gifta sig, ska de få adoptera barn osv.? 

Man kan fråga sig vem de ska ”få” allt detta för? Man måste fråga sig om denna omsvängning, 

från nedtystande till incitament till tal om den problematiska homosexualiteten, kan åstadkomma 

någon förändring i synen på homosexualitet som något avvikande. (Skolverket B 2006: 39)  
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Skolverkets rapport ovan visar också att religionskunskapsböckerna baserade på den förra 

läroplanen (Lpf94) ofta beskriver sex, sexuella läggningar eller sexualitet i förhållande till 

heteronormativa föreställningar om sexualitet. Att exempelvis homosexuella beskrivs som de 

”andra”, där elever och lärare ska ta ställning om vilka rättigheter ”de” har.  

 

Lärobokens starka ställning kan medföra en risk att en viss typ av ”erkänd” kunskap lärs ut till 

elever. En viss ”erkänd” kunskap kan ofta ses som rådande strukturer, maktordningar och 

normer i en grupp eller i samhällen. Normer skapas genom detta och bidrar till dessa 

maktordningar som ofta reproduceras från en generation till en annan. Vad som anses vara 

den mest accepterade sexualiteten styrs ofta av normer och framförallt heteronormen, vilket 

framkommer i Skolverkets rapport (Skolverket B 2006) och i en tidigare studie som gjordes 

på den förra läroplanen Lpf94. Den tidigare studien tittade på hur sexualitet beskrevs i 

läroböcker baserade på Lpf94 och det var ett examensarbete Samuelsson (2007), kom fram till 

att det fanns flertalet diskurser som knöt an till en heteronormativitet i läroböcker i 

religionskunskap som var baserade på den tidigare läroplanen Lpf94. 

 

Ovanstående bakgrund fick mig intresserad att studera hur begreppet sexualitet gestaltas i 

läroböcker på gymnasieskolan, som bör vara baserade på den senaste läroplanen Gy11. Detta 

medförde att jag genomförde en pilotstudie (Sundström 2014), en läromedelsanalys på en 

lärobok inom ämnet religionskunskap för gymnasieskolan. Anledningen till att jag valde 

ämnet religionskunskap var delvis att det tidigare examensarbetet och Skolverkets rapport 

hade ämnet som utgångspunkt. Religionskunskapen är också det ämne som har centralt 

innehåll som behandlar normer, identiteter och synen på sexualitet. Min pilotstudie visar att 

det fortfarande finns spår av heteronormativitet i den undersökta läroboken som förväntas 

vara baserad på Gy11. Varför det också är intressant att studera om diskursen kring 

heteronormativitet finns i andra läroböcker, baserade på den senaste läroplanen för 

religionskunskap på gymnasiet.  
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Gy11 och kursplanen i religionskunskap 

Skolans uppdrag handlar inte bara om att förmedla specifika ämneskunskaper, utan 

även om att få eleverna att tänka nyanserat, respektera andra livsåskådningar och bland 

annat få en förståelse för att det också finns en sexuell mångfald bland människor. För 

att få eleverna att respektera både sig själva och andra individer krävs det också att 

personal i skolan arbetar med eleverna på ett respektfullt sätt. (Gy11: 4-5) 

 

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. (Skolverket Gy11: 5) (Fet stil har 

markerats av mig) 

 

I Religionskunskap 1 har kursplanen ett central innehåll som läraren ska ta sin utgångspunkt 

ifrån. Det är också utifrån kursplanerna som läroböcker bör och förväntas författas, för att så 

nära som möjligt stämma överens med de färdigheter och kunskapskrav lärare testar eleverna 

på. Exempelvis behandlas följande områden på kursen: 

 

 Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken 

och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i 

omvärlden. 

 Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. 

 Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, 

livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.  (Skolverket Gy11: 138) (Fet stil 

markerat av mig) 

Att jag endast har valt att ta med kursplanen för den första kursen i religionskunskap för 

gymnasiet beror på att den är mest bred i sin utformning. Med bred innebär det att 

Religionskunskap 1 tar upp allt som har med religion och livsåskådningar att göra. Dock finns 

det tid för fördjupning i olika religioner och livsåskådningar när eleverna kommer in på 

Religionskunskap 2, men uppsatsens syfte är inte att undersöka vilken kursplan som är bäst 

lämpad för att undersöka sexualitet, utan föremålet för den undersökningen är läroböckerna 

som ofta utgår från den första kursen och sedan fördjupar innehållet så mycket som det finns 

utrymme för i läroböckerna. 
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Tidigare forskning 

Det är inte enbart i Sverige som läromedel har en stark ställning i undervisningen. I Apples & 

Christian-Smiths studie (1991: 4) talar författarna om läromedel och hur dess legitimitet 

påverkar samhället i övrigt i bland annat Storbritannien och USA. De menar att lärobokstexter 

ofta skapar en form av kunskap som blir legitim, sann och vedertagen utifrån samhällets 

tycke, utan minoriteters godkännande eller hörande. Denna kunskap och moral skapas utifrån 

majoritetssamhällets normer och utesluter minoriteterna.  

 

Ett exempel på en verksam forskare i USA som behandlar minoriteters och marginaliserade 

gruppers avsaknad av ”berättarröst” i dessa sammanhang är Kevin Kumashiro. (Kumashiro 

2009: 14) För att förtydliga vad en avsaknad av ”berättarröst” i dessa sammanhang kan vara, 

kan det handla om att en lärobok skriver om hbtq (homosexuella, bisexuella, transsexuella 

och queer), utan att egentligen låta en person som identifierar sig som hbtq komma till tals. 

Det kan resultera i att författaren till läroboken skriver om och runt detta, utan att egentligen 

fråga eller intervjua en person som har insyn i hbtq-frågor.  

 

I Storbritannien har det genomförts två stycken undersökningar på hur unga hbtq-personer 

upplever undervisningen kring sexualitet på högstadiet och gymnasiet. Den första studien som 

jag har tagit del av publicerades 1994 (Epstein 1994:115 ff.). Epstein (1994: 115 ff.) skriver 

att läroböcker och undervisning tenderar att öka avståndet mellan heterosexualitet och hbtq-

personers sexualitet genom att inte samtala om eller helt utesluta samtal om hbtq-personers 

sexualitet. Mönstret fortsätter efter millennieskiftet då Deborah Youdell (2005: 249-270) 

skriver om hur heteronormen fortsätter att reproduceras i skolans värld, där elever som 

identifierar sig med hbtq ”tvingas” leva upp till normen som är anpassad efter 

heterosexualitet.  

 

Kumashiro (2009 14 ff.) och Apple & Christian-Smith (1991:4 ff.) skriver om hur läromedel 

befäster en viss typ av vedertagen kunskap och moral i samhället. Det innebär följaktligen att 

marginaliserade grupper eller minoritetssamhällen sällan får träda fram i ljuset och ”berätta 

sin historia”. Ett exempel på ett majoritetssamhälle är det heteronormativa samhället som ofta 

får sätta ”etikett” på hbtq-samhället utifrån sin egen självförståelse och självuppfattning av 

sexualitet, likt det Youdell (2005) och Epstein (1994) nämner. Heteronormativitet är också det 



 

 

8 

 

centrala begreppet inom ramen för queerteori, vilket också är den teoretiska utgångspunkten i 

den här undersökningen.  

Queerteori 

Fanny Ambjörnsson skriver i sin bok – Vad är queer? (2006) om queerteori och tar en central 

utgångspunkt i normaliseringsprocesser. Dessa processer kring normalisering handlar 

exempelvis vilken sexualitet som är ”normal” och mest accepterad. Att det är heterosexualitet 

som faller inom ramen för den accepterade sexualiteten är nog än idag en vanlig uppfattning i 

exempelvis Sverige, eftersom de flesta människor är öppet heterosexuella och att samhället 

utgår ifrån och föreställer sig att alla är heterosexuella. (RFSL 2015-01-24) 

 

I relation till den ”normala” sexualiteten använder man sig inom queerteorin begreppet 

”heteronormativitet”. Heteronormativitet används när queerteoretiker undersöker olika 

fenomen kring kön, genus eller sexualitet. Queerteorin undersöker hur heteronormativa 

föreställningar manifesteras genom samhällets strukturer, kultur och relationer. (Ambjörnsson 

2006: 51-52)  

 

Queerteori undersöker flera aspekter som fördjupar innebörden av heteronormativitet. Teorin 

bryter ner heteronormativitet som begrepp i mindre kategorier som kan förklara på vilket sätt 

heteronormen skapas och upprätthålls. Först och främst är den geografiska platsens betydelse 

en avgörande faktor för att se ifall det råder heteronorm överhuvudtaget. Ambjörnsson (2000: 

56) skriver att västerlänningar säkerligen uppfattar ett ”normalt” sexuellt beteende på ett visst 

sätt. Detta behöver inte överensstämma med andra delar av världen. Det poängteras att 

kulturer i olika tid och rum har en stor påverkan på vilken värdeladdning olika typer av 

sexuella handlingar, ritualer eller läggning får. (Ambjörnsson 2006: 58) 

 

Ambjörnsson går vidare i sin redogörelse för vilka faktorer som upprätthåller heteronormen. 

Det handlar såväl om den dikotomi mellan heterosexualitet och homosexualitet, som att det 

också tillskrivs ett värde i sig. Denna värdeladdning mellan hetero- och homosexualitet har 

skapat en skillnad som illustrerar ett positivt och ett negativt värde i förhållande till relationer 

och sexuellt umgänge. (Ambjörnsson 2006: 59) Detta leder i sin tur till att olika former av 

uppfattade sexualiteter hamnar i en hierarki, där heterosexualiteten hamnar överst, som den 

mest lyckade sexualiteten. Denna hierarki i sexualitetens landskap skapas och upprätthålls av 
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normen i tillhörande samhälle och kultur. (Ambjörnsson 2006: 61-62) Detta upprätthålls 

samtidigt och resulterar i en tystnad gällande ”avvikande sexualiteter”. 

 

Judith Butler (2005) skriver också om heteronormens betydelse i en reproducerande process, 

där det också läggs en betoning på ”västvärldens” syn på sexualitet. Tonvikten i ovanstående 

författares resonemang läggs på vad som anses vara normaliserande i förhållande till 

sexualitet. Det som är normaliserat i sammanhanget kring sexualitet är heteronormen, där det 

till slut skapar en värdeladdning mellan olika sexualiteter och till sist en hierarkisk ordning på 

området sexualitet, där heterosexualitet är överordnad andra sexualiteter. Heteronormativitet 

reproduceras genom strukturer och institutioner som sedan ger sig uttryck i relationer och 

handlingar som anses vara (sexuellt) accepterade av majoritetssamhället. Enligt Ambjörnsson 

(2006: 70) innebär detta att hbtq-samhället erkänns enligt heteronormens villkor, snarare än 

att vara en självständig grupp, med egna utsagor och uttalanden vilket innebär att 

berättarröster från hbtq-personer utesluts.   

 

Denna avsaknad eller tystnad från icke-heterosexuella personer skriver Kumashiro (2009: 14) 

och Epstein (1994: 115 ff.) om som jag nämner under forskningsöversikten. Kumashiro 

(2009: 14) och Youdell (2005: 249-270) skriver som bekant att undervisningen, läromedel 

och läroböcker ofta får definiera och sätta en etikett på hbtq-personer, utan att tillhörande 

personer till dessa grupper får uttala sig. Ofta förekommer det exempelvis bilder på 

homosexuella i läroböcker, utan att ”de” kommer till tals om sin sexualitet. Heteronormen tar 

sig friheten att därmed definiera hbtq-samhället, genom bilder, faktarutor och en 

historieskrivning kring hur man sett och ser på homosexualitet och samkönade äktenskapet, 

likt det Youdell (2005: 249-270) är inne på. Apple & Christian-Smiths resultat (1991: 4-5) 

som handlar om att majoritetssamhället skapar den vedertagna kunskapen eller normerna, 

passar väl in i sammanhanget, där heteronormen får ses för vad som är en accepterad 

sexualitet. 

 

Utifrån queerteorins heteronormativitet studerar jag vad som syns och inte syns i texterna. Det 

innebär att jag studerar om avsnitt eller stycken som behandlar sexualitet utelämnar hbtq-

personers sexualitet.  

 

Den andra utgångspunkten handlar om att heteronormativitet studerar hur hbtq-sexualiteten 

beskrivs utan att någon representant från hbtq-samhället får uttala sig i frågan kring ”deras” 
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sexualitet. Det innebär att det saknas ”berättarröster” i samtal kring exempelvis hbtq-

personers sexualitet 

 

Sedan finns det ytterligare en aspekt inom ramen för heteronormativitet och den handlar om 

att heteronormen ofta inkluderar och sätter en ”etikett” på hbtq-personers sexualitet utifrån 

sin egen uppfattning om vad som är den ”rätta” sexualiteten. 

Syfte och avgränsning 

Utifrån den genomförda pilotstudien studerar jag nu om det fortfarande finns tendenser som 

pekar på en heteronormativitet i gestaltningen av sexualitet i läroböckerna eller om utfallet har 

förändrats i takt med att nya läroböcker skrevs efter Gy11.  Eftersom det finns tendenser till 

en heteronormativ framställning i min pilotstudie, av exempelvis äktenskapet, sexuell 

läggning, familjebilden och normer, finns det en anledning att undersöka det ytterligare i den 

här undersökningen.  

 

De världsreligioner som ingår i undersökningen är judendom, kristendom och islam. Att jag 

väljer tre världsreligioner beror på delvis på tidsbegränsningen i uppsatsarbetet. Den främsta 

anledningen till att valet faller på dessa religioner, är på grund av dess representation i det 

svenska samhället och att arbetet därmed får en folklig förankring. Så sent som år 2000 var 

staten och kyrkan sammankopplad och alla barn vars föräldrar var medlemmar i Svenska 

kyrkan, blev per automatik medlemmar i Svenska kyrkan. Bland de praktiserade judarna och 

muslimerna, bor idag runt 8 000 judar, där judar också ingår som minoritet i det svenska 

samhället. Det lever ungefär 110 000 praktiserade muslimer i Sverige och utgör en stor del av 

det svenska samhället. (SST – Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund 2015-01-24) Att 

ses som praktiserade jude, kristen eller muslim handlar om antalet medlemmar till respektive 

samfund, som ligger till grund för ett samfund eller församling har rätt till statligt bidrag för 

sin verksamhet.   

 

Att jag vill undersöka hur sexualiteten gestaltas, beror på att läsaren inte alltid är medveten 

om eventuella maktordningar i hur läroböcker framställs, vilket innebär att vissa normativa 

föreställningar om exempelvis sexualitet riskerar att reproduceras. Dessa strukturer är inte 

alltid synliga, vilket kan ge en risk att heteronormativa föreställningar om sexualitet också 

reproduceras. Inte minst har dessa heteronormativa tendenser visat sig i tidigare forskning av 

bland annat Epstein (1994). Yuodell (2005) Ambjörnsson (2006). Jag vill med den här 
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undersökningen göra fler medvetna om att hbtq-personers sexualitet ofta beskrivs utifrån ett 

heteronormativt perspektiv.   

Frågeställningar 

Arbetet utgår ifrån ett antal frågeställningar som är kärnan i själva undersökningen. 

Frågeställningarna syftar till att förtydliga vad jag undersöker i de utvalda läroböckerna och är 

tydligt sammankopplade med queerteorin som är analysverktyget i uppsatsen. 

 

1. Hur gestaltas ”sexualitet” i tre stycken läroböcker, baserad på Gy11, i ämnet 

religionskunskap för gymnasieskolan, utifrån kategorierna: äktenskap, familjebilden, sexuell 

läggning och normer? 

 

2. Vilka tendenser till en rådande heteronormativ framställning av sexualitet i de undersökta 

läroböckerna finns? 

 

3. Hur kan eventuella tendenser av en heteronormativ framställning av sexualitet i de undersökta 

läroböckerna, förklaras utifrån ett queerteoretiskt perspektiv? 

Sexualitet kategoriseras utifrån äktenskap, familjebilden, sexuell läggning och normer. Den 

första frågeställningen söker alltså svar på vilka sätt sexualitet kan gestalta sig. Det är utifrån 

dessa kategorier som resultatet presenteras från läroböckerna. Frågeställning nummer två 

söker alltså svar på om det finns eventuella tendenser av heteronormativitet i framställningen 

av sexualitet i de undersökta läroböckerna. Jag vill lyfta blicken och försöka förstå dessa 

eventuella heteronormativa tendenser i relation till queerteori. För att åstadkomma det 

använder jag de centrala tankegångarna inom queerteori, nämligen heteronormativitet och 

sexualitet i mitt analysarbete.  

Metod 

Material 

Den litteratur som är med i undersökningen omfattas av läroböcker, skrivna för 

gymnasieskolan i ämnet religionskunskap. Urvalet av läroböcker har fallit på vad som har 

funnits på min arbetsplats och på den sista VFU-skolans utbud av utställningsexemplar. Från 

början hade jag fem stycken läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan. En lärobok 
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valdes bort då jag använder den i min undervisning och kan därför bli svårare att analysera 

objektivt då jag redan är bekant med innehållet. I läroböckerna fokuserar jag på innehåll som 

är relevant till studien, sexualitet. Avsnitt där sexualitet förekommer är under äktenskapet i 

judendom, islam och kristendomen. Avsnitt som också rör sexualitet är identitet, etik och 

kärleksavsnitt. För att ytterligare tydliggöra hur analysarbetet fortgår, studeras följande avsnitt 

i läroböckerna: judendom, kristendom, islam, samt identitetsavsnitten och etikavsnitten 

som behandlar hbtq, sexualitet, normer eller kärlek. Den rådande ordningen för arbetet har 

valts ut efter att jag systematiskt har sållat ut innehållet i läroböckerna utifrån både register 

och sidhänvisningar.  

 

Eftersom jag även har genomfört en pilotstudie på ämnet sexualitet i läroböcker, har den 

systematiska utsållningen förfinats och bearbetats under tiden, vilket även mynnade ut i 

kategoriseringarna av begreppet sexualitet. Under pilotstudien blev det också tydligare 

gällande vilka avsnitt som är av vikt när det gäller att studera sexualitet. Det är genom 

urvalsarbetet i läroböckerna som kategoriseringarna av sexualitet utvecklades i. Utifrån det 

har jag sedan har valt ut citat och innehåll som kan vara föremål för begreppet sexualitet och 

som är tacksamma att diskutera i analysarbetet av läroböckerna utifrån queerteori och 

heteronormativitet. 

 

Att undersöka läroböcker som jag tidigare inte haft någon större kontakt med kan ge en mer 

objektiv analys av läroböckerna. Den andra läroboken som föll bort i urvalet behandlade 

endast en kurs i religionskunskap och saknade därmed omfattande identitet - och 

kärleksavsnitt som är viktiga i analysarbetet i min undersökning. Resultatet från pilotstudien 

används i analysarbetet i den här undersökningen. Läroboken från pilotstudien används som 

”Lärobok 1” nedan.  Vidare så utökas materialet med ytterligare två stycken läroböcker i 

religionskunskap som förväntas vara baserade på den senaste läroplanen Gy11: 

 

Lärobok 1: Religion 1 & 2 – Specialisering – Thulin, Birgitta & Elm, Sten (2012)  

Lärobok 2: En Mosaik – Religionskunskap 1 – Jansson, Olov & Karlsson, Linda (2012) 

Lärobok 3: Söka svar – Religionskunskap kurs 1 och 2 – Eriksson, Leif & Mattsson 

Flennegård, Malin (2012) 
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Metodologiska reflektioner 

Den nuvarande undersökningens huvudmetod utgörs av en kvalitativ textanalys, kompletterad 

av kritisk diskursanalys (Fairclough 2010) med teoretisk utgångspunkt i ett queerperspektiv. 

De diskurser som jag analyserar är de eventuella maktdiskurser kring heteronormativitet, samt 

hur dessa gestaltas i förhållande till sexualitet i läroböckerna.  

Det är ofta användbart att arbeta med en kvalitativ textanalys när man vill studera ett fenomen 

i en text, som i detta fall handlar om sexualitet. Den kvalitativa metoden är ett fruktbart 

alternativ om det inte ger några resultat av att kvantifiera antalet gånger ”sexualitet” nämns i 

texterna du studerar (Esaiasson et. 2012: 210-211). Det innebär att det man söker efter kanske 

döljs i texten, därför är valet av den kvalitativa analysen mer passande.  

   

Undersökningen når en högre validitet om undersökningens kategoriseringar kring begreppet 

sexualitet blir tydliga om vad som studeras inom ramen för sexualitet. Att undersökningen har 

fyra stycken kategoriseringar av begreppet sexualitet beror delvis på den genomförda 

pilotstudien som gav en bred överblick på vilka avsnitt i läroböckerna som behandlade 

sexualitet. Äktenskapet, sexuell läggning, familjebild och normer är också kategorier som 

ligger i linje med vad queerteorins heteronormativitet undersöker, vilket minskar avståndet 

mellan teori och analysverktyg. 

 

Validiteten blir också ännu högre om jag samtidigt är tydlig med vilken koppling jag gör 

mellan teorin och analysverktyget (Esaiasson et. 2012: 56-58) Eftersom jag använder mig av 

queerteori i mitt analysarbete, har jag också kopplat samman innebörden av 

heteronormativitet till sexualitet. För begreppet heteronormativitet finns det tre kategorier 

som kommer att studera resultatet i undersökningen. Resultatet väljs ut genom kategorierna 

för begreppet sexualitet. Detta medför att avståndet mellan teori och analysverktyg blir 

kortare, då de har en tydlig koppling till varandra. Att jag också använder tydliga 

kategoriseringar inom ramen för både sexualitet och heteronormativitet gör att jag verkligen 

studerar det jag avser att studera i den här undersökningen, vilket är sexualitet utifrån ett 

queerperspektiv med fokus på heteronormativa gestaltningar av sexualitet i läroböckerna. Att 

jag har kategoriserat både sexualitet och heteronormativitet innebär att jag försöker få en god 

begreppsvaliditet. (Esaiasson et. 2012: 62-63) 
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Att enbart ha en god begreppsvaliditet är inte tillräckligt, utan varje forskare bör också 

eftersträva att nå en så kallad resultatvaliditet. Att uppnå en god resultatvaliditet innebär att du 

först har en god begreppsvaliditet, att du verkligen mäter det du avser att mäta. I det här fallet 

anser jag att jag har en god begreppsvaliditet genom kategoriseringar av sexualitet och 

heteronormativitet. Sedan behöver man även nå en god reliabilitet, vilket innebär att man är 

noggrann när man samlar in undersökningsmaterial. Det innebär att man behöver vara 

uppmärksam på att inte göra felaktiga tolkningar av det du studerar (Esaiasson et. 2012: 63-

64). Ett exempel som tas upp i Esaiasson et. (2012: 63) är det med linjalen som utger sig för 

att vara en meter, men i själva verket är fem centimeter längre. Även om du tror att du har en 

meterlång linjal kommer du alltid mäta fel och göra slarviga mätningar med den linjalen, 

vilket bidrar till en dålig begreppsvaliditet för din undersökning. Även om linjalen skulle vara 

en meter garanterar det inte att vi alltid mäter rätt ändå. Skulle vi slarva med att exempelvis 

mäta några centimeter för kort eller långt innebär att vi också gör systematiska fel, vilket 

bidrar till en dålig resultatvaliditet (begreppsvaliditet + reliabilitet = resultatvaliditet). 

(Esaiasson et. 2012: 63)  

 

Att försöka eftersträva en god begreppsvaliditet (tydlighet med vad man undersöker), en god 

reliabilitet (frånvaro av systematiska fel) vilket stärker resultatvaliditet bidrar till att en annan 

forskare ska kunna ta din undersöknings analysverktyg och kunna studera samma fenomen 

igen, utan att dra alltför olika slutsatser. Detta kallas för att vara intersubjektiv i sin forskning, 

vilket innebär att den forskning som bedrivs ska vara oberoende av den som utför forskningen 

(Esaisson et. 2012: 25). I mitt fall handlar intersubjektiviteten om att vilken forskare som helst 

ska kunna studera hur sexualitet gestaltas utifrån queerteorins begrepp heteronormativitet i de 

undersökta läroböckerna och samtidigt dra liknande slutsatser av resultatet.  

Analysverktyg 

Undersökningens analysverktyg fokuserar på att undersöka hur begreppet sexualitet gestaltas i 

tre stycken läroböcker inom ämnet religionskunskap för gymnasieskolan. Begreppet sexualitet 

definieras utifrån de teoretiska utgångspunkterna (Ambjörnsson (2006), Butler (2005) et.) 

Eftersom den här undersökningen utgår från queerperspektiv så kommer centrala aspekter av 

queerteorin att operationaliseras genom ett antal kategoriseringar. Operationaliseringen av 

begreppet sexualitet innebär att queerteorins centrala punkter kring heteronormativitet ska ha 

en tydlig koppling till det jag studerar i texterna, vilket är sexualitet. Kategoriseringarna av 

sexualitet systematiserar analysarbetet och tydliggör vad jag undersöker inom ramen för 
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begreppet sexualitet. Dessa kategorier inom ramen för sexualitet kan ge sig till uttryck i och 

omfatta äktenskap, familjebilden, sexuell läggning och normer.  

 

Centrala aspekter inom queerteori talar om förhållandet mellan heteronormativitet och 

sexualitet. Min pilotstudie visar att det saknas ”berättarröster” i form av hbtq-personer, när 

hbtq-personers sexualitet förekommer i den undersökta läroboken. Att homosexuella eller 

bisexuella ofta beskrivs utifrån heteronormens syn på sexualitet, som kan omfatta äktenskap 

eller tvåsamhetsrelationer. Det har medfört att resultatet utgår från kategoriseringarna av 

sexualitet och att resultatet analyseras utifrån queerteorins heteronormativa tankegångar. Där 

jag studerar följande kategorier utifrån heteronormativa föreställningar: 

 

1. Om stycken inom ramen för sexualitet utesluter samtal eller utelämnar en diskussion 

kring hbtq-personers sexualitet. 

2. Om det råder en avsaknad av ”berättarröster” i sammanhang där sexualitet förklaras 

och diskuteras. 

3. Om heteronormen ”inkluderar” eller sätter en ”etikett” på hbtq-personers sexualitet 

utifrån sin egen uppfattning om vad som är den ”rätta” sexualiteten. 

Resultat och analys 

Inom ramen för sexualitet kategoriserade jag som sagt begreppet sexualitet enligt följande 

undersökningsområden: äktenskapet, familjebilden, sexuell läggning och normer. Under detta 

avsnitt presenteras resultatet från de tre undersökta läroböckerna och analyseras med hjälp av 

begreppet heteronormativitet. I detta avsnitt lyfter jag fram det centrala från resultatet som har 

med heteronormativitet att göra. Jag analyserar resultatet från läroböckerna under respektive 

punkt för heteronormativitet för att resultatet ska vara lättöverskådligt.  

 

Jag vill poängtera att de tre nedanstående kategorierna kommer att blandas stundtals i 

analysen. Detta eftersom jag ser dessa tre kategorier i heteronormativitet som 

sammanhängande på många sätt. Exempelvis kan det vara så att om det råder en avsaknad av 

berättarröster från hbtq-personer kan det också medföra att heteronormen försöker inkludera 

hbtq-personers sexualitet i sina resonemang kring hbtq-personers sexualitet.  

Kategori 1 är enklare att hålla isär, då den undersöker om samtal kring hbtq-personers 

sexualitet utesluts inom ramen för sexualitetsdiskussionen. Kategori 2 och 3 är som sagt 
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svårare att särskilja och kan därför komma att vävas samman i analysen på grund av deras 

relevans till varandra. Resultatet från läroböckerna har alltså studerats utifrån queerteorin och 

dess centrala begrepp heteronormativitet som undersöker: 

1. Om stycken utesluter samtal eller utelämnar en diskussion kring hbtq-

personers sexualitet. 

I Lärobok 1 utesluts en diskussion kring om hbtq-personer kan ingå äktenskap inom 

judendom och islam. 

  

Det judiska äktenskapet är ett bindande avtal mellan man och kvinna inför två vittnen. (Lärobok 1: 

58) 

 

Äktenskapet är framför allt en överenskommelse mellan två människor vars ekonomiska 

förhållanden noggrant regleras. En man kan enligt Koranen gifta sig med vilken kvinna som helst 

medan en muslimsk kvinna bara kan gifta sig med en muslim (Lärobok 1: 100) 

 

En traditionell syn på det judiska och det muslimska äktenskapet tillskrivs ofta en man och en 

kvinna. Det som saknas i detta avsnitt gällande det judiska äktenskapet, är att författarna till 

läroboken inte problematiserar och reflekterar om det kan inkludera något annat än en man 

och en kvinna. 

 

I Lärobok 3 beskrivs det judiska äktenskapet på följande sätt:  

 

Äktenskapet värderas så högt inom judendomen att bröllopet kan ses som livets höjdpunkt. […] 

En rabbin förrättar vigseln. Viktiga inslag i vigselordningen är välsignelsen över brudparet, att 

gemensamt dricka ur en bägare vin, att brudgummen sätter en ring på brudens finger.[…] 

(Lärobok 3: 70) 

  

Äktenskapet beskrivs som en viktig del av judendomen och judars identitet i 

familjebildningen. Händelseförloppet i vigseln beskrivs utförligt och stycket betonar att 

äktenskapet ingås mellan en man och en hustru. Det här stycket avviker inte från övriga 

stycken om äktenskapets betydelse i judendom, såväl som islam i resterande läroböcker i 

undersökningen. Det saknas ofta en problematisering kring om samkönade äktenskap kan 

ingås inom judendom och även islam i de undersökta läroböckerna. Det innebär att 

heteronormen reproduceras för de som kommer i kontakt med detta stycke. Låt oss säga att en 

judisk flicka eller pojke läser detta, kan det innebära att flickan eller pojken inte kan 
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identifiera sig om jude, om hen kanske har haft ”andra” funderingar kring sin sexualitet, än 

den givna heterosexualiteten. På grund av dessa konsekvenser behövs stycken som behandlar 

viktiga religiösa riter som äktenskapet problematiseras och diskuteras utifrån olika vinklar, 

även sexuellt. 

 

Hbtq-sexualitet nämns inte och exkluderas från sammanhanget, vilket gör att hbtq-personers 

sexualitet inte är förenliga med judendomen och islam och dess äktenskap (Ambjörnsson 

2006: 61-62, 70). Det innebär också att Apple & Christian-Smith (1991: 4-5) och deras tankar 

om hur majoritetssamhället reproducerar vedertagen kunskap i samhällen stämmer in på 

stycket ovan, men även på övriga stycken om äktenskapet i de övriga religionerna.  

 

I Lärobok 3 beskrivs det muslimska äktenskapet på följande sätt på sidan 119: 

 

Inom islam spelar äktenskapet en central roll. […] Det vanligaste muslimska äktenskapet är 

monogamt, det vill säga en man och en kvinna gifter sig. (Lärobok 3: 119) 

 

Äktenskapet inom islam har företrädesvis varit till för en man och en kvinna, det är den 

traditionella synen på äktenskapet inom islam, likt det har varit inom judendom och 

kristendom. I framställningen av äktenskapet mellan islam och kristendomen, poängterar 

författarna inte lika tydligt att även inom kristendomen så har äktenskapet mellan en man och 

en kvinna varit det vanligaste förekommande. Frånvaron av samtal kring hbtq-personers rätt 

inom islam att få ingå äktenskap eller om det finns muslimer som gifter sig med en person av 

samma kön utesluts i det här sammanhanget. (jfr. Ambjörnsson 2006: 61-62, 70) Ytterligare 

en intressant aspekt är att stycket poängterar det ”monogama” äktenskapet men nämner inget 

om ett polygamt äktenskap under islamavsnittet. 

 

I dessa ovanstående stycken passar både Ambjörnsson (2006: 58-59, 61-62) och Kumashiros 

(2009: 14 ff.) tankar in om att hbtq-personer inte existerar i samtalet kring det judiska och det 

muslimska äktenskapet. Det förekommer inget samtal om äktenskapet skulle kunna ingås av 

personer av samma kön. Denna tystnad förstärker heterosexualiteten som norm: att det 

judiska och muslimska äktenskapet bör och ska ingås mellan en man och en kvinna (på grund 

av tradition). Det stämmer också in på Apple & Christian-Smiths (1991: 4) tankar kring hur 

majoritetssamhället sätter den vedertagna agendan gällande äktenskapsfrågan.  
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De muslimska och det judiska avsnittet i både Lärobok 1 och 2 är ganska lika i beskrivningen 

av hur ett äktenskap ser ut mellan en man och en kvinna. Det saknas en problematisering av 

det heterosexuella äktenskapet, även om det traditionella judiska och muslimska äktenskapet 

ingås mellan en man och en kvinna. Under både judendoms- och islamavsnittet saknas denna 

problematisering som faktiskt finns under kristendomsavsnittet. 

 

Avsaknaden gällande samtal om hbtq-sexualitet ger läsaren intrycket att det heterosexuella 

äktenskapet är det enda som går att uppnå som jude eller muslim. Ambjörnssons (2006: 58-

59, 61-62, 70) tankar kring heteronormativitet och Kumashiros (2009: 14 ff.) tankar om att 

inget samtal om hbtq-sexualitet förs under dessa två avsnitt går att applicera på judendomens 

och islams äktenskapsavsnitt. När det gäller avsaknad av ”berättarrösten”, stämmer det in på 

kristendomsavsnittet, då ingen person som kan ”passa” in på samkönade äktenskap kommer 

till tals i frågan. (Ambjörnsson (2006), Epstein (1994) och Kumashiro (2009)) 

 

Sexualitet kan också ge sig uttryck i exempelvis hur familjebilden ser ut inom olika kulturer 

och religioner. I Lärobok 2 är det endast under islamavsnittet familjebilden behandlas: 

 

Islam ser familjen som en enhet och som samhällets grundstomme. Inom familjen hålls 

medlemmarna samman genom ömsesidiga plikter. Var och en har sin bestämda roll och sitt 

speciella ansvarsområde. Man och hustru har jämlik auktoritet men i olika avseenden. (Lärobok 2: 

318) 

 

Antagligen har familjen betonats under islamavsnittet, då Koranen förespråkar olika 

ansvarsområden inom familjen (Koranen 4:34). Traditionellt är uppfattningen att en muslimsk 

familj ska ingås av en man och en hustru. ”Man” och ”hustru” tillskrivs familjebilden inom 

islam och det är den vanligaste formen av äktenskap och familjebildning även idag. 

Heteronormen ses här som en vedertagen ställning om man ska lyssna till författarnas 

uppfattning av det muslimska äktenskapet och familjebildningen rent generellt. Kort och gott 

som utesluts ett samtal om exempelvis samkönade äktenskap under islamavsnittet. 

(Ambjörnsson 2006: 58-59, 61-62, 70 ff.)  
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Efter att ha studerat om det hbtq-personers sexualitet utesluts eller utelämnas i stycken där 

sexualitet förklaras eller diskuteras är det dags att analysera: 

2. Om det råder en avsaknad av ”berättarröster” i sammanhang där 

sexualitet förklaras och diskuteras. 

I Lärobok 1 får Peter Jöback och hans partner representera hbtq-samhället. Peter Jöback eller 

hans partner kommer dock inte till tals i sammanhanget och det medför att Lärobok 1:s 

framställning av homosexualitet stämmer in på Ambjörnsson (2006: 58-59, 61-62, 70) och 

Kumashiro (2009: 14 ff.) som talar om avsaknaden av ”berättarröster” i dessa sammanhang 

när hbtq-personers sexualitet ska gestaltas. Däremot har författarna lagt in bilder på ett 

homosexuellt par, vilket kan vara ett försök till att låta läsaren ta del av att det faktiskt 

förekommer homosexuella relationer.  

 

I Lärobok 1 återfinns det en uppgift för eleverna att ta ställning till. Ställningstagandet rör en 

kille i klassen som anses vara väldigt populär bland de övriga klasskamraterna. De övriga 

klasskamraterna får i ett senare skede reda på att den här killen är homosexuell. Avslöjandet 

efterföljs av ett antal frågor att diskuteras i klassen, där eleverna samtidigt får ta ställning i 

frågorna. De följdfrågor som kommer är bland annat:  

 

Kan du förklara varför homosexualitet skapar osäkerhet hos många människor?  

 

Homosexuella har idag i stort sett samma möjligheter som heterosexuella att få gifta sig och skaffa 

barn, vilken är din inställning till detta?  

 

Kan en negativ inställning till homosexualitet förklaras enbart som en följd av religionen eller 

finns det andra förklaringar? (Lärobok 1: 141) 

 

Diskussionsämnet är intressant och behövs för att göra eleverna medvetna om eventuella 

normer och hur de styr tankesätt hos människor. Samtidigt talar läroboken återigen om 

”homosexuella” som ett frånvarande ”fenomen” utan att egentligen låta en homosexuell 

person komma till tals överhuvudtaget. Det innebär att både Ambjörnsson (2006: 61-62, 70) 

och Kumashiro (2009: 14 ff.) återigen går att applicera på textinnehållet. Det finns en mindre 

positiv aspekt i att avsnittet det tar upp ämnet homosexualitet så att eleverna åtminstone ges 

en chans att bli medvetna om hur eventuella heteronormativa föreställningar om sexualitet 
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påverkar dem i deras tankesätt, vilket överensstämmer med skolans värdegrundsuppdrag. 

(Gy11: 138) 

 

Efter att ha presenterat hur läroböckerna gestaltar homosexualitet finns det även stycken 

kring det samkönade äktenskapet. I Lärobok 1 är det endast under kristendomen som 

diskussionen kring om hbtq-personer kan eller får ingå äktenskap äger rum.  

 

Äktenskapet mellan man och kvinna är för de flesta religioner den naturliga samlevnadsformen. 

[…] Om äktenskap mellan personer av samma kön ska accepteras är en skiljefråga i många kristna 

samfund. (Lärobok 1: 85) 

 

Texten ger intrycket att samkönade vigslar endast är eftersträvansvärt bland svenska kristna, 

då det tillåts inom Svenska kyrkan. Det kan förklaras av att frågan kring samkönade 

äktenskap är aktuell sedan det lagstadgades 2009. Det samkönade äktenskapet fortsätter att 

endast problematiseras inom ramen för kristendomen i Lärobok 2. 

 

På sidan 296 i Lärobok 2 skrivs följande om samkönade äktenskap: 

 

En ännu större utmaning är prästvigningen av homosexuella. Homosexuella kvinnor och män har 

sin fulla rätt att bli präster och idag verkar ett antal av dem inom Svenska kyrkan. […] Den fråga 

som idag har mest aktualitet inom Svenska kyrkan är homosexuellas rätt att ingå äktenskap. 

(Lärobok 2: 296) 

 

Ämnet gällande samkönade äktenskap fortsätter även på sidan 297 där det står följande: 

 

Sedan 1 maj 2009 kan par av samma kön ingå äktenskap. De kan antingen gifta sig borgerligt eller 

vända sig till Svenska kyrkan eller något av de andra trossamfunden som har vigselrätt. […] 

Andra trossamfund i Sverige som förrättar vigslar mellan samkönade par är Judiska 

församlingen i Stockholm […] (Fet stil markerad av mig) (Lärobok 2: 297)  

 

Som Lärobok 1 och 2 visar så använder författarna till dessa läroböcker kristendomen som 

grund i diskussionen kring hbtq-sexualitet och samkönade äktenskap. En ytterligare intressant 

aspekt är att under detta avsnitt förklarar även författarna att samkönade äktenskap tillåts i den 

Judiska församlingen i Stockholm, något som inte ens nämns under judendomsavsnittet.   
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Ambjörnsson (2006: 61-62, 70) och Kumashiro (2009: 14 ff.) kan lyftas in i sammanhanget, 

då homosexuella inte kommer till tals i sammanhanget. Ingen ”representant” som har ingått 

ett samkönat äktenskap varken intervjuas eller kommer till tals. Det är egentligen bara 

Lärobok 3 som tar upp att hbtq-frågor ses annorlunda inom olika inriktningar inom islam 

eller judendom, där fokus ligger på hur islam, judendom och kristendom ser på 

homosexualitet och hur olika riktningar inom respektive religioner ser på detta.  Författarna 

börjar med att skriva hur traditionell judendom ser på homosexualitet. 

 

Traditionell judendom har en negativ syn på homosexualitet men idag accepterar liberala judar i 

allmänhet homosexuella relationer (Lärobok 3: 232) 

 

Ovanstående stycke om den traditionella judendomens syn på homosexualitet är visserligen 

korrekt. Stycket hade ändå med fördel kunnat vara med under äktenskapsavsnittet kopplat till 

judendomen i läroboken. Detta eftersom det hade kunnat nyansera bilden av äktenskapet i 

relation till homosexuella relationer eller äktenskap. Nedan presenterar författarna även den 

kristna synen på homosexualitet. 

 

[…] de flesta anser att sexualiteten hör hemma inom det heterosexuella äktenskapet. […] Svenska 

kyrkan idag accepterar homosexuell kärlek och homosexuella familjebildningar, även om enskilda 

företrädare och medlemmar är tveksamma och avståndstagande. (Lärobok 3: 233-234) 

 

Stycket om hur kristna ser på homosexualitet är nyanserat, likt judendomsavsnittet ovan. Det 

är samma fundering under detta stycke, varför det inte vävs samman under exempelvis 

äktenskapsavsnittet. Det skulle exempelvis kunna innebära en bredare förståelse för hur 

kristna i Sverige eller i omvärlden ser på homosexualitet. Dock nyanseras ändå kristendomens 

äktenskapsavsnitt tidigare i boken ännu mer än de två övriga religionerna, islam och 

judendom. Författarna fortsätter med att presentera hur den traditionella synen inom islam ser 

på homosexualitet. 

 

[…] De flesta muslimska ledare fördömer idag homosexuella handlingar. Men självklart finns det 

människor som är både troende muslimer och homosexuella. (Lärobok 3: 234) 

 

Författarna ger en korrekt bild av traditionella ledare inom islam och deras tankar om 

homosexualitet. Att författarna skriver att det ”självklart” finns homosexuella muslimer är 

något otydligt. Återigen saknas det berättarröster i sammanhangen där homosexuella nämns 
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eller när homosexualitet beskrivs i förhållande till antingen äktenskapet eller en världsreligion 

(Kumashiro (2009: 14), Ambjörnsson (2006: 61-62, 70) och Epstein (1994: 115 ff.)). Att 

skriva ”Men självklart finns det människor som är både troende muslimer och homosexuella” 

är ett konstaterande som saknar en viss reflektion. Det kan dock vara ett försök att minska 

heteronormen genom att använda ordet ”självklart”. 

 

I följande avsnitt i Lärobok 3 förklarar författarna vad hetero- och homosexualitet är för 

något. Samtidigt beskrivs vad queer är och hur olika partnerskap mellan samkönade kan gå 

till. På sidan 228 är det en bild på två brudar som ska gifta sig, i form av figurer på en 

bröllopstårta. På samma sida problematiseras också synen och attityden gentemot 

homosexualitet i Sverige idag: 

 

Sverige är idag ett av världens mest liberala länder när det gäller synen på homosexualitet. Men 

trots att Sverige har kommit långt när det gäller attityder och lagstiftning, förekommer fortfarande 

diskriminering, särbehandling och mobbning av homo, och bisexuella. Ibland förekommer också 

rena våldsbrott.  Detta våld kategoriseras ofta som ”hatbrott” eftersom motivet till våldet ofta 

anses vara förövarens hat gentemot offrets sexuella läggning. (Lärobok 3: 228) 

 

Stycket ovan nyanserar och problematiserar Sveriges syn på homosexualitet, samt hur 

attityderna ser ut i det svenska samhället. Dock beskrivs homosexuella utifrån författarnas 

perspektiv och det saknas personer som kan ha utsatts för kränkningar eller hatbrott på grund 

av sin sexuella läggning. Jag är medveten om att det kan vara känsligt att medverka i en 

lärobok och berätta om en sådan upplevelse, men det är ändå så att det saknas berättaröster i 

sammanhanget (Ambjörnsson 2006: 61-62, 70; Kumashiro 2009: 14 ff.).  

 

I Lärobok 3 beskrivs äktenskapet inom kristendomen beskrivs på följande sätt på sidan 97-

98: 

 

Många vill lova varandra kärlek och trohet i en kristen vigselceremoni. […] När två personer 

bildar ett par idag, brukar förhållandet grunda sig på att de valt varandra och vill leva tillsammans. 

Då som nu kan äktenskapet ses som en överenskommelse mellan två makar […] Från hösten 2009 

finns det möjlighet för par av samma kön att gifta sig i Svenska kyrkan. (Lärobok 3: 97-98) 

 

Ovanstående stycke om det kristna äktenskapet gestaltas vid en första anblick på objektivt 

sätt. Det innebär att författarna använder ”könsneutrala” ord som ”par” och ”makar”. 
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Samtidigt anger författarna att det är möjligt för samkönade par att ingå äktenskap i Svenska 

kyrkan sedan 2009. Ambjörnsson (2006: 61-62) skriver som bekant om avsaknaden av 

berättarröster eller att röster inte syns i sammanhangen gällande samkönade äktenskap. 

 

På sidan 51 i Lärobok 2 diskuteras hur ett samhälle har normer och vad som kan vara 

normalt i förhållande till det som avviker. Det står följande om normer:  

 

[…] Normer är de uttalade och outtalade överenskommelser, beteenden, åsikter som finns hos en 

grupp. Normen anses vara det ”normala”. Det som faller utanför normen anser man vara det 

”onormala”. Det ”onormala” har i vårt västerländska samhälle oftast fått representeras av: 

funktionsnedsättning, annan sexuell läggning än den heterosexuella. […] (Lärobok 2: 51) 

 

Det som saknas i detta stycke är återigen avsaknaden av relevanta berättarröster i 

sammanhanget. (Ambjörnsson 2006: 61-62) Även om problematiseringen av hbtq-

sexualitet och normskapande är nyanserade så finns det inga representanter som 

kommer till tals i sammanhanget kring sexualitet och framförallt normer. Dock är jag 

medveten om att det är svårt att skriva om hbtq-personers sexualitet och normskapande 

utan att bli för ”icke-politiskt korrekt” i framställningen av sexualitet. Det är alltid svårt 

att skriva om värdeladdade frågor, som i det här fallet rör sexualitet. Risken är alltid 

överhängande att heteronormen sätter agendan för samtalet, då det tidigare har varit den 

givna sexuella identiteten för människor att utgå ifrån. Det kan också vara så att 

berättaröster är svåra att hitta på grund av just normerna som råder kring sexualitet. Att 

heterosexualitet fortfarande är den vanligaste sexualitet enligt RFSL som nämnde 

tidigare. 

 

Efter att ha studerat om det råder en avsaknad av berättarröster i sammanhang där hbtq-

personers sexualitet förklaras eller diskuteras är det slutligen dags att analysera: 

3. Om heteronormen ”inkluderar” eller sätter en ”etikett” på hbtq-personers 

sexualitet utifrån sin egen uppfattning om vad som är den ”rätta” sexualiteten. 

I stycket på sidan 140 i Lärobok 1 återfinns ett avsnitt om ”Homosexualitet”. Tidigare 

analyserade jag ett stycke i den här läroboken som problematiserade ”homosexualitet” med en 

offentlig person (Peter Jöback och hans partner) som förgrundsfigur till den homosexuella 

världen. Det finns en problematisering kring synen och samtalet kring homosexualitet. Att det 

skiljer sig rent historiskt från förr till idag, samt att samtalet och toleransen har blivit större 
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gentemot homosexuella. Författarna poängterar även att ”vårt samhälle” har blivit mer 

toleranta än ”andra kulturer” i frågan. I stycket kring homosexualitet står det även skrivet hur 

samhällets lagar har behandlat homosexuella, exempelvis nämns sjukdomsstämplingen för 

homosexualitet som togs bort 1979 i Sverige.  

 

Även om stycket är informativt och nyanserat hamnar homosexualitet i ”underläge”. Eftersom 

författarna betonar att det har haft en negativ stämpel i samhället även om författarna försöker 

inkludera homosexualitet i debatten kring sexualitet och normer. Stycket saknar också en 

diskussion kring lesbiska kvinnor. Även om ett manligt homosexuellt par finns med på bild 

lyser de lesbiska kvinnorna med sin frånvaro. 

 

Ambjörnsson (2006: 70), Butler (2005) och Youdell (2005: 249 ff.) skriver om en inkludering 

av hbtq-personers sexualitet i sammanhang där sexualitet diskuteras.  Försöket till inkludering 

av hbtq-sexualitet bidrar snarare till att det skapas en värdeladdning mellan exempelvis 

homosexualitet och heterosexualitet där det senare är laddat positivt i samtalet kring sex. Att 

det uppstår en värdeladdning mellan homosexualitet och heterosexualitet skapar en hierarki i 

sammanhang kring sexualitet och visar samtidigt att hbtq-personers sexualitet ”avviker” från 

normen.  

 

Gällande kategorin sexuell läggning återfinns det ämnet i Lärobok 1 under avsnittet 

”Homosexualitet” som beskriver homosexuellas roll i det svenska samhället.  

 

[…] Förståelsen för människors beteenden har också blivit större. Samhällets tolerans av 

homosexualitet har gjort den mera accepterad.[…] Många människor i vår kultur påverkas dock 

ännu av den gamla religiösa synen på homosexualitet som något syndigt. (Lärobok 1: 140) 

 

Ovanstående citat speglar ändå en redogörelse för hur synen på homosexualitet har förändrats 

i Sverige över tid. Det nämns att det råder en alltmer accepterad syn på homosexualitet i det 

svenska samhället. Det poängteras samtidigt att den gamla synen på homosexualitet 

fortfarande finns kvar på grund av äldre religiösa övertygelser och normer. En mening som 

dock fastnar i ovanstående stycke är ”Samhällets tolerans av homosexualitet har gjort den mer 

accepterad” Accepterad av vem kan man då undra? Antagligen av de heterosexuella. 

Föregående mening skapar samma problem om man utgår från queerteorin, gällande att 
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heteronormen inkluderar homosexualitet utifrån sin egen uppfattning om sexualitet i 

sammanhang där det diskuteras. (Ambjörnsson 2006: 70; Kumashiro 2009: 14 ff.) 

 

Familjebilden beskrivs i samtliga läroböcker ofta utifrån en heteronormativ föreställning där 

”kärnfamiljen” ofta består av en man, en kvinna och två barn, där Lärobok 1 (sidan 139) har 

en bild på en ”kärnfamilj” bestående av just denna konstellation, som visserligen föregås av 

en diskussion kring ”kärnfamiljens” innehåll. Att kärnfamiljen gestaltas genom en bild på en 

man, en kvinna och två barn bekräftar att queerteorins föreställning om att heteronorm 

fortfarande är intakt, oavsett om bilden är med av medvetna val eller inte. Valet av bild i 

läroböcker kanske inte heller alltid bestäms av författarna, utan av förlaget som ger ut 

läroboken. 

 

Ambjörnsson (2006: 58-59, 61-62, 70) skriver om att heteronormen sätter en etikett på hur 

familjen ska se ut, utifrån heteronormativa förhållanden. Först och främst passar stycket in på 

att heteronormen kring kärnfamiljen, bestående av en man, en kvinna och två barn. Det är 

oklart om författarna är medvetna om bildvalet eller om de har med bilden för att belysa 

problematiken med normer i avseendet gällande vilka som kan ingå i en kärnfamilj. 

Författarna till Lärobok 1 beskriver även den kristna kulturens syn på sexualitet idag: 

 

I den kristna kulturen har den etiska och moraliska synen på sex förändrats. I vår kultur tillåts 

ungdomar att ha ett friare sexliv utan moraliska pekpinnar. I andra kulturer till exempel islam är 

detta fortfarande otänkbart. (Lärobok 1: 139) 

 

Ovanstående stycke blir något motsägelsefullt i avseendet gällande sex och samlevnad. Å ena 

sidan vill författarna poängtera att den ”kristna kulturen” har förändrats till den mer 

lättsammare synen på sexualitet. Å andra sidan har författarna med en bild på en ”typisk 

kärnfamilj”. Att islam samtidigt beskrivs om en homogen traditionell religion som tycker att 

sex och samlevnad strikt ska begränsas är intressant. I detta fall sätter den ”kristna kulturens 

heteronorm” etikett på både sig själv, som väldigt tolerant gentemot sexuell frihet, men 

samtidigt sätter en etikett på hur islam ser på sexualitet överlag. 

 

Ambjörnsson (2006: 70) skriver som bekant om att grupper sätter ”etikett” på sexualiteter. I 

detta fall är etiketten något annorlunda. Här ger författarna en bild av att kristendomen i 

Sverige är den mest tolerant och öppna förespråkaren för sexualitet, oavsett läggning. Att 
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islam som helhet är helt emot föräktenskapligt sex eller homosexualitet problematiseras inte. 

Att generalisera på detta sätt kan ifrågasättas, även om dessa ståndpunkter gällande förakt 

gentemot homosexualitet givetvis ryms inom både kristendom och islam. (Jag är medveten 

om att fokus inte ligger på enskilda religioner i undersökningen men samtidigt kan jag inte 

blunda för meningarna ovan) Ovanstående stycke visar en aspekt som är genomgående i 

några fler läroböcker, där kristendomen ofta får vara representant för synen på sexualitet eller 

sexuella läggningar och fastställandet av normer. Detta är värt att återkomma till senare i 

undersökningen.  

 

I Lärobok 3 visas hur en vigselceremoni går till inom kristendomen genom en bild (98). Det 

är en präst som förrättar en vigsel mellan en man och en kvinna. Oavsett av vem som gör 

bildvalet på förlaget där läroboken trycks, är det intressant ur ett heteronormativt perspektiv 

att det återfinns en bild på ett heterosexuellt par precis efter att författarna beskriver Svenska 

kyrkans arbete för hbtq-personers rättigheter att få ingå äktenskap i Svenska kyrkan. Det 

förstärker bilden av att heteronormen råder, som återigen försöker inkludera hbtq-personer i 

sammanhanget kring äktenskapet som från början var menat för en man och en kvinna. 

(Ambjörnsson 2006: 58-59, 61-62, 70) 

”Positiva” aspekter i läroböckerna 

Till sist vill jag även lyfta fram stycken och avsnitt i de undersökta läroböckerna som inte var 

lika tydliga föremål för teoretisk kritik utifrån heteronormativitet. Författarna till Lärobok 2 

och 3 gör ett försök till att lyfta debatten om normskapande i samhället. Trots det att 

nedanstående stycke kan ifrågasättas inom ramen för heteronormativitet, gällande avsaknad 

av berättarröst och inkludering. (Ambjörnsson 2006: 58-59, 61-62; Kumashiro 2009: 14 ff.) 

 

Sexualiteten är för många människor en viktig del av identiteten. Vi har i vårt svenska samhälle 

lämnat den tid då en heterosexuell läggning (att vilja ha sex med en partner av samma kön) var den 

enda sexuella läggningen man talade om. Idag är begreppet hbt (homosexualitet, bisexualitet och 

transsexualitet) vanligt förekommande och en viktig utgångspunkt i frågor som rör demokratiska 

rättigheter, värderingar och normer. Men det är ändå så att man som icke-heterosexuell ofta får 

kämpa särskilt mycket med sin identitet p.g.a omvärldens fördomar. (Lärobok 2: 95) 

 

Under detta stycke diskuterar och problematiserar författarna normer och framförallt 

heteronormen, vilket är ett gott exempel på att främja skolans värdegrundsarbete. 

(Gy11: 138) Författarna för debatten kring hbtq-personers sexualitet i relation till 
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rådande normer i det svenska samhället. Det får läsaren att lyfta blicken utanför invanda 

normer och fördomar kring exempelvis homosexualitet. Det främjar en process 

gentemot medvetenhet om heteronormer, likt det Ambjörnsson (2006: 58-59, 61-62) 

och Butler (2005) varnar för gällande den befästa heteronormen. 

 

Majoritetsbefolkningen kulturella tillhörigheter kan uppfattas som de självklara normerna. Få 

skulle antagligen i första hand identifiera sig som vita västerlänningar, heterosexuella eller 

icke-handikappade, eftersom detta fortfarande till stor del ses som normen i samhället. Men om 

man är en del av en minoritet eller känner att man tillhör en utsatt grupp är det kanske 

viktigare, att identifiera sig som tillhörande just den gruppen. Det kan handla om homosexuella, 

invandrare eller handikappade (Fet stil markerat av mig) (Lärobok 3: 214) 

 

Både Ambjörnsson (2006: 58-59) och Butler (2005) skriver om hur väl heteronormen är 

förankrad hos västerlänningar. Detta stycke nyanserar normskapande i samhällen och betonar 

att sexualitet ofta är normerande. Stycket kan få läsaren att lyfta blicken utanför sina egna 

ramar och samhällsstrukturer. Det är bland de första stycken i läroboken som inte blir ett 

föremål för kritik utifrån queerteorins heteronormativitet, utan författarna försöker göra läsare 

uppmärksam på hur normer skapas och vilka normer som gäller i västvärlden som ”vi” 

befinner oss i.  

 

Lärobok 3 har också med en faktaruta om queer, där syftet med queerteori lyfts fram 

för att göra läsaren medveten om strukturer och normer.  

 

QUEER 

Många homo- och bisexuella föredrar beteckningen queer. Med begreppet vill man inte, i första 

hand, beteckna sin sexuella läggning utan inställning till sexualitet, könsroller och familjebildning. 

Sexualitet och könsroller anser man vara något konstruerat, något vi fostrats till. Utifrån detta 

ifrågasätts både heterosexualiteten och den könsrollsuppdelade kärnfamiljen som det naturliga. 

(Lärobok 3: 229) 

 

Queerstycket är intressant, då detta är den första läroboken som uttryckligen tar med ett 

stycke som förklarar queerteorins kärna för gymnasieelever. Egentligen har jag ingen 

teoretisk kritik att framföra på varken innehållet eller framställningen av queer. Det som 

skulle vara en brist med stycket, är ännu en gång avsaknaden av röster (Ambjörnsson 2006: 

61-62 och Kumashiro 2009: 14 ff.) från queer-personer, vilket hade kunnat nyansera stycket 

ytterligare. 
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Diskussion 

Efter att ha analyserat resultatet i undersökningen av läroböckerna, är det aktuellt att lyfta 

fram frågeställningarna för att se om jag har besvarat dem: 

 

1. Hur gestaltas ”sexualitet” i tre stycken läroböcker, baserad på Gy11, i ämnet 

religionskunskap för gymnasieskolan, utifrån kategorierna: äktenskap, familjebilden, sexuell 

läggning och normer? 

 

4. Vilka tendenser till en rådande heteronormativ framställning av sexualitet i de undersökta 

läroböckerna finns? 

 

2. Hur kan eventuella tendenser av en heteronormativ framställning av sexualitet i de undersökta 

läroböckerna, förklaras utifrån ett queerteoretiskt perspektiv? 

Angående frågeställning 1 vill jag kommentera kategorierna inom ramen för sexualitet, att de 

utformades efter pilotstudien som genomfördes tidigare under hösten 2014. (Sundström 2014) 

Tack vare dessa kategoriseringar har både resultat och analysarbetet varit lättöverskådligt och 

tydligt med vad jag har tittat på i de undersökta läroböckerna. Efter resultat och analys har jag 

funnit att sexualitet inom ramen för äktenskapet, familjebilden, sexuell läggning och normer 

gestaltas på ett sätt som är föremål för kritik utifrån queerteori och dess centrala begrepp 

heteronormativitet. 

 

Med tanke på det resultat som jag fick i pilotstudien (Lärobok 1), som visade att det fanns 

tendenser till en heteronormativ framställning av sexualitet medförde att frågeställning 2 och 

3 egentligen var ledstjärnorna i analysarbetet tillsammans med queerteorins 

heteronormativitet. Eftersom tendenser redan fanns, var mitt analysverktyg tydligare och gav 

mig därför mer resultat att analysera i den här undersökningen. Resultatet från de undersökta 

läroböckerna har medfört att samtliga läroböcker varit föremål för kritik utifrån queerteorin 

och heteronormativitet i gestaltningen av sexualitet.  

 

För att sammanfatta de undersökta läroböckerna finns det ett flertal punkter som stämmer in 

på queerteorins heteronormativitet och ovanstående frågeställningar. Först och främst har 

både Lärobok 1 och 2 tendenser att utelämna samtalet kring samkönade äktenskapet i islam 
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och judendom.  (Ambjörnsson, 2006: 58-9, 61-62; Kumashiro 2009: 14 ff) Det är endast 

under kristendomsavsnittet som hbtq-frågor problematiseras i relation till äktenskapet. 

 

Visserligen utelämnar även Lärobok 3 islam och judendom i frågan kring samkönade 

äktenskapet. Dock kompletterar Lärobok 3 det ämnet genom att redogöra för hur kristendom, 

islam och judendom ser på homosexualitet och samkönade äktenskap i ett senare skede i 

boken. Fastän Lärobok 3 har ett eget stycke om hur dessa världsreligioner ser på 

homosexualitet får homosexualitet en särställning i relation till något annat. Det innebär att 

homosexualitet ”avviker” från heterosexualitet och kan uppfattas som något negativt. 

(Ambjörnsson 2006: 58-59, 61-62; Butler 2005)  

 

Vidare finns det ytterligare ett par gemensamma nämnare för samtliga läroböcker i 

undersökningen. Den första är att samtliga använder kristendomen som en måttstock för 

tolerans gentemot hbtq-personer och deras sexualitet. På vissa ställen som har redovisats, 

använder författarna även islam som motpol för att bevisa hur tolerant kristendomen är i 

jämförelse mot islam.  

 

Exempelvis skrev författarna i Lärobok 2 att samkönade äktenskap även tillåts i Judiska 

församlingen i Stockholm, något som inte ens nämnde under judendomsavsnittet.  Även om 

jag i den här undersökningen har funnit ett antal punkter som stämmer in på queerteorins 

heteronormativitet tycker jag också att resultatet för hur kristendomen framställs i 

läroböckerna är intressanta att diskutera vidare.  

 

Nästa gemensamma nämnare är avsaknaden av berättarröster i sammanhang där 

homosexualitet eller hbtq-personer nämns. Detta medför att läroböckerna, oavsett om det är 

medvetet eller inte, inkluderar hbtq-personers sexualitet utifrån sin egen uppfattning om den 

”rätta” sexualiteten. Avsaknaden av berättarröster och tendenserna till att inkludera hbtq-

personers sexualitet förkommer i samtliga undersökta läroböcker.  

 

För att kunna bryta en reproducering av heteronormativa föreställningar om sexualitet finns 

det emellertid stycken i läroböckerna som försöker arbeta med detta. Lärobok 3 har ett stycke 

under identitetsavsnittet som behandlar ämnet sexuell läggning i samband med minoriteters 

roll i relation till majoritetskulturen i ett samhälle. Lärobok 2 arbetar också med hur normer 

skapas och förklarar för läsaren att normer kan omfatta sexuell läggning. Det medför att 
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läsaren åtminstone får en chans att vidga sina vyer och kanske spränga en och annan 

”intellektuell vägg” i uppfattningen om vilken sexuell läggning som är eftertraktad och vad 

det beror på.  

 

Det återfinns fortfarande heteronormativa föreställningar av sexualitet i relation till äktenskap, 

familjebild, sexuell läggning och normer. Det ter sig så att samtliga tre kategorier i 

queerteorins heteronormativitet återspeglas i läroböckerna. Vad innebär det här för skolans 

uppdrag och för hur normer reproduceras i samhället i sig? För att ta ett exempel ska skolan 

främja alla människors lika värde oavsett sexuell läggning. När man studerar det centrala 

innehållet i kursplanen för religionskunskap 1 finner man kanske en förklaring till att 

kristendomen blir en måttstock förutom dess historiska prägel på Sverige. Det står 

uttryckligen ”Kristendomen” och ”övriga världsreligioner”. Kanske finns det en förklaring 

där för hur övriga religioner beskrivs i förhållande till sexualitet.  

 

 Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken 

och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. 

 Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. (Gy11: 138) 

(Fet stil markerat av mig) 

Författarna i samtliga läroböcker har inte fel i sak att samkönade äktenskapet står högt i kurs 

gällande diskussionsämne i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan har påbörjat ett arbete i kampen 

för hbtq-personers rättigheter i samhället och kyrkans verksamhet och har samtidigt startat 

internutbildningar inom Svenska kyrkan för att främja hbtq-personers rättigheter. (Sveriges 

Television 2015-01-24) Dock använder författarna, eventuellt på ett omedvetet sätt, sina egna 

uppfattningar om att kristendomen är den mest toleranta religionen i Sverige gentemot hbtq-

frågor, utan att ställa det i kontrast mot något annat. Det får mig att fundera om Sverige och 

kristendomen försöker visa sig som modern och progressiv i kontrast till alla andra religioner. 

Det kan mycket väl vara ett nationalistiskt tankesätt som egentligen inte har med religion att 

göra i första hand. Det kan ha att göra med att Sverige har ett rykte som ett tolerant land, där 

självbilden säkerligen inte ligger långt borta gällande toleransnivån för sexuell mångfald.  

 

Dock står det inte i kursplanen att kristendomen ska bli en måttstock för hur andra religioner 

beskrivs i förhållande till sexualitet. ”Världsreligioner ska beskrivas […] i relation till kön, 

socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.” (Gy11: 138) Därför är det kanske aktuellt 

att börja rannsaka innehållet i läroböckerna även om kristendomen har en särställning i 
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kursplanen för Religionskunskap 1. Skolans uppdrag baseras inte bara på vad kursplanen 

kräver av lärare och elever utan omfattar även att följa den svenska läroplanen som innebär att 

arbeta för att samtliga elever ska känna sig välkomna oavsett härkomst eller sexuell läggning. 

Detta är intressant eftersom läroplanen (Gy11) förespråkar följande värdegrund:  

 

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. (Gy11: 5) (Fet stil har markerats av 

mig) 

 

Detta stycke finns också med i inledningen av undersökningen och beskriver skolans uppdrag 

på den svenska gymnasieskolan. Det är intressant att läromedel som förväntas vara baserade 

på läroplanen och kursplanen i respektive ämne inte lever upp till att främja en jämställd 

diskussion för en annan sexuell läggning, än den heterosexuella. Samtliga forskare (Epstein 

(1994: 115 ff.), Youdell (2005: 249 ff.), Ambjörnsson (2006: 58 ff.), Butler (2005), 

Kumashiro (2009: 14 ff.) et.) här talar nämligen om att läromedel har en tendens att både sätta 

en viss av vedertagen agenda som sedan kan reproduceras till nästa generation om inte någon 

uppmärksammar dessa maktordningar. De maktordningar som uppmärksammas i den här 

undersökningen är de som behandlar sexualitet. Den sexualitet som sitter i förarsätet gällande 

maktordningen är fortfarande heterosexualitet, som fortfarande sätter etiketten på vad hbtq-

personers sexualitet är för något.  

 

Konklusion 

Genom queerteorin och begreppet heteronormativitet som har beskrivits av Ambjörnsson 

(2006) och Butler (2005) har jag kunnat fastslå att samtal kring hbtq-personers sexualitet 

fortfarande utesluts i några av de samhällsrepresenterade religionerna i Sverige som islam och 

judendom. Vidare har heteronormativitet visat sig genom att hbtq-personer inte kommer till 

tals i de sammanhang när ”deras” sexualitet beskrivs eller diskuteras. Det medför även att 

heteronormen fortfarande sätter en etikett på hbtq-personers sexualitet genom 

heterosexualitetens ögon. Det är framförallt genom kristendomen som det mesta av samtalen 

inom ramen för sexualitet förs.  Kristendomens fokus kan bero på dess historiska och 

kulturella påverkan för Sverige. Detta märks tydligt eftersom läroböckerna endast erbjuder en 
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berättelse om hur Svenska kyrkan ser på homosexualitet och hur en tolerant syn på hbtq-

relaterade frågor har växt fram med tiden. Judendom och islam är religioner som 

representeras i det svenska samhället likväl.  

 

Att det dessutom har visat sig att läromedel tenderar att presentera sexualitet utifrån en 

heteronormativ föreställning både inom och utanför Sveriges gränser, ger ”oss” lärare en 

anledning att försöka leva upp till det värdegrundsarbete som skolans uppdrag handlar om. 

Framförallt gäller det att försöka göra mottagare (ofta elever) av lärobokstexter medvetna om 

hur normer och maktordningar upprätthålls. Det kan endast göras om utbildningen ändrar 

fokus och inser att läromedel och lärare har mer makt än vad de tror. Att vara lärare medför 

också en fostran oavsett om man vill det eller inte. Det är vi lärare som är ungdomarnas 

förebilder och där de ofta bildar sin uppfattning om hur världen är beskaffad.  

 

Eftersom sexualitet fortfarande gestaltas utifrån heteronormativa föreställningar, finns det mer 

arbete att göra på det här området kring hur sexualitet gestaltas i läroböcker i 

religionskunskap på gymnasiet. Framförallt behöver framtida läroboksförfattare se det kristna 

ansiktet i spegeln och ställa sig frågan om det bara är den svenska kristna toleransen som 

existerar eller om det finns tolerans gentemot hbtq-personers sexualitet på andra håll. 
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