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Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ett antal läromedel i biologi för årskurserna 4-6 

behandlar sexualitet och sexuella identiteter i avsnitt om sex och samlevnad. De frågeställningar som 

studien haft för avsikt att besvara är: 

 Vilka sexualiteter nämns och presenteras i läromedlen? 

 Vilka uttryck för heteronormativa perspektiv på sexualitet innehåller läromedlen? 

 Vilka uttryck för icke heteronormativa perspektiv på sexualitet innehåller läromedlen? 

Genom en kvalitativ textanalys kompletterad med en kritisk diskursanalys har avsnitt om sex och 

samlevnad i tre läromedel analyserats. Analysen har även utgått från ett queerteoretiskt perspektiv 

för att uppmärksamma heteronormativa aspekter i materialet. Resultatet av undersökningen var att 

det är stor skillnad på materialet gällande information om sexualitet och sexuella identiteter. Trots 

detta innehöll alla tre studerade läromedel ett heteronormativt tema som endast ett av läromedlen 

på ett aktivt sätt försökt kompensera för.  

 

Nyckelord: Sexualitet, Kvalitativ textanalys, Läromedel, Sex och samlevnad, Grundskola. 
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Inledning 
Det slog mig en dag, för inte länge sedan, att allt jag lärt mig om sexualitet kommer från internet. Jag 

har sedan många år tyckt om att spendera tid ute på nätet, vilket har utvecklats till ett intresse i att 

läsa olika bloggar som inriktat sig på att uppmärksamma och diskutera feminism, rasism och sexism, 

bland annat. Det är genom dessa bloggar, där jag kunnat läsa om människors liv, vardag och kamper, 

som jag direkt fått all min kunskap om sexualitet och identitet.  

Under min sista praktik på lärarutbildningen fick jag förfrågan om jag ville leda en undervisning i 

sexualkunskap för en klass med årskurs 6. Med mitt intresse och en färsk kurs i biologi i ryggen 

svarade jag ja. Det var en bra klass att undervisa, då det enda nervösa fnissandet som förekom var 

från pojkarna då jag förklarade penisens anatomi. Jag gick över till att förklara sexualitet, vilket var då 

jag märkte att eleverna inte hade någon vidare bra koll. Homo- bi- och heterosexualitet var ok, de 

förstod vad jag pratade om. Asexualitet var helt nytt för dem, och det breda begreppet trans 

kopplade de samman endast till transvestism. Eleverna var däremot nyfikna, de hade frågor och 

vekade vilja veta vad det var jag pratade om. Något jag även märkte var ett fenomen jag tidigare läst 

om och som jag då upptäckte att jag omedvetet gjorde. Då jag förklarade olika sexualiteter påpekade 

jag för eleverna att det var okej. Det var okej att vara homosexuell, det var helt okej att vara 

bisexuell. Det var väl menat, men detta sätt att förmedla till eleverna att acceptera olika sexualiteter 

skapar bara ett budskap om tolerans och skapar en större ”Vi och Dem”-känsla.  Detta, tillsammans 

med det faktum att jag fick planera lektionen endast utifrån min egen kunskap då inget material 

fanns till hands om det jag undervisade om gällande sexualitet, var en av grundpelarna till att idén till 

denna uppsats skapades ett år senare.  

Min intention med detta arbete är att, både för mig själv och för läsaren, undersöka hur ett urval av 

läromedel i biologi skrivna utifrån den aktuella läroplanen hanterar och informerar om sexualitet och 

sexuella identiteter.  
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Bakgrund 
Detta kapitel ämnar ge en introduktion till varför denna undersökning genomförts. Kapitlet 
behandlar även en enkel bakgrundshistoria till det problem som undersökningen behandlar samt 
varför det är viktigt med forskning inom detta område. En genomgång om Sveriges alla läroplaner 
gällande sex och samlevnad presenteras även här. 

Debatten om sexualundervisningen i Sverige 
Frågan om sexualundervisning i skolan väcktes redan under det sena 1800-talet. Karolina 

Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare, krävde på 1890-talet att skolan skulle införa 

sexualundervisning (Lennerhed 2002, s.19, 123). Det fanns intresse och under de decennier som 

följde var det många kvinnor som följde förslaget genom olika initiativ. Dessa röster mötte protester, 

folk som ansåg att sexualundervisning skulle leda till en ”sexuell förvildning” bland de unga och som 

inte såg det som passande. Dessa ståndpunkter var däremot inte vanliga. Det framstod istället som 

mer och mer naturligt att barn hade frågor som de borde få svar på. De största konflikterna enligt 

Lennerhed (2002) var inte riktigt om sexualundervisningen i sig, utan om vad undervisningen skulle 

innehålla, vilka svar på barnen frågor som var de rätta (s.124).  

Under 1930-talet kunde man läsa artiklar där bland andra sexologen Gunnar Inghe (1910-1977) 

påpekade behovet av sexualundervisning i skolan samt vad den borde innehålla. Inghe menade att 

sexualundervisningen var något befriande för ungdomarna, att om de bättre förstod sig själva skulle 

deras vilja för att granska samhällsförhållandena öka. Detta sågs därför som ett vapen för 

arbetarklassen för att skapa en bättre samhällsordning då undervisningen skulle bidra med att skapa 

en mer kritisk och vaken ungdom. Detta var också en anledning till att sexualundervisningen i skolan 

motarbetades (Lennerhed, 2002 s.124).  

Under 1930-talet bildades även RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning. Med detta togs frågan 

om sexualundervisning i skolan fart igen. Förbundet hade som krav att sexualundervisning skulle 

införas i landets alla skolor, seminarier och universitet. Det tog trots det några år innan förbundet 

engagerades på allvar gällande kravet, till början av 1940-talet, då förbundet tidigare engagerade sig 

mestadels i preventivmedel- och abortfrågor. Flera förbund och aktörer engagerade sig, och år 1942 

rekommenderades i en ”kunglig kungörelse” att sexualundervisningen skulle införas i folkskolan. 

Undervisningen skulle förmedla kunskaper om anatomi, skillnader mellan könen, befruktning, 

fosterutveckling, könssjukdomar med mera. Undervisningen skulle även förtydliga att ”könslivets mål 

och mening var fortplantning och att återhållsamhet skulle iakttas tills man kunde bilda familj” 

(Lennerhed, 2002 s.125-126). Fokus i undervisningen var alltså de etiska delarna och att 

avhållsamhet inte alls var skadligt för ungdomarna. De rent biologiska delarna var vaga som bäst, 

särskilt då det gällde så kallade känsligare ämnen som samlag. Diffusa förklaringar gavs och 

ungdomarna lämnades helt i det fördolda gällande vad samlag egentligen innebar och hur man 

gjorde (Lennerhed, 2002 s.127).  

De synpunkter RFSU hade på denna typ av undervisning var att det var djupt moraliserande och 

borde omarbetas. Förbundet motsatte sig beskrivningarna om att sexuallivet endast skulle vara 

moraliskt legitimt inom äktenskapet och att avhållsamheten inte bara ansåg ungdomarna utan alla 

som inte inträtt ett äktenskap. Förbundet reagerade även på de otydliga beskrivningarna och 

inställningarna till samlag, vilket ledde till en förstärkning av inställningen att sex skulle vara något 

skamligt och dåligt. Förbundet vände sig även mot de beskrivningar i handledningen som beskrev 
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homosexuella personer som farliga och onormala, och onani som en ovana som skulle undvikas 

(Lennerhed, 2002 s.128). Även andra myndigheter motsatte sig undervisningens handledning, 

däribland medicinalstyrelsen och socialstyrelsen. Då dessa röster gjort sig hörda, och efter tunga 

debatter, reviderades handledningen och små ändringar gjordes. År 1945 kom den första 

handledningen i sexualundervisning för folkskollärare.   

RFSU har därefter fortsatt vara en stark röst i debatten som sexualundervisningen i skolan, och var 

utan tvekan en av aktörerna som såg till att Sverige var det första landet i världen som införde 

obligatorisk sexualundervisning i skolan år 1955 (Lennerhed, 2002 s.141).   

Trots den obligatoriska sexualundervisningen i skolan från och med år 1955 står det tydligt tack vare 

skolans läroplaner att diskussioner om sexualiteter inte förekom, trots att den tidiga homofila 

rörelsen, nu kallad homosexuella rörelsen, var verksam på 1950- och 60-talet i Europa om än i 

försiktiga former. I Sverige bildades på 1950-talet även RFSL, Riksförbundet för sexuellt 

likaberättigande, som sedan 2007 är Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoner 

och queeras rättigheter. På 1970-talet förändrades den homofila rörelsen till att bli mer offensiv. 

Termen homofil ändrades även till gay (Ambjörnsson 2006, s.15). Trots att rörelsen tog mer plats 

inom politiken, speglades detta inte inom skolväsendet.  

Sexualundervisning i svenska läroplaner 
År 1962 verkställdes den första läroplanen för Sveriges grundskolor. Då sexualundervisningen blev 

ett obligatoriskt ämne för landets skolor sju år tidigare, år 1955, finns undervisningen beskriven i 

Lgr62 och samtliga senare läroplaner som kommer att presenteras nedan. Sexualundervisningen 

introduceras i Lgr62 först i årskurs 5 inom ämnet naturkunskap. Vad undervisningen ska innehålla 

beskrivs under rubriken lärarstoff, där det står att sexualundervisningen ska ha fokus på biologi, 

hygien och etik (Lgr62, s.276). Även på högstadiet är undervisningen ett obligatoriskt moment, men 

ska då även innehålla punkter av psykologiska och etiska slag (Lgr62, s.281-282).  

Då den första läroplanen ersätts år 1969 av Lgr69 har ändringar gjorts angående 

sexualundervisningen. Ämnet är nu flyttat ner i åldrarna till lågstadiet där det ingår i ämnet 

hembygdskunskap. För mellanstadiet ingår undervisningen i naturkunskapen och för högstadiet ingår 

det i ämnet biologi. Innehållet i undervisningen beskrivs på ett mestadels detaljrikt sätt och liknar 

innehållet i Lgr62. Det som utökats i beskrivningen är att eleverna, särskilt flickorna, ska få 

undervisning om menstruation med praktiska råd gällande menstruationshygien (Lgr69, s.52-53). En 

andra ändring jämfört med Lgr62 är att eleverna ska få tillfälle att tillgodogöra sig kunskaper som inte 

endast hör till det rent biologiska. Eleverna ska få tillfälle att diskutera samlevnadsproblem samt 

inställning till det motsatta könet (Lgr69, s.191).  

År 1980 ändrades läroplanen från Lgr69 till Lgr80. Sexualundervisningen är där borttagen för 

lågstadiet, och för mellan- och högstadiet tar undervisningen upp inom de naturorienterande 

ämnena där det är ett av huvudmomenten. På mellanstadiet beskrivs undervisningen som att det ska 

innehålla ”sexual- och samlevnadsfrågor som belyses med bakgrund av olika uppfattningar i klassen”, 

tillsammans med undervisning om fortplantning och födelse. För högstadiet blir beskrivningen ännu 

kortare, där det endast står att sexualundervisningen ska behandla samlevnads- och sexualfrågor 

(Lgr80, s.116).  
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När läroplanen ändras för näst sista gången till Lpo94, syns det för första gången riktiga förändringar i 

sexualundervisningen. Beskrivningarna om undervisningen tar där upp att eleverna ska ha 

möjligheten att diskutera frågor om kärlek, sexualitet och samlevnad. Begreppet homosexualitet 

nämns även för första gången i läroplanen, där det beskrivs som något som ska få en ”saklig 

belysning” i undervisningen. Förutom rent fysiologiska kunskaper om könsorganens uppbyggnad och 

funktion samt befruktning, ska eleverna även förmedlas kunskaper om preventivmedel och sexuellt 

överförbar smitta. Dock är detta kunskaper som står som mål för elever i årskurs 9. För elever i 

årskurs 5 krävs endast elementära kunskaper om människans fortplantning, födelse, åldrande och 

död. (Lpo94, s.10).  

Detta för oss till den läroplan som är aktuell i grundskolan idag, Lgr11 som trädde i kraft år 2011. 

Sexualundervisningen står där under det centrala innehållet för biologi. För årskurs 4-6 ska 

undervisningen förmedla kunskaper om: 

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, 

relationer, kärlek och ansvar. (Lgr11, s.113) 

Det står även tydligt att undervisningen inte endast ska innehålla rent biologiska fakta och kunskaper 

om människans reproduktion, utan även behandla ämnen som relationer, sexualitet och kärlek. 

Ombudsmannen mot diskriminering av sexuell läggning, HomO, var en statlig myndighet med 

uppdrag av riksdagen och regering att verka mot homofobi och diskriminering av sexuell läggning. 

Myndigheten fördes 2009 ihop med Diskrimineringsombudsmannen. Innan detta skrev HomO 

Tystnadens tyranni, där det beskrivs hur skolväsendet inte tillgodoser homo- och bisexuella 

ungdomars behov i skolan samt att deras lika värde och rättigheter inte alltid tillgodoses eller 

respekteras (s.7). En enkätundersökning gjord av Hans Hanner kallad Psykisk hälsa och ohälsa hos 

ungdomar 16-24 år som attraheras av personer av sitt eget kön (2002) undersökte förhållanden i 

Sverige gällande unga homo- och bisexuellas hälsa och livsvillkor. Ett av resultaten av 

undersökningen visade att för ungdomar med genomsnittsåldern 14-15 år var det 36,8 procent av 

flickorna och 23,5 procent av pojkarna som uppgav att de någon eller flera gånger försökt ta sitt liv. 

Enligt Hanner (2002) är siffrorna för flickorna ungefär dubbelt så höga som i undersökningar som 

gjort med övriga ungdomar från 1993. Pojkarnas siffror var i enkätundersökningen ungefär tre 

gånger så höga (s.48, 58-59).  

Detta är varför det krävs mer forskning och undersökning gällande HBTQIA bland ungdomar, i skolan 

och i vårt övriga samhälle. Att se sig själv som homosexuell eller bisexuell är någonting som ses som 

något så fruktansvärt att en skrämmande stor del av ungdomar hellre väljer att ta sina egna liv. Allt 

detta endast för det vårt samhälle valt som den ”normala” sexualiteten, det som alla är innan man 

kommer på någonting alla; normaliteten. Denna uppsats är tänkt som en ögonöppnare till några av 

de läromedel lärare och skolor använder sig av idag och hur läromedlen behandlar dessa ämnen. 
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Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för denna studie. Forskningen 

innefattar undersökningar liknande denna, där läromedel granskas gällande sexuell läggning, men 

även en studie om psykisk hälsa hos ungdomar som identifierar sig som homo- och bisexuella. Ett 

delkapitel förklarar även begrepp som relaterar till undersökningen. 

Sexuell läggning i läromedel  
RFSU Ungdom genomförde år 2003 en granskning av 13 olika läromedel i biologi för grund- och 

gymnasieskolan med syfte att undersöka hur och med vilken kvalitet HBT-frågor behandlades. Sex av 

de granskade läromedlen hade utgivningsår mellan år 1981 och 1989 och var då anpassade till Lgr80. 

De övriga sju läromedlen var publicerade mellan år 1996 och 2001, vilket betyder att de var gjorda 

utifrån Lpo94. Författarnas värdering av resultatet var att de nyare läromedlen ofta inte är bättre än 

de äldre, även om en av böckerna utgivna år 2001 var den enda som författarna rekommenderade. 

Kriterierna för en godkänd bok var att den ”på ett fördomsfritt och icke fördömande sätt tar upp 

sexuella läggningar som homosexualitet och bisexualitet, och även innehåller ett avsnitt om 

könsidentitet och könsöverskridande beteende där korrekt och saklig information presenteras” 

(Ryng, Sysimetsä & Blomqvist Björk 2003, s.13). Författarna uppger att ingen av böckerna dock 

uppfyller kriterierna till fullo. Läromedlen behandlar homosexualitet som någonting avvikande och 

som direkt förstärker heteronormen och står i direkt motsättning till skolans värdegrund. Istället 

uppmuntrar texterna till diskriminering av intolerans samt skapar en tydligt ”vi och dem”-känsla. 

Vissa av läromedlen uppges även helt sakna avsnitt om homo- och bisexuella samt transpersoner, 

tillsammans med faktafel (Ryng, Sysimetsä & Blomqvist Björk 2003, s.11-13). 

Håkan Larsson och Maria Rosén har skrivit en underlagsrapport till Skolverkets rapport I enlighet med 

skolans värdegrund? (2006) där de undersöker läromedel i fyra olika ämnen gällande sexuell 

läggning. Inom ämnet naturkunskap/biologi analyserades sex olika läromedel, men avsnitt om sex 

och samlevnad förekom endast i tre av läromedlen (Skolverket 2006, s.37). Syftet med rapporten är 

att undersöka hur icke-heterosexuella och icke-heterosexualitet framställs i de utvalda läromedlen. 

Författarna använder sig av queerteori när de undersökte hur olika sexuella läggningar framställs 

samt vad som tas för givet när det gäller sex och vem som har sex med vem (Larsson & Rosén 2006, 

s.6). Frågor kring sexualitet och sexuell läggning behandlas på olika sätt samt i olika omfattning i de 

olika ämnena. Inom biologi/naturkunskap och religionskunskap framställdes frågor om sexualitet på 

ett mer systematiskt sätt än i de två andra ämnena (historia och samhällskunskap). Inom 

biologin/naturkunskapen förekom frågorna kring sexualitet i samband med undervisning om sex och 

samlevnad (Larsson & Rosén 2006, s.9).  

Det författarna såg i sin undersökning var att de läromedel som hade avsnitt med sex och samlevnad 

förmedlade en andrafiering, där det talades om heterosexualitet som den ”vanligaste” sexualitet, 

men även att homosexualitet var rätt så vanligt, tillsammans med en procentenhet av hur stor del av 

befolkningen som hör till ”den” gruppen. Författarna kallar detta för den goda viljans ideologi, där 

försök görs att synliggöra ”de andra”. Viljan kan ses som god, men det skapar en tydligare och direkt 

utskriven gräns av ”vi”, här de heterosexuella och ”de”, de homosexuella (Larsson & Rosén 2006, 

s.13). En annan iakttagelse författarna gjorde var att sex och sexualitet i läromedlen betyder 

heterosexualitet, om inget annat nämns. Detta leder till att heterosexualitet blir det normala tillstånd 
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som inte alls behöver nämnas, medan homosexualitet samt de få tillfällen som bisexualitet nämns, 

blir det specifika och problematiska (Larsson & Rosén 2006, s.37).  

Ungdomars psykiska hälsa 
År 2002 gav Hans Hanner ut ett psykologiexamensarbete om psykisk hälsa hos svenska ungdomar 

som attraheras av personer av sitt eget kön, homo- och bisexuella. Arbetet gjordes med inspiration 

av 1999 års NOVA-rapport som är en undersökning om livssituationen för homosexuella män och 

kvinnor i Norge. Enligt rapporten mår de flesta homosexuella ungdomar bra, även om de som mår 

dåligt är fler och mår sämre än resterande ungdomar i befolkningen. Vid tidpunkten för 

undersökningen var NOVA-rapporten med dess resultat unika i Norden. I Sverige saknades då helt 

forskning om homo- och bisexuella ungdomars psykiska hälsa (Hanner 2002, s.2). Hanners (2002) 

undersökning gjordes i form av en enkätundersökning där ungdomar mellan 16 och 24 år, 

sammanlagt 1 285 personer, svarade på frågor gällande deras psykiska hälsa (s.24). 

Flera av resultaten är intressanta, men endast ett fåtal kommer att nämnas här. Vid frågan om 

ungdomarnas hälsa och livskvalitet och om de någon gång försökt ta sina egna liv, vid ett eller flera 

tillfällen, svarade 36,8 procent av flickorna och 23,5 procent av pojkarna ja. Medelåldern för 

tidpunkten vid första försöket till självmord var mellan 14 och 16 år (Hanner 2002, s.48-49). Vid 

frågan om ungdomarna varit utsatta för våld eller hot om våld de senaste 12 månaderna vid tiden för 

undersökningen svarade 25,1 procent av flickorna och 30,1 procent av flickorna ja. En utveckling av 

frågan var ungdomarnas förhållande till de personer som utsatt dem för våld eller hot om våld. 

Svaren blev då att 54,3 procent var för dem okända personer, 35,2 procent bekanta och 21,9 procent 

kom från närstående som deras familj och partner (ibid s.42). Slutligen ska nämnas frågan om 

ungdomarnas syner på sig själva generellt sett samt hur de såg på sig själva som homosexuell. 

Gällande ungdomarnas syn på sig själv var flickornas självbild mycket sämre än pojkarnas. 63,8 

procent av flickorna och 45,0 procent av pojkarna svarade att de höll med vid frågan om de ibland 

känner sig odugliga. Dessa siffror ändrades vid frågan hur ungdomarna såg på sig själva som 

homosexuell, deras acceptans av sin egen läggning. Det visade sig att pojkarna skämdes mer än 

flickorna, då ungefär en tredjedel av pojkarna skämdes över sin läggning medan knappt en fjärdedel 

av flickorna kände samma sak (ibid s.50). 

Begrepp 
Syftet med detta delkapitel är att ge en introduktion till de begrepp som är centrala i denna 

undersökning.  

Då denna undersökning är inriktad på att uppmärksamma hur olika sexuella läggningar framställs i 

läromedel i biologi kommer det dyka upp många begrepp inom ämnet sexualitet. Det är ett ämne där 

nya begrepp konstant dyker upp och inte alltid kan vara enkla att förstå. Detta kapitel är till för att 

klargöra många av de begrepp som under undersökningen kommer att användas. 

Det mest grundläggande som behöver klargöras är vad en sexuell läggning egentligen är? Enligt lagen 

om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, (HomoL, 1999:133) finns det 

tre sexuella läggningar: homosexualitet, bisexualitet och heterosexualitet. Med homosexualitet 

menas en person som är sexuellt attraherade och romantiskt intresserade av personer av motsatt 

kön. Bisexualitet innebär en person som är sexuellt attraherad och romantiskt intresserad av 
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människor med samma, motsatta eller annat kön. En heterosexuell person är sexuellt attraherad och 

romantiskt intresserad av personer av motsatt kön.  

Det finns en akronym för den gruppen av människor som identifierar sig som icke-heterosexuella; 

HBT (Berg & Wickman 2010, s.8). Denna akronym är den korta som endast innehåller förkortningar 

för homosexuell, bisexuell och transsexuell. Trots att den svenska lagen som tidigare nämndes endast 

nämner tre olika sexuella läggningar, existerar fler. Nu har även ett Q läggs till akronymen, som då 

blivit HBTQ för att representera queera, men den fullständiga akronymen för denna grupp är 

HBTQIA. Detta står för homosexualitet, bisexualitet, transpersoner, queer, intersexpersoner och 

asexualitet.  Nedan följer en kort begreppslista över akronymen. 

Homosexualitet: person som är sexuellt attraherade och romantiskt intresserade av personer av 

samma kön som sitt eget. 

Bisexualitet: en person som är sexuellt attraherade och romantiskt intresserade av personer oavsett 

kön, vilket innebär av samma, motsatta eller annat kön. 

Transperson: samlingsbegrepp för transsexuella (som vill eller har bytt kön), transvestiter (som inte 

vill byta kön) och andra som överskrider normerna för hur man får uttrycka sitt kön. 

Queer: har många betydelser men används av dem som inte vill anpassa sig till heteronormen. 

Intersexperson: en person som fötts med en icke definierbar könstillhörighet rent biologiskt. 

Asexualitet: samlingsbegrepp av personer som inte har eller i stort sett inte har något sexuellt behov 

och inte blir sexuellt attraherad av andra personer (RFSL u.å). 
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Teoretiska utgångspunkter 
Detta kapitel ämnar presentera och förklara de teorier som används som utgångspunkt i denna 

undersökning. Det första delkapitlet behandlar queerteori för att sedan gå över till 

heteronormativitet som har en stor teorietisk utgångspunkt i queerteorin. 

Queerteori  
Queer är ett brett begrepp som kan användas både som adjektiv och verb, men används vanligen 

som en beskrivning. Rent lingvistiskt betyder ordet ”avvikande, konstig, knäpp” och användes främst 

som en nedsättande beteckning för homosexuella på 1900-talets England och USA. På 1990-talet 

började queera rörelser växa fram och agera, ofta under konfronterande former. ACT UP och Queer 

Nation, varav det senare myntade fram det kända uttrycket ”We’re here, we’re queer, get used to 

it!” var några av dessa rörelser. Begreppet queer plockades upp av dessa rörelser som började 

använda det själva, för att direkt motsätta den stigmatisering som begreppet tidigare representerade 

(Rosenberg 2006, s. 39; Ambjörnsson 2011, s.179). 

Samtidigt som queerrörelsen tog form började det även röra sig i den akademiska världen. Den 

forskning om homosexualitet som fanns då i USA, kallad Lesbian and Gay Studies, var inriktad på att 

kartlägga vanor och erfarenheter hos homosexuella. Många efterfrågade forskning som mer vad 

inriktad på sexualiteten i samhället, om identitet och utanförskap. Istället för att studera 

homosexuella människor och deras liv ville man vända på allting, och istället rikta blicken mot 

sexuella normer och hur de uppstår och fungerar. I och med detta växte queerteorin fram, som ett 

redskap för att undersöka hur sexualitet beskrivs i samhället (Ambjörnsson 2006, s.35-36).  

Queerteorin introducerades i Sverige år 1996 i form av ett temanummer i tidsskriften Lambda 

Nordica. Forskning om homosexualitet var inte stort i Sverige då, men efter att queerteorin kommit 

och tagit plats spred det sig inom såväl akademiska kretsar som kulturella och politiska (Kulick 2005, 

s.13-14).  

Vad är då queerteori? För att enklare svara på det är det värt att känna till var queerteorin har sina 

rötter. Queerteorin vilar på postmoderna, eller poststrukturalistiska, tankegångar. Postmodernismen 

motsätter sig det som tidigare varit tradition för västerländsk vetenskap, som var att söka efter 

objektiv sanning. Postmodernister sa istället att all sanning är tillfällig och speglar en viss grupps syn 

på världen vid en visst historisk tidpunkt. Då verkligheten uppfattas av människan via språk och 

erfarenhet, betyder det att det aldrig kan finnas en objektiv ståndpunkt för att förstå världen 

(Gemzöe 2002, s.132). Don Kulick (2004) förklarar queerteorin med att den riktar sin fokus mot de 

processer som gör att en bestämd typ av sexuell identitet och relation, heterosexualiteten, framstår 

som det normala och målet med människans liv samtidigt som alla andra sexuella identiteter och 

relationer framstår som onaturliga. Dessa processer har fått flera namn från olika queerteoretiker. 

Det begrepp som kommer att användas i denna underökning är heteronormativitet, som kommer att 

presenteras mer genomgående i nästa kapitel (s.24). Gemzöe (2002) förklarar även queerteori med 

att de ställer den sexuella identiteten och sexualiteten i fokus, där fenomen som kön och genus ses 

som någonting föränderligt och instabilt. Identiteter som homo-, bi-, hetero- och transsexualitet ses 

inte som stadiga eller avgränsande. Istället är gränserna flytande och de ses som några av många 

möjliga föränderliga och socialt konstruerade sexualiteter. Denna syn på sexualitet och sexuell 

identitet menar Gemzöe (2002) är en våldsam utmaning mot samhällets allmänt accepterade syn på 

sexualitet (s.141).  
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Heteronormativitet 
Tiina Rosenberg (2006) beskriver heteronormativiteten och kritiken av denna norm som den mest 

centrala teoretiska ansats inom queerteorin. Enkelt sagt är heteronormativitet ett antagande att alla 

människor är heterosexuella och att heterosexualitet är det naturliga sättet att leva och vara. Mer 

akademiskt avser heteronormativiteten inom queerteorin de institutioner, strukturer och handlingar 

som upprätthåller heterosexualiteten som någonting naturligt, normalt och universellt. Allt det som 

hamnar utanför det samhället ser som naturligt heterosexuellt stämplas som onaturligt och fel. 

Rosenberg (2006) förklarar även begreppet norm vid sociala regelsystem som inte syns eller direkt 

uppmärksammas tills någon bryter mot dem. Normativitet är i sin tur maktsystem som vidmakthåller 

och backar upp de normer som samhället har bestämt ska gälla (s.100-101). 

Rosenberg (2006) fortsätter att förklara heteronormativiteten med att det innehåller två bärande 

principer. Den första principen är en andrafiering i form av uteslutning av avvikelser ur normer. Detta 

ligger i grund i västvärldens tradition att tänka i dikotomier, vilket innebär en uppdelning med två 

icke-överlappande delar som betraktas som varandras motsatser i en hierarkisering som privilegierar 

den ena på den andra delens bekostnad. Detta leder direkt till sociala orättvisor och ojämlikhet som 

legitimeras genom att uppdelningarna presenteras som naturliga. Skillnaderna mellan 

uppdelningarna betonas medan likheterna inte får någon uppmärksamhet. Den andra bärande 

principen kallas Rosenberg (2006) för en assimilering genom införlivandet av avvikelser i normen 

(s.102). Detta utgår från en idé om en universell mänsklighet. Det betyder att uteslutna grupper, de 

som avviker från de sociala normerna, ska ansluta sig till den dominerande kulturen med dess 

”naturliga” normer. Det är de privilegierade grupperna som skapar de mått som alla ska mätas mot, 

samtidigt som de, omedvetna om sitt privilegium inte är medvetna om att de mått de lagt ut inte är 

kulturellt eller historiskt specifikt. Den privilegierade gruppen presenterar istället sina normer som 

universella och naturliga gällande ras, kön, religion och sexualitet. Då uteslutna grupper inte passar in 

i dessa mått och normer ses de som onormala och fel (s.102-103). 

Då heteronormativitet är en social konstruktion påverkad av vår historia och kultur, pekar 

queerteorin på att heterosexualiteten inte existerar annat än i relation till dess motsats, här 

homosexualiteten. Utan homosexualitet skulle vi inte veta om att heterosexualitet existerade. En 

person kan veta att den är heterosexuell endast för att den vet om vad den inte är. Heterosexualitet 

är därför på ett sätt beroende av homosexualiteten för att ens existera. Detta, menar Ambjörnsson 

(2006) innebär att relation mellan dessa två inte är huggna ur sten, utan kan ändras. Om gränserna 

skulle flyttas för vad som är normalt heterosexuellt beteende, skulle även innebörden av vad som är 

homosexuellt ändras. Heteronormen är därför sårbar (s.67).  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att studera hur ett antal läromedel i biologi för årskurserna 4-6 

behandlar olika sexualiteter och sexuella identiteter i avsnitt om sex och samlevnad.  

De frågeställningar som undersöks i studien är: 

 Vilka sexualiteter nämns och presenteras i läromedlen? 

 Vilka uttryck för heteronormativa perspektiv på sexualitet innehåller läromedlen? 

 Vilka uttryck för icke heteronormativa perspektiv på sexualitet innehåller läromedlen? 
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Metod och material 
Denna undersökning kommer att genomföras med hjälp av en kvalitativ textanalys kompletterad 

med en kritisk diskursanalys.  I detta kapitel presenteras dessa två metoder samt en presentation av 

arbetets material och den avgränsning som gjorts. 

Kvalitativ textanalys och kritisk diskursanalys 
En användbar metod för undersökningar som denna är att använda sig av en kvalitativ textanalys, då 

syftet är att studera ett fenomen i en text som i detta fall är heteronormer.  En kvalitativ metod är att 

föredra då frasers eller termers frekvens i materialet ger endast mycket begränsade belägg för 

normerande textprocesser. Istället är den kvalitativa metoden inriktad på att ta fram det väsentliga 

innehållet i de valda texterna, då vissa delar är viktigare och mer relevanta än andra. Detta uppnås 

genom noggrann läsning av textens helhet, delar samt den kontext som detta ingår i. Det innehåll vi 

är intresserade av och söker efter kan även ligga dolt under ytan och kan då tas fram och 

uppmärksammas endast genom en intensiv läsning av texten (Esaiasson 2012, s.210). Det som blir 

centralt i en kvalitativ metod är forskarens uppfattning och tolkning av den information som 

studeras. Styrkan i denna metod är att en helhetsbild skapas som i sin tur möjliggör för en ökad 

förståelse för sociala processer och sammanhang (Holme & Solvang 1997, s.76-79). Dessa sociala 

processer och sammanhang syftar i denna undersökning på heteronormativa företeelser gällande 

sexualitet.  

Den kvalitativa textanalysen kommer även att kompletteras med en kritisk diskursanalys. En 

grundpelare inom diskursanalysen är riktad mot språkbruk och sociala konstruktioner, och att det är 

människans språk som konstruerar vår verklighet. En definition på begreppet diskurs är att det är ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (Börjesson & Palmblad 2007, s.10-13).  

En diskursanalys kan se ut på olika sätt, beroende på teoretisk nivå och teoretisk utgångspunkt. 

Denna undersökning kommer att använda diskursanalysen för att uppmärksamma och studera 

normalisering (Börjesson & Palmblad 2007, s.15). Den typ av diskursanalys som kommer att 

användas är en kritisk diskursanalys inspirerad av Norman Fairclough. Gemensamt för många av de 

olika förhållningssätten till diskursanalys är att de har som utgångspunkt att människans sätt att tala 

på inte neutralt avspeglar vår omvärld, sociala relationer och våra identiteter, utan att det spelar en 

aktiv roll i skapandet och förändringar av dem. Gemensamt är även att de har en målsättning om att 

arbeta med kritisk forskning, som handlar om att utforska och kartlägga maktrelationer i samhället 

och att utifrån forskningen kunna formulera normativa perspektiv för att kritisera och skapa 

möjlighet för social förändring (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.7-8).  

Den kritiska diskursanalysen är utarbetad av Norman Fairclough och har sin utgångspunkt i 

kommunikation, kultur och samhälle. Den ses som kritisk i den meningen att den uppmärksammar 

den diskursiva praktikens roll i bevarandet av den sociala värld och de sociala relationer som innebär 

ojämlika maktförhållanden. Syftet är att kunna bidra till social förändring för att skapa mer jämlika 

maktförhållanden i samhället (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.66,69). Som hjälp för att 

analysera diskurser har Fairclough skapat en analysmodell i tre dimensioner. Dimensionerna är 

baserade på att språkbruket är en kommunikation händelse som består av en text, en diskursiv 

praktik och en social praktik. Dessa tre dimensioner ska uppmärksammas vid analyser av 

kommunikativa händelser. Det innebär att man ska se på textens egenskaper, produktions- och 
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konsumtionsprocesser kopplade till texten samt den sociala praktik som den kommunikativa 

händelsen är en del av. 

Dessa tre dimensioner kan direkt appliceras i denna studie. Den kommunikativa händelsen består av 

de texter om sex och samlevnad som studeras i de utvalda läromedlen i biologi och naturkunskap. 

Dessa texter ingår i den diskursiva praktiken som är skolan där texterna används. Skolan befinner sig 

samtidigt i en social praktik som utövar specifika normer och samhällsstrukturer. Läromedlen 

konsumeras av elever och lärare vilket gör att de föreställningar om sexualitet de förmedlar befinner 

sig i en social och diskursiv praktik (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.74). 

Material och avgränsning 
Det material som undersökningen behandlar är fyra läromedel i biologi. Dessa läromedel har 

gemensamt att de är inriktade på årskurserna 4-6 samt att de alla är utgivna efter år 2011, vilket gör 

att de alla är skrivna med 2011 års läroplan som grund. Det som skiljer läromedlen åt är att de är alla 

skrivna av olika författare samt utgivna av olika förlag. Detta val har gjorts medvetet då läromedlen 

med större sannolikhet visar på ett bredare resultat. Strävan efter objektivitet har även styrt valet av 

läromedel. Det material som används i undersökningen är läromedel jag som författare inte sedan 

tidigare är bekant med eller har använt mig av. Detta är tänkt ska leda till en mer objektiv analys.  

Den avgränsning som gjorts i undersökningen är att det endast är kapitel om sex och samlevnad som 

behandlas. Ytterligare en avgränsning har gjorts då det är förekomsten av olika sexualiteter samt 

förekomsten av eventuell heteronorm som behandlas. De läromedel som behandlas i 

undersökningen är dessa: 

Läromedel 1: Boken om biologi – Persson, Hans (2014) 

Läromedel 2: Bi – biologi. 4-6 – Kanstedt-Rylander, Maria & Andersson, Karin (2014) 

Läromedel 3: Biologi – människan – Skiöld, Gitten (2012) 

I Läromedel 1 är sexualundervisningen uppdelad i tre delkapitel i kapitlet Människan och 

människokroppen. Dessa tre delkapitel består tillsammans av åtta sidor och kapitlen tar upp frågor 

om sex och samlevnad, hur könsorganen ser ut och hur de fungerar samt mer om kroppen och 

knoppen som inbjuder till diskussioner. Detta kapitel kommer fortsättningsvis i texten att refereras 

som L1. 

Läromedel 2 har två kapitel tillägnade sex och samlevnad. Det första kapitlet, Våra könsorgan, Ett 

nytt liv, behandlar mannens och kvinnans könsorgan, befruktning samt hur foster utvecklas och 

sedan föds. Det andra kapitlet, Pubertet, identitet och kärlek tar upp vad som händer i puberteten, 

identitet och sexualitet samt frågor om kärlek och relationer. Dessa två kapitel består tillsammans av 

tio sidor. Detta kapitel kommer fortsättningsvis i texten att refereras som L2. 

Läromedel 3 har ett kapitel som heter Att börja bli vuxen där sex och samlevnad behandlas. Kapitlet 

är uppdelat i små delkapitel som tar upp frågor om puberteten, det som är gemensamt för pojkar 

och flickor och även det som skiljer dem åt. Därefter kommer ett kapitel om befruktning tillsammans 

med information och könsorgan och hur de fungerar. Det sista delkapitlet är tillägnat hur en baby 

utvecklas och växer.  Detta kapitel kommer fortsättningsvis i texten att refereras som L3. 
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Databearbetning och analysmetod 
Inför analysen är all textmaterial inhämtade i dess fysiska form, vilket även är hur de används i 

analysen. Detta betyder att läromedlen finns till hands i sin ursprungliga form samt att de finns 

tillgängliga till att läsas igenom ett flertal gånger.  

Textanalysen är inriktad på de avsnitt om sex och samlevnad som analysens tre läromedel innehåller. 

I dessa avsnitt identifieras de texter som på något sätt, direkt eller indirekt, handlar om sexualitet 

och identitet. Dessa texter delas därefter upp i tre kategorier: biologiska beskrivningar, sexualitet och 

samlaget. Texterna analyseras både genom det som står nedskrivet men även det som inte står i 

texten och vad texten genom det förmedlar. Eventuella bilder i materialet analyseras inte i sin egen 

helhet. De bilder som inkluderas i analysen är de som på ett aktivt sätt förstärker eller är relevanta 

för texten.  
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Analys 
Detta kapitel är indelat i tre olika diskurser om sexualitet; Biologiska beskrivningar, Sexuella 

identiteter och Samlaget. Det första delkapitlet, Biologiska beskrivningar, är inriktat på biologiska 

funktioner med koppling till sexualitet som beskrivs i läromedlen, som människans olika könsorgan. 

Delkapitlet Sexuella identiteter analyserar hur läromedlen hanterar begreppet sexualitet samt hur 

läromedlen förklarar vad det är och vilka olika sexuella identiteter som finns. Det sista delkapitlet, 

Samlaget, analyserar läromedlens delar om hur sex går till, varför vi har sex och vilka som egentligen 

har sex. 

Biologiska beskrivningar 
Alla tre läromedel har delkapitel om människans könsorgan tillsammans med information om hur de 

fungerar samt om olika anatomiska delar som tillhör könsorganen. Tillhörande detta har läromedlen 

tecknade anatomiska bilder som visar på de olika delarna samt med dess namn. Det läromedlen har 

gemensamt är att de tillskriver de könsorgan som presenteras med ett specifikt kön. Samtliga 

läromedel refererar könsorganen som flickans/kvinnans könsorgan och pojkens/mannens könsorgan. 

I L1 har delkapitlet om hur könsorganen ser ut samt hur de fungerar överskrifter som Om flickornas 

könsorgan och Om pojkarnas könsorgan. Delen om pojkarnas könsorgan börjar med detta: 

Pojkar har snopp och en pung. Ett annat ord för snopp är penis. Pungen är en slags påse där de två 

testiklarna finns redan när pojken föds.    

      (L1, s.144) 

Med dessa meningar påstås på ett rakt och säkert sätt att det är på detta sett pojkar ser ut, och att 

de ser ut på dessa sätt redan när de föds, med en pung där testiklarna finns. Även L2 har dessa 

liknande meningar: 

En kvinna har två äggstockar som ligger på var sin sida om livmodern. Redan när flickor föds finns det två 

miljoner äggceller i äggstockarna.    

      (L2, s.150) 

Även L3 har text om könsorgan som är direkt kopplat till ett specifikt kön. Mängden text är däremot, i 

jämförelse med L1 och L2, begränsad. Informationen är förkortad till korta fristående meningar som 

är satta i två olika faktarutor, en med överskriften Kvinnans könsorgan och den andra med Mannens 

könsorgan. Tillhörande texten finns två tecknade anatomisk modeller i helkropp där de inre 

könsorganen är mer noggrant tecknade. De två helkropparna är framställda med det som skulle 

kunna ses som typiska manliga och kvinnliga drag. Den kvinnliga figuren har tecknade bröst, smalare 

midja och mer markerade höfter. Den manliga modellen har samtidigt rakare midja (L3, s.72-73). 

Detta skapar ett upprätthållande av den norm om att flickor ser ut på ett visst sätt och pojkar på ett 

annat, utan undantag, särskilt då läromedlen inte har något avsnitt som tar upp olika sexuella 

könsidentiteter. L2 har ett kort avsnitt dedikerat till identitet, däremot nämns ingen av ovan nämnda 

identiteter.  

Identiteten handlar om hur och vem du är som person *…+ och du kan uppleva nya känslor och tankar. 

Allt detta är med och skapar identiteten tillsammans med dina erfarenheter.             

      (L2, s.162) 
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Ingen av de tre läromedlen använder någon gång orden transperson eller intersexperson. 

Läromedlen utesluter helt att personer som inte föds med en penis fortfarande är pojkar om det är 

vad de identifierar sig som, och att en flicka bara är en flicka om hon har ett könsorgan som består av 

yttre och inre blygdläppar. I Education, research and practice in lesbian, gay, bisexual and 

transgendered psychology: a resource manual skriver Joyce Hunter och Gerald P. Mallon (2000) om 

att många forskare antar att alla ungdomar är heterosexuella och passar in i heteronormen. Det ses 

som otänkbart att barn och ungdomar kan identifiera sig själva som homo eller bi (s.227). Detsamma 

gäller identiteter som avviker från heteronormen, som exempelvis trans. Författarna till dessa 

läromedel skriver inte fram att de barn och unga som deras texter är gjorda för kan identifiera sig 

som könsöverskridande individer. Eleverna får istället klart och tydligt läsa att endast pojkar har 

snoppar och att flickor har snippor, utan någon möjlighet för eleverna att även få chansen att läsa 

om olika könsidentiteter. Läromedlen gör även ingen skillnad på könsorgan och kön, då läromedlen 

hela tiden drar paralleller mellan de två olika begreppen. Undantaget är L2 som har en kort del med 

några få meningar där biologiskt och socialt kön tas upp. Detta finns att läsa i kapitlet om pubertet 

under rubriken Könsorgan: 

Inom biologin används ordet kön som ett begrepp för att beskriva vilket av de två könsorgan du har. 

Detta kallas biologiskt kön. Socialt kön handlar istället om hur du beter dig och känner dig. 

      (L2, s.160) 

Det är dock det enda som nämns om ämnet som inte finns reflekterat i kapitlen om könsorganen 

eller människors identiteter. 

Frånvaron av andra sexuella identitetsdiskurser än den heterosexuella kan även kopplas till hur 

läromedlen behandlar sina kapitel om puberteten. Hur läromedlen behandlar ämnet pubertet är lite 

olika. L1 börjar med en två sidor uppdelning av frågor som pojkar respektive flickor funderar över 

angående puberteten. Senare återkommer ämnet med överskriften Pojkarnas pubertet tillsammans 

med information på sju meningar om att pojkar kan oroa sig över hur deras penis ser ut samt att det 

är viktigt att tvätta penisen. På samma sida följer därefter två små informationsrutor om målbrottet 

och om svett som kopplas till pojkar och flickor (L1, s.140-141,145). I L2 är kapitlet om puberteten 

inte alls uppdelat, utan innehåller istället kortare avsnitt med rubriker om vanligt förekommande 

förändringar för både pojkar och flickor under puberteten. Rubriker som Hår, Bröst, Svett och Röst 

har alla kopplingar till flickor och pojkar. De rubriker vars text är kopplad till ett specifikt kön är 

Sperma och Flytningar och mens, dock görs kopplingen inte i rubriken utan i brödtexten (L2, s.159-

161). L3 börjar sitt avsnitt om puberteten med en kortare beskrivning som gäller både pojkar och 

flickor, för att sedan fortsätta de resterande två sidorna med uppdelning där fokus ligger på mens 

och sädesvätska. Övrigt som beskriver förändringar i kroppen under puberteten är korta meningar 

för båda könen. Detta skrivs om flickorna: 

Under puberteten växer flickorna ofta mycket på längden. De får också större bröst, och höfterna och 

stjärten blir rundare. De flesta får menstruation, mens.   

     (L3, s.70) 
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Detta står samtidigt om pojkarna: 

Pojkarna förändras också mycket. De blir längre, får kraftigare skelett, större muskler och mörkare röst. 

Skägget börjar växa. Könsorganen, det vill säga penisen och pungen och testiklarna, blir större och 

kroppen kan bilda spermier.    

     (L3, s.71).  

Sammanfattningsvis är det inte mycket text som tillägnas förändringar i kroppen som inte handlar 

om mens och sädesvätska. Det som står är däremot direkt kopplat normer om hur flickor och pojkar 

är och ska vara. För flickorna nämns förändringar i bröst, höfter och stjärt medan pojkarna får 

starkare skelett, förändrad röst, skäggväxt samt större och förändrade könsorgan. Trots att flickor 

även de får starkare skelett, större muskler och mörkare röst nämns inte det som egenskaper hos 

flickorna. Även flickors könsorgan växer och ändras, trots att ingenting står om det. Detta skulle 

kunna kopplas till vad som utseendemässigt anses vara viktigt hos flickor respektive pojkar enligt 

normer i samhället. Rent biologiskt är det mycket som utelämnas. Även detta kan ses som 

problematiskt gällande olika könsidentiteter, liknande det som nämnts ovan. Är man inte flicka om 

stjärten inte är rund eller om brösten inte är stora? Är man inte pojke om man inte har stora muskler 

och mörk röst? Denna lista på förändringar kan vara generellt exkluderande av ungdomar som inte 

känner igen alla förändringsdragen, då listan är normerande på ett allmänt plan. Syftet med listan är 

antagligen att presentera de vanligaste förändringarna, men inte förändringar som skall gälla alla 

enskilda individer. Dock skrivs detta inte alls fram i texten. En problematisk konsekvens av detta är 

att listan även exkluderar de barn och ungdomar med atypiska identiteter som, förutom att de är lika 

lite biologiskt typiska som alla andra, inte heller passar in i heteronormen. 

Att koppla en viss kroppsdel eller biologisk funktion till en viss könsidentitet, utan att notera att det 

inte stämmer in på alla individer upprätthåller heteronormen om att det endast finns två kön och 

fungerar på ett specifikt sätt. Den koppling läromedlen gör mellan könsorgan och kön är även det ett 

upprätthållande av den heteronorm där kön är något oföränderligt och bestämt sedan födseln. L2 är 

det läromedel av dessa tre som gör försök till att bryta denna norm, samtidigt som den inte helt 

lyckas undvika den. Istället innehåller läromedlet ett avsnitt om identitet samt att den ger en kort 

förklaring till skillnaden mellan vad L2 kallar biologiskt kön och socialt kön. 

Sexuella identiteter 
Hur olika sexuella identiteter behandlas är olika i de tre läromedlen. I L1 nämns endast olika 

sexualitet i en liten inforuta i slutet av kapitlet om sex och samlevnad. Rutan utgör en av flera rutor 

på en faktasida som möjligen är tänkta att vara en sida med övriga fakta som inte fått plats tidigare i 

kapitlet. Det som står är detta, under rubriken Vem gillar vem: 

Har du någon gång varit kär? Det har inte alla varit i din ålder. Vare sig du är homosexuell, bisexuell eller 

heterosexuell så känns det på samma sätt när du dras till en annan person. Det fick man inte veta i 

skolan förr i tiden. Då kunde det vara riskfyllt att visa sin sexuella läggning öppet. I alla fall om man inte 

var heterosexuell.     

      (L1, s.147) 

Homo- bi och heterosexualitet nämns alltså i förbifarten. Det ges ingen direkt plats eller förklaring till 

vad de olika sexualiteterna faktiskt betyder och vad de innebär. Det uppmärksammas inte att elever 

som får sin undervisning genom detta läromedel själva identifierar sig som homo- eller bisexuella och 

genom detta inte representeras. I L3 nämns inte någon sexualitet i utskriven form över huvud taget. I 
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L2 däremot, i det andra kapitlet i ämnet sex och samlevnad kallad Pubertet, identitet och kärlek, får 

läsaren direkt veta vad denne kommer att lära sig i kapitlet vilket bland annat är om identitet och 

sexualitet (L2, s.158). Det rätt korta avsnitt som handlar om sexualitet börjar med detta: 

Sexualiteten hänger också den ihop med identiteten. Alla människor, vuxna som barn, har en sexualitet 

precis som de har en identitet. Sexualiteten kan ses som ett behov, en del av att vara människa. 

Sexualiteten gör att vi söker kärlek, närhet och den påverkar våra känslor och tankar. 

       (L2, s.163) 

Avsnittet avslutas därefter med fakta om olika sexualiteter samt vad de innebär: 

Det finns lite olika namn på sexualitet: Heterosexualitet är när killar och tjejer blir kära i varandra. 

Homosexualitet är när tjejer gillar och blir kära i tjejer eller killar gillar och blir kära i killar. Bisexualitet 

betyder att killar och tjejer gillar och blir kära i både killar och tjejer.                                        

      (L2, s.163) 

Trots att L2 utelämnar exempelvis asexualitet, förklaras ändå de sexualiteter som nämns på ett 

tydligt sätt. Det L2 även nämner, och som är unikt bland de tre analyserade läromedlen, är vilka som 

faktiskt har en sexualitet. L2 skriver att alla människor har en sexualitet, såväl vuxna som barn. Detta 

förhindrar den andrafiering som Rosenberg (2006 s.102) förklarar i samband med heteronormativitet 

där det är de som avviker från det heteronormativa som har en sexualitet. Det kan förklaras med 

scenariot där man antar att alla människor man möter är heterosexuella, och att man aldrig skulle 

komma på sig att fråga en heterosexuell person när den personen kom på att den var hetero och hur 

den kom på det. 

L2 har utöver avsnittet om olika sexualiteter även en anspelning till familjer med homosexuella 

föräldrar. I kapitlet om befruktning och hur barn blir till finns en rubrik vid namn Andra sätt att bli 

förälder. I det avsnittet förklaras att adoption är ett alternativ för att bli förälder samt att familjer kan 

se ut på olika sätt.  

Idag kan familjer se väldigt olika ut. Det kan vara familjer med ett eller flera barn, med en eller två 

vuxna. De vuxna kan vara en mamma och en pappa, två mammor eller två pappor.           

      (L2, s.155) 

Avsnittet refererar tydligt till familjer med homosexuella föräldrar. Dock nämns aldrig ordet 

homosexualitet, då avsnittet om just olika sexualiteter dyker upp i ett senare kapitel. Att 

homosexualitet aldrig nämns kopplat till avsnittet gör att en specifik sexualitet inte tillskrivs 

familjekonstellationer med två mammor eller två pappor, då dessa föräldrar även skulle kunna 

identifiera sig som exempelvis bisexuella eller trans. Detta leder till att flera sexuella identiteter kan 

kopplas till dessa kombinationer av familjer. 

Samlaget 
Med vetskapen om vilka sexualiteter som representeras i materialet, vem är det egentligen som har 

sex i läromedlen och varför har människan samlag? Alla tre läromedel kopplar tydligt sex till 

människans könsorgan och dess funktioner i samband med befruktning. Däremot är det olika hur 

läromedlen beskriver sex och varför vi har det med varandra.  

I L1 nämns ordet samlag endast i samband med befruktning, där en man och en kvinna ligger med 

varandra och tillsammans skapar ett barn.  
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Men hur blir det ett barn? Jo, en man och en kvinna har samlag, de ”ligger med varandra”. Efter ett 

samlag börjar mannens spermier simma med sin lilla svans. De simmar upp genom slidan in i livmodern 

och vidare upp i äggledarna.      

      (L1, s.143) 

Samlaget står hela tiden i relation till att en man och en kvinna utför handlingen vilket leder till att ett 

barn skapas. Sex kopplas aldrig till kärlek eller relationer mellan människor, utan begränsas till 

befruktning. Då det heller inte finns något avsnitt i L1 om preventivmedel är det tydligt vad 

författaren anser att syftet med samlag är. L1 beskriver i samband med könsorganen vilka delar som 

är involverade i sexuell stimulering vilket inte direkt är kopplat till heterosexuellt samlag. I avsnittet 

om flickornas könsorgan står detta: 

De yttre och inre blygdläpparna brukar man kalla för kvinnans yttre könsorgan. Där de inre 

blygdläpparna möts finns en liten knopp som heter klitoris. Den är mycket känslig för stimulering och 

beröring. När stimuleringen är som allra mest intensiv kan kvinnan uppleva en orgasm. Det är när de 

sköna sexuella känslorna är som allra starkast. Vid en orgasm drar musklerna i underlivet ihop sig och 

rör sig regelbundet i sköna sammandragningar.   

      (L1, s.142). 

Texten är här mer fokuserad på vilka anatomiska delar som är involverade i skapandet av en kvinnas 

orgasm än själva samlaget. Man kan tydligt utläsa från texten att detta kan uppnås utan en man och 

hans könsorgan eller ens någon annan person. Orgasm och sexuell stimulering beskrivs inte riktigt på 

samma sätt för pojkarna: 

Ollonet är väldigt känsligt för beröring och skyddas av förhuden. *…+ Snoppen måste vara styv för att 

kunna komma in i kvinnans slida vid ett samlag. När mannen blir sexuellt stimulerad fylls svällkroppar i 

penisen med blod. Han får erektion eller stånd som det också kallas när penisen blir hård. Om ollonet 

stimulerats vid onani eller samlag kommer det ungefär en tesked med sperma ur urinröret.          

      (L1, s.144). 

Den manliga orgasmen beskrivs i samband med både samlag och onani, det senare ordet som aldrig 

nämndes tillsammans med den kvinnliga orgasmen. Även för pojkarna beskrivs anatomiska delar som 

är involverade i sexuell stimulering. Samlag nämns aldrig som någonting två kvinnor eller två män kan 

utföra tillsammans, istället står det utskrivet eller underförstått att samlag är när en man och en 

kvinna ligger med varandra, med undantag för onani som beskrivs i L1 att man smeker eller 

stimulerar sitt eget könsorgan (L1, s.141). 

I L2 är samlaget inte direkt kopplat till könsorganen. Istället nämns det först i kapitlet Ett nytt liv i 

samband med befruktning. 

Ett samlag kan gå till på olika sätt, men för att en befruktning ska kunna ske behöver penis komma in i 

slidan. Penisen behöver vara styv och slidan våt för att detta ska gå.  

       (L2, s.153) 

Kapitlet handlar dock inte om samlag utan om befruktning, vilket gör att det inte är förvånande att 

samlaget nämns endast i samband med att ett barn skapas. Det ska även noteras att kapitlet även 

fortsätter med att behandla inseminering och provrörsbefruktning, vilka är befruktning som inte 



22 
 

kräver en man och en kvinna som har samlag med varandra. Sex behandlas på ett annorlunda sätt 

senare i L2, i kapitlet Pubertet, identitet och kärlek. Under rubriken Sexlust står detta: 

I och med att du kommer i puberteten är det vanligt att du börjar tänka mer på sex. Det kan hända att 

du blir upphetsad när du tänker på det. Svällkropparna i könsorganen sväller då och både killar och 

tjejer får stånd. Antingen i penis eller i klitoris som då blir hård. Tjejer blir även våta. *…+ Att ta på sig 

själv så det känns skönt kallar för att onanera.    

      (L2, s.161) 

I L2 beskrivs det anatomiska gällande sexuell upphetsning på ett nästan identiskt sätt för flickor och 

pojkar, med undantaget att texten även nämner att flickor blir våta. Dessa tillstånd beskrivs 

tillsammans med onani samt tankar om sex, utan att specificera vilka det är som har sex.  

I L3 nämns aldrig orden samlag eller sex. Befruktningen beskrivs på detta sätt: 

Om det kommer in spermier i äggledaren, kan ägget bli befruktat. Då tränger en spermie in i det. 

      (L3, s.73) 

Dock förklaras aldrig processen som sker för att spermierna ska komma in i äggledaren, själva 

samlaget. Det som i huvudsak beskrivs i kapitlet om befruktningen är hur ägget och spermien smälter 

ihop till en cell, som sedan delar sig tills ett foster bildas och senare utvecklas till ett barn. Det 

närmaste L3 kommer att referera till samlag är korta meningar om kvinnans och mannens könsorgan. 

Där blygdläpparna går ihop sitter klitoris. Den liknar en liten kula och är mycket känslig. 

Urinröret mynnar längst ut i penis. Den delen heter ollonet. Ollonet är mycket känsligt. *…+ Inuti penis 

finns det svällkroppar. När de fylls med blod blir penis styv.   

      (L3, s.72-73) 

Detta är dock endast mycket enkla anatomiska beskrivningar av klitoris och ollonet och dess 

egenskaper, vilket var att de är känsliga. Då samlag aldrig nämns som ord är det svårt att avgöra vilka 

författaren menar har sex, om någon alls. Det lilla som nämns är dock kopplat till befruktning, vilket 

leder till att samlaget endast kopplas samman till att göra barn samt mellan en man och en kvinna.  

I samtliga tre läromedel kopplas samlag och sexuell aktivitet till sex mellan en man och en kvinna 

med avsikt för att ett barn ska skapas. Detta står inte uttryckligen i texten, vilket dock inte är ett krav 

för att läsaren ska få denna uppfattning. Sex kopplas aldrig till någonting mellan två människor som 

inte är man respektive kvinna, med undantag för onani. Dock tillskrivs det aldrig som någonting 

mellan två män eller mellan två kvinnor. Detta upprätthåller den heteronorm om vad sex är: något 

mellan en man och en kvinna. L2 är det läromedel som närmast kommer att koppla sex till någonting 

annat än en man och en kvinna sysselsatta med befruktning i detta citat: 

Ett samlag kan gå till på olika sätt, men för att en befruktning ska kunna ske behöver penis komma in i 

slidan. Penisen behöver vara styv och slidan våt för att detta ska gå.  

       (L2, s.153) 

Att ett samlag kan gå till på olika sätt skulle kunna kopplas till att andra personer än en man och en 

kvinna kan ha sex. Däremot då citatet endast nämner penis och slida kopplas meningen till att sex 

mellan en man och en kvinna inte bara behöver involvera en penis som penetrerar en vagina. 

Meningens inledning antyder även andra sätt att genomföra ett samlag, men enbart mellan en man 
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och kvinna. Hur meningen är skriven förstärker heteronormen om vad sex är då endast de normativa 

könsattributen penis och slida nämns. 
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Diskussion 
I detta kapitel kommer slutsatser från analysen att presenteras. Dessa slutsatser kommer därefter att 

relateras till arbetets forskningsöversikt och dess teoretiska utgångspunkter i delkapitel. Det första 

delkapitlet ämnar presentera slutsatserna tillsammans med 2011 års läroplan samt till de 

forskningsfrågor som arbetet utgår från. 

Övergripande slutsats 
Utifrån analysen av de tre läromedlen kan man tydligt se att de behandlade ämnet sexualitet på olika 

sätt och olika utsträckning. Det viktigaste är dock dels att de följer riktlinjer från den aktuella 

läroplanen samt för den här studien att de besvarar de angivna frågeställningarna. De gamla 

läroplanerna samt den aktuella presenterades i bakgrundskapitlet, men det centrala innehållet för 

biologi i Lgr11 presenteras här igen: 

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, 

relationer, kärlek och ansvar. (Lgr11, s.113) 

 

De forskningsfrågor som analysen utgår från är mest aktuella i delen om sexualitet i Lgr11, även om 

vissa delar även finns att finns i övriga rubriker. Det som analysen visade på var att kapitlen om 

pubertet och reproduktion dominerade i de tre analyserade läromedlen. L2 var den enda som hade 

ett helt, men kort, avsnitt om sexualitet där olika sexualiteter presenterades och förklarades. L1 

nämnde sexualitet i en mindre inforuta som endast nämnde homo- bi- och heterosexualitet vid namn 

utan att ge någon förklaring. L3 nämnde inte sexualitet över huvud taget, trots att alla tre läromedel 

är skrivna utifrån Lgr11.  

De sexualiteter som presenteras i läromedlen är, med undantag från L3, homosexualitet, bisexualitet 

och heterosexualitet. Dock är det endast L2 som ger en presentation av de tre sexualiteterna med 

förklaring om vad de innebär medan L1 endast nämner dem. Som tidigare nämnt förekommer inte 

någon sexualitet alls i utskriven form i L3. Uttryck för heteronormativa perspektiv på sexualitet 

förekommer i de tre läromedlen i olika form. Det avsnitt inom sex och samlevnad där förekomsten är 

som störst är om reproduktion och befruktning. Samlag beskrivs som när en man och en kvinna ligger 

med varandra vilket leder till att ett barn blir till. Undantaget är L3 som inte nämner samlag eller sex 

alls, utan beskriver befruktning som ”Om det kommer in spermier i äggledaren, kan ägget bli 

befruktat” (L3, s.73). Hur detta sker beskrivs aldrig eller vilka personer som gör detta. Dock så står 

avsnittet tillsammans med två väldigt enkla anatomiska modeller på en kvinna och en man, vilket gör 

att det tydligt kan utläsas vilka det är som är involverade i befruktningen. Då samlag endast förklaras 

som någonting som är relaterat till att göra barn, finns det inget utrymme till att koppla sex till en akt 

som även kan utföras på grund av kärlek och närhet mellan två personer oavsett kön. Ett annat 

uttryck för heteronormativitet är avsnitten om könsorgan. I alla tre läromedlen står dessa avsnitt 

tillsammans med rubrikerna Kvinnans könsorgan och Mannens könsorgan. Läromedlen förmedlar då 

tydligt att det endast är pojkar och män som har snopp och endast flickor och kvinnor som har 

snippor, samt föds med dessa attribut. Detta är inte ett korrekt påstående då transpersoner 

existerar. Detta yttrande reflekteras även i läromedlens avsnitt om pubertet, där vissa attribut även 

där kopplas till ett specifikt kön, exempelvis att pojkar får större muskler och mörkare röst medan 

flickor får större bröst och rundare former. Det man då utläser från läromedlen är att en flicka inte är 
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en flicka om hon inte får bröst, medan en pojke inte kan vara en pojke om han inte får de där 

musklerna. Förutom att det kan påverka ett barns självbild om dennes kropp inte följer dessa 

direktiv, är det återigen inte korrekt gällande transpersoner. Då inget av läromedlen har något avsnitt 

om eller ens nämner transpersoner och vad det innebär, får de elever som identifierar sig som trans 

ingen representation i undervisningen. Istället får de höra att de inte passar in i det som läromedlen 

presenterar som pojkar och flickor.  

Analysen har även uppmärksammat uttryck för icke heteronormativa perspektiv på sexualitet. L2 har 

ett kort avsnitt kopplat till befruktning och ett fosters utveckling som handlar om att familjer idag kan 

se ut på olika sätt, som exempelvis två mammor eller två pappor. Kopplat till detta avsnitt är även 

andra sätt att bli förälder som adoption, samt att inseminering och provrörsbefruktning nämns som 

alternativ till samlag för fortplantning. Trots att samlag fortfarande beskrivs som någonting som 

utförs mellan en man och en kvinna, avviker L2 ändå en aning från den normen då dessa alternativ 

till samlag nämns och ges en förklaring. Det inkluderar exempelvis homosexuella par i skapandet av 

barn och familj. L2 har även ett avsnitt om vilka som har en sexualitet, vilket läromedlet förklarar 

med att det är något alla människor har, vuxna och barn (L2, s.163). Detta sätt att förklara sexualitet 

på förhindrar den andrafiering som Rosenberg (2006) kopplar till heteronormativitet där 

heterosexualitet är det ”normala” tillståndet medan de som identifierar sig som exempelvis homo- 

och bisexuella avviker från detta. Det är dessa personer som enligt detta synsätt har en sexualitet 

(Rosenberg 2006, s.102). Den förklaring L2 har om sexualitet inkluderar istället alla människor till 

samma grupp; de som har en sexualitet. 

Slutsats kopplat till forskningsöversikt 
I kapitlet om tidigare forskning presenterades tre undersökningar och analyser med liknande 

inriktning som denna undersökning har. Resultaten för denna analys går att koppla till de resultat 

tidigare undersökningar fått fram. 

I två av de tre läromedel som denna undersökning analyserade lyckades homosexualitet skrivas om 

utan att framställas som avvikande. De två läromedel som någon gång nämnde sexualitet, L1 och L2, 

inkluderar heterosexualitet som en av de tre sexualiteter som togs upp. Detta gör att en andrafiering 

(Rosenberg 2006, s.102) undviks då homo- bi- och heterosexualitet framställs på ett liknande sätt; 

som en av de möjliga sexualiteter som alla människor har. Den undersökning RFSU (2003) 

genomförde om hur HBT-frågor behandlades i läromedel har ett något sämre resultat än denna 

undersökning. En förklaring till detta kan vara att den undersökningen analyserade läromedel som 

skrevs utifrån Lgr80 och Lpo94, medan denna undersökning endast analyserat läromedel utifrån 

Lgr11. Resultaten från RFSUs undersökning var dock att homosexualitet skrevs som någonting 

avvikande vilket skapade en andrafiering.  

Även om resultaten i denna analys visar på att en andrafiering inte uppmuntras i texten, visar 

resultaten även att de kapitel om könsorgan och befruktning följer i huvudsak en heteronorm, 

särskilt gällande ämnet samlag. L2 har avsnitt som även förklarar alternativ till samlag som 

befruktning, men samlag kopplas aldrig till någonting som par av samma kön kan göra tillsammans.  

Håkan Larsson och Maria Rosén (2006) genomförde även de en undersökning om sexuell läggning i 

läromedel. Då denna analys gjordes år 2006 var de läromedel som behandlades även de gjorda innan 

Lgr11 infördes. Larsson och Roséns resultat var liknande det som RFSU fick fram med andrafiering. 

Däremot fann de även exempel där hetero var utskrivet som den ”vanligaste” sexualiteten 
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tillsammans med en angiven procentenhet om hur många som identifierar sig som homosexuella, 

alltså hur många i procent som tillhör ”den” gruppen. Dessa resultat tillsammans med resultaten från 

RFSU (2003) och Larsson och Rosén (2006) visar då på att det har blivit framsteg bland i alla fall två av 

de tre läromedel som denna undersökning analyserade.   

Förståelse och kunskap om människor rätt till sin egen identitet är ett ansvar som skolan innehar 

enligt skolans värdegrund som förespråkar jämställdhet mellan könen och alla människors lika värde 

(Skolverket 2011, s.7). Läromedel är ett sätt att förespråka detta utöver att informera och på så sätt 

förhindra fördomar. L3 förmedlade ingenting om denna förståelse, medan L1 endast hade en liten 

ruta med några få rader tillägnade sexualitet. L2 däremot hade information om sexualitet, men även 

om identitet, jämställdhet och ansvar som framställdes på ett inkluderande sätt. I kapitlet om 

tidigare forskning fanns även Hans Hanners (2002) enkätundersökning som handlade om homo- och 

bisexuella ungdomars psykiska hälsa. Denna analys handlar inte om psykisk hälsa, men den är ändå 

relevant till detta arbete. Bland de resultat som Hanner fick fram visade det sig att ungdomarna hade 

en sämre psykisk hälsa än hos resten av befolkningen i samma ålder. Det visade sig även att dessa 

ungdomar fått hot riktat mot sig på grund av sin läggning. Ett stort antal av ungdomarna hade även 

dålig självbild och många kände skam över sin läggning. Mycket av detta skulle kunna undvikas eller 

förbättras med hjälp av förståelse och kunskap, om sin egen och andras identiteter.  

Slutsats kopplat till teoretiska utgångspunkter 
Kapitlet om teoretiska utgångspunkter presenterade queerteori, vilket beskrevs som de processer i 

vilka heterosexualitet som det normala och andra sexualiteter och identiteter som avvikande och 

onaturligt (Kulick 2004, s.24). Dessa processer kan delvis identifieras i de tre läromedlen. L3 visar de 

flesta tecken på detta, då ingenting om sexualitet nämns vilket gör att de avsnitt som faktiskt 

presenteras görs så utifrån ett heteronormativt perspektiv; ett antagande att alla är heterosexuella. 

Trots att ingenting står utskrivet som avvikande eller fel, gör frånvaron av sexualitet att alla avsnitt 

ses utifrån ett heterosexuellt perspektiv (Rosenberg 2006, s. 100). L1 och L2 gör detta på ett bättre 

sätt, även om det inte är perfekt. Sexualitet saknas i avsnitt om samlag, befruktning och kön. Detta 

tillsammans med de två anatomiska modeller av en man och en kvinna med dess könsorgan gör att 

läsaren kopplar avsnitten till det heterosexuella. Det finns en heteronormativitet som upprätthålls i 

läromedlen, där L2 är det enda läromedlet av de tre som har avsnitt med tillräckligt innehåll för att 

vara informerande. Även L1 nämner sexualitet men på ett mycket enkelt och kort sätt.  

 

 

 

 

 

  



27 
 

Konklusion 
Det analysen lyckats bringa klarhet i gällande de tre läromedlen är att trots att en heteronormativitet 

förekommer i läromedlen finns det ändå en vilja, i vissa, att styra ifrån detta och bli mer 

representerande och inkluderande av människor med olika identiteter. Då materialet först valdes 

hade jag ingen kunskap eller åsikt om någon av dem. Detta var en av anledningarna till att just de tre 

valdes ut till analysen. Detta gjorde att valet av material blev lite som ett stickprov. Det enda 

läromedlen skulle ha gemensamt var att de skulle vara skrivna med utgångspunkt i Lgr11, vilket skulle 

ge dem en likvärdig grund. Det jag snabbt kunde se genom analysen var att L3 inte hade mycket 

innehåll av det jag analyserade, detta trots att Lgr11 har ett mycket tydligt centralt innehåll där vissa 

saker ska förekomma i elevernas undervisning och som läromedlen borde förmedla. L1 var något 

bättre, med ett innehåll som kändes mer vetenskapligt och öppet än L3 gjorde. Däremot innehöll L1 

inte mycket om sexualitet förutom en kort liten inforuta om våra tre mest erkända sexualiteter. Det 

är fortfarande för kort, även om den layout det var skrivet i inbjöd till diskussioner om ämnet. Jag 

skulle istället rekommendera L1 till den som vill analysera läromedel i biologi utifrån ett 

genusperspektiv. Det läromedel som jag själv anser gjort ett bra jobb är L2: Bi – biologi. 4-6 skriven av 

Maria Kanstedt-Rylander och Karin Andersson. Dessa författare har mycket tydligt använt sig av det 

centrala innehållet i läroplanen när de skrev läromedlet. Läroboken innehåller bokstavligen allt det 

som det centrala innehållet tar upp, allt i tydliga rubriker och avsnitt. Dock har alla tre läromedel 

missat vissa aspekter som jag själv anser skulle kunna vara med, vilket är att namnge och 

uppmärksamma fler sexualiteter och identiteter än homo- bi- och heterosexualitet. Transsexualitet 

nämns aldrig, samma sak med asexualitet och ordet queer, för att nämna några. Jag har själv 

undervisat elever i sexualkunskap och valde då att nämna dessa sexualiteter och identiteter. De 

elever jag undervisade hade ingen kännedom om dessa begrepp eller vad de innebar. Detta tillfälle 

var en av anledningarna till att jag valde att göra denna analys, för att se vad ett litet urval av aktuella 

läromedel faktiskt tar upp om detta ämne. En anledning var även att uppmärksamma eventuella 

brister i innehållet och visa på att det behöver utökas med mer information, då information leder till 

kunskap vilket i sin tur leder till ökad förståelse för människor omkring oss. Denna kunskap kan 

förhoppningsvis även leda till att elever oavsett identitet eller sexualitet kan se sig själva 

representerade i sin egen vardag. Min förhoppning är att analyser som denna men i större skala ska 

utföras och uppmärksammas i skolvärlden.  
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