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Sammanfattning 

Studien söker svara på i vilken utsträckning andra kön än de binära omnämns i läromedel för 
grundskolan och huruvida materialet möjliggör könslig identitetsutveckling för ickebinära elever. 
Det material som studeras är läromedel för år 4-9 i ämnena biologi och samhällskunskap, utgivna 
mellan 2004-2016. För att räkna i vilken utsträckning omnämnanden görs av ickebinära kön, 
identiteter och uttryck används kvantitativ innehållsanalys. Resultatet av räkningen analyseras 
sedan utifrån studiens queerteoretiska och normkritiska teoretiska utgångspunkter. Studiens 
konklusion är att representationen av ickebinära kön är låg, framför allt gällande år 4-6 och att 
möjliggörandet av ickebinär identitetsutveckling således är försvårad. Detta kan innebära brister i 
skolornas demokrati-, likabehandlings- och antidiskrimineringsarbete. Slutsatserna kan ligga till 
grund för fortsatta studier i hur läromedel i framtiden skulle kunna frångå tvåkönsnormen.  
 
 
Nyckelord: Normkritisk pedagogik, Queerpedagogik, Antidiskriminering, Likabehandling, Ickebinära kön, 
Transsexualism, Intersex. 
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Inledning och bakgrund 

Enligt studien The Lives of Transgender People från 2011, med data från 3500 enkätsvar och 400                
intervjuer med ickebinära deltagare, finns en rik variation av hur människor identifierar sitt kön              
idag, framför allt bland ungdomar. Talande var att svaren innehöll 100 olika sätt att beskriva den                
egna könsidentiteten (Beemyn & Rankin, 2011). Barn tillhör alltså inte endast kategorierna            
“flicka” eller “pojke”, det finns en stor variation i barnens kön och könsidentiteter. De senaste               
åren har dessutom mängder av studier publicerats som ger en entydig bild av att personer med                
ickekonforma könsidentiteter generellt sett lider betydande hälsorisker till följd av          
osynliggörande, kränkningar, våld och diskriminering. Mycket av detta sker just i skolan            
(Ungdomsstyrelsen, 2010, s. 7. Shankle, 2006. Rankin & Beemyn, 2012, s. 5).  
 
Det finns ingen exakt statistik på hur många i Sverige idag som identifierar sig som transpersoner                
eller transsexuella. Däremot finns det en amerikansk studie som visar att 0,3 % av den               
amerikanska befolkningen identifierar sig som transgender, vilket på svenska löst kan översättas            
som transpersoner och transsexuella (Gates, 2011). Det finns även statistik som visar att 0,5 - 1                
% föds med någon typ av intersexuellt tillstånd i Sverige, av dessa är det dock endast ett fåtal                  
som har atypiska könsorgan (SOU 2007:16). Enligt RFSLs guide Transformering föds endast 1             
av 1500 med någon typ av intersexuellt tillstånd (RFSL Ungdom, Transformering, 2016-05-17).            
Men om vi utgår ifrån Gates och SOUs siffror finns det statistiskt sett en transgender och två till                  
tre intersexuella elever på en skola med 300 elever. Att dessa elever har rätt att känna sig                 
inkluderade och representerade i undervisningen skulle nog inte många motsätta sig. Frågan är             
om detta är fallet i de svenska grundskolorna idag.  
 
Det finns allt mer uppgifter på hur livskvaliteten för personer som faller utanför normerna för               
det kvinnliga och manliga könet påverkas. Det är fortfarande praxis att kirurgiskt korrigera barn              
som föds med ett utvändigt biologiskt varierat kön vilket kan innebära borttagning av känslig              
vävnad. Det görs för att barnets fysiska och juridiska kön ska stämma överens men kan innebära                
onödigt lidande för individen, som dessutom lämnas maktlöst i beslutet (SOU, 2007, RFSL             
Ungdom, Transformering, 2016-05-17). Transsexuella har en markant förhöjd självmordsrisk         
(Haas m.fl. 2011). 2010 släppte Ungdomsstyrelsen utredningen Hon Hen Han som redovisar            
resultat i unga transpersoners hälsa. Det framgår att unga transpersoner systematiskt utsätts för             
osynliggörande och stigmatisering. Osynliggörandet innebär även en brist på förebilder. Dessa           
faktorer leder till svårigheter i den egna identitetsutvecklingen. Att först inte förstå vem en är är                
en betydande orsak till den psykiska ohälsan som många unga transpersoner genomlider. Enligt             
utredningen kan insikten för individen att den är en transperson ofta innebära en lättnad vilket               
talar om vikten att informera barn tidigt om dessa olika sätt att vara på. Att identifiera sig som                  
transperson innebär dock i sig ofta utsatthet för kränkande behandling, konflikter med familj och              
brist på förståelse från omgivningen - vilket också kan leda till psykisk ohälsa. Vidare menar               
Ungdomsstyrelsen att omgivningens bemötande är avgörande för transpersoners psykiska hälsa          
och att normkritiska perspektiv behövs för att minska stigmatiseringen och utanförskapet för            
dessa ungdomar (s.12). 
 
I The Handbook of LGBT public health (2006) redogörs för homo- bi- och transpersoners hälsa.               
Över lag saknas forskning kring transgender och intersexuellas hälsa men boken har            
sammanställt några av de få resultat och expertutnämnanden som finns. Vad gäller transvestiters             
psykiska hälsa uppsöker inte lika många vård som transsexuella gör, men de som söker hjälp               
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kämpar ofta med relations- och familjeproblem eller har hamnat i konflikt i offentliga strukturer.              
Enligt författarna finns nästan ingen forskning på intersexuellas psykiska hälsa, det finns dock             
berättelser från intersexuella individer som lider starkt av att ha tilldelats fel kön vid födseln (Kirk                
& Kulkarni, 2006, s. 158-159). Roger L. Beatty, Rosemary Madl-Young och Wendy B. Bostwisk              
uppger att för få studier gjorts på transpersoners drogmissbruk för att kunna generalisera             
resultaten men att det finns studier som visar att en hög andel av transpersoner i vissa urbana                 
miljöer missbrukar alkohol och droger (Beatty, Madl-Young & Bostwisk 2006, s. 204-205).  
 
I svensk skola har vi infört diskrimineringslagstiftning och formulerat läroplaner för alla elevers             
möjlighet till god identitetsutveckling oavsett kön och könsuttryck. Allt mer slår ett normkritiskt             
perspektiv igenom och efterfrågas inom utbildningsväsendet. Skolverket har fastställt att ett           
normkritiskt perspektiv är en viktig del av skolans likabehandlingsarbete (Skolverket, Förskolans           
och skolans värdegrund, 2011, s. 18-20). Eleverna ska lära sig att alla människor har rätt till lika                 
möjligheter oavsett könsidentitet eller könsuttryck. Frågan är om detta är en realitet i skolans              
egna arena. Efterlevs ett normkritiskt perspektiv och får barnen information om att det är              
möjligt för dem att ha flera olika kön och könsidentiteter? 2003 gav RFSL ut rapporten               
Homosexualitet är inte olagligt om man är över 15 år utifrån en studie av läromedel i biologi där ett av                    
fynden var citatet som valts som titel. Studien visade alltså nedslående resultat från läromedlen              
gällande skildring av sexualitet men även gällande kön och könsidentitet. 6/16 böcker ansågs             
olämpliga och 7/16 böcker svartlistades helt av RFSL för osynliggörande av, eller rent av              
förstärkande av fördomar som skadar, unga homo-, bisexuella och transpersoner. Endast två av             
böckerna rekommenderades (Ryng, Tysimetsä & Björk Blomqvist, 2003). Efter det togs flera            
biologiböcker bort ur Sveriges skolor. Ett tänkbart antagande skulle vara att medvetenheten            
inom läromedelsproduktion gällande könsidentitet och könsliga variationer har ökat sedan dess. I            
denna studie undersöktes hur representationen för ickebinära kön ser ut i dagens läromedel. 
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Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka huruvida det undervisningsmaterial som            
barnen möter i grundskolan idag exponerar dem för möjligheten att inneha ett annat kön och att                
konstruera andra könsidentiteter och könsuttryck än de förgivettagna binära manliga och           
kvinnliga.  
 
För att fylla detta syfte formulerades följande frågeställningar:  

 I vilken utsträckning representeras andra kön, könsidentiteter och könsuttryck än de           
binära i det undervisningsmaterial i biologi och samhällskunskap som elever idag möter i             
grundskolan? 

 Exponerar materialet eleverna för möjligheten att identitetsutvecklas i enlighet med sitt           
kön och sin könsidentitet som ickebinär? 
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Viktiga begrepp 

Att definiera människors könsliga identitet i kategorier är minst sagt problematiskt. Som Gloria             
Anzaldúas (1999, s. 41) skriver så är föreställningen om att vi kan indela människor i enhetliga                
kategorier inte bara missvisande utan även förtryckande. Människors identitet inbegriper          
ingångar och utgångar ur olika kategorier och går aldrig att definiera. Gällande definitioner av              
queer finns en stor motsättning. Själva utgångspunkten i queerteori är ifrågasättandet av            
sanningar kring kön, sexualitet och förgivettagna kategorier. Att göra en begreppslista har därför             
inneburit en utmaning, men då min studie främst riktar sig till pedagoger gjorde jag avvägningen               
att en begreppsgenomgång behövs för studiens tillgänglighet. Jag bedömde det även som viktigt             
att tydliggöra vad jag menat när jag använt mig av ett visst begrepp. Följande ligger som grund                 
för min begreppsförståelse: 
 
Ickekonform könsidentitet, Ickebinär, Intergender, Genderqueer: Begrepp som innefattar        
personer vars kön eller könsidentitet befinner sig utanför den binära uppdelningen av manligt             
och kvinnligt. Det finns personer som identifierar sig som både man och kvinna, personer som               
befinner sig mitt emellan och personer som är bortom kategorierna. Inom dessa begrepp kan              
transpersoner, transsexuella och intersexuella rymmas. Detta skulle dock inte sägas stämma för            
alla av dessa. Det är viktigt att understryka att kön och könsidentiteter som ryms inom dessa                
paraplybegrepp inte på något vis är synonyma eller har några fasta definitioner eller             
gränsdragningar (Bremer, 2011, s. 17).  
 
Könsidentitet har ingenting att göra med sexualitet men föreställningar om sexualitet skapas ofta             
i mötet med personer som överskrider normerna kring kön. En person som kodas som kvinna               
men bär maskulina kläder tolkas exempelvis ofta som homosexuell vilket inte alls behöver             
stämma (Berg & Wickman, 2010, s. 8, Shrankle, 2005, s. 9).  
 
Transperson: Trans är latin för “över/på andra sidan”. Martin Berg och Jan Wickman definierar              
begreppet transperson som någon som är transsexuell, transvestit eller som på annat sätt             
överskrider könsnormerna för manligt och kvinnligt (2010, s. 8). Enligt Signe Bremer (2011, s.              
17-20) används transperson ofta som ett parablybegrepp för transvestism, transsexualism,          
intersex, intergender och genderqueer. Hon betonar dock att många transsexuella inte anser sig             
vara transpersoner, till exempel identifierar sig många som korrigerats till kvinna för just kvinna              
och inte som transperson. Av den anledningen inkluderar jag ej transsexuella när jag använder              
begreppet transperson. Ej heller inkluderar jag intersex då det kan vara viktigt att skilja på trans                
och intersex. Enligt Intersex Society of North America identifierar de flesta intersex-personer sig             
som man eller kvinna och ej som transpersoner (Intersex Society of North America, FAQ,              
2016-05-17). 
 
Intersexualism/Intersex/Intersexuell: Berg och Wickman (2010, s. 8) definierar intersexuell som          
person med anatomi som medicinskt eller anatomiskt inte kan kategoriseras som antingen kvinna             
eller man. Enligt Bremer (2011, s. 18) innefattar intersex personer med medfödda atypiska             
könskaraktäristika, alltså kroppsliga könsliga variationer. 
 
Transsexuell: Transsexuella kan definieras som de som fötts med felaktigt biologiskt kön där             
vissa väljer att genomgå könskorrigeringar (Ref XX). Bremer (2011, s. 19) menar dock att det               
finns en problematik i att uttrycka sig som att någon blivit fullständigt felkönad då detta skulle                
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innebära att det kvinnliga och manliga könet är oförenliga och förenklar synen på könsidentitet              
som antingen fullständigt manlig eller fullständigt kvinnlig. Vissa transsexuella vill ej heller            
kategoriseras som transsexuella på grund av ordets belastade historia.  
 
Transvestit: Person som ibland, ofta eller alltid väljer att klä sig som annat kön än den förväntas                 
göra (Bremer, 2011, s. 18). 
 
Cisperson: Cis är latin för “samma sida”. En cispersons sociala och biologiska kön är på samma                
sida som dess juridiska kön. Dess könsidentitet samstämmer med normen för att vara kvinna              
eller man. Bremer (2011, s. 20) menar att ordet cementerar en dikotomi mellan att vara cis eller                 
att vara trans och använder istället begreppet linjärt kön. Ordet cis används i denna studie endast                
som en indikator på huruvida läromedel kommunicerar avsteg ifrån den förgivvettagna           
heteronormativa könsuppdelningen.  
 
Queer: Inom akademisk forskning kan queer definieras som ett paraplybegrepp som berör            
ovanstående grupper såväl som homosexuella, bisexuella och pansexuella. Begreppet är dock           
rörligt och kan i en bred definition innebära allt som anses avvika från normer (Berg &                
Wickman, 2010, s. 8-15). Enligt Ambjörnsson (2006, s. 8) kan queer definieras på en mängd olika                
sätt beroende på vem du frågar, bland annat som en teori om sexualitet och normalitet eller som                 
en form av aktivism. Det finns alltså ingen exakt definition av begreppet, vilket även är en queer                 
poäng i sig, men det rör sammanfattningsvis frågor om kön, sexualitet, normalitet och politisk              
aktivism.  
 
Pansexuell: RFSL definierar begreppet som “Förmågan att attraheras sexuellt av personer oavsett            
kön. Ordet pan antyder att det finns ett spektrum av kön och inte bara två som ordet bi i                   
bisexuell antyder” (RFSL, FAQ, 2016-05-19).  
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras utbildningsvetenskaplig forskning om förtryckande normbildning,         
såväl övergripande som inriktad specifikt på normer kring kön och sexualitet. Denna studie har              
inte sexualitet som fokus och jag vill poängtera vikten av att särskilja sexualitet och könsidentitet,               
då dessa aspekter av en människas identitet ofta blandas ihop. Dock granskar studier om              
sexualitetsnormer heteronormen och rör sig på så vis inom samma fält som studier om              
könsnormer. Därtill är forskning om normbildning av kön och könsidentitet inom           
undervisningsinnehåll begränsad, vilket gör studier av sexualitetsnormer den närmaste relevanta          
forskningen att presentera. 

Queerpedagogiska strategier för antiförtryckande utbildning 

Det är inte en lätt sak att skapa förutsättningar för likabehandlande och antidiskriminerande             
undervisning som ger alla elever samma förutsättningar. Försök till detta görs dock på många              
olika sätt. I Kumashiros verk Troubling Education från 2002 diskuterar han för- och nackdelar med               
olika strategier som pedagoger använder för antiförtryckande arbete i skolan. Han har delat in              
dessa strategier i fyra olika kategorier: Utbildning för den Andra, Utbildning om den Andra, Utbildning               
som är kritisk till privilegier och andragörande och Utbildning som förändrar studenter och samhället. Med den                
Andra menas den som andrafierats, alltså blivit kategoriserad som avvikande och därigenom utsätts             
för förtryck av dem som tillhör normen. Andrafiering skapar ett “vi” och “dem” där de som                
tillhör normen är “vi” och har tolkningsföreträde och makt över de som kategoriseras som              
“dem”. 

Utbildning om den Andra 

Lärare kan välja att lyfta fram marginaliserade grupper i undervisningen som en metod för att               
motbevisa stereotypa föreställningar som eleverna möter i film, media, sin omgivning och så             
vidare. Det är viktigt att eleverna får mötas av undervisningsinnehåll med bred representation av              
olika sätt att vara och leva på. Att ge kunskap om grupper som annars osynliggörs har därför en                  
stark poäng, menar Kumashiro. Det kan dock finnas problem med denna typ av strategi. Dels               
innebär att kunskapa om en viss grupp att andragöra den ytterligare genom att lyfta fram den                
som avvikande. Bilderna som förmedlas blir även ofta förenklade och kan få det att framstå som                
att personer som tillhör en viss grupp är likadana och delar erfarenheter. I själva verket finns inga                 
tydliga distinktioner mellan vem som tillhör vilken grupp och på vilket sätt. Precis som              
Anzaldúas (1999) skriver är det omöjligt att innesluta människor i fasta kategorier. Dessutom får              
ofta de som tolkas tillhöra en viss grupp agera ambassadörer och berätta om “sin grupp” som att                 
de erfarenheterna skulle vara allmängiltiga. Detta ökar andrafieringen och tydliggör ett “vi” och             
“dem” (Kumashiro, 2002, s. 39-44). 

Utbildning för den Andra 

De typer av insatser som Kumashiro kategoriserar in som utbildning för den andra är de som                
riktar sig mot elever som tillhör förtryckta grupper. Det kan exempelvis handla om specifika              
matematikgrupper för flickor som är tänkta att stärka flickors intresse för matematik, eller             
stödgrupper för HBTQ-elever. Det är viktigt att skolpersonal reflekterar kring vilka elever som             
finns på skolan och vad utsatta elever kan behöva för stöd och insatser. Det kan vara stärkande                 
för dessa att finna stöd och trygghet i dem med liknande erfarenheter. Det finns dock problem                
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med denna typ av insatser som att utmarkerandet av vissa elever och förväntan på att de har                 
vissa behov kan öka andrafieringen, och elda på stereotyper (som att flickor har svårt med               
matematik). Det blir även svårt med själva uppdelningen. Vem tillhör gruppen och vem gör inte               
det - och vem avgör? Att exempelvis skapa insatser för att stärka flickor kan då innebära en                 
oönskad exkludering av en elev som är osäker i sin könsidentitet (Kumashiro, 2002, 32-39).  

Utbildning som är kritisk till privilegier och andragörande 

Pedagogiska strategier som faller inom denna kategori är de som fokuserar på kunskap om              
normer snarare än normavvikarna. Fokus blir att undervisa i vilka maktstrukturer som påverkar,             
inordnar och begränsar människor för att öka förståelse för att, och varför, vissa har mer makt                
än andra. Någonting som ofta saknas i denna typ av undervisning kan, enligt Kumashiro, vara               
bristen på kontextualisering. Kunskap om strukturer behöver kompletteras med kunskap om att            
strukturer fungerar situationellt och att det som är sant i ett sammanhang inte behöver stämma i                
ett annat. Strategierna av denna typ kan även innebära en viss förenkling av hur grupper påverkas                
av förtryck och missar att faktorera in människors individuella upplevelser av strukturpåverkan.            
Två personer som förtrycks på liknande sätt kan bära på två helt olika upplevelser av det                
(Kumashiro, 2002, s. 44-50). 

Utbildning som förändrar studenter och samhället 

I denna sista kategori ryms pedagogik som tar utbildning som är kritisk till privilegier och               
andragörande vidare till aktion. Kumashiro menar att samhället inte kan nå förändring om             
undervisningen av ungdomar slutar vid att ge dem kunskap om förtryck. Eleverna måste även              
fundera över hur de själva är del av förtrycket och hur de behöver ändra sitt eget sätt att tänka                   
och handla. Denna inriktning sluter sig till performativitetens betydelse och lägger stark vikt vid              
hur språket påverkar människors handlingsutrymme. Eleverna behöver lära sig att vilka ord de             
väljer påverkar andra människor, ibland på ett negativt sätt. Kumashiro menar att denna typ av               
utbildning kan innebära en personlig kris för eleverna då det är jobbigt att upptäcka sin egen del i                  
förtryck, vilket kan leda till en aversion mot undervisningen snarare än en vilja att förändra               
(Kumashiro, 2002, s. 50-70). 

Heteronormativitet som utgångspunkt i svenskt undervisningsinnehåll 

Det heteronormativa budskapet finns också som ett mantra i bakgrunden (Eilard, 2008, s. 325). 

Citatet ovan är från Angerd Eilards (2008) avhandling Modern, svensk och jämställd. Eilard visar att               
heteronormen har präglat innehållet i läseböcker för skolans tidigare år såväl vid grundskolans             
införande som vid tiden då studien genomfördes. Heteronormen har tagit sig nya uttryck då              
samhällets ideal och idéer förändrats men likväl ej avtagit (s. 422-423). Någonting som har              
förändrats är böckernas heterogenitet. Läseböckerna som inledningsvis var enhetliga i sitt           
innehåll har kommit att präglas av en större heterogenitet av diskurser med tiden. Författaren              
menar att böckernas innehåll präglas av rådande samhällsnormer och till viss del anpassas efter              
förändringar i samhället men att delar av innehållet lever kvar från äldre diskurser och traditioner.               
Det finns idag “rester” kvar idag från de allra tidigaste läseböckerna samtidigt som de byggts på                
med uttryck för nya idéströmningar (s. 414-419).  
 
En annan studie som visar på heteronormens präglan på svenskt undervisningsinnehåll är Eva             
Bolanders (2009, s. 184-187) avhandling Risk och bejakande - Sexualitet och genus i sexualupplysning och               
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sexualundervisning i TV. Bolander konstaterar att heteronormen är tydligt skönjbar i TV-program            
för sexualundervisning. De subjektpositioner, alltså möjliga identiteter att inta, som skapas           
genom programmen är främst “tjejer” och “killar” och dessa förväntas ha skilda infallsvinklar             
och intressen. Detta enligt den heterosexuella matrisen där flickor och pojkar antas vara de              
naturliga könen som är motsatser och förväntas åtrå varandra . Över lag finner Bolander att               
heterosexualitet är någonting som inte namnges medan homosexualitet presenteras under          
särskilda rubriker, även om det finns undantag som att heterosexualitet i ett av programmen tas               
upp som diskussionsämne. Författaren menar att praktiken att lyfta ut någonting som ett särskilt              
ämne eller tema innebär ett särskiljande som kan vara problematiskt (ibid, s. 175-182).  
 
Den komplexitet som Bolander pekar på, där återskapande av förtryckande normer görs trots att              
förmedlarnas intention är en likabehandlingssträvan bort från dessa, visar sig även i Ylwa Li              
Hast och Anna T. Danielssons observationsstudie av gymnasielärare från 2016. Li Hast och             
Danielsson framhåller att de observerade lärarna tenderade att förmedla heteronormativa          
följemeningar med sin undervisning i sexualkunskap. Detta trots att intentionen var att frångå             
heteronormen (s. 33-34). Författarna belyser att den svenska kursplanen i biologi idag fordrar att              
eleverna lär sig diskutera normer kring sexualitet, vilket ställer krav på lärare att undervisa om               
andra sexualiteter än den heteronormativa (ibid, s. 21). Dock görs detta i observerade fall till stor                
del utifrån utgångspunkten att närvarande elever är heterosexuella och att HBTQ-personer är            
avvikande och befinner sig utanför klassrummet. Heteronormen ifrågasätts inte i undervisningen           
i någon betydande utsträckning, utan fokus ligger främst på normavvikarna i studerade fall (ibid,              
s. 33-34). 

Queerteori i läromedelsstudier 

Läromedelsstudier med queerteoretiska perspektiv som analysingång har fått genomslag under          
2000-talet. I studien Queering high school biology textbooks av Francis S. Broadway och Vicky L.               
Snyder (2004, s. 1) menar författarna att queerteori erbjuder användbara perspektiv för            
granskning av normer i läromedel. I den studien granskas heteronormativitet i beskrivningar av             
sexualitet i åtta läroböcker i biologi för high school i USA. Resultatet visar att fem av åtta                 
läromedel endast tar upp heterosexualitet som sexualitet och i de tre böcker som även tar upp                
homosexualitet så görs detta enbart under de avsnitt som beskriver AIDS (ibid, s. 9). En annan                
läromedelsanalys med utgångspunkt i queerteori är Jesse Bazzul och Heather Sykes (2011, s. 17)              
studie The secret identity of a biology textbook: Straight and naturally sexed. Studien visar att en utbredd                 
lärobok i biologi i Ontario, USA, i sina beskrivningar av kön förhåller sig normativt binär och                
därigenom exkluderar transpersoner, transsexuella och andra personer som faller utanför den           
“mytiska” binära uppdelningen av kön. 

Tidigare kandidat- och examensarbeten  

Det finns en rad kandidat- och examensarbeten som studerar normbildning av kön och             
sexualitet, utifrån queerteoretiska perspektiv, i svenska läromedel för biologi och          
samhällskunskap. Nedan presenteras en del av dessa för att visa på studiens relevans i relation till                
tidigare läromedelsanalyser inom fältet.  
 
Heteronorm som utgångspunkt är ett genomgående resultat i tidigare studier av           
biologiläromedel. Anna Hessels studie från 2015 visar på konsekvent osynliggörande av           
ickebinära kön i sex läromedel i biologi för år 4-6 (s. 39). Detta styrks av Amanda Nordenbergs                 
(2015, s. 24-25) kvalitativa studie av tre läromedel i biologi för år 4-6 som visar detsamma. Ett                 
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exempel Nordenberg ger är att endast två biologiska kön nämns och att dessa bestäms som att                
alla flickor har snippor och att alla pojkar har snoppar. Normativa beskrivningar av kön följer               
med upp i grundskolans senare år enligt Susanne Andersson, Kajsa Burge och Johanna             
Söderhagens studie från 2013. Den visar på att biologiläromedel för högstadiet till viss del              
omnämner transpersoner och transsexuella men att beskrivningarna är begränsade och till viss            
del felaktiga. Transpersoner beskrivs i studerade läromedel som personer som går från det ena              
binära könet till det andra. Författarna efterlyser beskrivningar av kön som befinner sig mitt              
emellan eller utanför den binära uppdelningen (s. 34-36). 
 
Gällande undervisningsinnehåll för ämnet samhällskunskap visar befintliga studier på liknande          
trender som inom biologin. I en studie från 2014 visar Mikaela Larsson i en diskursanalys av ett                 
aktuellt läromedel i samhällskunskap för år 4-6 att könsnormativa porträtteringar till stor del             
förmedlas och att queera perspektiv utelämnas (s. 34-36). Terése Engman, Helene Eriksson,            
Karin Eriksson bekräftar denna bild i sin studie från 2014 som visar att transpersoner utelämnas               
i flera granskade läromedel i samhällskunskap för år 4-6 (s. 28).  
 
De studier som gjorts visar alltså på att heteronormativitet är ett dominerande perspektiv som              
genomsyrar undervisningsinnehållet i svenska skolor. En betydande del av de läromedelsanalyser           
som genomförts är kvalitativa och fokuserar på ett fåtal specifika läromedel. Det finns en              
avsaknad av övergripande kvantitativa studier. Det saknas även studier som helt fokuserar på             
kön och könsidentitet. De flesta studier som gjorts fokuserar på sexualitetsnormer i första hand,              
varpå denna studie ämnar rikta fokus på tvåkönsnormen specifikt för att kvantitativt undersöka             
hur representationen ser ut för ickebinära i svenskt undervisningsinnehåll idag.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Det akademiska intresset för transidentiteter har ökat märkvärt de senaste åren, framför allt inom              
humaniora men även inom samhällsvetenskapen (Bremer, 2011, Sanger, 2010). Tam Sanger           
(2010) skriver att människors könsidentitet och sexualitet har blivit allt mer flytande och att den               
mest inflytelserika sociologiska forskningen inte uppfattat och intresserat sig för detta. Sanger ser             
detta som en begränsning av fältet då dessa perspektiv både kan bredda teoretiseringen av kön               
och genus och inkludera ett bredare spektrum av individer. Vidare menar författaren att det finns               
ett sociologiskt behov av att framföra de allt mer synliga trans-narrativen vilket i sin tur möjliggör                
känsla av representation och ökat handlings- och deltagarutrymme för dessa individer (Sanger,            
2010, s. 159). 
 
Denna studie har i enlighet med Sanger (2010, s. 159) utgångspunkten att det finns ett behov av                 
breddning i syn på kön inom den samhällsvetenskapliga forskningen och betonar behovet av             
synliggörande av ickebinära perspektiv. Jag har valt att göra detta inom den            
utbildningsvetenskapliga diskursen. Utifrån forskningen som visar på en ökad variation i hur             
människor identifierar sitt kön var min utgångspunkt i denna studie att detta borde påverka              
vilken kunskap som förmedlas om kön och könsidentitet i grundskolan. När vi har ett varierat               
elevunderlag sett till såväl biologiskt kön som inneboende och socialt kön utgår jag ifrån att vi                
inte längre kan erbjuda utbildning som endast presenterar de två normativa könen. I skolans              
antidiskriminerande och inkluderande uppdrag är en bred förståelse för kön nödvändig. 

Queerteori 

Queerteori är en samling teorier som förenas av ett subversivt, kritiskt perspektiv vilket             
ifrågasätter förgivettagna föreställningar om kön genus och sexualitet. 
 

Kärnan i queerteorin utgörs av en kritisk analys av antagandet att en viss relation mellan de tre                 
faktorerna kön, genus och sexuellt begär är självklar, enhetlig och “naturlig” (Berg & Wickman,              
2010, s. 10). 

 
Queerteoretiker söker förståelse för hur kön, genus och sexualitet hänger ihop och påverkar vårt              
mänskliga “varande” och handlingsutrymme i samhället. Ofta undersöks vad som utgör det            
“normala” och vad som anses socialt, kulturellt och diskursivt godtagbart och ger            
tolkningsföreträde (Berg & Wickman, 2010, s. 10-12. Ambjörnsson, 2006, s. 35).  
 
Diskursen är i grunden politisk då den strävar mot ett vidgande av sociala och kulturella ramverk.                
Fokus ligger dock inte på att endast uppmärksamma strukturell diskriminering och synliggöra            
queera perspektiv. Enligt Berg & Wickman betonar Warner (1993/2004) att queerteori inte syftar             
till att undersöka queer utan att skapa en teori som är queer i sig (Berg & Wickman, 2010, s.                   
10-12).  
 
Teoribildningen har vuxit fram ur poststrukturalism, feministisk teori och det amerikanska           
forskningsfältet lesbian and gay studies under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet.             
Feministisk teori och lesbian and gay studies har mötts av kritik för att inte tillräckligt ifrågasätta                
den förtryckande majoritetskulturen och normaliteten. Queerteori formulerades som en reaktion          
på detta. Den tar intellektuella avstamp i filosofiska frågor om kön och sexualitet som utmanar               
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uppdelningar av exmpelvis homosexualitet- och heterosexualitet på de sätt som gjorts inom            
dessa diskurser  (Berg & Wickman, 2010, s. 20-21).  
 
Ur denna teoribildning har normkritiken vuxit fram i Sverige under 2000-talet.  

Heteronormativitet och performativitet 
En viktig del av queerteori är begreppen heteronormativitet och performativitet.          
Heteronormativitet innebär normer om kön, genus och sexualitet. Inom queerteori framhålls att            
heterosexualitet är socialt och kulturellt konstruerat på samma sätt som genus är. Begreppet             
används för att beskriva de samhällsstrukturer (innefattat sociala och kulturella koder och            
handlingar) som upprätthåller heterosexualitet, med två olika kön som åtrår varandra, som            
naturligt, åtråvärt och självklart. Fokus ligger på de normer som konstituerar detta snarare än              
enskilda personers handlingar (Ambjörnsson, 2006, s. 51-53). Heteronormen innefattar alltså          
normer kring kön, föreställningen om en naturlig heterosexualitet bygger på föreställningen om            
en naturlig tvåkönsnorm. 
 
Performativitet är ett begrepp som kopplas samman med Judith Butler. Butler menar att det inte               
endast är människors handlingar som påverkar vår sociala verklighet utan att även språket har en               
förändrande effekt. Detta är en del av det som kallas för performativitet (Butler, 1999[1990], s.               
147). Vad vi säger får konsekvenser. Exempelvis påverkar språket starkt vår könsliga            
identitetsutveckling. När barnmorskan uttalar orden “det blev en pojke” så är detta en             
performativ handling vilken leder till en rad performativa handlingar i barnets liv, baserade på              
könsbestämningen, som formar barnets identitet. Hur barnet könsbestäms påverkar exempelvis          
hur barnet kommer att tilltalas, vad som kommer att förväntas av det och så vidare. Detta                
påverkar i sin tur hur barnet handlar för att sammanfalla med sin könsidentitet. Butler menar att                
det inte finns någonting inneboende kvinnligt eller manligt, utan att vår könsidentitet är politisk              
och uppstår av ständigt upprepade handlingar (ibid). Ambjörnsson menar dock att           
heteronormativitet inte endast är tvingande och upprepande utan att normsystemet kan           
förändras inom sig självt. När vi bryter mot normerna för kvinnligt och manligt beteende så               
uppstår förändringar i regelverken. Detta gäller exempelvis ickebinära personer, då de tydligt            
bryter med de kulturellt bestämda kategorierna (Ambjörnsson, 2006, s. 136-137).  
 
Men brytande mot normer kan innebära risker för individen. Michel Foucault (1975, s. 177-184)              
är känd för sina teorier om normer och hur normbrytande leder till social och strukturell               
bestraffning vilken ämnar upprätthålla en ordning. Foucault menar att det inte krävs specifika             
aktörer som utför bestraffning för att vi ska hålla oss till en social ordning, det som verkar är de                   
oskrivna regler - alltså normer - som alla behöver förhålla sig till för att vara en fungerande                 
samhällsmedlem. Enligt Margaret A. McLaren finns det stark feministisk kritik mot Foucault            
som består i att hans förklaring av normer och bestraffning är deterministisk och ger föga               
utrymme för förändring. Det som Ambjörnsson skriver, om att heteronormativitet erbjuder           
förändring i uppbrytandet av regelverken, kan tänkas en mer optimistisk syn på att en mindre               
hierarkiserad ordning är möjlig att skapa. Enligt det synsättet har vi möjlighet att stå upp mot                
förtryck genom att bryta mot normer och således flytta gränserna för vad som är socialt               
acceptabelt. McLaren menar att den feministiska kritiken mot Foucault riktas mot att just denna              
optimism saknas, att hans beskrivning av social disciplinering lämnar läsaren med hur saker och              
ting är och inte hur de kan förändras. Själv tolkar hon Foucault som att det finns utrymme i hans                   
texter för motstånd mot maktstrukturer. Hon menar att Foucault skriver om frihet som en              
förutsättning till makt, om att om ingen frihet är möjlig så finns inte makt utan endast dominans.                 
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Detta kan tolkas som att det finns en rörlighet i systemen där både frihet och motstånd mot                 
rådande makt möjliggör förändring (Foucault, 1975, McLaren, 2002, s. 48-50).  
 
Liksom Butler menar att språket förändrar vår sociala verklighet var ytterligare en utgångspunkt i              
denna studie att läromedel är performativa och ligger till grund för en mängd performativa              
handlingar i klassrummen som kommer att forma eleverna. De ord, den information, som             
böckerna förmedlar har en påverkan på barnens tanke- upplevelse- och handlingsutrymme. Det            
är därför direkt relevant att studera vilket innehåll som barnen får möta.  

Intersektionell normkritisk pedagogik 

När vi idag sätter queerteori i ett skolsammanhang landar vi i normkritik. Normkritisk pedagogik              
kan sägas ha utvecklats utifrån hållningen att förändring av normer är möjlig, åtminstone ämnar              
den medvetengöra aktörer inom skolan kring vilka normer de påverkas av och verkar igenom.              
Janne Bromseth och Frida Darj medförfattade och sammanställde 2010 en bok om normkritisk             
pedagogik där de beskriver teoribildningens framväxt i Sverige under 2000-talet. Queerteori i            
skolkontext är ungt. Bryson och de Castells myntade begreppet queerpedagogik 1993 men det             
var inte förrän 2004 som begreppet användes för första gången i den svenska metodboken              
Någonstans går gränsen av Rindå och Edemo för RFSL Stockholm. Efter detta spreds queera              
perspektiv på utbildning för att, inspirerat av queerteori, undersöka hur normer och makt             
samverkar och skapar ojämna förhållanden i skolan. Senare har även intersektionella perspektiv            
inkluderats i queerpedagogiken. Ett intersektionellt perspektiv innebär kunskap om hur fler           
maktstrukturer än kön och sexualitet samverkar och påverkar varandra. Till exempel har hudfärg,             
funktionalitet, klass och etnicitet liksom kön och sexualitet inverkan på personers           
identitetsutveckling och position i samhället. Någon som är transsexuell, homosexuell,          
ekonomiskt utsatt och svart har till exempel andra förutsättningar än någon som är transsexuell              
men välbärgad, heterosexuell och vit. Det går därför inte att särskilja kunskap om normer och               
makt gällande kön och sexualitet från andra maktrelationer. Bromseth och Darj var med i den               
arbetsgrupp som kom att mynta begreppet normkritisk pedagogik, utifrån dessa intersektionella           
perspektiv på normer och maktrelationer i skolan (Bromseth & Darj, 2010, s. 12-14).  
 

Diskriminering föds ur föreställningar om vad som kan betraktas som normalt. I diskussioner i              
arbetslag och elevgrupper kan vi medvetengöra dessa föreställningar genom att inta ett            
normkritiskt perspektiv (Eek-Karlsson & Elmeroth, 2012, s. 125). 

 
I enlighet med det som Lotta Eek-Karlsson och Elisabeth Elmeroth skriver är en av              
utgångspunkterna i denna studie att de som verkar inom skolan behöver kritiskt granska de              
normer som finns inom verksamheten för att kunna motverka diskriminering. Utifrån detta            
perspektiv går det att diskutera varför denna studie tittar efter det som bryter mot normer               
snarare än att fokusera på normerna i sig, alltså att ickebinära uttryck eftersöks snarare än uttryck                
för heteronormen. Dock kan argumenteras för att detta är samma sak. Genom att fokusera på               
förekomsten av normavvikande kön synliggörs hur starka normerna är kring kön. 

Transgenderstudier 

Bremer (2011) utgår i sin avhandling Kroppslinjer ifrån forskningsfältet transgenderstudier som           
hon menar är en gren ur queerteori som specifikt fokuserar på erfarenheter, praktiker, identiteter              
fenomen och kroppar som anses bryta mot de västerländska normerna för manligt och kvinnligt.              
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Vidare skriver Bremer att forskningsfältet varit begränsat i Sverige och mycket av den teori som               
utvecklats kommer ifrån angloamerikanska studier (s. 30-31). Forskning som behandlat          
transsexualism och transpersoner har mötts av kritik för att objektifiera fokuserade grupper            
genom ett strukturellt fokus på makt och konstruktioner snarare än upplevda erfarenheter ifrån             
personer i fråga. Transgenderstudier bör enligt denna kritik innehålla berättelser där           
transpersoner och transsexuella står i subjektsposition. Författaren lyfter även fram vikten av att             
som forskare diskutera sin egen maktposition i förhållande till studien (s. 30-33).  
 
Utgångspunkten i denna studie är att kvantitativt kartlägga en del av Sveriges            
undervisningsinnehåll. Min avsikt är dock inte att ta mig tolkningsföreträde kring vad detta i              
realiteten innebär för fokuserade grupper. Jag utgår inte ifrån att denna studie kan svara för               
upplevda erfarenheter av att vara transperson, transsexuell eller intersexuell i svenska           
grundskolor idag. Som person med linjärt kön besitter jag själv inga erfarenheter av att leva som                
ickebinär och avser därför att endast förhålla mig övergripande till ämnet. Jag inser             
problematiken med att någon i min position “talar för andra”. Risken blir att jag som               
privilegierad indelar människor i kategorier och teoretiserar kring deras livssituation. Min           
bedömning är dock att maktstrukturer i läromedel behöver synliggöras även om denna typ av              
studie inte kan bidra med det som Transgenderstudier gör. 
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Metod 

Urval 

Studiens övergripande syfte var att synliggöra huruvida svenskt undervisningsinnehåll i          
grundskolan representerar andra kön och könsidentiteter än de binära. Läromedel kan vara en             
tydlig indikator på vilket innehåll som behandlas i svenska skolor, varför en läromedelsanalys             
genomfördes. Denna utfördes genom att undersöka hur stor representation av ickebinära kön            
som förekom i utvalda delar av läromedel som givits ut för år 4-9 i biologi och samhällskunskap                 
sedan 2003. Biologi och samhällskunskap är de ämnen vars centrala innehåll i grundskolans             
kursplaner tydligast kräver genomgång av identitets- och könsrelaterade frågor, och valdes därför            
ut som fokuserade ämnen. Religionskunskap ska enligt styrdokumenten också innehålla frågor           
om flickor och pojkars identiteter och jämställdhet men har ett moraliskt diskussionsfokus            
snarare än ett informativt. Då studien kvantitativt skulle undersöka vilken information           
läromedlen förmedlar snarare än vad de erbjuder för diskussionsunderlag valdes religion bort.  
 
Studien avgränsades vidare genom fokusering på de delar av böckerna som rörde frågor om              
sexualkunskap, identitet, könsroller, relationer, jämställdhet och mänskliga rättigheter i enlighet          
med de delar av kursplanernas centrala innehåll som bedömdes kan förväntas behandla kön och              
könsidentiteter. Detta utvecklas mer under materialavsnittet (Skolverket, 2011).  

Metod för datainsamling  

Kvantitativ textanalys 

Läromedelsanalysen utgjordes utav en kvantitativ textanalys. För att synliggöra förekomsten av           
ickebinära kön utfördes en innehållsanalys. Innehållsanalys har använts sedan 1700-talet för att            
kvantitativt undersöka innehåll i ett större underlag text. Det kunde då gälla undersökande av              
budskapet i religiösa sånger. Idag kan det gälla allt från vilka ord som används i nyhetsmedia till                 
att räkna företeelser i en viss tv-serie. Bergström och Boréus (2012, s. 50-59) förklarar              
innehållsanalys som en kvantifierad mätning eller räkning av företeelser eller förekomster i texter,             
men menar att den även kan definieras vidare; som att innehållsanalysen innefattar alla             
systematiska sätt att beskriva text. Det finns olika typer av innehållsanalyser, kvantitativa och             
kvalitativa. Kvalitativa analyser syftar till de analyser som inte handlar om att räkna eller mäta               
men kan även innefatta fall då kvantifieringar görs men en djupare analys krävs av innehållet. För                
denna studie var syftet att undersöka representation i ett brett urval vilket gjorde kvantitativ              
innehållsanalys till en passande metod. Även inom kvantitativ innehållsanalys finns ett flertal            
tillvägagångssätt. Att räkna ord är en metod som kan göras så väl datoriserat som manuellt för att                 
exempelvis undersöka vilka ord som används i de tidningsartiklar som blir populära och lästa.              
Eftersom studiet av förekomsten av ickebinära uttryck i min mening inte enkelt kan kodas med               
vissa specifika ord valde jag istället att använda mig av metoden: Kvantifiering av olika slags enheter                
med olika syften. Bergström och Boréus exemplifierar denna metod med studier som har gjorts för               
att undersöka hur underrepresenterade vissa grupper var i TV på 1980-talet. Teorin var att detta               
berodde på att dessa personer värderas lägre i samhället. På samma sätt ämnade jag undersöka               
huruvida personer med ickebinära kön var underrepresenterade i svenska läromedel genom att            
räkna hur många gånger de omnämns i materialet (Bergström & Boréus, 2012, s. 50-59).  
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Genomförande 
Kvantifiering av olika slags enheter med olika syften 

Jag valde alltså att använda mig av en metod som innebar en kvantifiering av olika slags enheter                 
med olika syften - eller räkning av företeelser. Enheterna som räknades var företeelsen             
“omnämnande av ickebinära kön” med syftet att undersöka huruvida ickebinära är           
underrepresenterade i materialet (Bergström & Boréus, 2012, s. 50-53).  
 
För att tematisera och specificera metoden formulerade jag tre underkategorier som eftersöktes            
inom företeelsen ickebinära kön: 

 Omnämnande av transsexualism  
 Omnämnande av intersexualitet 
 Omnämnande av annat ickebinärt kön eller könsuttryck 

 
Att välja transsexualism som en kategori under ickebinärt kön är inte oproblematiskt med tanke              
på att transexuella som har transformerat ofta identifierar sig som sitt korrigerade kön och inte               
som en transperson - exempelvis som kvinna och inte transkvinna (Bremer, 2011, s. 17-18).              
Dessa personer bör därför kunna räknas in i det binära könssystemet i de fall då de helt                 
identifierar sig som antingen kvinna eller man. Dock genomgår dessa personer vid något tillfälle i               
livet en konflikt kring sin könsidentitet vilken kräver korrigering och skulle på så vis kunna               
räknas som ickebinär eller föredetta ickebinär. Jag har valt att inkludera transsexualism på den              
grunden.  
 
Intersexualism har valts som underkategori då den per definition innebär en avvikelse från den              
biologiska definitionen av att medicinskt vara antingen man eller kvinna. Dock finns det många              
intersexuella som inte på något sätt uppfattar sig själva som ickebinära, det är inte i alla fall som                  
intersexualismen innebär en könslig korrigering eller identitetsmässig förändring eller konflikt          
(Intersex Society of North America, FAQ, 2016-05-17).  
 
Med annat ickebinärt kön eller könsuttryck menas omnämnande av möjlig identitet, person eller             
fenomen som inte direkt kan kategoriseras in som normmässigt kvinnligt eller manligt. För att              
räknas som ickebinärt omnämnande krävdes att någonting uttalat stack ut från normen för             
kvinnligt och manligt. Att avgöra huruvida någonting sticker ut ifrån normen innebär en             
subjektiv tolkning. Enligt Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena           
Wängnerud (2012) går den kvantitativa innehållsanalysen inte att separera från ett           
tolkningselement då de enheter som mäts först måste tolkas för att kunna kategoriseras och              
räknas. Därför belyser författarna vikten av att formulera tolkningsregler som tydliggör hur            
innehållet ska klassificeras. En konkretisering av analysen innebär ökad reliabilitet av studien. De             
tolkningsregler jag satte upp var följande: 
 

● Omnämnande av transsexualism räknas om begreppet används eller om texten          
uttryckligen beskriver eller porträtterar personer som anser sig vara födda i fel kön. 

● Omnämnande av intersexualism räknas om begreppet används eller om texten          
uttryckligen beskriver eller porträtterar personer som har ett kön som medicinskt varierar            
från kvinnligt eller manligt. 

● Omnämnande av annat ickebinärt kön eller könsuttryck räknas om texten ger uttryck för             
att andra könsidentiteter eller könsuttryck är möjliga att inta än de binära (transsexualism             
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och intersexualism uträknat). Exempel på detta är användandet av pronomenet hen eller            
omnämnande eller portätterande av transpersoner eller transvestiter. Även användandet av          
ordet cisperson/er räknas, då ordet antyder att det finns de som ej är cispersoner och               
signalerar en medvetenhet hos författarna. Likaså begreppet pansexuell då det myntats för            
att det finns ett spektrum av kön och inte endast två, som ordet bisexuell antyder.  

● Om inget annat kön eller könsuttryck än manligt eller kvinnligt uttalat omnämns antas             
texten förmedla en normativ bild av kön. Inget omnämnande innebär alltså           
ickerepresentation. Detta kan kritiseras som ett normativt antagande där ickebinära måste           
sticka ut för att existera. Dock antas, med tanke på det heteronormativa binära             
könssystemet, att kvinnligt och manligt är norm och att om inget annat framskrivs så står               
detta oemotsagt.  

 
Om någon av ovanstående delar av företeelsen “omnämnande av ickebinärt kön” förekom i             
texterna räknades det som utslag i innevarande underkategori. Efter genomförd räkning           
sammanställdes huruvida kategorierna fått utslag och i så fall i hur många gånger.  
 
Nedan följer ett exempel på hur jag räknat omnämnanden i ett stycke ur Titano - Biologi av Anders                  
Henriksson (2015, s.171): 
 

Vad är HBTQ? 
HBTQ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. 

Transpersoner identifierar sig med det andra könet än det kön som bestämdes            
vid födseln. Några gör detta ibland och andra gör det alltid. Som transperson kan man               
vara hetero-, homo- eller bisexuell. Man kan kalla sig transperson om man t.ex. är              
transsexuell eller transvestit. 

Om man är transsexuell upplever man att man har ett annat kön än sitt              
biologiska. Någon har t.ex. sagt “Jag är en kvinna instängd i en mans kropp”. Varje år                
byter ca 10 svenskar kön genom operation för att komma till rätta med sin identitet.  

Som transvestit vill man ibland eller alltid ha det motsatta könets kläder, frisyr             
osv. Till skillnad från transsexuella upplever inte transvestiter sig ha ett annat kön än det               
biologiska. För en transvestit handlar det om att ge uttryck för en ny könsroll och inte                
om att byta kön. 

Queer är ett begrepp som används på lite olika sätt. Man kan t.ex. kalla sig queer                
om  man inte vill sorteras in  i en speciell grupp när det gäller sexuell identitet. 

 
Sammanställning: 
Transsexualitet: 3 
Intersex: 0 
Annat ickebinärt uttryck: 13 
 
Det som understrukits är specifika begrepp. Texten som följer begreppen räknades som samma             
omnämnande då det är en utveckling av begreppet snarare än att den omnämner någonting nytt.               
Dock räknas begreppen varje gång de används som en indikator på i vilken utsträckning de               
omnämns.  
 
Detta svarade på frågeställningen: I vilken utsträckning representeras andra kön, könsidentiteter och            
könsuttryck än de binära i det undervisningsmaterial som elever idag möter i grundskolan? Utslagen              
diskuterades sedan utifrån de teoretiska utgångspunkterna för att svara på frågeställningen:           
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Exponerar materialet eleverna för möjligheten att identitetsutvecklas i enlighet med sitt kön och sin könsidentitet               
som ickebinär? 

Material 

Det material som studerades var alla läromedel i biologi och samhällskunskap för år 4-9, som               
rörde fokusområdena sexualkunskap, identitet, könsroller, relationer, jämställdhet och mänskliga         
rättigheter och fanns i Blåsenhusbibliotekets utvalda utbud på övervåningen vid Uppsala           
Universitet. De böcker som stod tillgängliga på övervåningen var de som utgivits sedan 2004.              
Dessa läromedel var ett urval av de nyare böcker som används ute i skolorna. De var även de                  
som lärarstudenter vid tillfället med lätthet hade tillgång till och mötte under sin utbildning vid               
universitetet. Utifrån detta gjordes antagandet att de tillgängliga läroböckerna hade inflytande           
över blivande lärares normbildning och en högre sannolikhet att köpas in än andra läromedel när               
studenterna blivit verksamma pedagoger. Bibliotekets utvalda läromedel hade således en hög           
relevans för studien. 
 
Anledningen till att år 4-9 valdes ut som fokuserad målgrupp var främst för att jag utbildar mig                 
till grundlärare för år 4-6 och ville fokusera på de åldrar för vilka jag är specialiserad. År 4 sattes                   
även som nedre gräns då sexualkunskap inte förekommer som centralt innehåll i ämnet biologi              
förrän i år 4. Studien fokuserade alltså på år 4-6 men även 7-9 då dessa år ska innehålla en                   
fördjupning av undersökningens fokusområden. Det var därför intressant att titta på hur            
förekomsten av företeelsen “omnämnande av ickebinära kön” förhöll sig i såväl ett grundare             
material för år 4-6 som ett fördjupat för år 7-9 (Skolverket, 2011). 

Fokusområden 

Enligt kursplanerna i Lgr 11 ska eleverna i år 4-6 börja diskutera frågor som rör kön och                 
identitet. Om ickebinära kön och könsidentiteter ej på annat sätt representeras i undervisningen             
gjorde jag antagandet att dessa företeelser åtminstone bör förekomma i innehåll rörande            
sexualkunskap, identitet, könsroller, relationer och jämställdhet. Därför valdes detta innehåll ut           
som fokusområden för den kvantitativa studien. Gällande centralt innehåll för samhällskunskap           
så ska frågor om identitet, könsroller, relationer, jämställdhet och mänskliga rättigheter behandlas            
redan i år 1-3. För att avgränsa studien gjordes dock avvägningen att eftersom detta inte               
omnämns som innehåll för biologiämnet förrän i år 4-6, och min specialisering är just år 4-6,                
valdes de tidigare åren bort. Dock inkluderades mänskliga rättigheter som fokusområde då detta             
behandlar människors lika värde oavsett kön (Skolverket, 2011).  

Bortfallsanalys 

De böcker som valdes till datainsalingen var elevböcker med texter riktade till eleverna.             
Arbetsböcker eller lärarhandledningar analyserades ej. Endast de senaste upplagorna av samma           
verk studerades. När det fanns såväl böcker för varje årskurs som en bok med alla tre                
årskursböcker samlade i en studerades antingen varje stadiebok för sig eller samlingsboken. Av             
de upplagor som innehöll flera böcker med olika teman, exempelvis en bok om djur & natur och                 
en om människan, valdes de böcker som handlade om just människan.  
 
Det kan tyckas svårt att kvantitativt avgöra vilka avsnitt i läromedlen som rör fokusområdena,              
många avsnitt i böckerna behandlar säkerligen dessa frågor mer eller mindre utan att de är ett                
uttalat tema. För att öka studiens reliabilitet har dock avsnitt valts ut utefter deras rubriker i                
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innehållsförteckningen. Endast innehållsförtecknade rubriker med tydligt innehåll av något         
fokusområde behandlades i analysen. Under analysens gång upptäckte jag dock att           
könskromosomer, som spelar in på vilket medicinskt kön barnet får, ej behandlas under             
avsnitten om sexualkunskap utan under avsnitt om genetik i biologiböckerna för år 7-9. Då              
textavsnitten rörande könskromosomer bedömdes viktig för analysen (de rör definitioner av           
kön) inkluderades dessa specifika avsnitt, trots att dess rubriker i innehållsförteckningen inte            
tydligt signalerade något av fokusområdena.  
 
I ett första steg analyserades alltså innehållsförteckningen och om inget fokusområde tydligt            
framkom i denna kunde boken inte analyseras vidare och räknades som nollrepresentativ. I nästa              
steg studerades de avsnitt i böckerna som innehöll fokusområden.  
 
Ett problem jag stötte på var att jag påbörjade min analys utefter dessa kriterier innan jag gjort en                  
sammanställande räkning av hur många böcker som fanns inom varje ämnes- och            
årskurskategori. Detta ledde till en förskjutning i materialet där analyserade läromedel i            
samhällskunskap för högstadiet blev betydligt fler än de i övriga tre kategorierna.            
Analysunderlaget är således inte jämnt fördelat över ämnena vilket skulle kunna innebära att             
analysen för samhällskunskap för högstadiet är mer heltäckande än i de övriga kategorierna. Det              
kan dock vara så att fler böcker skrivs i samhällskunskap för de högre åren och att antalet böcker                  
i varje kategori är representativ för det underlag som producerats de senaste 12 åren.  

Studerade läromedel 

De läromedel som studerades var följande: 
 
Samhällskunskap 4-6 
Antal böcker: 5 
Antal böcker med fokusområden: 3 
Böcker utan fokusområden: 

 Samhälle idag 6, Karin Wergel & Kaj Hildingson, Natur & Kultur, 2007 
 Samhället, Johan Eriksson, Bonniers, 2005 

Böcker med fokusområden: 
 Upptäck samhälle, Göran Svanelid, Liber, 2014 
 Samhälle 6 SO.S, Ulla M. Andersson, 2014 
 Sh Samhällskunskap 4-6, Hans Almgren, 2015 

 
Samhällskunskap 7-9 
Antal böcker: 16 
Antal böcker med fokusområden: 13 
Böcker utan fokusområden: 

 Samhällsboken om Sverige - en basbok, Ingemar Öberg, Bengt Tollstadius, Petra Axheimer, 
Lund : Studentlitteratur, 2006 

 Samhälle idag 8 Fokus, Karin Wergel & Kaj Hildinson, 2012 
 8 Samhälle PRIO, Lars-Erik Bjessmo, David Isaksson, Lars Nohagen, Sanoma Utbildning,           

2012 
Böcker med fokusområden: 

 Samhällskunskap, Erik Nilsson, Sture Långström, Göran Svanelid, Gleerups, 2004 
 Samhälle SO Direkt Ämnesboken, Lars Erik Bjessmo, Bonniers, 2005  
 Impuls Samhälle 1-3, Göran Körner, Lars Lagheim, Anna Fridén, Natur & Kultur, 2009 
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 Kompakt samhällskunskap, Erik Nilsson, Sture Långström, Göran Svanelid, Gleerups 2010 
 Samhälle idag 7 Fokus, Kaj Hildingson, Karin Wergel, Maria Willebrand, Natur och Kultur,             

2011 
 7 Samhälle PRIO, Lars-Erik Bjessmo, David Isaksson, Lars Nohagen, Sanoma Utbildning,           

2011 
 Samhällskunskap B åk 7-9, Frank Lundberg & Lars Olsson, Interskol, 2011 
 So.S Samhälle ämnesboken, Ulla M. Andersson, Per Ewert, Uriel Hedengren, Liber 2012 
 Samhälle idag 9 Fokus, Karin Wergel & Kaj Hildinson, Natur & Kultur 2013 
 9 Samhälle PRIO Lars-Erik Bjessmo et al., Sanoma Utbildning 2014 
 Samhällskunskap 7-9, Martin Turesson, Karin Wakeham, Jan Wiklund, Capensis, 2014 
 Sh Samhällskunskap 7-9 Utkik, Christina Friborg, Anna Holmlin-Nilsson, Henrik         

Isaksson, Monika Linder, Gleerups, 2014 
 Struktur Samhällskunskap 7-9, Lars-Olof Karlsson, Gleerups, 2015 

 
Biologi 4-6 
Antal böcker: 4 
Antal böcker med fokusområden: 4 

 Upptäck - Människan, kropp och hälsa, Inga Hansen Puke & Kerstin Naenfeldt, Liber, 2010 
 Puls - Biologi - Människan, grundbok, Gitten Skiöld, Natur och Kultur, 2012 
 Bi Biologi 4-6 Utkik, Maria Kanstedt-Rylander, & Karin Andersson, Gleerups. 2014 
 Boken om Biologi, Hans Persson, Liber, 2014 

 
Biologi 7-9 
Antal böcker: 5 
Antal böcker med fokusområden: 5 

 PULS Biologi, Berth Andréasson, Natur & Kultur, 2011 
 Biologi Direkt, Jarmo Kukka & Carl Johan Sandberg, Sanoma Utbildning, 2012 
 Biologi Spektrum, Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand, Liber, 2013 
 Biologi light Spektrum, Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand, Liber, 2013 
 Titano - Biologi, Anders Henriksson. Gleerups, 2015 

Reflektion över metoden 

Någonting som blev tydligt under arbetets gång var att metoden hade kunnat förtydligas innan              
analysen genomfördes. Då jag inte utgick ifrån en specifik modell för hur omnämnanden ska              
räknas avgjorde jag själv vad som räknades som omnämnande. Detta tedde sig oproblematiskt             
gällande avgörande av huruvida omnämnande förekom eller inte, dock var det svårt att avgöra              
hur många gånger omnämnandena skulle räknas. Exempelvis kunde samma begrepp återfinnas i            
samma mening, frågan blev om detta skulle räknas som samma omnämnande - på så sätt som                
efterföljande beskrivning gjorde - eller om det skulle räknas som två skilda omnämnanden. Jag              
valde att räkna det som skilda omnämnanden då jag gjorde bedömningen att frekvensen av ett               
ord kan indikera hur mycket fokus som läggs på begreppet. Dock kan detta te sig problematiskt i                 
förhållande till att begreppsbeskrivningar inte räknats som egna omnämnanden utan räknats in            
under sitt begrepp. Detta kan ses som ett reliabilitetsproblem. Det kan emellertid sägas att              
studiens slutsatser inte är avhängiga en exakthet i räkning. Även om problematiken påverkar             
analysens reliabilitet har metoden valts för att visa på en trend, vilken skulle göras tydlig även om                 
vissa omnämnanden hade räknats annorlunda. 
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Sammanfattning 

En kvantitativ innehållsanalys gjordes på läromedel för år 4-9 i biologi och samhällskunskap             
utgivna efter 2004 och som fanns i sortimentet på Blåsenhusbiblioteket vid Uppsala Universitet.             
Det som undersöktes var antal förekomster av företeelsen “omnämnande av ickebinärt kön”            
med underkategorierna: omnämnande av transsexualism, omnämnande av intersexualism och         
omnämnande av annat ickebinärt kön eller könsuttryck. Räknade resultat diskuterades utifrån           
studiens teoretiska utgångspunkter. De delar i läromedlen som granskades var de som            
behandlade fokusområdena: sexualkunskap, identitet, könsroller, relationer, jämställdhet och        
mänskliga rättigheter.  
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Resultat och analys 

Studiens forskningsfrågor ämnade svara på i vilken utsträckning, andra kön, könsidentiteter och            
könsuttryck än de binära verkar representeras och möjliggöras i det material som elever idag              
möter i undervisningen. I den kvantitativa innehållsanalysen av materialet framkom en rad            
intressanta resultat som svarar på dessa frågor. I detta avsnitt presenteras resultaten och             
tillhörande utvecklade analys ämnesvis för år 4-6 respektive 7-9. 

Läromedel i Samhällskunskap för år 4-6 

Samhällskunskapsböckerna för mellanstadiet visade ett nollresultat. På 115 analyserade sidor          
återfanns inget omnämnande av ickebinära kön. Ingen av de tre analyserade böckerna signalerar             
således att det finns andra könsidentiteter eller uttryck att inta än de binära. Det nämns heller                
aldrig att det finns anatomiska variationer från manligt och kvinnligt kön. Det finns gott om               
exempel i samtliga läromedel på formuleringar som cementerar idén om att det endast finns              
flickor och pojkar, även i de avsnitt som handlar om diskriminering och mänskliga rättigheter -               
likt följande utdrag:  
 

Diskriminering är att behandla vissa människor sämre än andra därför att de är annorlunda på               
något sätt. Det kan gälla hudfärg, språk, religion, sexuell läggning eller att man är flicka eller                
pojke (Svanelid, 2014, s. 41). 

 
Det är ingen skillnad mellan flickor och pojkar. Alla har samma rättigheter (Almgren, 2015 s.               
84). 
 
Det ska inte spela någon roll om man är fattig eller rik, utbildad eller inte, kvinna eller man 
(Andersson, 2014, s. 40). 

 
I dessa citat har författarna valt att bestämma diskrimineringsgrunden kön som “flicka eller             
pojke”, “kvinna eller man”. På vissa ställen i texterna lämnas dock diskrimineringsgrunden kön             
öppen: 

 
Diskriminering betyder när någon behandlar någon annan på ett nedsättande vis på grund av              
kön, sexuell läggning, religiös tro eller hudfärg (Andersson, 2012, s. 71). 

 
I detta fall är det möjligt för läsaren att tolka in fler kön än manligt eller kvinnligt som möjliga,                   
vilket är en mer korrekt formulering av denna diskrimineringsgrund om en gör gällande att alla               
kön ska omfattas av lagen. Dock räknades detta inte i analysen som ett uttryck för möjliggörande                
av ickebinärt kön då meningen inte tydligt bryter mot den heteronormativa tvåkönsnormen och             
således troligen läses som att kön betyder just “kvinna eller man”. Formuleringen ses således inte               
som problematisk men har ej räknats som utslag i analysen. Någonting som kan anses              
problematiskt är däremot osynliggörandet av diskrimineringsgrunden “könsöverskridande       
identitet eller uttryck”. Inget av läromedlen tar upp denna grund i avsnitt som behandlar              
diskriminering. 
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Läromedel i Samhällskunskap för år 7-9 

Vad gäller läroböckerna i samhällskunskap för högstadiet återfanns omnämnanden i cirka hälften            
av böckerna. 6/13 böcker innehåller uttryckta variationer av de binära könen. Av de 367              
studerade sidorna räknades 52 omnämnanden, varav ett inom kategorin transsexualitet, ett inom            
kategorin intersex och resterande 50 inom kategorin annat ickebinärt kön eller könsuttryck.  
 
Läroplan  Boktitel  Utgiven  Förlag  Sidantal  Transsex.  Intersex  Övr. ickebinärt 

Lpo 94 
Samhällsboken om Sverige - en     
basbok  2006 

Lund :  
Studentlitteratur  -  -  -  - 

Lgr 11  Samhälle idag 8, Fokus  2012  Natur & Kultur  -  -  -  - 
Lgr11  8 Samhälle PRIO  2012  Sanoma Utbildning  -  -  -  - 
Lpo 94  Samhällskunskap  2004  Gleerups  4  0  0  0 

Lpo 94 
Samhälle SO Direkt   
Ämnesboken  2005  Bonniers  31  0  0  0 

Lpo 94  Impuls Samhälle 1-3  2009  Natur & Kultur  59  0  0  0 
Lpo 94  Kompakt samhällskunskap  2010  Gleerups  7  0  0  5 
Lgr 11  Samhälle idag 7, Fokus  2011  Natur & Kultur  30  0  0  0 
Lgr 11  7 Samhälle PRIO  2011  Sanoma Utbildning  55  0  0  3 
Lgr11  Samhällskunskap B åk 7-9  2011  Interskol  8  0  0  0 
Lgr11  So-S Samhälle, Ämnesboken  2012  Liber  35  0  0  0 
Lgr11  Samhälle idag 9, Fokus  2013  Natur & Kultur  12  0  0  0 
Lgr11  9 Samhälle PRIO  2014  Sanoma Utbildning  46  0  0  23 
Lgr11  Samhällskunskap 7-9  2014  Capensis  17  1  0  1 
Lgr11  Sh Samhällskunskap 7-9, Utkik  2014  Gleerups  39  0  0  13 
Lgr11  Struktur Samhällskunskap 7-9  2015  Gleerups  21  0  1  5 
      Summa:  364  1  1  50 
 
Fyra av böckerna gavs ut när Lpo 94 var gällande, av dessa innehåller endast ett läromedel                
uttryck för ickebinära kön. Av resterande nio böcker, som utgivits sedan 2011, saknar fyra helt               
omnämnanden medan de andra fem tillsammans innehåller 47. I de material som givits ut sedan               
2014 finns utslag i samtliga. Detta tyder på att representationen har ökat de senaste åren, dock                
inte särskilt gällande transsexualism och intersexualism. Någonting som är tydligt i samtliga            
läromedel med utslag är dock att de omnämnanden som görs finns inom speciella avsnitt som               
behandlar HBTQ-frågor. I den löpande texten i resterande delar av kapitlen signaleras ej att det               
finns annat än kvinnor och män. Exempel på detta kan vara: 
 

Man får inte kränka eller behandla en individ annorlunda för att han/hon avviker från normen               
(Turesson et al., 2014, s. 13). 
 
Kön; att någon är kvinna eller man (Linder et al., 2014, s. 84). 
 
Kvinnor och män är olika - denna skillnad syns redan på kroppen (Bjessmo et. al., 2014, s. 16). 

 
Hur du upplever ditt kön påverkar dina identiteter. Mycket av det som upplevs som skillnader               
mellan pojkar och flickor är skillnader som är skapade av samhället. Man talar om genus eller                
könsroller (Turesson et al., 2014, s. 11). 
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I det sista stycket diskuteras upplevelse av kön, genus och könsroller. Dock nämns endast pojkar               
och flickor som möjliga kön. Tvåkönsnormen utmanas på så vis inte, trots att innehållet med               
enkelhet skulle tillåta det. 

Läromedel i Biologi för år 4-6 

I biologiböckerna för mellanstadiet är representationen i princip lika låg som i samhällsböckerna             
för samma ålder. Endast ett av fyra läromedel innehåller omnämnanden; två stycken i kategorin              
annat ickebinärt kön eller könsuttryck. De återfanns i följande sammanhang (räknade begrepp            
understrukna): 
 

Det finns ännu fler normer i samhället. om familjen om vilken färg huden har, om tro, om                 
sexualitet. Du kanske har hört ordet jämlikhet? Det ordet handlar om normer på ett sätt. Om                
att alla ska få vara de de är utan att behandlas annorlunda på grund av det. I Sverige har vi lagar                     
som säger att det är olagligt att bli behandlad på ett dåligt sätt på grund av kön, könsidentitet                  
eller könsuttryck, etnisk tillhörighet eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell         
läggning eller ålder. De lagarna kallas för diskrimineringslagarna och har en speciell            
ombudsman, DO (Rylander & Andersson., 2014, s. 163). 
 

Orden könsidentitet och könsuttryck tas alltså upp i sammanhanget; diskrimineringsgrunderna.          
Dock görs ingen utveckling av vad könsidentitet eller könsuttryck innebär. Den mellanstadieelev            
som läser stycket får således ingen förklaring till vad olika könsidentiteter eller könsuttryck kan              
innebära.  
 
Liksom i samhällskunskapsböckerna finns en rad exempel på hur tvåkönsnormen fastställs. Här            
följer några exempel: 
 

Könsorganen är olika hos de båda könen men de har också flera likheter (Rylander &               
Andersson, 2014, s. 148). 
 

“De båda könen” talar om att det endast finns två kön. 
 
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 (ibid, s. 160) 
 

“Vilket av de två könsorgan du har” uttalar att de biologiska kön som är möjliga att ha är de                   
binära och att eleven kan ha antingen eller. Intersexuella elever är således exkluderade och              
osynliggjorda. Eventuellt kan en läsa in i den sista meningen att ens sociala kön är mer öppet då                  
hur en känner sig och beter sig innebär ett visst handlingsutrymme. Det skrivs dock ingenting               
om att det finns variationer av sociala kön och att ens sociala kön exempelvis kan avvika från ens                  
biologiska. Meningen kan således tolkas som fullt i enlighet med tvåkönsnormen där författarna             
helt enkelt skiljer på socialt och biologiskt kön.  
 

Både flickor och pojkar kan bli irriterade och “konstiga i humöret” i puberteten (Hansen Puke               
& Naenfeldt, 2010, s. 76). 
 

Meningen gör gällande att de som genomgår puberteten uteslutande är flickor och pojkar. 
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Kvinnans könsorgan bildar ägg… Mannens könsorgan bildar spermier (Rylander & Andersson,           
2014, s. 157). 

 
Detta kan tyckas självklart för en biologibok att fastställa. Dock finns det många i Sverige som                
denna fakta inte stämmer in på. Det kan exempelvis röra sig om transsexuella kvinnor som ej har                 
livmödrar eller kvinnor med någon typ av intersexuellt tillstånd som innebär avsaknad av             
äggstockar och livmoder. Ingen av böckerna nämner att undantag förekommer. 

Läromedel i Biologi för år 7-9 

Vad gäller biologiböckerna för högstadiet återfanns omnämnanden i samtliga fem. Totalt           
studerat sidantal är 164 på vilka omnämnanden görs sammanlagt 55 gånger. Läromedel inom             
denna kategori har således högst täthet av omnämnanden per sida. Om antal omnämnanden slås              
ut på antal sidor finns i dessa läromedel ett var tredje sida. Detta kan jämföras med övriga                 
kategorier där samhällskunskap för år 4-6 innehåller 0 omnämnanden per 115 sidor,            
samhällskunskap för år 7-9, utslaget, innehåller ett omnämnande per sjunde sida och biologi för              
år 4-6 innehåller ett omnämnande per 27e sida. Dock gör sig samma princip gällande i               
biologiböckerna för högstadiet som i övriga kategorier; nämligen att när ickebinära kön            
synliggörs så är det under specifika avsnitt som behandlar HBTQ. I den övriga texten ses               
exempel på återskapandet av tvåkönsnormen liksom följande stycken: 
 

Tjejer och killar kan ha sex med varandra, men det kan lika gärna vara killar med killar och                  
tjejer med tjejer (Henriksson, 2015, s. 160). 
 

Homosexualitet möjliggörs i detta stycke, men inte fler än två kön.  
 

Både flickor och pojkar är välkomna till ungdomsmottagningen (Andréasson, 2011, s. 231).  
 

Det står samma bubbla som det sistnämnda citatet att en kan vända sig till RFSL om en har                  
funderingar kring könsidentitet. Författarnas medvetenhet kring varierade könsidentiteter ter sig          
således tvetydig. På sidan efter detta följer en normativ, binär beskrivning om mannens och              
kvinnans könsorgan där undantag ej nämns. Anatomiska beskrivningar utan omnämnande av           
undantag från tvåkönsnormen gäller för samtliga läromedel i biologi för högstadiet. Liksom i             
samhällsböckerna finns det avsnitt som behandlar ickebinära kön men vad gäller beskrivning av             
den kvinnliga och manliga könsanatomin nämns ej att könsvariationer existerar. 

 
Biologi 7-9  Boktitel  Utgiven  Förlag  Sidantal  Transsex.  Intersex  Övr. ickebinärt 
  PULS Biologi  2011  Natur & Kultur  23  2  1  8 

  Biologi Direkt  2012 
Sanoma 
Utbildning  54  4  0  4 

  Biologi Spektrum  2013  Liber  31  3  0  9 
  Biologi light Spektrum  2012  Liber  24  2  0  6 
  Titano - Biologi  2015  Gleerups  32  3  0  13 
      Summa:  164  14  1  40 
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Någonting särskilt märkvärt med biologiläromedlen är att intersexualitet endast omnämns vid ett            
tillfälle i en av böckerna. Kategorin intersex hade endast två utslag i hela studien, ett inom                
samhällskunskap och ett inom biologi. En förväntan var att biologiböckerna skulle ta upp             
intersexualitet i högre utsträckning än samhällsböckerna eftersom tillstånden är medicinska.          
Detta stämde inte. Dock tar biologiböckerna upp transsexualitet i betydligt högre utsträckning än             
vad samhällsböckerna gör. Utslaget var 14 i biologi kontra ett i samhällskunskap för             
omnämnande av transsexualitet.  

Generella resultat 

De omnämnanden som gjordes av ickebinära kön, könsidentiteter och könsuttryck i läromedlen            
var framför allt i form av begreppsbeskrivningar, och till viss del samhällsfakta, av begrepp som               
transpersoner, transsexuella och HBTQ. Flera av dessa beskrivningar var onyanserade eller rent av             
felaktiga. Ett exempel på detta är följande citat taget ur Jarmo Kukka & Carl Johan Sandbergs                
bok Biologi Direkt från 2012: 
 

HBT är en förkortning för homosexuella, bisexuella och transsexuella personer (Jarmo Kukka            
& Carl Johan Sandberg, s. 230). 

 
Faktagranskningen av läromedlet har missat att T i HBT ej står för transsexuella utan för               
transpersoner (RFSL, FAQ, 2016-05-19). Ett annat exempel är följande stycke: 
 

Transpersoner identifierar sig med det andra könet än det kön som bestämdes vid födseln.              
Några gör detta ibland och andra gör det alltid. Som transperson kan man vara hetero-, homo-                
eller bisexuell. Man kan kalla sig transperson om man t.ex. är transsexuell eller transvestit              
(Henriksson, 2015, s. 171). 
 

Det är en felaktighet att transpersoner som grupp identifierar sig som det motsatta könet än sitt                
födelsekön. Som tidigare angett ryms en mängd variationer könsidentiteter i begreppet. 
 
Vidare återfanns i texterna inga omnämnanden i form av personberättelser eller           
personbeskrivningar som avvek från tvåkönsnormen. Andra kön möjliggörs inte heller i den            
löpande texten i form av det könsneutrala pronomenet hen. En av böckerna innehåller ordet hen,               
samhällskunskapsboken för år 7-9; Samhälle PRIO (Bjessmo, 2014). Begreppet användes dock           
endast i ett avsnitt avsatt för beskrivning av HBTQ och HBTQ-frågor.  
 
En jämförelse kan göras mellan hur sexualitet har börjat beskrivas i böckerna och hur kön               
beskrivs. Det finns exempel på hur sexualiteter i de moderna läromedlen inte framhålls som att               
heterosexualitet är norm och att det finns homo-, och bisexuella som avviker från detta. Istället               
beskrivs sexualitet som att det finns de som är heterosexuella, de som är bisexuella och de som är                  
homosexuella - som att det inte finns någon inbördes rangordning - likt detta exempel: 
 

Tjejer och killar kan ha sex med varandra, men det kan lika gärna vara killar med killar och                  
tjejer med tjejer (Henriksson, 2015, s. 160). 

 
Det finns en normativ underton i detta citat om att tjejer och killar är de som i första hand har                    
sex med varandra. Dock beskrivs det som att sex mellan samkönade är lika självklart. I               
beskrivningar av flickor och pojkar, deras pubertet och anatomiska kön, finns inga liknande             
normkritiska formuleringar om att det finns de som är flickor, de som är pojkar och de som är                  
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ingetdera eller mitt emellan. Det ter sig tvetydigt att läroboksförfattarna visar medvetenhet om             
att det finns barn med andra kön och könsliga identiteter men sedan själva inte inkluderar dessa i                 
resterande text.  
 
Ingen av böckerna innehåller begreppet pansexuell. De olika sexualiteter som beskrivs är just             
heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet. Ofta hänger de avsnitt som behandlar detta           
ihop med den del av texten som tar upp transpersoner och transsexuella, vilket faller sig naturligt                
när begreppet HBTQ, som ofta nämns, är en förkortning för såväl homosexualitet, bisexualitet             
som trans och queer. I sammanhanget kan dock tyckas dubbelt att i samma andetag beskriva               
trans och queer som en utesluter dessa grupper ur beskrivningen av sexualitet. Detta kanske kan               
förklaras med att akronymen HBTQ i sig inte innehåller ett P för pansexualitet och att det                
sistnämnda begreppet ännu inte fått tillräcklig spridning. Kvarstår gör dock problematiken i att             
de personer som ej identifierar sig som varken flicka eller pojke i litteraturen inte inkluderas i                
definitionerna av möjliga sexualiteter. Om homo-, hetero- och bisexuella blir kära i flickor,             
pojkar eller både och - vem blir då kär i eleven som är ickebinär? 

Sammanfattade resultat 

Studien visar över lag ett lågt utslag av omnämnanden av ickebinära kön, könsidentiteter eller              
könsuttryck i läromedlen, även om representationen verkar ha ökat de senaste åren. De             
omnämnanden som görs finns under särskilda avsnitt. Med enstaka undantag signaleras inte            
någon annanstans i texterna att andra könsidentiteter eller uttryck är möjliga att inta. Den mest               
osynliggjorda gruppen är intersexuella som endast omnämns vid två tillfällen, i två av 30              
läromedel. 
 
Förutom detta är det mest noterbara med studien den tydliga ickerepresentation som gör sig              
gällande i läromedlen för mellanstadiet. Inom biologi återfanns endast två omnämnanden i fyra             
läromedel och inom samhällskunskap är nollrepresentationen fullständig. I princip alla          
omnämnanden som görs finns således inom läromedlen för år 7-9. 
 
Studiens frågeställningar besvaras enligt följande: 

 I vilken utsträckning representeras andra kön, könsidentiteter och könsuttryck än de binära i det              
undervisningsmaterial som elever idag möter i grundskolan? 

 
För mellanstadiet är representation av ickebinära kön nästintill obefintlig i de analyserade            
läromedlen. Böcker för högstadiet innehåller bättre representation, framför allt inom ämnet           
biologi. De omnämnanden som görs förhåller sig dock avsides beskrivningar av de binära könen              
och i begränsade delar av texterna.  
 

 Exponerar materialet eleverna för möjligheten att identitetsutvecklas i enlighet med sitt kön och sin              
könsidentitet som ickebinär? 

 
Materialet i sig självt ger små möjligheter för ickebinära elever att identitetsutvecklas i enlighet              
med sitt kön likvärdigt sina binära kamrater. Om varierade kön, könsidentiteter och könsuttryck             
omnämns är det nästan endast som avvikande sätt att vara under särskilda avsnitt.  
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Diskussion 

Studiens resultat stämmer väl överens med tidigare forskning som visat på att heteronormativa             
perspektiv fortfarande genomsyrar undervisninginnehållet i den svenska skolan. Resultaten         
stärker slutsatserna i tidigare kandidatarbeten som visat på att ickebinära kön endast omnämns i              
särskilda avsnitt i böcker för år 7-9 och helt utesluts i läromedel för år 4-6 (Andersson, Burge                 
och Söderhagen, 2013, Hessel, 2015, Larsson, 2014, Engman, Eriksson och Erikssons, 2014,            
Nordenberg, 2015) Det har idag börjat göra sig känt att barn med ickebinära kön, könsidentiteter               
och könsuttryck i hög utsträckning lider av psykisk ohälsa till följd av stigmatisering,             
osynliggörande och kränkningar (Ungdomsstyrelsen, 2010. Shankle, 2006. Rankin & Beemyn,          
2012). Det går att förstå att detta inte börjar först på högstadiet. Att barn inte utbildas i att det                   
finns olika könsliga möjligheter, där alla finner sig representerade, i tidigare år ter sig därför               
problematiskt. Frågan är varför läromedlen inte innehåller ickebinära uttryck för år 4-6. Möjligen             
anser läromedelsproducenter att könsliga variationer är icke-relevant för barn som ej nått            
puberteten. En alternativ tolkning är att läroboksförfattarna tror att dessa koncept är för             
svårgreppbara för yngre elever. En tredje tolkning är att författarna saknar normkritiska            
analysverktyg. För den som arbetar med barn kan det tyckas anmärkningsvärt att någonting som              
är så förknippat med en ung människas identitetsutveckling som kön, kommer som            
utbildningsinnehåll först när barnen når en högre ålder. Barnens könsliga identitetsutveckling           
pågår hela livet, redan från förväntningar, tilltal och bemötanden som individen möter som             
spädbarn (Butler, 1999[1990]). Enligt Ungdomsstyrelsen (2010) leder det osynliggörande som          
unga transpersoner utsätts för till psykisk ohälsa. Det stör barnens identitetsutveckling att som             
unga känna att de inte förstår vem de är. Att börja diskutera könsidentitet för andra än flickor                 
och pojkar först på högstadiet är således alldeles för sent. 

Förutom att elevernas könsliga identitetsutveckling hindras av osynliggörandet spelar         
icke-representationen in på skolornas möjlighet att skapa en trygg miljö för alla elever. Både              
Skolverket och Ungdomsstyrelsen har gått ut med att normkritisk pedagogik är viktig att arbeta              
med för att skolorna ska lyckas med sitt likabehandlingsarbete (Skolverket, Förskolans och skolans             
värdegrund, 2011, s. 18-20, Ungdomsstyrelsen, 2010, s. 12). Normkritisk pedagogik skulle i            
sammanhanget innebära ett kritiskt förhållningssätt till, och ett granskande av, heteronormen och            
därigenom tvåkönsnormen. Eleverna behöver lära sig att ifrågasätta normer kring kön och förstå             
att de själva kan bidra till förtryck i sina handlingar och sitt språk. Detta har alltså ännu inte fått                   
resonans i läromedlen som produceras. Det kan sägas även för de läromedel som innehåller              
omnämnanden, då de håller sig informativa till frågan i särskilda avsnitt snarare än att              
genomgående förhålla sig kritiska till tvåkönsnormen. Detta skulle kunna vara ett resultat av det              
som Eilard (2008) skriver om att vissa traditioner kvarstår som rester i de nya läromedel som                
produceras och byggs på med nya diskurser. I detta fall följer traditionella beskrivningar av kön               
med i läromedlen samtidigt som nya perspektiv tillförs. Dock görs inte en fullständig             
ombearbetning i vilken materialet anpassas genomgående efter nya rådande diskurser. Gamla och            
nya diskurser återfinns således sida vid sida, trots att de i detta fall inte harmonierar med                
varandra. Vidare visar de särskilda HBTQ-avsnitten som omnämner ickebinära kön visserligen           
på en ambition att inkludera kön utanför tvåkönsnormen men utförandet innebär ett oreflekterat             
andrafierande. Detta i enlighet med Hast och Danielssons (2016) beskrivning av lärares            
intentioner kontra omedvetna heteronormativa följemeningar. Intentionen finns, men resultatet         
blir inte det tänkta. Som Bolander (2009) skriver om att heterosexualitet inte uttalas medan andra               
sexualiteter tematiseras och särskiljs i TV-program i sexualkunskap förmedlas de binära könen            
som normativ utgångspunkt i läroböckerna, medan ickebinära nästan uteslutande synliggörs som           
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avvikande. Om en för in dessa särskilda HBTQ-avsnitt i Kumashiros fyra strategier för             
antiförtryckande utbildning skulle de hamna under kategorin utbildning om den Andra. Texterna            
uttrycker att det finns de som avviker från normen gällande könsidentitet, vilket innebär viss              
representation, men dessa inkluderas inte i övriga definitioner av kön. Författarna har således             
inte, i enlighet med Kumashiros fjärde kategori utbildning som förändrar studenter och samhället,             
anpassat språket för att förändra de performativa normativa språkliga strukturer som är del i det               
förtryck som trans-, queer och intersexpersoner utsätts för (Kumashiro, 2001). Att endast utbilda             
om könsliga variationer bidrar utifrån detta perspektiv till viss del till fortsatt andrafiering och              
bidrar på så sätt inte tillräckligt till ett normkritiskt tänkande - och i förlängningen ett               
antiförtryckande handlande.  
 
Men oavsett om utvecklingsområden finns i de läromedel som innehåller omnämnanden så visar             
dessa ändå exempel på någon form av strategi för antiförtryckande utbildning, vilket är bättre än               
ingen alls. Det är inte heller denna studies syfte att komma med svar på hur ickebinära bör                 
inkluderas och representeras i läromedel för grundskolan. Det finns en lång och svår diskussion              
kvar att föra kring detta. Snarare är syftet att peka på hur det ser ut idag. Att frångå                  
tvåkönsnormen i läromedlens hela text skulle innebära stora utmaningar, större än att            
normalisera olika sexualiteter i avsnitt om sexualitet. Liksom Kumashiro menar att det kan finnas              
en aversion för elever att lära sig om hur de själva är del av ett förtryck kan det tyckas väl                    
arbetsamt att förändra språk och definitioner för att inkludera en mindre procent av             
befolkningen i läromedel (Kumashiro, 2001). Det finns dock en diskrimineringslag i Sverige som             
kräver detta och inom skolan kan inkluderings-, likabehandling- och antidiskrimingeringsarbete          
ej leva upp till sitt namn om inte ickebinära perspektiv genomsyrar arbetet. Det som står på spel                 
är människors liv och hälsa.  
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Konklusion 

Att det finns en tydlig underrepresentation av ickebinära kön i dagens läromedel är problematiskt              
på flera olika nivåer. Det handlar dels om individens möjlighet till god könslig             
identitetsutveckling. De intersexuella elever som tar del av detta undervisningsmaterial har           
exempelvis försvinnande liten möjlighet att identifiera sitt kön som likvärdigt andra. Därtill finns             
en utbildningsmässig problematik i att eleverna inte får fullständig kunskap om vad kön är idag               
och hur olika de faktiskt kan se ut. Det kan sägas att böckerna inte uppfyller sitt informativa                 
uppdrag när de exkluderar kunskap om att det exempelvis finns en mängd variationer av              
medicinska och anatomiska kön. Om läraren endast utgår ifrån detta material kommer den             
kunskapen inte att utvecklas hos eleverna. Problematiken resonerar även på skolnivå - skolorna             
är förpliktigade att arbeta antidiskriminerande och behöver utveckla sitt         
antidiskrimineringsarbete för att komma till bukt med de kränkningar som ickebinära får utstå i              
skolan idag. Ickerepresentativa läromedel hjälper ej den utvecklingen framåt. Slutligen kan sägas            
att detta innebär en problematik på samhällsnivå. De normer som förmedlas av            
utbildningsväsendet i grundskolan påverkar elevernas fortsatta förutsättningar i livet. Det är ett            
jämlikhetsproblem att inte alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck ges samma           
möjligheter. 
 
Slutligen kan sägas att den underrepresentation som visat sig tydlig i denna studie tyder på brister                
i skolans demokrati- likabehandlings- och antidiskrimineringsuppdrag vilket behöver        
uppmärksammas. Det som blir intressant att studera härutöver är på vilka sätt detta kan ändras               
och hur personer inom drabbade grupper påverkas. 
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Bilaga 

Boktitel  Utgivningsår  Förlag  Författare  Sidantal  Transsex  Intersex  Övr. ickebin. 

Sam 7-9               
Samhällsboken om Sverige - 
en basbok  2006  Lund Studentlitteratur 

Ingemar Öberg m.fl. 
1  -  -  - 

Samhälle idag 8, Fokus  2012  Natur & Kultur 
Karin Wergel & Kaj 
Hildinson  1  -  -  - 

8 Samhälle PRIO  2012  Sanoma Utbildning 
Lars-Erik Bjessmo 
m.fl.  1  -  -  - 

Samhällskunskap  2004  Gleerups  Erik Nilsson m.fl.  4  0  0  0 
Samhälle SO Direkt 
Ämnesboken  2005  Bonniers 

Lars-Erik Bjessmo 
31  0  0  0 

Impuls Samhälle 1-3  2009  Natur & Kultur  Göran Körner m.fl.  59  0  0  0 
Kompakt samhällskunskap  2010  Gleerups  Erik Nilsson m.fl.  7  0  0  5 
Samhälle idag 7, Fokus  2011  Natur & Kultur  Kaj Hildingson m.fl.  30  0  0  0 

7 Samhälle PRIO  2011  Sanoma Utbildning 
Lars-Erik Bjessmo 
m.fl.  55  0  0  3 

Samhällskunskap B åk 7-9 
2011  Interskol 

Frank Lundberg & 
Lars Olsson  8  0  0  0 

So-S Samhälle, Ämnesboken 
2012  Liber 

Ulla M. Andersson 
m.fl.  35  0  0  0 

Samhälle idag 9, Fokus  2013  Natur & Kultur 
Karin Wergel & Kaj 
Hildinson  12  0  0  0 

9 Samhälle PRIO  2014  Sanoma Utbildning  Lars-Erik Bjessmo  46  0  0  23 

Samhällskunskap 7-9  2014  Capensis 
Martin Turesson 
m.fl.  17  1  0  1 

Sh Samhällskunskap 7-9, 
Utkik  2014  Gleerups 

Christina Friborg 
m.fl.  39  0  0  13 

Struktur Samhällskunskap 7-9  2015  Gleerups  Lars-Olof Karlsson  21  0  1  5 

      Summa:  367  1  1  50 

Sam 4-6               
Samhället  2005  Bonniers  Johan Eriksson  1  -  -  - 

Samhälle idag 6  2007  Natur & Kultur 
Karin Wergel & Kaj 
Hildingson  1  -  -  - 

Upptäck samhälle  2014  Liber  Göran Svanelid  47  0  0  0 
Samhälle 6, SO-S  2014  Liber  Ulla M. Andersson  34  0  0  0 
Sh Samhällskunskap 4-6  2015  Gleerup  Hans Almgren  32  0  0  0 

      Summa:  115  0  0  0 

Bio 7-9               
PULS Biologi  2011  Natur & Kultur  Berth Andréasson  23  2  1  8 

Biologi Direkt  2012  Sanoma Utbildning 
Jarmo Kukka & Carl 
Johan Sandberg  54  4  0  4 

Biologi Spektrum  2013  Liber 
Susanne Fabricius 
m.fl.  31  3  0  9 

Biologi light Spektrum  2012  Liber 
Susanne Fabricius 
m.fl.  24  2  0  6 
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Titano - Biologi  2015  Gleerups  Anders Henriksson  32  3  0  13 

        164  14  1  40 

Bio 4-6               
Upptäck - Människan, kropp 
och hälsa  2010  Liber 

Inga Hansen Puke & 
Kerstin Naenfeldt  8  0  0  0 

Puls - Biologi - Människan, 
grundbok  2012  Natur & Kultur  Gitten Skiöld  8  0  0  0 

Utkik - Bi Biologi 4-6  2014  Gleerups 

Maria 
Kanstedt-Rylander, 
& Karin Andersson  30  0  0  2 

Boken om Biologi  2014  Liber  Hans Persson  8  0  0  0 

        54  0  0  2 
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