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Kapitel 1 Inledning  
Vårt behov av att kategorisera, stereotypisera och kvantifiera människors förmågor, egenskaper och 
läggningar kan tyckas oändligt och för många också naturligt. Vi kan se konstruktioner, utifrån 
exempelvis kön, etnicitet, funktion (psykisk och fysisk), sexualitet och ålder, som något nödvändigt 
för att skapa harmoni och trygghet i samhället, men vi glömmer då att det är lika givet att vi 
rangordnar och hierarkiserar inom kategoriseringssystemet som att själva kategorierna skapas, 
upprätthålls och förstärks. Detta skapar i sin tur förtryck och diskriminering i olika former, vi ser 
det i sexism, homofobi, xenofobi, rasism och förtryck och i behandlingen av människor med 
funktionshinder. Här sker en isärhållning, underordning, exkludering, hierarkisering och 
andrafiering enligt de feministiska, queerteoretiska och intersektionella perspektiv denna uppsats 
bygger på. Queerteorin har ett grundläggande kritiskt förhållningssätt till det normativa, det som 
ofta kallas det “normala”. (Rosenberg 2006, Ambjörnsson 2004 & 2006 och De los Reyes & 
Mulinari, 2005) Rosenberg skriver: 

“Att vara queer är inte, som jag ser saken, en beteckning på någon allmän motståndsidentitet 

som baserar sig på insikten att inte tillhöra samhällets huvudfåra, utan det queera 

förhållningssättet står alltid i relation till den heterosexuella normen som en exkluderande 

princip. Då gäller det köns-(genusidentifikation) och/eller sexualitet. Oftast uppträder dessa 

kategorier tillsammans, men ibland är bristen på samstämmighet mellan kön/genus och 

sexualitet den queera punkten. Detta gäller i synnerhet delar av transidentiteter där kön/genus 

och sexualitet inte automatiskt följer något normativt spår alls.” (Rosenberg 2006, s. 15)  

Queerteorin och dess utveckling i teoribildningen kring intersektionalitet vill frigöra individen från 
kollektiva föreställningar om hur en människa bör vara utifrån de kategoriseringar som sker. 
Queerteoretiker menar att individen fritt och efter eget val ska tillåtas skapa sitt liv utan att 
begränsas av varken den egna gruppens krav på anpassning eller andra människors föreställningar 
om vilka de är. Queerteorin och intersektionaliteten bygger också på Foucaults tolkning av 
diskursbegreppet, frågan om makt är relativ, vilket gör att en individ såväl kan verka som 
överordnad som underordnad, i de olika diskurser hon verkar. (Rosenberg 2006) Rosenberg igen: 

“Individer kan därför vara privilegierade i ett avseende och förtryckta i ett annat.” (Rosenberg 

2006, s. 18) 

En “homosexuell” man kan således vara överordnad i sin könsidentitet men underordnad i sin 
sexuella identitet. Eller en “svart” man kan vara underordnat i sin etniska identitet men överordnad 
i sin könsidentitet. Queerteorin och intersektionalitet har det som kan kallas likhetsfeministiskt 
synsätt kring genus, det vill säga, man tillerkänner inga essentiella egenskapsskillnader mellan de 
biologiska könen man och kvinna (medfödda egenskaper), utan menar att de är socialt konstruerade 
i sin samtid och beroende av den historiska bakgrunden. (Rosenberg 2006) 
  
Sverige har lagstiftning och regelverk som söker minska eller tillintetgöra dessa olika former av 
förtryck och diskriminering. Från såväl riksdag, regering, statliga myndigheter och kommunala 
förvaltningar utgår en mängd skrifter vars mål är att motverka olik behandling av människor. Målen 
bygger på synsättet att alla människor är lika mycket värda, att alla ska ha samma chanser och att 
alla ska bemötas med en grund i tanken om människans okränkbarhet. På lokala arbetsplatser, så 
som en enskild skola, skrivs dokument om handlingsplaner mot mobbning, särbehandling och 
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diskriminering och i skolans fall ger såväl skolans värdegrund, skollagen, läroplaner, kursplaner 
och andra dokument tydliga anvisningar för hur arbetet ska gå till inom skolans verksamhet. 

I den bästa av världar ska verkligheten styras av intentioner i lagstiftning och styrdokument, 
framtagna i demokratiska beslutsprocesser och som bygger på vetenskapliga resultat och beprövad 
erfarenhet. Intentionerna ska genomsyra den verklighet eleverna dagligen möter på sin arbetsplats, i 
skolan. Bemötandet, undervisningen, läromedlen och miljön i skolan ska bygga på tanken om alla 
människors lika värde. Personal i skolan ska ges verktyg och nödvändiga kompetenser för att arbeta 
utifrån skolans värdegrund och läroplanens portalparagraf om ett praktiserat demokratiskt 
förhållningssätt.   

Forskning visar att mycket av undervisningen präglas av de läromedel som används. Läromedlen 
formulerar problemställningar och ger svar på dessa. Läraren som undervisar utgår ofta från 
läromedlets konstruktion av kunskapsområdet som ska studeras. Utifrån detta blir det intressant att 
söka analysera vilken syn på samhället och människan läromedlet, explicit och implicit, ger i sin 
framställning. Detta kommer sedan att påverka läromedlets objekt: lärare och elever. (Selander 
2003) 

Foucault skrev följande, och hans ord kan ses som en ledstjärna för vad uppsatsen ska försöka 
synliggöra:  

"Det är denna fördelning vi måste rekonstruera med vad den innehåller av sådant som sägs och 

sådant som döljs, både de utsagor som fodras och de som är förbjudna; med alla de varianter 

och olika verkningar - beroende på vem som talar, hans maktposition, den institutionella kontext 

han råkar befinna sig - som den innebär; och med de förändringar och nya användningar för 

motsatta syften som den också innehåller." (Foucault 1976, s. 100) 

Styrdokument 
För svensk skola finns det dels läroplaner, och då jag valt att studera läromedel för 
gymnasieskolans elever kommer jag att redogöra för Läroplanen för de frivilliga skolformerna 
(2006), kallad Lpf-94, och lagar som finns för skolans verksamhet i Sverige. I detta fall ska jag 
speciellt belysa de delar av dokumenten som tar upp perspektiv som berör hur gymnasieskolan ska 
behandla frågor om som rör så kallade HBTQ-personer, det vill säga människor som definierar sig 
som homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner – vilka betecknar de människor 
som inte kategoriseras, eller själva vill kategoriseras, enligt heteronormen. Queerbegreppet handlar 
inte om att en människa inte kan, eller inte bör, vara heterosexuell, utan synliggör och ifrågasätter 
heteronormativiteten som anses finnas i samhället. Mer om detta lite senare, men nu till lagstiftning 
och styrdokument. 
 
Regeringsformen är en av de svenska grundlagarna. I första kapitlets andra paragraf står det att:  

”Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden 

samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall verka för att alla människor 

skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka 

diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig 

eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som 

gäller den enskilde som person.” (http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3925#K1) 
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Skollagens portalparagraf lägger en tydlig värdegrund för all verksamhet i skolan:  
”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 1. 

främja jämställdhet mellan könen samt 2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling 

såsom mobbning och rasistiska beteenden.” (Östlund, red, 2006, s. 16-17) 

I Lpf-94, står bland annat (Läroplan för de frivilliga skolformerna, 2006):  
”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som 

vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.” (s. 3) 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (s. 3) 

”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande 

behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling ska aktivt motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser.” (s. 3) 

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska 

uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.” (s. 

4) 

”Läraren skall: • klargöra skolans normer och hur dessa är en grund för arbetet samt tillsammans 

med eleverna diskutera och utveckla regler för arbetet och samvaron i gruppen • 

uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att 

förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och • visa respekt för den enskilda 

eleven och i det vardagliga arbetet ha ett demokratiskt förhållningssätt.” (s. 14) 

Skolverket skriver följande på sin hemsida under rubriken ”Homo-bisexuella och transpersoner 
(HBT)”:  

”Läroplanen säger att skolan ska förmedla grundläggande värden som individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde samt tolerans för olikheter. Arbetet med demokrati och 

värdegrund behöver utvecklas och fördjupas, vilket bland annat innefattar ett arbete för ökad 

tolerans samt mot diskriminering och kränkande behandling. Myndigheten ska stödja förskolors, 

skolors och kommuners förutsättningar att arbeta i enlighet med sitt demokratiska uppdrag och 

är angelägna om att lyfta sexuell läggning som diskrimineringsgrund och som eftersatt 

kunskapsområde, då det länge förtigits i skolan.” (http://www.skolverket.se/sb/d/2239)1

Sveriges riksdag har antagit en uppdaterad diskrimineringslag som gäller från 2008 och som också 
gäller verksamheten i skolan. Lagens första paragraf lyder:  

  

”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter 

och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

                                                      
1 Samtliga hänvisningar till internet i denna uppsats har kontrollerats för samstämmighet 2011-01-13 
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eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.” 

(http://www.do.se/Om-DO/Lagtexter/Diskrimineringslagen/) 

Vad innebär det då enligt lagen och DO2

”Trakasserier är ett uppträdande som kränker en elev eller en student. Det kan bland annat vara 

att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel 

´kvinnliga´, ´homosexuella´ eller ´bosniska´ egenskaper. Det kan också handla om att någon 

blir kallad ´blatte´, ´mongo´, ´fjolla´, ´hora´, eller liknande. Det kan även vara fråga om 

ignorerande, utfrysning eller att någon visslar, stirrar eller gör kränkande gester och det har 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Det gemensamma för trakasserier är att de 

gör att en elev eller student känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.” 

(http://www.do.se/Diskriminerad/Utbildning/Vad-ar-trakasserier/) 

:s tolkning att bli diskriminerad? DO skriver följande på 
sin hemsida: 

En konsekvens av lagstiftningen är att skolor måste ha en likabehandlingsplan enligt 
diskrimineringslagen och en årlig plan mot kränkande behandling enligt skollagen. Brunell som 
arbetar som jurist på Skolverket kommenterar på myndighetens hemsida:  

”En gång om året måste en ny plan upprättas utifrån en kartläggning av situationen på skolan i 

nuläget. Den stora utmaningen är att ha nya fräscha glasögon och se på sin skola och de 

förändringar som ständigt sker där hela tiden.” (http://www.skolverket.se/sb/d/3082/a/17463)  

Lagen kom också att ligga till grund för ändring i Lpf-94 och ändring i grundlagen. (Läroplan för 
de frivilliga skolformerna, 2006; ändring införd genom: Sverige. Grundlagsutredningen 2009: 
SKOLFS 2009:18) 
 
Lagen om hets mot folkgrupp har funnits sedan lång tid tillbaka (1948) men det var 2003 som även 
hets mot en grupp av personer med anspelning på sexuell läggning räknades in. Orsaken till detta 
ställningstagande från riksdagen var att:  

”…främst homosexuella har en särskilt utsatt position i vårt samhälle och att de ofta är utsatta 

för en hetspropaganda av ett slag som det inte finns något egentligt skydd mot." 

(http://www.rfsl.se/?p=2842)  

RFSL3

”Enligt 16 kap. 8 § brottsbalken kan man dömas för hets mot folkgrupp om man uttalar eller 

sprider hot eller missaktning mot en grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, 

nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Frågor om 

förundersökning och åtal för hets mot folkgrupp hanteras av allmän åklagare eller - när det är 

frågan om tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott - av Justitiekanslern.” 

(http://www.rfsl.se/?p=2841)  

 refererar lagstiftningen på sin hemsida:  

Förutom ovan nämnda lagar och styrdokument utgår en läromedelsförfattare ifrån de ämnes- och 
kursplaner som gäller för det ämne vilket han eller hon ska författa en lärobok om. I ämnesplanen 
för samhällskunskap (se bilaga 1) står bland annat:  

                                                      
2 Diskrimineringsombudsmannen (http://www.do.se) 

3 Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (http://www.rfsl.se) 

http://www.skolverket.se/sb/d/3082/a/17463�
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”Därmed ger ämnet förutsättningar för eleverna att förstå de värden som ligger i en kulturell 

mångfald och att känna respekt för mänskliga rättigheter samt att kunna ta avstånd från olika 

former av förtryck.”   

I målbeskrivningen understryks vikten av att såväl i teori som i praktik visa på demokratisk 
förståelse och kunskap genom att eleven:  

”… omfattar och praktiserar demokratins värdegrund och förstår hur olika perspektiv och 

ideologier ger olika sätt att uppfatta samhället.”    

och att eleven:  
”… utvecklar kunskaper om de mänskliga rättigheterna samt individens rättigheter och 

skyldigheter i samhället.”   

I kursplanen för samhällskunskap A (se bilaga 1) återkommer skrivelser från ämnesplanen, 
exempelvis:  

”Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett 

demokratiskt arbetssätt.”    

och vidare ska eleven:  
”… känna till hur åsikter och attityder uppstår samt vara medveten om hur värderingar och 

ställningstaganden formas.”    

I kursens betygskriterier återkommer vid flertal tillfällen vikten av att eleven förstår individers 
rättigheter, demokratins betydelse och för betyget godkänt krävs bland annat att:  

”Eleven redogör för och exemplifierar hur olika idéer och värderingar uppstår och formas i 

samhället.”  

för väl godkänt:  
”Eleven diskuterar och reflekterar över vikten av att leva efter rättigheter och skyldigheter i 

samhället samt de grundläggande mänskliga rättigheterna.”  

och för betyget mycket väl godkänt:  
”Eleven analyserar hur olika samhällsförhållanden påverkar och förklarar människors livsvillkor.”  

Kunskapsområde  
Denna uppsats bygger på ett queerteoretiskt och intersektionellt normkritiskt förhållningssätt, men 
vad är då en norm?  

I antologin "Normkritisk pedagogik. Makt, lärande och strategier för förändring" skriver 
Sörensdotter: 

"Begreppet norm är ett relativt diffust begrepp, men enkelt sagt innebär det idéer om vad som 

anses vara normalt respektive onormalt, vilket i sin tur skapar förväntningar på individers 

beteende, utseende, livsstil med mera." (Bromseth & Darj, red, 2010, s. 136)  

Dessa normer kan till exempel gälla religion, politiska åsikter eller vilken sexuell läggning man 
förväntas ha. Inom det queerteoretiska forskningsområdet ifrågasätts och diskuteras den så kallade 
heteronormativiteten. Forskare inom denna teoretiska ansats menar ofta att det är mer givande och 
intressant att studera heteronormen och vad som är normskapande än det som avviker. (Martinsson 
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& Reimers, red, 2008, Ambjörnsson 2004, Kulick, red, 2005, Rosenberg 2006 och Bromseth & 
Darj 2010)   
 
Skolans verksamhet ska utgå ifrån de lagar och styrdokument som tagits fram av våra politiska 
företrädare och de myndigheter som är satta att verkställa de beslut som tagits i politiska 
församlingar. Jag tycker det är intressant och givande att försöka läsa läromedel med queera 
glasögon och studera hur den så kallade verkligheten visas oss i läromedel, med fokus på den syn 
Foucaults teorier ger:  

”Verkligheten kan aldrig konstituera sig själv utan endast komma till oss i medierad form.” 

(Nilsson 2008, s. 65)  

Denna uppsats knyter samman teoribildningar som utgår från detta synsätt och använder en metod 
som Selander med flera presenterar och som anknyter till sociokulturellt tänkande, pedagogik och 
didaktik. (Rostvall & Selander, red, 2008, jämför Lundström 2007, Sörensdotter 2008, 
Ambjörnsson 2004, Bäckman 2003 och Fundberg 2003) 
 
I linje med såväl kritisk diskursanalys och mitt val av normkritiskt perspektiv ligger det 
maktanalytiska kunskapsfältet. Forskare inom detta fält talar om ”kognitiv andrafiering”. Begreppet 
andrafiering handlar om en kulturs skapande av ett vi och dom-tänkande, till exempel gällande 
svenskar och invandrare, men kan användas även i ett HBTQ-perspektiv menar jag. Teorin hämtas 
från Bourdieu och Passeron. Kamali skriver:   

”Detta är ett faktum i linje med vad Bourdieu & Passeron (1990) kallat den pedagogiska 

handlingens symboliska våld som med hjälp av de institutionaliserade maktmedlen inom 

utbildningssystemet utövar kulturellt tvång. Med andra ord, utbildningsinstitutionerna 

tillhandahåller lärarna det maktmedel som ger dem legitim makt att genom utbildning återskapa 

den symboliska föreställningen om ’verkligheten’, om ’rätt’ och om ’fel’. Följaktligen blir 

reproduktionen av status quo med dess makthierarkier och den eviga indelningen av samhället i 

ett ’vi’ och ett ’dem’ en del av utbildningssystemets mekanismer. Detta är ett kognitivt problem 

för ett samhälle där utbildningen utgör en av de viktigaste institutionerna för skapandet av 

gemenskap och tillhörighet (jfr. Durkheim, 1984). Att mata barn och ungdomar som går i skolan 

med osanningar och snedvridna bilder av både ’vi’ och ’de andra’ är förödande och måste brynas 

[sic!] nu.” (SOU 2006:40, s. 94-95)  

Om och när denna matning, utifrån ett heteronormativt synsätt, sker genom läromedel måste detta 
synliggöras. 

Heteronormativitet  

Teorin om heteronormativitet grundar sig i queerteorin, som växte fram i USA och formulerades i 
början främst inom litteraturvetenskapen, där exempelvis queerteoretikern Butler formulerade 
tankar om språkets betydelse i konstruktionen av sexualitet och kön. Det queerteoretiska 
forskningsfältet blev bland annat påverkat av Foucaults forskning och också tidig feministiskt 
forskning och aktivism i främst USA. Till begreppet heteronormativitet kopplas ofta också 
begreppet performativitet, från Butler, vilket ringar in det praktiska (åter)skapandet av 
heteronormativiteten och könsrollssystemet i språket. Inom queerteorin ifrågasätts också 
tvåsamhetsnormen, det vill säga att en kulturs syn på kärleksrelationer bygger på att två människor 
bildar familj tillsammans och att dessa två personer ska vara varandra trogna. Som motbild lyfts 
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polygami4 och polyamori5

 

, det vill säga, individers vilja att ha flera partner och därmed bryta den 
monogama föreställningen kring partnerskap.  (Rosenberg 2006, Butler 2005 och Olsson & Olsson, 
red, 2004) 

Begreppet heteronormativitet definieras av RFSL på följande sätt:  

”I samhället förutsätts det att du är intresserad av personer av motsatt kön. Det förutsätts att 

det kön som du ser ut att tillhöra också är det som du känner dig som. Det förutsätts en hel del 

saker. Normerna om sexuell läggning och könsidentitet kallas heteronormativitet. Denna norm 

finns överallt och hos alla. Den finns, stärks och sprids genom de omedvetna och medvetna saker 

som alla gör. Spridningen kan bestå i att små barn till exempel läser en sagobok där prinsen (i 

blå mantel) räddar prinsessan (i rosa klänning) och annat liknande.” (http://www.rfsl.se/?p=412) 

Skolverket ger sin definition:  
”Med heteronormativitet menas att heterosexualitet uppfattas som det normala, givna och 

förväntade. Därmed blir annan sexualitet betraktad som onormal och konstig/avvikande. Här 

finns också klara kopplingar till könsmaktsordningen och antagandet om män och kvinnors 

olikhet där det finns regler och normer för hur dessa två kategorier skall uppföra sig. När 

heterosexualiteten görs till norm i skolan innebär det sätt varpå man talar och agerar kring kön 

och sexualitet marginaliserar eller osynliggör homo- och bisexuella.” 

(http://www.skolverket.se/sb/d/2239) 

Skolverket tar tydlig ställning i frågan om hur skolan ska ställa sig i frågor rörande HBTQ-
perspektiv och hur HBTQ-ungdomar ska bemötas:  

”Att bemötas med respekt oavsett sexuell läggning är en mänsklig rättighet – och en självklar del 

av de grundläggande värderingar som varje skola i Sverige ska omfatta och förmedla. Det här är 

viktigt att göra klart redan från början. Det finns ibland en föreställning om att man kan vara ’för 

eller emot homo- och bisexuellas rättigheter’ och att skolan ska inta en neutral position i denna 

fråga. Detta är alltså felaktigt. Skolan är inte värdeneutral. Kan detta stöta på problem? Finns det 

lärare som väjer för frågan? Säkert. Lärare är som människor är mest – och alla människor har 

                                                      
4 ”Polygami eller månggifte innebär att en man är gift med flera kvinnor eller en kvinna med flera män. 

När en man är gift med flera kvinnor kallas det polygyni. När en kvinna är gift med flera män samtidigt 

kallas det polyandri. När en person bara får vara gift med en person åt gången kallas det monogami.” 

(http://www.ne.se/enkel/polygami) 

5 ”Polyamori (från grekiska πολυ, poly, många eller flera och latinets amor, kärlek) är utövandet, 

önskan om eller förmågan till flera samtidiga kärleksrelationer, med samtycke från alla inblandade. 

Polyamori skiljer sig från polygami, som är giftermål mellan flera parter. De som praktiserar polyamori 

skiljer det vanligtvis från öppna förhållanden, till skillnad från dessa så betonas kärlek och 

känslomässiga band till alla man är tillsammans med. Man ser på kärlek som en känsla som bara blir 

starkare ju mer man känner det snarare än att man har ett speciellt kärleksförhållande som delas 

mellan två personer. Man ser varje relation annorlunda och att man inte kan byta ut någon man älskar 

bara för att man också börjar älska någon annan. Rent praktiskt finns det otaliga varianter, alltifrån 

någon som bor själv och har flera partners över ett gift par där båda har andra partners till tre eller 

fler människor som älskar varandra och bor ihop.” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Polyamori) 
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fördomar. Men vissa saker är inte förhandlingsbara och det gäller rätten att bli sedd och positivt 

bekräftad som den du är, oavsett sexuell läggning.” (Östlund, red, 2006, s. 11) 

Många ungdomar som bryter mot heteronormen känner sig inte bekräftade och sedda i skolan, vare 
sig i bemötandet eller i undervisningens innehåll. Elever kränker varandra och diskrimineras. 
Lärare kränker elever, elever kränker lärare och vuxna på skolan kränker och diskriminerar 
varandra. I Skolverkets rapport ”Tyst i klassen”, i Tibys forskning och en i sammanställning av 
hatbrott gjord av Sporre med flera, visar forskningen hur illa HBTQ-personer behandlas. (Tiby 
1999, Tiby 2000 och Sporre, Klingspor & Wigerholt, 2007)  
I ett elevcitat från ”Tyst i klassen” berättar Filip:  

”´Skämtsamt´ och nedvärderande bögsnack bland killarna i högstadiet – lärarna brydde sig 

oftast inte. Jag var inte öppen, men tog åt mig och mådde dåligt!” (Östlund, red, 2006, s. 42-43) 

Flera undersökningar visar att HBTQ-ungdomar mår sämre än såväl vuxna HBTQ-personer som 
heterosexuella ungdomar. Det är framförallt den psykiska hälsan som tycks vara sämre bland unga 
HBTQ-personer än bland övriga grupper. Särskilt bekymmersam är situationen för unga homo- och 
bisexuella tjejer och för unga transpersoner, skriver regeringskansliet på sin hemsida på nätet. 
(http://www.sweden.gov.se/sb/d/10335/a/117513)  
I februari 2010 kom Ungdomsstyrelsen med en rapport om unga HBTQ-personers villkor. Var 
femte person i undersökningen har utsatts för fysiskt våld av anhöriga, det är dubbelt så många som 
bland heterosexuella ungdomar.  Jag citerar Ungdomsstyrelsens slutsatser: 

”Många unga homosexuella, bisexuella och transpersoner har lågt förtroende för polisen, skolan, 

sjukvården, socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Den främsta orsaken är att de känner sig 

diskriminerade i mötet med personalen. Hälften av de homo- och bisexuella ungdomarna har de 

tre senaste månaderna blivit utsatta för kränkande behandling. Bland kvinnorna är de så många 

som 65 procent. Även en stor andel av transpersonerna upplever att de har blivit utsatta för 

kränkande behandling.  

Unga som är homosexuella, bisexuella eller transpersoner har i större utsträckning 

självmordstankar än unga heterosexuella. 25 procent av unga homosexuella och bisexuella 

kvinnor i 16–29-årsåldern uppger att de har försökt begå självmord. Motsvarande andel för 

övriga unga kvinnor är 8 procent.  

I studien framgår det att unga som upplever att de är utsatta för hatbrott har ökat. Tre av fyra 

unga män i målgrupperna uppger att de har utsatts för homofobiska hatbrott. Flertalet har också 

utsatts upprepade gånger.” (http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,8162,00.html) 

Ungdomsstyrelsen påpekar också att många av hatbrotten sker i ungdomarnas skolmiljö och Per 
Nilsson på Ungdomsstyrelsen säger: 

”Det är förvånande att så många hbt-ungdomar kan utsättas för hatbrott i skolan. I skolan finns 

många vuxna, både lärare och andra, som borde ta ett större ansvar.” 

(http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,8162,00.html) 

Skolans personal har alltså ett stort ansvar enligt Ungdomsstyrelsen. Författaren Sandra Dahlén 
kommenterar detta i sitt kapitel ”Heteronormen – osynlig med ytterst närvarande” i rapporten ”Tyst 
i klassen” av Skolverket:  

”Visst kan man behöva läsa på lite grand. Och visst kan man smärtsamt behöva ifrågasätta sin 

människosyn, sina föreställningar och ideal. Men det finns så mycket positivt med att försöka 

bedriva undervisning och verksamhet i skolan som strävar efter att inte vara heteronormativ. Det 

leder till en mer mångfacetterad undervisning, till att unga får bättre hälsa och till att du faktiskt 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/10335/a/117513�
http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,8162,00.html�
http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,8162,00.html�
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får lättare att följa läroplaners skrivningar om demokrati, om att aktivt motverka traditionella 

könsmönster, om att skolan ska sträva efter att eleverna inte accepterar förtryck, kränkande 

behandling och trakasserier och om att främja förmåga till inlevelse och förståelse för andra. Det 

handlar om att ge våra barn ett värdigt liv och bra undervisning.” (Östlund, red, 2006, s. 29)   

I detta sammanhang är det också viktigt att minnas att många elever med annan etnisk bakgrund än 
svensk kan utsättas för extra mycket normering, Haansbaeck citerar en ung homosexuell invandrare 
som liknar sin situation med orden:  

”Som en kamel med två pucklar.” (Haansbæk, 2002, titel på rapport) 

I denna uppsats inledning har det beskrivits vad lagstiftning och styrdokument säger om skolans 
verksamhet ur ett HBTQ-perspektiv och också givits en kort beskrivning av hur HBTQ-ungdomar 
kan uppleva sin skolverklighet. När vi läser lagar och styrdokument kan vi känna oss stolta och 
glada över att leva i ett land där vi så väl tar hand om alla individers rättigheter. Men hur ser det ut 
om vi studerar skolan? Efterföljs dessa styrdokument i exempelvis läromedlens innehåll? I denna 
uppsats ska frågan om sexualitet och könsidentitet belysas särskilt. Utifrån ett normkritiskt 
perspektiv ska läromedel i samhällskunskap för gymnasiet studeras. Återspeglas lagstiftningens och 
styrdokumentens budskap i det verktyg, läroboken, som ofta ligger i direkt anslutning till 
undervisningen och mer eller mindre styr den samma? 
 
Denna uppsats studerar läroböcker och i min forskningsöversikt följer en mer genomgående 
beskrivning av det forskningsfältet. Generellt kan sägas att forskning om läroböcker och läromedel 
är ett relativt litet forskningsområde såväl internationellt som i Sverige. Den senaste tidens IT-
utveckling har genererat en del forskning kring läromedel som baseras på internet och det har också 
kommit en del studier kring läromedel och interkulturell undervisning, men studier av läroböcker är 
relativt få. Selander har gjort en översikt kring forskning om läroböcker, där han refererar det 
internationella och nationella forskningsfältet, och han, liksom den forskning som jag redogör för 
under kapitlet om tidigare forskning, pekar på att mycket kvarstår att utveckla för en sammanhållen 
forskningsinsats. Selander pekar på fyra indelningsgrunder för läroboksforskning (som han hämtat 
från Choppin), dessa är: a) system- och processanalys, b) produktanalys gällande ämnesdidaktik, 
kritisk diskursanalys och historiska studier, c) receptions- och läsforskning och d) design: analys 
och utveckling. Denna uppsats verkar inom indelningen kritisk diskursanalys. Selander redogör för 
den forskning som gjorts inom detta perspektiv och skriver:  

”Också feministiskt orienterade studier av genusproblematiken i läroböcker kan föras hit. En 

speciell aspekt har rört frågan om demokratin och hur demokratin och mänskliga rättigheter 

framställs i olika läroböcker.” (SOU 2003:15, bilaga 2, s. 215)  

I Selanders forskningsöversikt finner vi ingen referens till ett vetenskapligt arbete gällande 
sexualitetsperspektivet eller könsidentitetsperspektivet, som denna uppsats behandlar. Selanders 
rapport är skriven 2003 och i de fall forskning tillkommit på området berör jag denna i mitt kapitel 
om tidigare forskning. (SOU 2003:15, bilaga 2)     

Syfte och problem  
Syftet med uppsatsen är att studera hur sexualitet och könsidentitet framställs i läromedel i 
samhällskunskap för gymnasiet och studera i vilken mån de verkar inkluderande eller exkluderande 
ur ett HBTQ-perspektiv. Jag kommer att undersöka om mina resultat skiljer sig från den del av 
Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund?” från 2006 där läromedel i 
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samhällskunskap granskades bland annat utifrån perspektivet sexuell läggning och annan relevant 
forskning.  
De frågor som bygger på Skolverkets rapport och som leder oss i uppsatsen är: 
 

1) Hur beskriver läromedelstexterna och bilderna explicit sexualitet och könsidentitet? Vilka 
kategorier och grupper presenteras? När, var, hur och varför framträder dessa kategorier 
och grupper? I vilka sociala kontexter framträder dessa kategorier och grupper? 

2) Vilka meningar och innebörder lägger läromedelstexterna och bilderna i relation till 
sexualitet och könsidentitet (i de kategorier och grupper som framträder i läroboken)? Hur 
presenteras, gestaltas och konstrueras sexualitet och könsidentitet? Finns stereotypa 
föreställningar om sexualitet och könsidentitet beskrivna, enligt queerteorins definitioner? 
Finns det uttryck för diskriminering, särbehandling, andrafiering och kränkning? 
Förekommer osynliggörande och uteslutningar av sexuella uttryck eller könsidentiteter?   

3) Vilka exempel finns på innehåll och resonemang som försöker överskrida stereotypiska 
föreställningar om sexualitet och könsidentitet? Vilka förändringar har skett sedan 
Skolverkets rapport 2006? 

 
I denna uppsats kommer därmed de beskrivningar, uttryck för föreställningar och värderingar som 
finns i läromedel i samhällskunskap tryckta efter 2006 att granskas, för att undersöka om dessa 
läromedels innehåll har förändrats i jämförelse med Skolverkets undersökning från 2006. Bland 
annat har lagstiftning om kränkning på grund av sexuell läggning tillkommit efter 2006 och det är 
intressant att se hur detta, samt samhällsutvecklingen i övrigt6

 

 , kan ha påverkat de nyare 
läromedlens innehåll. För att anlägga ett jämförande perspektiv i denna uppsats är 
frågeställningarna inspirerade av Skolverkets rapport. Dock har begreppet ”sexuell läggning” 
ändrats till ”sexualitet” och begreppet ”könsidentitet” är tillagt, detta för en mer stringent 
queerteoretisk analys ur ett så kallat HBTQ-perspektiv. (Skolverket 2006:285, s.14) 

  

                                                      
6 Den 1 maj 2009 röstade Sveriges riksdag ja till lagen om könsneutrala äktenskap och Svenska 

kyrkan har därefter sagt ja till äktenskap mellan personer av samma kön (Riksdagen 2009, skrivelse 

2009/10:75 och http://www.dn.se/nyheter/politik/klart-for-homoaktenskap) 
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv 
 

Min studie vilar på en postmodernistisk och feministiskt queerteoretisk grund – dessa perspektiv 
samlas ofta under den teoribildning jag använt i denna uppsats, intersektionalitet. Dessa perspektiv 
vänder sig ifrån tanken på att det finns fasta värden eller absoluta sanningar och kritiserar därför 
varje tanke på det som kallas objektivitet. Istället är allt relationellt och kontextuellt, den 
postmoderna världsbilden är i grunden emot försanthållanden och har ett grundläggande skeptiskt 
förhållningssätt. 
Att jag studerar läromedlen ur ett HBTQ-perspektiv innebär alltså inte att jag påstår att det finns 
något fast och färdigt system att kategorisera människors längtan, lust och kärlek med och lika lite 
deras könsidentitet. Jag utgår från begreppet HBTQ7

Kritisk diskursanalys i uppsatsen används som en metod för att lyfta fram dikotoma 
kategoriseringar, normer och hierarkier, samt bilder av sexualitet och normer i valda läromedel – ur 
ett queerteoretiskt och intersektionellt perspektiv. I forskningsöversikten presenteras också 
forskning som använt liknande angreppssätt. Kritisk diskursanalys blir här en sammansmältning av 
teori och metod. Det centrala i detta angreppssätt är att synliggöra de makt- och de sanningsanspråk 
som finns i diskursen lärobok. De definitioner av sexualitet och könsidentitet som framträder där, 
den bild som konstrueras, blir den bild som läsaren möter och som därmed gör anspråk på att 
förklara ”verkligheten”. Hur framställs sexualitet? Vilka grupper tillskrivs relationsskapande? Vilka 
blir synliggjorda? Hur hierarkiseras grupper, vilka andrafieras?  

  då det är ett av de mest vedertagna begreppen 
i dagens forskning för att definiera det och dem som bryter emot heteronormen. Detta är i sig en 
kategorisering och jag kommer att problematisera detta ytterligare i min avslutande diskussion. 
Accepterandet av kategorisering som verktyg tillsammans med min diskursanalytiska ansats är för 
att skapa en empirisk och systematisk forskning och inte sväva iväg i en allt för mycket 
inomakademisk begreppsdiskussion. Diskussionen kring hur man ska arbeta med kategorier förs 
intensivt inom queer- och intersektionalitetsforskningen. McCall talar om att forskare måste 
acceptera användningen av (i sig konstruerade) kategorier, för att synliggöra dem och därmed ge 
möjlighet att ifrågasätta, rekonstruera och skapa förändring. McCall kallar detta ”interkategorisk 
komplexitet” och jag återkommer till detta i min avslutande diskussion. (Alvesson & Sköldberg 
2008, s. 459-470 och McCall 2005, s. 40)  

Queerteori och intersektionalitet 
Ur ett normkritiskt (queerteoretiskt och intersektionellt) synsätt bygger samhället på normsystem 
såsom heteronormativitet och uppfattningar om hur, med vem, när och varför människor ska agera 

                                                      
7 På engelska LGBT/Q, används också ibland med tillägg av bokstaven I för intersexuality, se 

http://en.wikipedia.ord/wiki/LGBT 
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på bland annat det sexuella området. Föreställningar kring genus och dikotomier8

Identitetskonstruktion genom dikotomier 

 som kvinna-man, 
hetero-homo och vi-dom (exempelvis gällande etnicitet), bygger enligt teorin och dess maktanalys 
på behovet av att definiera en motpol i beteende och identitet, för att skapa en norm att utgå ifrån 
och en normalitet att vila emot. Makt skapas i det ”normala” och olika uteslutningsmekanismer 
verkar mot dem som inte vill, eller kan, låta sig definieras enligt normen. 

I forskning kring genus, identitet, sexualitet och etnicitet och speciellt i den framväxande 
intersektionella analysen, pekar resultat på att mycket av en människas identitet konstrueras kring 
vad man inte upplever sig vara. Det intersektionella teorin vilar på en kritisk analys av makt och 
ojämlikhet i mänskliga relationer. Intersektionaliteten kan här ses som en utveckling av queerteorin 
och sammanfogar begrepp som klass, etnicitet, funktion, kön och sexualitet i analyser av sociala 
processer och utforskande av länkar mellan kunskap och politik, mellan olika sociala rum, olika 
tider och olika samhälleliga nivåer. Utifrån denna uppsats syfte och metod överensstämmer detta 
teoretiska perspektiv väl in för en queer läsning och analys. Mulinari och De los Reyes9

”Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningar 

om vithet, manlighet, könstillhörighet, heterosexualitet, klasstillhörighet m.m. genom ett ständigt 

(åter)skapande av nya markörer som gör skillnaden mellan ’vi’ och ’dem’ till meningsfulla sociala 

koder.” (De los Reyes & Mulinari 2005, baksida).  

, som jag 
anser vara några av de mest framträdande forskarna inom det intersektionella fältet i Sverige, 
skriver: 

Vad man gör, det performativa perspektivet för att tala med Butler (2005), är mindre viktigt i den 
egna identitetskonstruktionen. Utifrån förståelse av Giddens (1999) begrepp ”reflexivt projekt” 
skapar individer i dagens postmoderna samhälle en identitet genom att spegla sig och konstrueras i 
de normer samhällsdiskursen kräver. Fundberg (2003) visar i sin avhandling att unga fotbollskillars 
definition av sig själva är att de inte är bögar och fjollor (därmed inte heller invandrare, vilka anses 
vara ”fjollor” på fotbollsplanen enligt de svenska fotbollskillars synsätt som ligger till underlag i 
studien). Connell (2008) tydliggör att maskulinitet konstrueras som en motkraft till diskursen om 
femininitet och Hirdman (2003) utvecklar sina genusteorier med hjälp av Connells forskning, men 
kritiserar den samtidigt för att låsa fast allt för mycket av genusfrågor till biologiskt kön och 
skriver:  

”Så blir teorin i grunden beroende av en funktionell dikotomi, som indirekt härleds ur naturen.” 

(Hirdman 2003, s. 13) 

Detta vänder sig Hirdman10

                                                      
8 Dikotomi innebär en uppdelning av en helhet i två av varandra inte överlappande delar, vilket innebär 

ett förfarande där ett helt är uppdelat i två delar eller i halvor. Det är en del av en helhet uppdelad i 

två delar, där dessa är: 1) gemensamt uttömmande: allt måste höra till den ena eller den andra, 2) 

ömsesidigt uteslutande: ingenting kan samtidigt tillhöra båda delarna. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Dikotomi) 

 emot och pekar på vikten av att uppmärksamma och motarbeta det 
förtryck dikotomierna skapar, även om de vilar på biologiska förklaringsmodeller. 

9 Se också Lykke 2003 för djupare resonemang om det intersektionella förhållningssättet 

10 Återkommer till Hirdmans teorier i min diskussion, se kapitel 5 
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Karlsson Minganti (2007) beskriver unga muslimska kvinnors identitetskonstruktion kring att inte 
vilja vara svenska kristna tjejer. Lenz Taguchi (2004) gör ingående analyser kring hur även skolan 
formas av könstypiska föreställningar om kvinnligt respektive manligt lärandesubjekt. Sörendotter 
(2008) lyfter fram behovet av identitetskonstruktion genom dikotomierna landsbygds- respektive 
storstadsboende och Lundström (2007) beskriver unga kvinnor med latinamerikanskt ursprung som 
konstruerar sin identitet i en motbild, en motdiskurs, mot svenskheten. Okin (2002) återger 
spänningsfältet många invandrarkvinnor befinner sig i; ska de hålla fast vid sin etniska bakgrunds 
kultur eller bli en del av den nya? Om igen, i olika former, ser vi hur identiteter konstrueras och 
upprätthålls genom dikotomier med deras inneboende isärhållande och maktordning. Synsätt som 
”Vi är olika, och några är bättre, och andra sämre” rekonstrueras och i det postmoderna samhället 
upprätthålls mycket av detta system genom självreglering (Foucaults teori om ”reglementering”, se 
s. 17), internaliserat självförtryck, det vill säga, människor låter sig kategoriseras och underordnas, i 
rädsla för att hamna utanför, i en identitet av ingenting. (Bergenheim & Lennerhed, red, s. 232-245) 
 
Detta queerteoretiska synsätt och förklaringsmodell överensstämmer väl med den kritiska 
diskursanalysens utgångspunkter och motiverar mitt val av att ta med Faircloughs teoribygge i min 
uppsats. Bergström & Boréus skriver i sin text om kritisk diskursanalys: 

”Varje identitetsformation sker i huvudsak i och genom diskursen och blir en länk mellan 

handlingsutrymme och diskurs. Identiteten x blir emellertid inte möjlig om den inte ställs i 

opposition till något annan, ’den andre’, till något den inte är. Det är därför man i diskursanalyser 

ofta utgår ifrån distinktioner som ’vi’ och ’dom’.” (Bergström & Boréus 2005, red, s. 327-328)  

Konstruktionen av heterosexualitet 

Foucault har tydligt visat att skapandet av en heterosexuell identitet, liksom en heterosexuell 
sexualitet, krävde konstruktionen av homosexualitet i slutet av 1800-talet. Det är också, enligt mina 
teoretiska utgångspunkter, först i slutet av 1800-talet de normer kring manlighet och kvinnlighet 
skapas som råder i den västerländska kontexten idag, detta skedde i framväxten av ett kapitalistiskt 
samhälle med arbetsdelning utifrån könsidentitet blev allt viktigare i industristater. 
Kärnfamiljsnormen konstruerades i samband med industrialiseringen och blev det bärande 
fundamentet för konstruktionen av nationalstaten. Inom queerteorin tydliggör och synliggör man 
isärhållandet som bygger på dikotomitanken, genom att lyfta fram de maktanspråk som finns inom 
olika diskurser och de konstruerade maktrelationerna. Exempelvis, menar queerteoretiker, 
konstrueras det manliga som överordnat det kvinnliga och det heterosexuella som överordnat det 
homosexuella. Inom teoribygget kopplas således genus- och sexualitetsaspekter samman. 
Heteronormativiteten är alltså inte bara normerande för individens sexuella uttryck utan också, och 
samtidigt i samverkan, för hennes könsidentitet.  

Orsaken till konstruktionen av heteronormativiteten är dock främst inte att skapa förtryck, det blir 
en konsekvens, syftet är behovet av att konstruera en organiseringsprincip för samhället. En 
diskursiv ordning. Laskar har i sin avhandling beskrivit hur detta gick till genom att studera 
sexhandböcker skrivna från 1800-1920, speciellt sexmanualer som skrevs av kvinnor kring 
sekelskiftet 1900. Kvinnor fick lära sig, och varandra, att “bli” heterosexuella, i den mening vi idag 
tolkar begreppet. I denna konstruktion tilläts också en viss egenkontroll av den kvinnliga sexualitet 
och en frigörelse av den heterosexuella manliga sexualiteten. Detta skedde, enligt queerforskare, för 
att upprätthålla heteronormativiteten, vilken i sin tur var en förutsättning för en väl organiserad och 
fungerade industristat, eller kapitalistisk nationalstat, om man så vill. Detta gick hand i hand i 
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konstruktionen av nationalism, rasism och ett mer tydligt klassamhälle. (Larsson & Rosén 2006, 
Bäckman, 2003, Collins 1998 och Laskar 2005) Laskar skriver: 

“Omkodningarna av två isärhållna köns sexuella förening upprätthöll tabut mot samkönade 

sexuella handlingar när både heterosexuell njutning utan fortplantning och onani började 

accepteras.” (Laskar 2005, s. 348) 

Och vidare:  

“Avhandlingen visar att konstruktionen av heterosexualitetet under 1800-talet var viktig när 

sociala ordningar och olika befolkningsgruppers relationer reglerades. Samkönad sexualitet, 

onani och sexuell interaktion mellan olika klasser och etniciteter framställdes som farliga både för 

individen och samhället.” (Laskar 2005, s. 349) 

De centrala begreppen sexualitet och könsidentitet 

I uppsatsens problemformulering används begreppen sexualitet och könsidentitet. I Skolverkets 
rapport från 2006, som jag låtit mina frågeställningar inspireras av, används begreppet ”sexuell 
läggning” men jag har alltså valt begreppet ”sexualitet” som tydligare låter sig definieras och som 
överensstämmer bättre med queerteorins och intersektionalitetens synsätt på att begreppet. ”Sexuell 
läggning” utgår ifrån att det finns olika läggningar11

Denna uppsats definition av sexualitet vilar emot WHO

, medan begreppet ”sexualitet” är ett begrepp 
för en mänsklig egenskap. Begreppet ”könsidentitet” blir också ett bredare och mer analytiskt, samt 
ur HBTQ-perspektiv mer inkluderande begrepp, då begreppet kön (som används av Skolverket) 
också kan leda till mer essentialistiska, biologiska, resonemang.  

12:s sätt att beskriva det abstrakta begreppet, 
i RFSU13

"Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet. Det gäller såväl kvinna och 

man som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan 

särskiljas från andra livsaspekter. Sexualiteten är inte synonymt med samlag, det handlar inte 

om huruvida vi kan ha orgasm eller inte och är heller inte lika med summan av våra erotiska liv. 

Sexualiteten är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme 

och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt hur vi rör vid andra och 

själva tar emot beröring. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och 

därigenom vår psykiska och fysiska hälsa." (http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/, den 

engelska originaltexten återfinns på http://www.who.int/en) 

:s översättning, och som också överensstämmer med queerteorins synsätt: 

Begreppet könsidentitet definierar jag utifrån queerteorins synsätt, vilket mycket bygger på Butlers 
teoribygge. Könstillhörighet är inte en naturlig biologisk effekt, utan istället något som endast finns 
genom upprepade och samhälleligt konstruerade handlingar, så kallade “performativa”. 
Könstillhörighet (och sexualitet) skapas alltså genom uttalandet och upprepandet av vissa ord och 
handlingar. Performativitet ska inte i queerteorins fall blandas ihop med det engelska ordet 
“performance”, som kan framstå som att individen har ett medvetet handlande, att individen är ett 

                                                      
11 Begreppet definieras intressant nog inte heller i Skolverkets rapport vilket kan ses som ytterligare 

ett exempel på ”försanthållande” utifrån min teoretiska horisont (se citat s. 26). 

12 World Health Organisation. ”WHO is the directing and coordinating authority for health within the 

United Nations system” (http://www.who.int/en/)  

13 Riksförbundet för sexuell upplysning (http://www.rfsu.se) 
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medvetet subjekt. Den genusbestämda kroppen har alltså inte någon annan ontologisk status än de 
handlingar som skapar dess verklighet. “Genusagerandet” är ett offentligt agerande som kräver 
ständig upprepning för att uppfattas som normalt och därmed accepterat. Det som Butler kallar 
“genuseffekten” är det i de närmaste rutinartade sätt på vilket kroppsliga gester, rörelser och stilar 
av olika slag ger en upplevelse av ett fast genusbestämt själv hos individen. Butler menar dock att i 
stället för att se dessa handlingar som ett resultat av vår könsidentitet bör vår könsidentitet ses som 
ett resultat av våra handlingar. Dessa föreställningar (re)produceras diskursivt för att styra 
sexualiteten inom heteronormativiteten. Det vill säga att den samhälleligt dominerande normen att 
kroppen är ett med det biologiska könet, det vill säga avhängligt sexuellt begär och sexuell praktik. 
(Butler 2005, Rosenberg 2006, Ambjörnsson 2004 & 2006, Kulick, red, 2005) 
  

Diskursanalys 
Enligt Fairclough (Winther Jörgensen & Philips 2009) är diskurs både konstituerande och 
konstituerad; om vi kan påvisa hur läromedel verkar i denna process, kan vi ställa oss på de 
exkluderade samhällsgruppernas sida - i detta fall HBTQ-ungdomar (och de lärare som vill arbeta 
normkritiskt) i gymnasieskolan. Vi kan göra det i frigörelsens namn och på detta sätt peka på 
läromedlens roll i konstruktionen av heteronormen, vilken enligt queerteorin anses vara 
förtryckande av alla människor, då den skapar regler för hur de som kategoriseras som kvinnor, 
respektive män, förväntas vara, oavsett om de definierar sig som heterosexuella eller tillhörande 
(minns konstruerade) HBTQ-gruppen. Faircloughs idé underbygger det angreppssätt jag valt i 
denna uppsats:  

"För att analysera den bredare sociala praktiken räcker det inte med diskursanalysen, eftersom 

social praktik har både diskursiva och icke-diskursiva element; man ska här använda sociologisk 

teori och kulturteori förutom diskursanalys." (Winther Jörgensen & Philips 2009, s. 75)  

Fairclough ser språket både som sociokulturellt skapat och som skapande, i en ständig växelverkan. 
Med hjälp av denna teoribildning ser jag stora möjligheter till queerteoretisk analys. Användandet 
av språket, i alla dess former, är alltid bestående av sociala identiteter och sociala relationer. Enligt 
Fairclough kan språket ses som ett socialt system och inte bara individers uttryck för exempelvis 
deras personliga vilja. Här blir språket och texten en del av skapandet av, och förändringen av, de 
normer som styr våra beteenden – och som, för att tala med Foucault, ”reglementerar” våra liv, 
exempelvis en gymnasieelevs vardag. Foucault skriver:  

”Vi har emellertid sett att styrningens praktiker å ena sidan är mångsidiga och berör många 

sorters människor – familjefadern, klosterföreståndaren, läraren eller informatorn till ett barn 

eller en elev – vilket innebär att furstens förhållande till sin stat bara är en av flera former av 

styrning. Å andra sidan är alla dessa andra former av styrning interna i förhållandet till samhället 

och staten. Det är inom staten som fadern styr familjen, föreståndaren klostret. Sålunda finner vi 

på samma gång en mängd former av styrning och dessas immanens i förhållande till staten.” 

(Foucault 2008, s. 187-188)  

Denna text kan tyckas gälla ett annat samhälle än vårt men kan översättas till den svenska skolan 
idag, dess förhållande till staten (genom styrdokumentens styrning), dess lärare och elever. Vi är 
således inte fria att skapa våra identiteter utan styrs av de språkliga och textuella normer som finns 
inom en diskurs. I denna uppsats fall i en lärobok. I läsandet och bruket av en lärobok skapas och 
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återskapas en förståelse utifrån ett givet system av normer men kan också bryta (synliggöra) och 
ifrågasätta de normer som råder inom en diskurs. Möjlighet till frigörelse och utveckling är därför 
möjlig inom en diskurs. Detta synsätt bygger givetvis på att en människas identitet är något skapat, 
något konstruerat, enligt postmodernt tänkande. För att travestera en känd feministisk tänkare: Vi 
föds som fria människor men blir fastlåsta i kategoriseringar, och skolan, som jag studerar är, till 
stor del med i denna process, då skolan möter eleven som ungt barn och sedan är med i skapandet 
av en människas identitet till dess barnet anses vuxet. De flesta går ju idag i skolan i Sverige till och 
med gymnasieåldern. (Fairclough 1992 och 2010 & Foucault 2008) 
 
Här kan alltså kritiskt läsande av läromedel spela en viktig roll. Genom synliggörandet av 
hegemonier och diskursordningar kan dessa ifrågasättas:  

"Diskursiv förändring äger rum när diskursiva element artikuleras på nya sätt." (Winther 

Jörgensen & Philips 2000, s. 81)  

Denna uppsats blir ett försök till träning i "kritisk språkmedvetenhet" (Winther Jörgensen & Philips 
2000, s. 92) och kan ge människor möjligheter till motstånd.  
 
För att kort sammanfatta vad denna uppsats syftar till lånar jag Howarths ord:  

”Det övergripande målet för diskursteoretisk empirisk forskning är, sammanfattningsvis, att ge 

nya och rimliga tolkningar av vissa utvalda fall och problem. Dessa tolkningar måste foga nya 

insikter till förståelsen av en given samling sociala och politiska fenomen, ge skäl till ytterligare 

empirisk forskning om annorlunda men besläktade frågor och skapa nytt utrymme för kritisk 

värdering och politiskt engagemang.” (Howarth 2007, s 159) 

Tidigare forskning 
De sökord jag använt är: queerteori, intersektionalitet, läroboksanalys, diskursanalys, kritisk 
diskursanalys, heteronormativitet, inkludering, exkludering, osynliggörande, andrafiering, 
sexualitet, könsidentitet, HBT/Q och samhällskunskap. Sökningar har skett i databaserna Diva, 
Google Scholar, Skolporten, Google Books, Libris och JÄMDA. Jag sökt igenom Skolverkets 
databaser, samt organisationerna RFSU:s, RFSL:s och LAFA:s databaser. I bilaga 2 ges en 
sammanställning av referenser (som inte används i denna uppsats) för den intresserade läsaren. 
 
Skolverket gav 2006 ut en omfattande rapport med namnet ”I enlighet med skolans värdegrund? En 
granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs 
i ett urval av läroböcker”. (Skolverket 2006:285) I denna rapport ingår en delundersökning som 
gäller just en granskning av hur sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Rapporten 
framhåller att det är mycket viktigt att läroböckerna (vilket forskarna finner brister i) efterföljer de 
intentioner som finns i läroplan och styrdokument. Skolverket pekar bland annat på att det 
undersökta innehållet i läromedlen kan upplevas som kränkande på så sätt att andra sexuella 
läggningar än den heterosexuella ofta osynliggörs eller problematiseras. Liksom i denna uppsats 
utgår författarna i rapporten ifrån ett queerteoretiskt perspektiv, och jag finner det intressant att se 
om rapportens resultat kommer att skilja sig från mitt, då det gått fyra år mellan undersökningarna. 
Har innehållet i läromedel förändrats?  
 

http://books.google.co.uk/books?id=W90Cq8jEs7MC&dq=hbt+ungdomar&source=gbs_navlinks_s�
http://books.google.co.uk/books?id=W90Cq8jEs7MC&dq=hbt+ungdomar&source=gbs_navlinks_s�
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Dessutom har det gjorts en statlig utredning 2010 av Ohlander om "Kvinnor, män och jämställdhet i 
läromedel i samhällskunskap.” (SOU 2010:33) vars resultat jag jämför med min studie. Ohlander, 
vilket hennes rapporttitel antyder, studerar främst läromedel utifrån ett genusperspektiv men delger 
även vissa resultat ur ett HBTQ-perspektiv (hon kallar det HBT-perspektiv). Författaren utgår, 
liksom jag, från skolans styrdokument och analyserar om läroböckernas innehåll överensstämmer 
med främst läroplaner och kursplaner.  
 
För min queerteoretiska ansats har jag använt den litteratur som forskare inom fältet anser ligger 
främst på forskningsfronten. Bland annat har Ambjörnssons avhandling inspirerat mig mycket. Hon 
skriver om den "heteronormativa genusordningen" (Ambjörnsson 2004, s. 106) och utifrån denna 
förståelse kommer jag att bearbeta mitt empiriska material. Hennes analys ger mig verktyg, 
tillsammans med den kritiska diskursanalysens utgångspunkter, för att se om, och i så fall hur, 
förtryck, makt och subjektivisering samspelar i en ständig rörelse. (Ambjörnsson 2004, se också 
Kulick, red, 2005, s. 180-206)   
 
För den kritiska diskursanalysen har jag utgått från Faircloughs litteratur, och annan som behandlar 
hans litteratur och kritisk diskursanalys. Mer om detta nedan.  
 
I uppsatsens läroboksanalys utgår jag från de verktyg Selander beskriver i sin forskning, men han 
pekar också på den stora betydelse läromedel har i skolan. Gällande metod för analys återkommer 
jag till detta i kommande kapitel. Läroboken är ett mycket speciellt fenomen. Selander beskriver det 
som att den, dolt i texten, sammanväver kunskap och moral och reproducerar dessa 
värdeuppfattningar till läsaren. (Selander 1988, s. 19-22 & SOU 2003:15)  
 
Långström tar upp att man redan på 1890-talet gjorde studier av skolböcker. Detta skedde dock i en 
blygsam skala och syftet var att synliggöra innehåll som kunde väcka hat mellan folk. Han 
beskriver att staten har granskat läroböcker redan på 1600-talet, då staten kontrollerade all form av 
bokutgivning i Sverige. Staten slutade att granska böcker efter 1766 års Tryckfrihetsförordning, 
men då var läroböckerna istället tvungna att godkännas av biskopen. Under 1800-talets senare del 
inrättade staten kommittéer för granskning av läroböcker. 1991 beslutade riksdagen att man skulle 
släppa den statliga kontrollen och att läromedel skulle få produceras och spridas fritt. (Långström 
1997, s. 24, s 191-192 och s. 201) Historiedidaktikern Magnus Hermansson Adler ser detta som en 
naturlig del i att de enskilda kommunerna och skolorna skulle få och ta ett större lokalt ansvar, inte 
minst genom kommunaliseringen av skolan och de tankar som kom att ta uttryck i de nya 
läroplanerna som kom på 1990-talet. (Hermansson Adler 2004, s. 49) 
 
Mot slutet av 1900-talet blev forskning om läromedel mer vanligt förekommande på landets 
högskolor och universitet, och mellan 1988-95 bedrevs läromedelsforskning bland annat på 
Institutet för pedagogisk textforskning, vid Högskolan i Sundsvall/Härnösand. (Långström 1997, s. 
24) Under den perioden studerades läromedel ur ett genus- och etnicitetsperspektiv. Några exempel 
är Palmbergs “Afrika i skolböckerna. Gamla fördomar och nya” (1987), Holmbergs “Världen 
bortom västerlandet. Svensk syn på fjärran länder och folk från 1700-talet till första världskriget” 
(1986) och Berggrens “Kvinnoperspektiv på läromedel i historia, religionskunskap, och konst och 
musikhistoria samt ämnet social- och familjekunskap” (1992). (Bergstrand 2010, s. 12) Selander 
har skrivit en bok med pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-1985. I 
den skriver han: 
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”Den pedagogiska textanalysens syfte är, att mot bakgrund av samhällssystem, skolform, ämne, 

läroplan etc analysera läroböckernas (eller i vidare mening läromedlens) text och bild och att 

rekonstruera de kunskaper som faktiskt förmedlas och den grundläggande kunskapssynen.” 

(Selander 1988, s. 122) 

Frågor om sexualitet, könsidentitet och normkritik har länge varit perspektiv som inte behandlats 
inom läroboksforskningen och den första studie i Sverige som gjordes var en granskning av 
biologiböcker av RFSL Ungdom i början av 2000-talet. Resultaten var lika tydliga som nedslående 
för den som sökte normkritiska och inkluderande perspektiv. Av de tretton läroböckerna som ingick 
i studien nådde ingen upp till det kriterier för godkänt RFSL Ungdom konstruerat och som 
organisationen angav vara: 

 ”… att den på ett fördomsfritt och icke fördömande sätt tar upp sexuella läggningar som 

homosexualitet och bisexualitet, och även innehåller ett avsnitt om könsidentitet och 

könsöverskridande beteende där korrekt och saklig information presenteras.” (Ryng, Sysimetsä 

och Björk Blomquist 2004, s. 13) 

Utöver den tidigare nämnda läromedelsgranskningen av Skolverket och Ohlanders rapport, vilka 
kommer att behandlas mer utförligt längre fram, har det även skrivits uppsatser om hur sexualitet 
framställs i läroböcker, dock inte gällande samhällskunskapsämnet utan rörande historieämnet. 
Ceder och Elmsäter skriver i sitt examensarbete att de fem undersökta läroböckerna:  

”… har en vilja att synliggöra homosexualitet men utesluter bisexualitet och transpersoner. I de 

flesta fall synliggörs homosexuella personer som något avvikande och de skiljs från de 

heterosexuella personerna.” (Ceder och Elmsäter 2007, s. 3)  

Bergstrand har skrivit en uppsats som jag inspirerats mycket av och som tar samma utgångspunkter 
som min, hennes forskningsöversikt har exempelvis hjälpt mig väl. Hennes uppsats behandlar 
läromedel i historia för gymnasiet men överensstämmer relativt väl med mitt arbetssätt. Bergstrand 
skriver i sin avslutning:  

”Min förhoppning är därför att synliggörandet av detta [ickeheterosexualitet] ska leda till att 

synen på sexualitet i läroböckerna ska fortsätta att bli mer nyanserad och ickeheteronormativ i 

framtiden, vilket alltså egentligen inte behöver vara något avancerat utan bara handlar om att 

ändra perspektiv och inse att ingenting är hugget i sten.” (Bergstrand 2010, s. 41)  

Albertsson har skrivit en uppsats som handlar om den förändrande synen på socialism i 
historieläromedel, även denna uppsats har gett mig stöd för bland annat dispositionen av min 
uppsats.  (Albertsson 2006) 
 
Werner har i sin uppsats från 2009 undersökt fyra läroböcker i religion och konstaterat att alla utom 
en lärobok har ett heteronormativt förhållningssätt, vilket enligt henne motverkar att eleverna ges 
utrymme att skapa egna normer och värderingar, utanför heteronormativiteten. (Werner 2009)  

Skolverkets läromedelsgranskning 

Som jag skrev i inledningen till denna forskningsöversikt så kom Skolverket 2006, efter ett 
regeringsinitiativ, med rapporten ”I enlighet med skolans värdegrund?” Forskare granskade hur 
etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av 
läromedel i biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Läromedel från 
förlagen Liber, Natur och Kultur, Gleerups och Bonnier Utbildning samlades in. Totalt granskades 
24 läromedel utgivna åren 2000-2005. Forskarna valde ut tre läroböcker för årskurserna 7-9 och tre 
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för gymnasiets A-kurs i varje ämne.  Genus- och idrottsforskaren Larsson var huvudansvarig för 
rapporten som behandlade läroböckerna ur perspektivet sexuell läggning, men även genusforskaren 
Rosén var med och studerade läroböckerna. Referensperson var genusforskaren Rönnbäck. 
(Skolverket 2006:285, s. 15-17) De resultat man kom fram till rörande läromedel i samhällskunskap 
var kortfattat att sexualitet inte kan anses vara något viktigt kunskapsområde bland läromedlen, då 
hänvisningar till sex och relationer inte sker systematiskt. Larsson och Rosén påpekar att 
heterosexuell kärlek sätts i fokus och att i de fall som kärnfamiljen problematiseras så sker det inom 
en heteronormativ ram, det vill säga ett juridiskt reglerat monogamt partnerskap med barn. 
Läroböckerna utgångspunkt har varit ett heterosexuellt vi, och HBTQ-personer tas endast upp när 
deras avvikande sexualitet beskrivs. Detta menar Skolverket i sin rapport kan uppfattas som 
exkluderande, kränkande och diskriminerande – och anknyter till min tidigare beskrivna 
andrafieringstendens. Oftast är det dessutom bara manlig homosexualitet som beskrivs, vilket kan 
tyda på att den manliga normen överordnas den kvinnliga, även gällande HBTQ-perspektiven. 
Kvinnliga HBTQ-personer drabbas här av ett dubbelt osynliggörande, dels som kvinnor i en 
könsmaktsordning och dels som underordnade de manliga HBTQ-personerna. (Skolverket 
2006:285, s. 42-43) 

Jag har tidigare också nämnt Ohlanders delrapport ur statens utredning från 2010 som gavs i 
uppdrag till Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA)14

 ”… ger något utrymme att tala om åt homosexualitet och olika sexuella identiteter.” (SOU 

2010:33, s. 72)  

. Utredningen gav forskare i uppdrag 
att granska läromedel ur ett genusperspektiv och Ohlander har studerat läromedel i 
samhällskunskap, och gällande gymnasiet behandlar hon två läromedel för samhällskunskapens a-
kurs från förlagen Liber och Studentlitteratur. Hon konstaterar att en av läroböckerna 
problematiserar sexuell identitet och tar upp queerteori, det är boken ”Exposé. Samhällskunskap A” 
och skriver att detta läromedel är det enda av de som hon granskat, inkluderat läromedel för 
grundskolan, som: 

Hon skriver att läromedlen för gymnasiet saknar en enhetlighet gällande genus- och HBTQ-
perspektiv och förklarar detta genom att peka på att läromedlen ofta är en sammansättning av flera 
olika författares texter och att ämnet samhällskunskap är:  

”… sammanfört av sinsemellan disparata delar och därmed saknar förutsättningar för enhetlighet. 

Även om man kan märka att kontinuitet och genomgående teman och strukturer eftersträvas – 

av förlagen? – har detta inte lyckats.” (SOU 2010:33, s. 67)  

Dessa tankar är intressanta och kommer att behandlas och analyseras i min egen undersökning.  
 
Den queerteoretiska ansatsen har redogjorts för ovan. Främst begreppet heteronormativitet kommer 
att löpa genomgående i min studie. Begreppet andrafiering kommer också att finnas med och det 
normkritiska genusbegreppet vilar som en naturlig del i uppsatsen, utifrån mitt valda perspektiv. 
Utgångspunkten är att vi inte kan tala om någon verklig sanning eller objektivt kan beskriva 
verkligheten och här vill jag använda kritisk diskursanalys som verktyg. 

                                                      
14 Se också DEJA:s nyutkomna rapport ”Jämställdhet i skolan”, 

http://www.jamstalldhetiskolan.se/Bazment/deja/sv/hem.aspx 
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Diskursanalys   

Ursprunget till diskursanalysen kommer, såsom till så mycket annat inom postmodern teori, från 
Michel Foucault. De olika inriktningar som sedan arbetats fram, har alla sitt ursprung i Foucaults 
teorier, men inriktningarna väljer att kritisera och ta avstånd från vissa delar i Foucaults tankevärld. 
Diskursanalysen började Foucault med i sin, av forskare kallade, arkeologiska fas då han 
penetrerade frågan kring vad som var grunden för hur vi väljer att definiera den sanna verkligheten. 
Han arbetade då med att kartlägga det han kom att kalla diskursiva händelser och formationer. I sin 
senare forskning, som forskare kallar hans genealogiska fas, fokuserade han främst på relationen 
mellan makt och kunskap. (Winther Jörgensen & Phillips 2009) Foucaults maktteorier har sedan 
kommit att inspirera queerteorin och den intersektionella forskningen mycket.  
 
Winther Jörgensen och Phillips menar att Foucault ansluter sig till utgångspunkten att verkligheten 
är en diskursiv konstruktion och därmed bör, och kan, studeras genom språket. Ett stort problem 
inom diskursanalysen är avgränsningen av diskurser, var går gränserna? Winther Jörgensen och 
Phillips har valt att hämta Foucaults definition av diskurs från hans bok ”Vetandets arkeologi” och 
även denna uppsats vilar på detta axiom: 

 ”Man kallar en mängd utsagor för [diskurs] i den mån de beror av samma diskursiva formation… 

den består av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan definiera en mängd av 

existensvillkor.” (Winther Jörgensen & och Phillips 2009, s. 19)  

Enligt Foucault har texter inom en diskurs ett visst sätt att återge det som påstås vara verkligheten.  
Det är detta sätt som utgör diskursen. Ett antal existensvillkor finns också, vilka gör att utsagorna 
framställs på just det sätt de gör. För en forskare blir det alltså viktigt att söka svar på vilka dessa 
existensvillkor är, för välgrundade slutsatser. I detta arbete är således heteronormativiteten ett 
sådant existensvillkor. 
Foucault och hans efterföljare slår fast att eftersom det inte finns något som produceras utanför en 
diskurs så finns det heller aldrig någon riktig ”sanning”, utan endast ett antal representationer av 
denna ”sanning”. Det som kan undersökas blir därmed endast hur så kallade sanningar återges, 
representeras och reproduceras på olika sätt inom olika diskurser. Makten är central i Foucault 
analys, han skriver:  

”Diskursen - själva det förhållandet att man talar, använder ord, använder andras ord (om så 

bara för att returnera dem), ord som de andra förstår och godtar (och kanske i sin tur 

returnerar) – det förhållandet är i sig en makt. För maktförhållandena är diskursen inte bara en 

yta att fästa tecken på, den är en operator.” (Foucault 2008, s. 182) 

Winther Jörgensen och Phillips förtydligar denna utgångspunkt:  
”Det märkliga är ju, att även om vi i princip har oändligt många möjligheter att skapa utsagor, så 

är de utsagor som framkommer inom en bestämd domän ganska likalydande och repetitiva.” 

(Winther Jörgensen & Phillips 2009, s. 19 ) 

Som jag tidigare varit inne på så skiljer sig de olika typerna av diskursanalys åt i frågan om 
diskurser konstituerar verkligheten eller endast är konstituerade av den. Detta är en skala man som 
forskare måste försöka placera sig någonstans på. Jag har valt att placera mig i mitten av denna 
tänkta skala, tillsammans med bland andra Foucault och Fairclough. Detta innebär att jag anser att 
diskurser både är konstituerade av världen och bidrar till att konstituera världen. Det är Faircloughs 
perspektiv och tolkningar som jag har valt att använda i min uppsats.  
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Vad som är viktigt att minnas är att de olika typerna av diskursanalys även skiljer sig gällande 
analytiskt fokus. Där rör de sig på en skala mellan vardagsdiskurs och abstrakt diskurs. Dessa 
tänkta motpoler handlar om, gällande vardagsdiskurs, hur människor använder sig av diskurser för 
att konstituera verkligheten, respektive i utgångspunkt i abstrakt diskurs, mer om hur överordnade 
diskurser hindrar oss i vårt handlande. Även i denna aspekt kommer jag att hamna mitt emellan 
dessa motpoler. (Winther Jörgensen & Phillips 2009, s. 25-28) 
 
Min målsättning med denna uppsats är att visa att kritisk diskursanalys erbjuder en möjlighet till en 
speciell och breddad form av textanalys, mer om detta i mitt metodkapitel men först en kort 
sammanfattning av kritisk diskursanalys. 

Kritisk diskursanalys 

Jag har som sagt valt att utgå från den kritiska diskursanalys som Fairclough arbetat fram. 
Orsakerna till att jag har valt detta är flera. Dels understryker Fairclough vikten av att en kritisk 
läsning även ska analysera det som inte tas upp i en text, det som är frånvarande. Detta 
förhållningssätt är av stor betydelse vid en queer läsning av en text, som jag valt att göra. Här 
skiljer sig Fairclough från andra forskare inom induktiva inriktningar, vilka menar att man endast 
kan analysera det som finns i den undersökta texten. Jag har också valt Faircloughs därför att han 
presenterar en verkligt praktiskt användbar väg för hur diskursiv analys ska gå till:  

”Varje fall av språkbruk är en kommunikativ händelse, som har tre dimensioner: 

• Den är en text (tal, skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det 

visuella). 

• Den är en diskursiv praktik, som innebär produktion och konsumtion av 

texter. 

• Den är en social praktik.” (Winther Jörgensen & Phillips 2009, s. 74, bygger på Faircloughs 

1992, s. 62-73) 

Fairclough presenterar en modell för hur förhållandet ser ut mellan de tre dimensionerna text, 
diskursiv praktik och social praktik. Jag kommer nu att presentera vad de olika dimensionerna 
innebär.  

Text  

Textnivån ligger nära den diskursiva praktikens dimension och gränsen är långt ifrån skarp när vi 
studerar empirin. Det finns dock några saker att säga om gränsdragningen. När vi till exempel talar 
om en texts rubriker, så kan rubrikerna antingen beröra texten eller den diskursiva praktiken. Det 
beror på hur rubrikerna analyseras, utifrån vilka frågeställningar analysen utgår ifrån. Om 
rubrikerna analyserar textens formella drag ryms detta inom textnivån. Men analyseras rubrikerna 
däremot utifrån produktions- och konsumtionsprocesser så hamnar denna analys i stället i den 
diskursiva praktikens dimension. Gällande textdimensionen menar Fairclough att agenter är något 
som ska undersökas. Det vill säga hur personer handlar, och tillåts handla (inte minst viktigt i den 
undersökning som denna), i en text är något av det grundläggande i en undersökning av 
textdimensionen. Analysen av textdimensionen delar Fairclough vidare upp i följande begrepp: 
Aktion – implicerar en social relation där någon agerar på ett visst sätt. 
Representation – förhållandet mellan objekt, exempelvis X skiljer sig från Y. 
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Identifikation – sättet att säga något på förbinder en på olika beroende på hur det uttrycks. 
Exempelvis förbinder satsen ”Det är så” mer än satsen ”Det kanske är så”. (Fairclough 1992, s. 73-
78, se också Fairclough 2010) 

Diskursiv praktik 

Den diskursiva praktikens dimension behandlar processerna textproduktion, textdistribution och 
textkonsumtion. När textproduktionen undersöks kan detta göras genom att man undersöker 
exempelvis vem som skrivit texten (”animator”), vem som satt samman meningarna och är ansvarig 
för ordvalen (”author”) och vems ståndpunkt som representeras genom texten (”principal”). I en 
undersökning av textkonsumtion blir det viktigt att se på hur texten tas emot, alltså hur läsaren läser 
texten.  När det gäller textdistribution studerar forskaren varifrån texten kommer, och i vilket 
sammanhang (ofta kallat kontext) den produceras och används. Här kan forskaren undersöka vilken 
målgrupp texten har (i mitt fall gymnasielever), vilka ställningstaganden som skett längs vägen 
fram till färdig text och vilka filter texten passerat. (Fairclough 1992, s. 78-86, se också Fairclough 
2010) 

Social praktik 

I undersökningar utifrån denna dimension har Fairclough ambitionen att sätta in diskursbegreppet i 
ett sammanhang kring maktrelationer och hegemonisk kamp. Jag har tidigare varit inne på detta i 
uppsatsen och vill här binda samman mitt val av queerteori med den kritiska diskursanalysen. 
(Fairclough 1992, s. 86-96, se också Fairclough 2010)  
 
De tre nivåerna är tätt hopslingrade och det speciella med den kritiska diskursanalysen och 
Faircloughs tolkning är att möjlighet till förändring kan ges genom exempelvis textanalytisk 
forskning, och jag hoppas denna uppsats kan ge en liten möjlighet till förändring: 

”Hegemonibegreppet hos Fairclough innebär dock inte en helt låst situation, samhällsförändringar 

är möjliga eftersom andra sätt att artikulera text och diskursiva praktiker inte kan uteslutas.” 

(Bergström och Boréus, red, 2005, s. 325) 

Verktyg för läromedelsanalys 

En lärobok har ofta som syfte att reproducera och sprida befintlig kunskap. För att detta ska kunna 
ske måste en del krav uppfyllas. Vid skapandet av en lärobok måste författaren alltid göra ett urval 
och avgränsa sig. Hela den kunskapsmassa som finns kring ämnet går inte att omsätta i en lärobok, i 
exempelvis samhällskunskap. Läromedelsförfattaren ska ta hänsyn till styrdokument och att vissa 
pedagogiska krav uppfylls och därför strukturera texten på ett bestämt sätt. Det finns dock en större 
frihet idag, då det inte längre sker någon formellt statlig, eller kommunal, kontroll av innehållet i 
läromedel. (Selander 1988) 
Läroboken blir ett styrmedel då den påverkar och styr undervisningen mest. Läroboken är ofta det 
enda material som alla elever förväntas läsa i under en kurs. Trots att alternativa pedagogiska 
metoder och verktyg vuxit fram menar forskningen att läroboken ändå oftast är den ram som bygger 
upp undervisningen. Detta kan givetvis skilja mycket från lärare till lärare och skola till skola, men 
att läroboken utgör en grund för lärandet – i alla fall det som läraren tror sig styra – utgår från 
läroboken. (Hermansson Adler 2004, Selander 2003 & 
http://www.ipd.gu.se/digitalAssets/1281/1281098_Rapportdel2.pdf) 
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En lärobok kan analyseras utifrån vilken kunskapssyn den förmedlar. Detta är inte det direkta syftet 
med denna uppsats men den queerteoretiska analysen ligger nära detta fält. Hermansson Adler har 
nyligen gjort en figur över hur en sådan analys kan göras: 
 

Kognitiv kunskap   Socioemotiv kunskap 

Lära med fakta och reflektioner  Lära med känslomässiga upplevelser och reflektioner 

Kunskap utifrån texter, observationer  Kunskap inifrån erfarenheten och känslorna 

Frågor: Vad? Vem?, När? Hur?...  Frågor: Vilka känslor, syften och motiv? 

Varför?    Varför? 

(http://www.ipd.gu.se/digitalAssets/1281/1281098_Rapportdel2.pdf, s. 10)  

 
Dessa olika synsätt på kunskap och nivån av förståelse utifrån socioemotiv kunskap ligger nära det 
queerteoretiska kunskapsområdets perspektiv. I en queer läsning kan vi fråga hur lärobokstexten 
konstruerar och rekonstruerar förståelse kring könsidentitet och sexualitet. Hermansson Adler har 
också konstruerat en modell för hur en lärobok kan möta elevers (och lärares) livsvärldar och hur en 
lärobok ur ett sociokulturellt perspektiv kan skapa en kommunikation med läsaren och bli en 
överföringskanal mellan de olika diskursernas förståelse och på detta sätt skapa en integration i 
elevernas lärande. Modellen återges här med citat från Hermansson Adler, för att ge en bred ingång 
till den queera läsart som denna uppsats resultat utgör. Ett mer utvecklat resonemang om mitt 
specifika metodval följer i kommande kapitel.   

 
”Ett genomgående drag i integrationen mellan de skilda världarna eller kunskapsområdena är att 

elevens livsvärld blir den arena, där lärobokens texter bland andra utgör underlaget för 

elevaktiva och kritiska arbetssätt av olika slag.” 

(http://www.ipd.gu.se/digitalAssets/1281/1281098_Rapportdel2.pdf, s. 15) 
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Kapitel 3 Metod och material 
 
Ytterst avgör forskningsfrågan metoden. En undersökning som min kan säkerligen göras på olika 
sätt, med hjälp av exempelvis olika diskursanalytiska upplägg. Jag ska här försöka utveckla goda 
skäl till varför jag valt den inriktning jag gjort. Som utgångspunkt lånar jag en text av Ryen:  

"Hur man går till väga när man forskar utifrån en given problemställning beror på de 

föreställningar man har om världen, på ontologin. Dessutom behöver man en generell teori om 

hur man söker kunskap om världen, en epistemologi, som kan konkretiseras med hjälp av 

modeller eller metodologier. Varje modell innehåller ett urval av metoder. Det är metoderna som 

ger forskaren konkreta råd om hur hon bör samla in, bearbeta och analysera data med 

utgångspunkt i problemställningen. Det finns därför ett samband mellan ontologi, epistemologi, 

metodologi och metoder i ett forskningsprojekt." (Ryen 2004, s. 7)  

Varje vetenskapligt arbete är ett barn av sin tid. En vetenskapskritisk och självkritisk hållning är en 
viktig utgångspunkt för alla som arbetar med forskning. När man som jag utgår från kritiskt 
diskursanalys och queerteori är detta förhållningssätt ett bärande fundament. Vi kan inte säga något 
om sanningen eller verkligheten som den verkligen är. Det vi kan göra är att undersöka de 
kategoriseringar och avtryck som återfinns i den verklighet vi är satta att analysera. Framtiden 
kommer sannolikt att ge oss nya verktyg, nya perspektiv och teorier, se mer om detta i kapitel 5. 
Forskningsområdet som behandlar sexualitet och identitet är relativt nytt, speciellt utifrån de 
perspektiv jag valt. 
 
När jag studerar samtida/nutida läromedel är jag mycket medveten om att dessa också är barn av sin 
tid. Vi har nu i Sverige en lagstiftning som förbjuder diskriminering av HBTQ-personer och en 
lagstiftning som fullt ut jämställer äktenskapet. Läroplanen för gymnasiet och de kursplaner som 
finns för samhällskunskap på gymnasiet är ledande för konstruktionen av läromedel, men också de 
samhälleliga normer som finns och som bryts emot varandra i en ständig process. När vi nu går in i 
material- och metoddelen i denna uppsats tar vi med oss tankarna från teoridelen som föregick detta 
kapitel. I användandet av kritisk diskursanalys gör jag en tydlig markering; det är varken möjligt 
eller meningsfullt att skilja på teori och praktik. För att låna Bergströms och Boréus ord om 
diskursanalys: 

”Diskurser innehåller ett antal försanthållanden om hur vi ser på världen. Vi menar att oavsett 

betoning av arkeologi eller genealogi ryms i diskursbegreppet ett maktperspektiv. Foucault 

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

antal procedurer som sammantaget kan kallas för uteslutningsmekanismer. Makt är inget som 

utövas av ett subjekt eller mot ett visst subjekt, utan utvecklas i relation mellan människor och 

innebär begränsningar för vissa, möjligheter för andra.” (Bergström & Boréus, red, 2005, s. 311)   

I min studie använder jag diskursanalysen för att synliggöra (jämför med Skolverkets rapport) den 
diskurs läromedel utgör och ingår i och för att söka visa på regelbundenheter och reproduktion av 
normsystem som vi kan finna i läromedlen. Med min teoretiska utgångspunkt följer en queer läsart, 
vilken således ifrågasätter heteronormativiteten. Texterna analyseras utifrån vad, hur och var det 
står något som kan kopplas till sexualitet och könsidentitet, samt även det som inte står, det vill 
säga det som tystats ner – eller osynliggörs (medvetet eller omedvetet). I användandet av kritisk 
diskursanalys, på det sätt det görs i denna uppsats, är det inte möjligt att skilja på teoretiskt 
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perspektiv och metod. Därför blir diskussionen här mer av ett metodteoretiskt resonemang än en 
mer traditionell metoddiskussion. Eldén har fångat detta i en text om diskursanalys och 
emancipatorisk feministisk metodologi:  

”Diskursanalysen – som skulle kunna kallas en metodologisk konsekvens av poststrukturalistiska 

och postmoderna teorier – sätter texten och dess konstituerande karaktär i centrum.” (Lundqvist, 

Davies & Mulinari, red, 2005, s. 63) 

Eller för att använda Faircloughs ord från en undersökning han gjorde om Labourpartiets utveckling 
i Storbritannien: 

”I see my analysis of New Labour as within the tradition of critical social science – it seeks 

knowledge for purposes of human emancipation.” (Bergström och Boréus, red, 2005, s. 340) 

Denna uppsats bygger, liksom all forskning, på en speciell problemformulering och vald teoretisk 
utgångspunkt och metod. I andra sammanhang, med andra utgångspunkter, kan ett annat resultat än 
mitt komma att skapas. I och med att läromedlen dessutom bara granskas utifrån en specifik aspekt 
och med ett speciellt teoretiskt perspektiv, så kan denna uppsats inte göra några anspråk på att vara 
en heltäckande och objektiv studie. Men då ska vi minnas att den postmoderna tradition som denna 
uppsats är ett resultat av, inte erkänner en objektiv sanning eller en mätbar verklighet. Det är viktigt 
att minnas att jag inte gör några anspråk på att mäta sanningshalten i läroböckernas innehåll eller 
om de är bra eller dåliga, utifrån pedagogiska och didaktiska hänsyn. Detta är upp till varje läsare 
och användare av läromedlen att analysera, utifrån sina utgångspunkter och behov. Uppsatsens 
syfte är inte heller att skildra eller beskriva hur lärare och elever upplever texten i läromedlen eller 
hur den påverkar attityder kring exempelvis synen på sexualitet och identitet. Bergström och 
Boréus skriver: 

”För det femte är man inom diskursanalysen ointresserad av aktörer och vilka bakomliggande 

motiv som kan begripliggöra aktörernas handlingar. Det viktiga är vilka tvingande normer som 

diskursen skapar.” (Bergström & Boréus, red, 2005, s. 328) 

Kritisk diskursanalys som metod    
I mitt teorikapitel ovan har jag visat på de teoretiska utgångspunkterna och min tolkning av 
forskningens syn på diskursanalys och kritisk diskursanalys. Här vill jag förklara hur jag använt 
dessa utgångspunkter i min uppsats. Jag sällar mig till den tolkning av begreppet diskurs som 
Börjesson kallar ”reglerad samhällsordning”. Enligt Börjesson vill diskursanalysen synliggöra vad 
som uttrycks i en bild, i tal eller i en text. Uttrycket styrs av den diskursens ordning. (Börjesson 
2003, s. 19) I linje med normkritiskt perspektiv ska man som diskursanalytiker söka avkläda det till 
synes naturliga och okomplicerade innehåll texten ger. Jag tar också stöd av Winter Jörgensen och 
Phillips i valet av kritisk diskursanalys som metod, då de menar att den är utformad för att: 

”…kartlägga den diskursiva praktikens roll i upprättandet av den sociala värld, inklusive de 

sociala relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden.” (Winter Jörgensen & Phillips 2000, s. 

69)  

Vad som dock är viktigt att påminna oss om är även om den kritiska diskursanalysen med fördel 
används tillsammans med andra teoretiska perspektiv, i mitt fall det queerteoretiska, är att den 
forskningen:  

”…baseras inte på ett mischmasch av olika synvinklar utan på en sammansatt och 

sammanhängande teoretisk ram där de olika perspektiven formar och omformar varandra.” 

(Winter Jörgensen & Phillips 2000, s. 10)  
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Nilsson kommenterar också denna diskussion och anknyter till Winter Jörgensens och Phillips 
forskning: 

”Frågan om diskursanalysen ska ses enbart som ett metodiskt redskap eller också som 

innehållande en form av teori är komplicerad och handlar om förhållningssättet till en rad 

klassiska språkteoretiska och vetenskapsteoretiska problem. Se t.ex. diskussionen i Winter 

Jörgensen & Phillips 2002. Jag menar att det mest pragmatiska och fruktbara sättet att förhålla 

sig till denna fråga är att se diskursanalysen som ett metodiskt redskap med betydande 

teoretiska implikationer.” (Nilsson 2008, s. 182-183)  

Användandet av kritisk diskursanalys kan i mitt fall liknas vid en kvalitativ närläsning och då med 
självklart fokus på texten (med tillhörande bilder). Det handlar således inte om en kvantitativ 
statistisk undersökning utan om en kvalitativ analys. I denna studie är, som jag tidigare skrivit, 
textanalysen i fokus utifrån Faircloughs tredimensionella analysverktyg, men min uppsats rymmer 
också implicit de två andra dimensionerna, de så kallade diskursiva praktiken och den sociala 
praktiken. Bergström och Boréus beskriver hur Fairclough arbetar, vilket jag försöker eftersträva: 

”Den sociala praktiken integreras också på ett mer ad hoc betonat sätt i samband med 

textanalyserna.” (Bergström och Boréus, red, 2005, s. 346) 

Textanalysen blir det verktyg jag använder för att besvara frågan om vad läromedlet säger om 
sexualitet och könsidentitet. Här anknyter jag till min målsättning att använda den möjlighet en 
speciell och breddad form av textanalys som kritisk diskursanalys ger. Detta metodteoretiska 
resonemang bygger på erfarenheten jag gjort när jag gått in i detta problemområde. Bergström och 
Boréus skriver: 

”Diskursanalyser som genomförts inom olika samhällsvetenskaper följer knappast någon specifik 

metodinriktning. Några färdiga mallar att ta i bruk för en studie finns helt enkelt inte.” 

(Bergström och Boréus, red, 2005, s. 329)  

Det jag söker med hjälp av den kritiska diskursanalysen, är de ”analogikedjor” (jämför Foucaults 
”existensvillkor”, se s. 21) som bildar en sammanställning av olika föreställningar. Bergström och 
Boréus förklarar begreppet ”analogikedjor” genom att referera Mörkenstams analysmetod: 

”Mörkenstam framhåller att genom analogikedjorna framträder dels de tecken som är diskursens 

kärna [i mitt fall ett heteronormativt förhållningssätts olika uttrycksformer], och där ett speciellt 

tecken är mer centralt än andra, den s.k. noden/nyckeltermen/förankringspunkten, dels 

tillskriver analogikedjorna sociala identiteter.” (Bergström och Boréus, red, 2005, s. 337)  

Det är också viktigt att i detta sammanhang peka på att forskningen utifrån mitt valda angreppssätt, 
ett slags teoretisk reflexiv användning, bygger på vissa grundläggande utgångspunkter. Dessa är att 
vara mycket vaksam med att falla in i reduktionistiska resonemang, att ständigt förhålla sig 
självkritiskt och distanserat till det valda studiematerialet. Som forskare måste man ständigt minnas 
att det inte finns några universella sanningar. Genom detta förhållningssätt sker forskningen utifrån 
en ständigt pågående problematisering och ett sökande efter det som kan kallas ”problempunkter”, 
Nilsson skriver: 

”… punkter där olika strukturella, institutionella och idémässiga faktorer orsakat att något blivit 

ett problem.” (Nilsson 2008, s. 183)    

Självklart, kan också tyckas, ska forskning bygga på studier av empiri. Jag understryker dock detta 
därför att det är ett relativt vanligt missförstånd av diskursanalysen (och kanske speciellt Foucault), 
att empirin skulle vara underordnad teorin. Nilsson skriver: 
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”För den som vill närma sig ett foucaultskt arbetssätt är det ett ovillkorligt krav att gå till källorna 

och arbeta strängt empiriskt.” (Nilsson 2008, s. 184)  

Meningsskapande och lärande 
Selander sätter in läromedlets roll i ett större sammanhang och förklarar vilken betydelse läromedlet 
har för lärande i skolan. Jag har tidigare presenterat hans modell för läromedelsanalys men vill även 
här lyfta fram hans synsätt, vilket jag menar ger mig god hjälp att genomföra en analys av 
läromedel med god validitet och för läsaren tydlig metod. 
 
Mening skapas, enligt den kritiska diskursanalysens utgångspunkter, i kommunikation, i denna 
studies fall genom läromedelstext. Meningen uppstår inte i ett vakuum eller förutsättningslöst utan 
är och blir en produkt utifrån de föreställningar vi har i våra samhälleliga normsystem. Utifrån detta 
synsätt blir språket (texten) politik: 

”Det är genom språket som den politiska och sociala verkligheten konstrueras och språket ses 

som produktivt och meningsskapande. En sådan syn på relationen mellan språk och politik 

innebär att politik handlar om meningsskapande.” (Bergström & Boréus, red, 2005, s. 326-327) 

Detta ger den sammansmältning av textens funktion och den sociala praktik Fairclough analyserar, 
de är enkelt (och kanske slarvigt uttryckt) två sidor av samma mynt.  
 
Selander understryker att vi aldrig kan separera formen och innehållet i kommunikationsprocessen. 
De teckensystem och medier vi väljer för kommunikation (vilken ska ge möjlighet till lärande) ger 
grunden för hur kunskapsinnehållet kan representeras och, vilket är viktigt, pekar också på vilka 
epistemologiska konsekvenser valet av kommunikation ger. (Rostvall & Selander, red, 2008, s. 18-
19) Selander pekar på att designen för ett läromedel har en mycket stor betydelse och att många 
läromedel idag dels består av en mer traditionell lärobok men också internetbaserade verktyg, 
knutna till läroboken. Idag har användarens, elevens, respons på läromedlet lyfts fram och en ökad 
grad av interaktion eftersöks av läromedelsproducenterna, och denna utveckling grundar sig på en 
annan syn på lärande som växt fram. Selander skriver:  

”Denna utveckling lyfter fram betydelsen av personlig koppling, autonomi, användarkontroll, 

lekfullhet, estetik och handlingsutrymme för lärande, antingen det sker med hjälp av tryckta 

läromedel eller digitala lärresurser.” (Rostvall & Selander, red, 2008, s. 86)  

Denna uppsats vill studera läroböcker som läromedel, vilket betyder att jag inte kommer att studera 
alla de verktyg som kopplas till ett läromedel, till exempel en internetresurs kopplad till en lärobok. 
Jag kommer att fokusera på lärobokens innehåll då den fortfarande utgör grunden för eleven, 
Selander ger mig stöd för denna uppfattning:  

”För läraren är den pedagogiska texten bara en av flera möjliga sätt att representera ett 

kunskapsområde, men för eleven blir den pedagogiska texten mer eller mindre 

kunskapsområdet, eftersom det är den representation som skolan erbjuder.” (Rostvall & 

Selander, red, 2008, s. 87)  

Texten i en lärobok blir den kunskapsbas som producerar elevens förståelse kring 
kunskapsområdet, i denna uppsats fall synen på sexualitet och könsidentitet och texten (läroboken) 
skapar ett mönster för hur ett kunskapsområde ska ”klassificeras”. (Rostvall & Selander, red. 2008, 
s. 81-87)  
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Lärobokstexten blir här alltså det en normkritisk forskare kallar normerande. Selander ger 
analysmetod för att tydliggöra detta och pekar på fyra metafunktioner som ett läromedel har: 

”Den didaktiska metafunktionen: Pedagogiska texter är koherenta med dominerande 

uppfattningar av lärande inom ett visst kunskapsområde och förhärskande rutiner kring test och 

bedömning. Hur man lär sig kemi kan skilja sig från hur man lär sig historia eller 

litteraturvetenskap. 

Den ideationella metafunktionen: Pedagogiska texter representerar de aspekter av världen som 

är värda att veta något om i en specifik kontext. De vilar både på den samhällsideologiska 

inramningen och på det grundläggande perspektivet kunskapsbildningen inom ett specifikt 

ämnesområde.  

Den textuella metafunktionen: Pedagogiska texter är koherenta med rådande textpraktiker, dvs. 

hur texter skrivs och används. Olika textpraktiker utgör sociala konventioner för vad en text ´ska 

räknas som´, vilket slags genre den tillhör och vad läsaren kan förvänta sig av texten 

(vetenskapligt eller populärvetenskaplig, deskriptiv eller historieberättande, om texten ska tolkas 

ironiskt eller inte etc.). 

Den interpersonella metafunktionen: Pedagogiska texter skapar en situerad och specifik sorts 

läsare (genom tilltal, frågor, uppmaningar, problemformuleringar etc.).” (Rostvall & Selander, 

red. 2008, s. 87)  

Selander tydliggör här lärobokens roll och jag har valt att ta med hans analysmodell för att öka 
förståelsen för vilken roll en lärobok spelar, och att den blir ett verktyg för makt, makten att skapa 
en förståelse kring i mitt fall sexualitet och könsidentitet. Detta ger oss en god grund för att med 
djup förståelse gå in i närläsningen av läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet, som utgör 
denna uppsats analys. Jag återkommer till Selanders analysverktyg i mina slutsatser, se kapitel 4. 
 
Frågorna jag utgår ifrån och möter materialet med är de jag presenterade i början av uppsatsen. De 
läroböcker jag analyserar kommer att läsas från pärm till pärm och all text, liksom alla bilder, 
kommer att ingå i studien. I min queera läsning (queer läsart) kommer jag exempelvis att analysera 
bilder utifrån queerteoretiska perspektiv, en bild av två kvinnor som håller om varandra kan ses 
som ett uttryck för vänskap i den heteronormativa diskursen men som ett uttryck för homosexuell 
kärlek i den queerteoretiska diskursen, jag gör här en mer förutsättningslös bedömning och läsning. 
Resultatet kommer att presenteras och sedan jämföras med Skolverkets resultat och annan relevant 
forskning. I slutet kommer jag att föra en queerteoretisk diskussion och bredda resonemangen med 
hjälp av intersektionella perspektiv. Denna diskussion ligger utanför min uppsats direkta syfte men 
jag hoppas att den kan ge läsaren intressanta vidare perspektiv. 

Avgränsningar och urval 
Norlund skriver i sin avhandling om två olika sätt att göra ett urval av läroböcker i en studie. 
Forskaren kan välja att studera de läroböcker som är marknadsledande, eller läsa alla läroböcker 
som finns tillgängliga på marknaden. Urvalet i denna uppsats har skett genom Norlunds andra 
tillvägagångssätt, vilket jag redan skrivit. Detta därför att det första tillvägagångssättet har en del 
brister. Jag delar Norlunds argumentation, och menar till exempel att ett begränsat urval kan ge en 
validitetsmässig svaghet, då forskaren riskerar att välja bort läroböcker som kan vara mer 
förändringsinriktade. (Norlund, 2009, s. 63) Genom att jag som forskare väljer att studera alla 
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läromedel som finns på marknaden och som används inom gymnasieskolan, riskerar jag inte att få 
kritik för att ha gjort ett visst urval som ger ett felaktigt resultat. Självklart kan jag i denna rapport 
inte garantera att kartlägga varenda lärobok som används, det kan förekomma att en lärare använder 
en lärobok som är skriven för grundskolan eller för högre studier, eller att läraren använder en 
lärobok som främst är skriven för ett annat ämne eller kurs än samhällskunskapens a-kurs. 
Läraren/skolan kan också använda äldre läroböcker än de jag valt att studera men jag menar ändå 
att jag får en god grund för slutsatser genom mitt tillvägagångssätt för urval av empiriskt material. 
Utifrån syftet i denna uppsats kommer jag att analysera läromedel i samhällskunskap för gymnasiet 
som är tryckta efter 2006, om än några har ett äldre upplageår. Detta för att få jämförandegrund till 
Skolverkets rapport från 2006 och dels för att studera hur diskrimineringslagstiftningen från 2006 
och annan lagstiftning och samhällsförändring kan ha påverkat läromedlens innehåll.  
 
Det är heller ingen slump att jag valt just ämnet samhällskunskap. Alla elever som studerar på 
gymnasiet läser a-kursen i samhällskunskap. Ämnets karaktär och historia har också mycket av idén 
att fostra eleverna till demokratiska och ansvarstagande samhällsmedborgare. Idag kanske vi istället 
skulle säga att ämnet ska ge möjlighet till lärande kring demokrati, förståelse för olika människors 
situationer och mänskliga rättigheter. Dessa mål finner vi tydligt i ämnesplanen för 
samhällskunskap på gymnasiet och i kursplanen för samhällskunskap a-kurs. (Se bilaga 1) 
Jag har valt att studera läromedel som främst riktar sig till elever som läser a-kursen i 
samhällskunskap, då denna läses av alla elever. Några av de läroböcker som finns på marknaden är 
skrivna för såväl a-kursen som för b-c-kurserna, då främst riktade mot de studieförberedande 
programmen där eleverna läser b- och c-kurser. Det blir givetvis en begränsning att jag väljer a-
kurs-läroböcker men jag menar att det finns ett värde att studera dessa då de når en så bred 
läsekrets, jag kommer dock att göra en kontrolläsning av läromedel som författas av delvis samma 
eller samma författare men där man valt att ge ut en upplaga för a-kursen och en för a-b-c-kurserna, 
detta för att se om innehållet skiljer sig mycket åt. Jag kommer inte heller att studera de relativt få 
läroböcker som finns speciellt utgivna för studier på vuxenutbildning. 
 
Den sista begränsningen jag vill redogöra för är att jag inte komma att studera flera läroböcker som 
är skrivna av samma författare, vikten av detta framhävs i Skolverkets rapport från 2006 och syftet 
är att inte snedvrida resultatet. (Skolverket 2006:285, s. 17)  
De läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet som lever upp till ovanstående kriterier och som 
analyseras i denna uppsats presenteras nedan. 
 

Läroböcker som ingår i studien 

Studentlitteratur 

Läroböckerna ”Mittpunkt Samhällskunskap A” och ”Samhällsboken om Sverige” är enligt 
författarna riktade till elever som studerar yrkesförberedande och individuella programmen. I 
förordet till ”Mittpunkt Samhällskunskap A” påpekas att ett genomgående perspektiv är 
demokratifrågan. I förordet till ”Samhällsboken om Sverige” skriver författarna att:  

”Avsikten med Samhällsboken om Sverige inte är att till 100 procent följa gällande kursplaner, 

utan att ge en grundläggande orientering om hur det svenska samhället är uppbyggt.” (Öberg, 

Tollstadius & Axheimer, 2006, s. 7).  
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Dessa två böcker, som i ett fall har samma medförfattare (Öberg) och utgivits på Studentlitteratur, 
vill alltså ge grundläggande kunskaper till elever som enbart läser samhällskunskap a-kursen och 
inga fördjupningskurser i ämnet. ”Mittpunkt Samhällskunskap A” har följande huvudrubriker: Vad 
är samhället – och varför ska man läsa samhällskunskap?, Demokrati, diktatur och politiska 
ideologier, Massmedierna – en maktfaktor, Den politiska makten och hur den styr Sverige, 
Styrelsesätt i andra länder, Lagarna och rättssamhället, En globaliserad värld och dess befolkning, 
Internationell politik – omvärlden och vi, Ekonomi – för både privatpersoner och länder och Den 
svenska arbetsmarknaden. ”Samhällsboken om Sverige” har följande huvudrubriker: Sverige, Folk, 
Massmedier, Lagar, Pengar, Arbete och Demokrati. (Nilzon, Roslund & Öberg, 2007 och Öberg, 
Tollstadius & Axheimer, 2006) 
 

Bonniers 

Läroboken ”Samspel. Samhällskunskap A” har en författare. Boken riktar sig till alla som läser 
samhällskunskapens a-kurs men särskilt fokus har lagts på att underlätta undervisningen för 
yrkesprogrammen och lärlingsprogrammen. I inledningen till boken skriver författaren att han tagit 
fasta på att samhället byggs upp av gemenskap och att en människa genom att förstå samhällets 
uppbyggnad och dess spelregler ges ökade möjligheter till att skapa makt över sitt liv och att:  

”… ingen kan lura dig bara för att du är okunnig” (Eriksson, 2009, s. 6).  

Läroboken har följande huvudrubriker: Samhälle betyder gemenskap, Sant eller falskt, Vem 
bestämmer och Så styrs Sverige. (Eriksson, 2009)  
Bonniers har också gett ut böckerna ”Forum. Samhällskunskap. A Bas” och ”Forum. 
Samhällskunskap. A Plus”, skrivna av samma två manliga författare. I sitt inledande kapitel skriver 
författarna:  

” Det duger inte att ställa sid vid sidan om och låta andra bestämma. Samhällskunskap är 

undervisning om, för och i demokrati.” (Brolin & Nohagen, 2007, Forum. Samhällskunskap. A 

Plus, s. 9).  

”Forum. Samhällskunskap. A Bas” liksom ”Forum. Samhällskunskap. A Plus” har följande 
huvudrubriker: Kultur, Ekonomi, Politik och Kommunikation och medier. Då de två böckernas 
innehåll är snarlika väljer jag att fokusera på den senare i denna studie. (Brolin & Nohagen, 2007, 
båda titlarna, nedan används referenskortformen ”Brolin & Nohagen, 2007” för boken Forum. 
Samhällskunskap. A Plus.)  
Den sista titeln från Bonniers gällande samhällskunskap är ”Nya Millennium  A” av två manliga 
författare, de skriver i sitt förord att läroboken är uppbyggd i fyra block: 

 ”… som vart och ett utgår från individen och rör sig utåt mot de mer globala samhällsfrågorna”. 

(Palmqvist & Widberg 2007, s. v)  

Boken har följande huvudrubriker: Arbete och pengar, Samhälle och ekonomi, Vem bestämmer, 
Arbete och pengar, Samhällets ekonomi och Omvärlden. (Palmqvist & Widberg 2007) 

Gleerups 

Förlaget ger ut två läroböcker i samma serie riktade till a-kursen i samhällskunskap, skrivna av 
samma tre författare. ”Reflex A-kurs bas” är tänkt att användas av de elever som läser enbart 
kärnämneskursen i samhällskunskap och som vill ha en mindre omfångsrik bok samt en mer 
praktisk inriktning på samhällskunskapsämnet. Boken är avsedd både för dem som läser enbart A-
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kursen och för dem som tänker fortsätta med högre nivåer. Reflex A-kurs plus förklarar, enligt 
förlaget, utförligt samhällsvetenskapliga begrepp och företeelser och sätter dem i ett sammanhang 
så att verkligheten blir mer begriplig:  

"Mjukare frågeställningar som t.ex. makt, jämställdhet och integration ges också utrymme i 

boken.” (Almgren, Höjelid & Nilsson 2005 och Almgren, Höjelid & Nilsson 2004 och citatet från 

http://webbshop.gleerups.se).  

I detta fall väljer jag att undersöka den senare boken (Almgren, Höjelid & Nilsson 2004) då förlaget 
säger att de har relativt samma innehåll15

Natur & Kultur 

  och att jag dessutom ska undersöka ytterligare en bok, 
nämligen ”Kompass” av två kvinnliga författare. Boken vänder sig specifikt till elever på 
yrkesförberedande program och jag väljer därför att undersöka den tillsammans med förlagets 
”Reflex A-kurs plus” för att se hur innehållet eventuellt skiljer sig åt utifrån de olika målgrupperna. 
Kompass är också utgiven efter Skolverkets rapport från 2006. (Eliasson & Nolervik 2007) 
Ytterligare ett läromedel finns från Gleerups som heter ”Spela roll - Samhällskunskap A” men som 
inte ingår i denna studie då läroboken bygger på interaktion med internet och inte kan jämföras med 
övriga läroböcker. (Bok och Webb, 2008) 

”Samhällskunskap för gymnasiet A+. samhälle.nu” är förlagets utökade lärobok för 
samhällskunskapens a-kurs. Boken har fyra författare.16

 ”För kunskap får du inte gratis. Kunskap är något som du själv måste bygga upp – genom att 

aktivt arbete med olika frågor, ta reda på fakta, försöka förstå dem och använda dem.” (Höglund 

2004, s. 10).  

  I bokens inledning redogör författarna för 
innehållet i kursplanen, för undersökande arbetssätt och för det hårda arbete kunskap kräver: 

Bokens huvudrubriker är: Bruksanvisning, Samhällskunskap – igen!?, Ett öppet samhälle, Politik i 
Sverige, Internationellt samarbete, I massmediernas värld, Samhällets ekonomi, Ekonomi och 
politik, Internationell ekonomi och Teman. (Höglund 2004) 

Liber 

Förlaget har gett ut ett flertal titlar som träffar mot syftet i denna uppsats. Boken ”Exposé. 
Samhällskunskap A” har elva författare och har följande huvudrubriker: Individen, Samhället och 
Omvärlden. (Andersson m.fl, 2009) ”Exposé Aktiv. Samhällskunskap kurs A” har två författare och 
bokens upplägg syftar till att ge hjälp till kopplingar mellan teori och praktik genom både text och 
arbetsuppgifter. Bokens huvudrubriker är: Demokratin i vårt samhälle och Arbete och välfärd. 
(Andersson & Andersson 2009) Liber har också gett ut böcker i sin ”Z-serie” och den som 
undersöks här är ”Z-konkret. Samhällskunskap”, skriven av en manlig författare med 
huvudrubrikerna: Att studera samhällskunskap, Kommunikation och påverkan, Politiska partier och 
idéer, Statsskick, Ekonomi och resurser, Sociala frågor och Internationella förhållanden. 
(Bengtsson, 2009)17

                                                      
15 Enligt samtal per telefon med Gleerups Ulf Wagner den 11 november 2010 

    

16 Björn Höglund står som författare i databaser men även Leif Jarlén, Hans Lind och Andreas Lökholm 

har varit medförfattare 

17 Samma författare har också skrivit ”Z-classic. Samhällskunskap”. Denna bok är snarlik ”Z-konkret. 

Samhällskunskap” och ingår därför inte i studien. 
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Aros läromedel 

Sista boken i studien är ”Samhällskunskap. För gymnasiets A- och B-kurser” och som märks av 
titeln riktar den sig även till elever som läser b-kursen men jag väljer ändå att ta med den för att få 
så bred bas för mina slutsatser som möjligt.18

 

  Boken har tre författare och boken är utgiven av 
förlaget Aros Läromedel. Författarna förklarar att boken innehåller fördjupningsavsnitt som främst 
riktar sig mot b-kursen. Dessa avsnitt är markerade med en röd punkt i innehållsförteckningen och 
de tas bort från underlaget för denna uppsats för att skapa balans mot de andra läroböckerna. 
Bokens huvudkapitel är: Makt och politik, Arbete och näringsliv, Brott och straff, Massmedier, 
Ekonomi, Jordens befolkning, Energi och miljö och Krig eller fred?. (Rundholm, Berg & Tyrland, 
2008)       

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
                                                      
18 Det finns flera läromedel på marknaden som riktar sig till elever som läser a, b- och c-kurserna i 

samhällskunskap på studieförberedande program men dessa läroböcker tas inte med i denna rapport 

utifrån uppsatsen syfte. 
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Kapitel 4 Resultat  
För tydlighet upprepar jag här den problemformulering som jag ställde upp i inledningen till denna 
uppsats: 
 
Syftet med uppsatsen är att studera hur sexualitet och könsidentitet framställs i läromedel i 
samhällskunskap för gymnasiet och studera i vilken mån de verkar inkluderande eller exkluderande 
ur ett HBTQ-perspektiv. Jag kommer att undersöka om mina resultat skiljer sig från den del av 
Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund?” från 2006 där läromedel i 
samhällskunskap granskades bland annat utifrån perspektivet sexuell läggning, och annan relevant 
forskning. Det underliggande syftet i såväl min som i Skolverkets rapport är att undersöka om 
läroböckerna uppfyller de intentioner som finns i styrdokumenten gällande skolan och de 
undersökta perspektiven. 
De frågor som leder oss i uppsatsen är: 
 

1) Hur beskriver läromedelstexten och bilderna explicit sexualitet och könsidentitet? Vilka 
kategorier och grupper presenteras? När, var, hur och varför framträder dessa kategorier 
och grupper? I vilka sociala kontexter framträder dessa kategorier och grupper? 

2) Vilka meningar och innebörder lägger läromedelstexten och bilderna i relation till 
sexualitet och könsidentitet (i de kategorier och grupper som framträder i läroboken)? Hur 
presenteras, gestaltas och konstrueras sexualitet och könsidentitet? Finns stereotypa 
föreställningar om sexualitet och könsidentitet beskrivna, enligt queerteorins definitioner? 
Finns det uttryck för diskriminering, särbehandling, andrafiering och kränkning? 
Förekommer osynliggörande och uteslutningar av sexuella uttryck eller könsidentiteter?   

3) Vilka exempel finns på innehåll och resonemang som försöker överskrida stereotypiska 
föreställningar om sexualitet och könsidentitet? Vilka förändringar har skett sedan 
Skolverkets rapport 2006? 

Sexualitet och könsidentitet i läroböcker 
Genom problemformuleringen vill jag peka på hur och i vilken grad läroböckerna inkluderar och 
exkluderar HBTQ-personer, hur och i vilken utsträckning läroböckerna bygger på ett 
heteronormativt framställningssätt (med osynliggörande av HBTQ-perspektiv och HBTQ-personer) 
eller ett normkritiskt inkluderande och demokratiskt (utifrån lagstiftningens och styrdokumentens 
definitioner) förhållningssätt.  Jag kommer att undersöka om mina resultat skiljer sig från den del 
av Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund?” från 2006 där läromedel i 
samhällskunskap granskades bland annat utifrån perspektivet sexuell läggning. I denna uppsats 
kommer därmed de beskrivningar, föreställningar och värderingar som finns i läromedel i 
samhällskunskap att granskas, för att undersöka om dessa läromedels innehåll överensstämmer med 
Skolverkets rapport och annan forskning om läroböcker i samhällskunskap. Lagstiftning om 
kränkning på grund av sexuell läggning har bland annat tillkommit efter 2006. Uppsatsen redovisar 
nedan läroböckernas innehåll, utifrån problemformuleringen, förlag för förlag. Efter denna analys 
redogörs för slutsatser utifrån resultatet och görs en jämförelse med tidigare forskning.  
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Studentlitteratur 

Samhällsboken om Sverige. En basbok. (Öberg, Tollstadius & Axheimer 2006) 

Boken är författad av tre författare. De presenterar boken som en grundläggande ingång i 
samhällskunskapsämnet och att den även lämpar sig väl för högstadiet, förutom gymnasiets a-kurs. 
(s. 7) Författarna skriver: 

“Den är lite annorlunda uppbyggd, för du kommer att hitta mycket nyttig kunskap både i en 

berättande del och i en faktadel.” (s. 6) 

I det inledande kapitlet problematiseras och ifrågasätts de normer som finns kring genus och 
könsidentitet, även om dessa begrepp inte används explicit. I samma sammanhang lyfter boken 
också fram problematiken kring etnicitet och synen på minoriteters rättigheter i Sverige, i 
jämförelse med omvärlden. Genom elev Mustafa sägs: 

“Alla har också samma rättigheter. Tjejer får jobba utanför hemmet. Papporna är ofta hemma 

med sina barn. Lagarna säger att alla ska behandlas lika. Lagarna skyddar grupper som förföljs i 

andra länder, som homosexuella till exempel.” (s. 12)  

I en efterföljande diskussionsdel ombeds läsaren att fundera kring vissa påståenden, dessa rör 
diskriminering och jämställdhet (författarna har valt orden “jämlikt mellan killar och tjejer”) men 
HBTQ-personer lyfts inte fram explicit (s. 13) Till kapitlet kopplas olika “tips”, här återfinns Jonas 
Gardells bok “En komikers uppväxt” och filmerna “Fucking Åmål” och “Tillsammans”. Dessa 
”tips” berör HBTQ-perspektiv och en implicit inkludering sker på detta sätt, dock sägs inget 
explicit om HBTQ-perspektiv, i texten till filmen “Fucking Åmål” skrivs:  

“Ändå finns det något hos Agnes som Elin är nyfiken på. Ska Elin strunta i vad hennes kompisar 

tycker och umgås med Agnes? Kanske finns det ändå något sätt att fly från det tråkiga även i 

Åmål?” (s. 14). 

Och i texten till filmen “Tillsammans”, som enligt mig har ett tydligt queertema, skriver författarna: 
“Elisabeth och hennes barn får leva i en annorlunda storfamilj, som samtidigt liknar många vanliga 

familjer. Ibland bråkar man och har olika åsikter, andra stunder upplever man härlig gemenskap.” (s. 

14) 

Som enda bok i denna studie berättar författarna om nynazisters agerande emot HBTQ-personer, de 
väljer kategorin “homosexuella”: 

“Man förföljer dom [sic!] man ser som fiender eller mindre värda. Det kan handla om 

homosexuella, muslimer och judar, demokratiska politiker...” (s. 41) 

Detta är ett tydligt exempel på en inkluderande och synliggörande text, även om inte HBTQ-
begreppet används utan ordet homosexuella. Boken tar också upp “vit makt-musik” och lyfter på 
nytt fram hatet från nazistiska grupper: 

“Istället sjunger man om starka vikingar som slåss mot sina fiender. Vilka fienderna är sägs inte. 

Men dom [sic!] som lyssnar på musiken vet att det handlar om invandrare, homosexuella eller 

andra som man inte gillar.” (s. 41) 

Beskrivningen av vit makt-musikens innehåll är det också enbart denna bok, i denna studie, som 
ger.   
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Liksom i stort sett alla böcker i denna studie skriver också “Samhällsboken” om lagstiftningen om 
hets mot folkgrupp men även denna gång utmärker sig boken genom att skriva om att denna lag 
också gäller homosexuella från lagändringen 2002. (s. 42)  
 
I kapitlet om media problematiseras pornografi, men på ett heteronormativt sätt, ett av de 
påståenden läsaren uppmanas diskutera är: 

“Herrtidningar ska även i fortsättningen få visa bilder på nakna tjejer och killar som har samlag.” 

(s. 50)  

Våldtäkt behandlas på ett genusproblematiserade sätt men heteronormativt och filmen Lilja 4-ever 
ges som “tips” kring denna problematik. (s. 66-68 & 71) 
 
Det tredje exemplet på bokens särställning (jämför med Studentlitteraturs andra bok i denna studie, 
“Mittpunkt. Samhällskunskap” nedan) bland de undersökta är att författarna tar upp att hatbrott 
även riktar sig emot “homosexuella” och igen lyfts lagen om hets mot folkgrupp upp i detta 
sammanhang och författarna beskriver att hatbrott i vissa fall kan ses som brott mot 
Yttrandefrihetsgrundlagen och i andra som brott enligt Brottsbalken. (s. 74-75) 
 
En tendens som tydligt märks i läroböckerna är att när vi kommer till avsnitten som berör ekonomi 
blir texterna extra heteronormativa och könsstereotypa. Detta återkommer jag till i min 
sammanfattning och denna bok är inget undantag, vilket den är i många andra fall. I kapitlet kallat 
“Pengar” ges ett exempel på ett par som nyligen träffats och ska bygga upp en familj: 

“Carro och Mustafa hade precis blivit ihop. Ingen av dem hade trott att det skulle hända.” (s. 83)  

Det som kan ses som ovanligt i detta exempel är dock att författarna väljer “icke-svenskt” namn 
på mannen i relationen, men en man och en kvinna är det – i en feministisk närläsning skulle man 
kunna konstatera att det är genusmedveten text då kvinnans namn nämns innan mannen. I texten 
om jämställdhetslagen nämns inte något om HBTQ-personer, dessa, jämte några könsstereotypa 
bilder (s. 89 och 121) är de exempel på heteronormativitet jag finner i denna bok. I bokens register 
återfinns ett flertal ingångar till HBTQ-perspektiv, dock finns inte sökordet “homosexualitet” med. 
(s. 137-140) 
 
En liten bok rent omfångsmässigt men med ett större innehåll (utifrån denna uppsats perspektiv) än 
flera av de andra mer tegelstensliknande läroböckerna som ingår i denna studie. 

Mittpunkt Samhällskunskap A. (Nilzon, Roslund & Öberg 2007) 

Boken har tre författare. Öberg har även varit med och skrivit förlagets bok “Samhällsboken. Om 
Sverige”, vilken behandlas ovan. Författarna skriver att denna bok framför allt riktas till elever på 
de yrkesförberedande och individuella programmen (s. 3) och i förordet står: 

“Genomgående perspektiv i boken är demokratifrågan, vikten av ett öppet demokratisk samhälle, 

och dina egna värderingar och synpunkter på denna fråga och andra, som boken tar upp.” (s. 3) 

Boken inleds med ett kapitel om demokrati, diktatur och politiska ideologier och på en helsidesbild 
visas en demonstration med flera regnbågssymboler, regnbågen är en symbol för HBTQ-världen 
och mångfald, och en banderoll med texten “Jag hatar dig för att du är heterosexuell” och på ett 
annat plakat med regnbågssymboler står texten “Make love not war”. (s. 8) Att lägga denna 
illustration som start på ett kapitel om demokrati är normbrytande och starkt inkluderande, direkt 



 38 

möter läsaren en implicit ifrågasatt heteronorm och uppmärksammas på HBTQ-personer. Vidare i 
kapitlet skriver författarna: 

“Demokratin förutsätter också förståelse och tolerans mot oliktänkande samt respekt för 

människovärdet.” (s. 14) 

Denna text i sig själv är inte uttalat inkluderande men tillsammans med bildvalet på sidan 8 blir det 
tydligare för eleven. Boken problematiserar också frågan om kvinnlig rösträtt i detta sammanhang 
(s. 14). I slutet av kapitlet definierar boken en demokratisk person: 

“... behandlar alla människor lika, oavsett hudfärg, religion, härkomst, kulturell bakgrund eller 

sexuell läggning.” (s. 17) 

Att författarna här missar att ange kön är förvånande och kan kanske förklaras med att de tycker det 
är så självklart att de inte skriver det. 
 
Under rubriken “Alternativa ideologier” definieras feminismen och boken skriver att 
jämställdhetssträvandena bland annat gäller ökad representation i den politiska och ekonomiska 
makten, men också: 

“Men inte bara det, utan också att beslut ska utgå från annat än det traditionella och manliga 

tänkandet och i stället fokusera på alla medborgares bästa.” (s. 26) 

I bokens del om medier skriver författare om bloggar och att de bland annat används för att uttrycka 
åsikter om sex. (s. 32)  
 
Boken har ett annat sätt att möta partiet FI19

“Inför valet 2006 talades det mycket om att ett nytt parti skulle komma in i riksdagen, 

feministiskt Initiativ, FI. Nu lyckades det inte, men det fick de övriga partierna att tänka över sin 

egen politik när det gällde bl.a. jämställdhetsfrågor.” (s. 60) 

 än många andra i studien, den problematiserar och ber 
läsaren att analysera utifrån följande text: 

Detta ger en annan ingång i frågan om FI i jämförelse med andra läroböckers konstaterande att FI 
”misslyckades”. 
 
I bokens del om brott och straff lyfts frågan om våldtäkt och kopplas också till barnporr. Frågan 
beskrivs könsneutralt, kan inte sägas vara direkt inkluderande men inte heller exkluderande. (s. 90) 
 
Frågan om hatbrott blir ännu tydligare i denna bok från Studentlitteratur än den andra 
(“Samhällsboken”), kanske kan det förklaras med att denna bok gavs ut ett år senare. Författarna 
skriver: 

“Hatbrott, som ligger mycket nära hets mot folkgrupp och drabbar bland annat dem som kallas 

hbt-sexuella (homo-, bi- och transsexuella).” (s. 93) 

Detta är ett av de relativt få exempel från läroböckerna i studien som nämner begreppet HBT, 
författarna väljer dock här det egenproducerade ordet “hbt-sexuella”, istället för det mer vedertagna 
“HBT-personer”. När boken behandlar frågan om så kallade hedersbrott exkluderas dock (manliga) 
HBTQ-personer, här hamnar frågan under rubriken “Våld mot kvinnor”, medan forskning (se s. 9) 
visar att hedersbrott sker mot HBTQ-personer av båda könen. (s. 94) 
 
                                                      
19 Partiet Feministiskt initiativ 
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Bokens illustrationer är könsneutrala, det vill säga, de uppfyller inte heteronormen eller stereotypa 
föreställningar, med ett undantag – i ett sammanhang som ofta beskrivs heteronormativt i min 
studie av läroböcker: giftermålet. En bild på ett brudpar med en man och kvinna vid en öppen 
hästvagn. (s. 168) Ett annat exempel på exkludering är när den internationella könshandeln beskrivs 
med en bild med följande text: 

“Man beräknar att 500000 kvinnor årligen säljs på den europeiska sexmarknaden.” 

Författarna missar här det faktum att det även förekommer män, eller kanske mer korrekt, pojkar, 
på denna marknad. 
 
Jämställdhetslagen beskrivs men ett HBTQ-perspektiv saknas i framställningen. (s. 180) 
Vid ett tillfälle sker ett brott mot könsstereotypa beskrivningar när en bild på en ung kvinna som 
arbetar med ett kemiskt försök används. (s. 165) 
 
I en genomläsning av registret ges få ingångar till HBTQ-perspektiv, “HBT-sexuella” som används 
som begrepp i boken återkommer exempelvis inte i registret. (188-191) 
 
Denna bok, liksom den förra från Studentlitteratur, är uttalat riktade till grupper som troligtvis inte 
anses vara lika studiemotiverade (gällande samhällskunskap) som elever på de studieförberedande 
programmen. Denna bok ger dock betydligt mycket mer förståelse för HBTQ-perspektivet än flera 
av de böcker som vänder sig till studieförberedande program.  
 

Bonniers 

”Samspel. Samhällskunskap A.” (Eriksson 2009) 

Läroboken är från 2009 och således ett relativt nyproducerat läromedel. Boken tar utgångspunkt i 
resonemang om att samhälle betyder samspel och att boken vill åskådliggöra detta ur en mängd 
olika aspekter. Boken följer genomgående en heteronormativ ansats och beskriver företeelser och 
fenomen utifrån en oproblematiserad könsmaktsordning. ”Samspels” illustrationer är 
könsstereotypa och ger ingen problematiserad eller ifrågasättande läsning kring heteronorm, 
HBTQ-personer, sexualitet eller könsidentitet. Begreppet feminism behandlas utanför, och 
kortfattat, den rådande svenska politiken och partistrukturen. (s. 96) Trots en mängd möjligheter till 
inkludering förekommer inte dessa. Osynliggörandet kring HBTQ-perspektiv är genomgående i 
större delen av boken. förutom i citat från lagtexter och dessa exempel från boken första del:   
 
Boken beskriver de problem som fortfarande finns kring frågan om mänskliga rättigheter: 

 ”Samtidigt finns stora problem kvar: många stater har kvar dödsstraffet, kvinnor har en lägre 

ställning än män i många länder och förföljelser drabbar religiösa, sexuella och etniska 

minoriteter.” (s. 20)  

I samma kapitel uppmanas också läsaren att ta kontakt med DO om man upplever sig blivit illa 
behandlad på grund av till exempel kön eller sexuell läggning. Någon länk till DO ges inte, eller 
annan information som kan hjälpa läsaren vidare. (s. 21) I kapitlet som kallas ”Illa behandlad” 
beskrivs den svenska lagstiftningen och författaren skriver att lagstiftning förbjuder särbehandling 
på grund av:        
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”...könsöverskridande identitet eller uttryck, (transvestiter, queerpersoner m.fl)” och ”sexuell 

läggning (hetero-, bi- eller homosexuell).” (s.22)  

Här lyfter läroboken fram HBTQ-perspektiv och nämner könsöverskridande identitet och 
queerpersoner, vilket är mycket ovanligt bland de studerade böckerna i denna uppsats. Dock ger 
boken ingen förklaring vad som menas med dessa begrepp eller problematiserar de samma. Ett 
exempel ges, som kopplas till analysfrågor: 

 ”Sanna, 22 år. Jag och min flickvän gick på restaurang när vi hade förlovat oss. Ägaren trodde 

först att vi var systrar och var väldigt vänlig. Men när vi kysste varandra över bordet bad han oss 

att gå. ´Ni stör de andra gästerna´, sa han irriterat.” (s.23)  

Boken tar också upp nazisternas agerande: 
”Hitlers regim förföljde och dödade judar, zigenare, homosexuella. Dessa minoriteter ansågs inte 

som ’riktiga’ tyskar av den nazistiska regimen.” (s. 78) 

Här återfinner vi begreppet ”zigenare” för den romska minoriteten, vilket numera anses vara ett 
nedlåtande begrepp. Men på nästa sidas definition av ”Minoritet” används ordet ”romer”, dock 
exkluderas HBTQ-personer här: 

”1) ordet kan beteckna samma sak som opposition, d.v.s. de partier som inte tillhör den styrande 

majoriteten, eller 2) folkgrupp som utgör en mindre del av landets befolkning, t.ex. samer, romer 

och sverigefinnar.” (s. 79) 

I lagen om hets mot folkgrupp ingår HBTQ-gruppen, vilket en läsare här inte ges någon ledning att 
förstå och denna exkludering förstärks ytterligare genom bokens definition av demokrati, under 
rubriken ”Folket styr”: 

”Ingen får stängas ute på grund av kön, inkomst, hudfärg, åsikter eller andra egenskaper.” (s. 

77) 

Detta exempel ger en tydlig bild av hur en effektiv exkludering av HBTQ-perspektiv kan skrivas 
fram.    
 
I inledningen av boken finns en viss tendens till inkludering och synliggörande av genus- och 
HBTQ-perspektiv men sedan försvinner detta helt. De läsare, som enligt förlagets rekommendation 
främst är elever på de yrkesförberedande och individuella programmen, mister möjligheten till ökad 
kunskap på detta område.  
 
Registret ger mycket få hänvisningar till innehåll om sexualitet och könsidentitet. (s. 152-156) 

”Forum. Samhällskunskap A Plus.” (Brolin & Nohagen 2007) 

Boken är skriven av två författare och är från 2007. Trots att den skrivits två år tidigare än Bonniers 
ovan beskrivna ”Samspel” har den fokus på sexualitet och könsidentitet. Boken genomsyras av 
medvetenhet om könsmaktsordning, om behovet av att motverka stereotypa framställningar av 
könsidentiteter och arbetar i ett flertal fall emot ett heteronormativt synsätt på samhällsfrågor. 
Illustrationer framställs genomgående könsneutralt och i de fall mer stereotypa illustrationer 
används sker det oftast i ett motiverat och förklarat sammanhang.  Jag lyfter fram ett antal exempel 
från ”Forum” för att peka på hur en lärobok kan arbeta mer inkluderande. 
 
Boken börjar med ett ingående resonemang kring betydelsen och fördelarna med ett samhälle 
präglat av mångfald – här nämns dock inget explicit om HBTQ-personer. Sedan följer en 
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normkritisk och problematiserande beskrivning av den historisk förändrade synen på begreppet 
familj, vilket ställs i relation till vår tids kärnfamiljsnorm. Samhälleliga normer definieras och 
författarna tar upp de kategoriseringar vi gör inom normsystemen. Sexualitet nämns inte men 
genusperspektiv. I ett speciellt kapitel kallat ”Kvinnor och män” lyfts begreppen ”genusskillnad”, 
”genusordning”, ”patriarkat” och ”feminism” fram. (s. 56-57) Vidare behandlas begreppet 
”tolerans” och det ställs emot ”diskriminering”, inget nämns dock explicit om sexualitet och 
könsidentitet. (s. 63) Generationsskillnader i synsätt på normer beskrivs med exemplet på den mer 
öppna synen på homosexualitet:  

”Vad som för de äldre är nya synsätt, kan för dagens unga vara helt normalt. Det kan exempelvis 

gälla inställningen till arbete, invandring och homosexualitet.” (s.66)  

Här kan man dock kritisera boken för att ge ett naivt budskap om att alla unga ser homosexualitet 
som något normalt, vilket inte överensstämmer med forskning, men författarna har rätt i att 
toleransen har ökat betydligt i de yngre generationerna.  
 
I en framställning om flyktingar och asylärenden nämns att kön och sexuell läggning kan vara en 
orsak till att en asylsökande får stanna i Sverige. Bokens text om familj, äktenskap och samlevnad 
ur ekonomiska perspektiv ger en relativt likställd beskrivning av dessa begrepp, dock märks en 
förstärkning av heteronormativt tänkande i bildvalet, vid två tillfällen illustreras samboende med 
olikkönade par och heteronormen förstärks ytterligare i en av bilderna som visar en kvinna och man 
med barn. (s. 73)  
 
I samband med beskrivningen av feminism utreds begreppet ”könsmaktsordning” (s. 292) och i 
sambandet med ideologier nämns också homosexuella som en av de grupper nazisterna ville 
förinta, senare i boken beskrivs också Hitlers maktövertagande i Tyskland och att homosexuella var 
en av de grupper nazisterna tidigt valde att förtrycka, ”Forum” är den, jämte Gleerups ”Kompass” 
(se s. 41-44), lärobok som ger denna beskrivning. Regnbågsflaggan används som illustration vid 
kapitlet kallat ”Jämställdhet” (s. 306) och i detta kapitel nämns RFSL. Denna lärobok gör det 
ovanliga, i denna undersökning, och kopplar samman genus- och HBTQ-perspektiv i det som 
närmast kan kallas en intersektionell framställning, även om detta begrepp inte används. Vid flera 
tillfällen tas könsnormssystemet upp, exempelvis vid en beskrivning av regeringens kampanj 
”Flicka”, i detta fall är temat medier och källkritik. (s. 413) I en del om reklam behandlar 
författarna debatten som förs om könsstereotyp användning, och även här är boken en av de få i 
denna studie som nämner begreppet könsidentitet: 

 ”Speciellt känslig har opinionen varit för reklam som spelar på kön och könsidentitet.” (s. 429). 

Den största bristen, utifrån min problemformulering, vi kan finna i boken, och som vi ska se är en 
genomgående brist bland de studerande läroböckerna, är transpersoners situation. ”Forum” 
framställer inte denna grupp explicit och för en läsare är det även svårt att implicit tolka in denna 
förståelse i de delar av boken som behandlar HBTQ-perspektiv. 
 
I flera delar av boken släpper författarna också det normkritiska perspektivet, dessa delar gäller 
(som jag redogjort för ovan) ekonomi, men också i avsnitten om FN och EU, och i behandlingen av 
frågor som gäller arbetslivet, saknas detta. Men sammanfattningsvis kan sägas att boken ger en 
relativt stor möjlighet till inkluderande och synliggörande, även om boken inte genomsyras av 
tydligt normkritik. 
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Bokens register ger ett flertal hänvisningar till bokens innehåll gällande sexualitet och könsidentitet. 
(s. 456-475) 
 

Nya Millenium. Samhällskunskap A. (Palmqvist & Widberg 2007) 

Den nya upplagan från 2007 skriven av två författare ger mycket lite att önska för den som söker 
efter sexualitets- och könsidentitetsperspektiv. Den enda gång det tydligt nämns något som rör 
HBTQ-personer är det gällande lagstiftningen om registrerat partnerskap för homosexuella. (s. 86) 
Vi återfinner ett flertal stereotypa skildringar (se ex. s. 34, 60, 71 och 157) men jag ska här återge 
de delar i boken som kan sägas närma sig ett genusperspektiv och vid ett tillfälle nå en HBTQ-
läsare. 
 
På en bild återges det som jag tolkar som en manlig sjuksköterska. (s. 2) Under rubriken “Kvinnor, 
politik och jämställdhet” återges viktiga händelser i kvinnohistorien, såsom kampen för rösträtt i 
Sverige. Detta återkommer delvis också senare i boken då historien om suffragetter i England 
beskrivs, med en tillhörande bild på en suffragett. (s. 19) Jämställdhetslagen från 1980 beskrivs och 
JämO:s20

 

 uppdrag redovisas. Ingen diskussion förs kring genusfrågan eller kring sexualitet eller 
könsidentitet, en bild på Gudrun Schyman och tillhörande text om att partiet FI inte kom in i 
riksdagen avslutar kapitlet. (s. 6-7) 

Till beskrivningen av registrerat partnerskap knyts ett foto på ett lesbiskt par som gifter sig i 
kyrkan. Bildtexten lyder: 

“Svenska kyrkan säger än så länge nej till homosexuella äktenskap.” (s. 86) 

I bokens ekonomiavsnitt förekommer en bild på ett barn med ett regnbågsfärgat hårband. 
Regnbågsfärgerna symboliserar ofta HBTQ-världen och tanken på mångfald. Inget i texten ger 
dock någon antydan till att detta bildval skulle ha någon medveten idé. Bildtexten lyder: “Även 
förskolan ingår i BNP.” (s. 109) 
 
Boken konstaterar löneskillnader mellan män och kvinnor men ger ingen förklaring till varför dessa 
finns (s. 195) och i beskrivningen om flyktingfrågan nämns inte att HBTQ-personer förföljs i 
många länder och att Sverige kan tillåta asylrätt på grund av sexuell läggning utan får förstås av 
läsaren utan hjälp när författarna citerar ur Genèvekonventionen: 

“Med flykting avses i denna lag en ´utlänning som befinner sig utanför det land, som han är 

medborgare i, därför att han känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, 

nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska 

uppfattning och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands 

skydd’.” (s. 201)     

När läsaren till sist når registret och läser det för att söka efter något som ger riktning mot sexualitet 
och könsidentitet ur en HBTQ-persons perspektiv finner hon “Registrerat partnerskap”. (s. 216) 

                                                      
20 Jämställdhetsombudsmannen (http://www.jamo.se) 
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Gleerups 

Reflex. Samhällskunskap för gymnasieskolan. A-kurs plus. (Almgren, Höjelid & Nilsson 
200421

Boken är skriven av tre författare och i förordet från 2009 skriver de: 

) 

“Det ideala är att den teoretiska och den praktiska samhällskunskapen berikar varandra så du får 

en allsidig bild av samhället och hur det fungerar” (s. 3) 

Författarna beskriver hur de ser på studier i samhällskunskap och vill hjälpa läsaren att förstå 
genom en liknelse: 

“Familjen är ett samhälle i miniatyr.” (s. 9) 

och ger på detta sätt en tämligen, i en queerteoretikers ögon, heteronormativ ingång i boken. 
Boken fortsätter med att förklara att kunskap i sig inte räcker få att nå målen utan att kunskapen ska 
hjälpa till förståelse och respekt för andra människor (“minoriteter” nämns) och deras rättigheter 
och att: 

“En naturlig följd blir då att du tar avstånd från alla former av förtryck.” (s. 10) 

Vilka minoriteter eller vilket förtryck läsaren ska ta avstånd ifrån nämns dock inte explicit. 
 
Under rubriken “Mångfaldens Sverige” beskrivs genom en modell att risk för att förföljas på grund 
av kön eller sexuell läggning kan ge uppehållstillstånd i Sverige. (s. 27) 
 
I sin beskrivning av vad en diktatur är ger författarna exemplet att så kallade shariadomstolar dömt 
kvinnor till stening på grund av att de fött ett barn utanför äktenskapet. Att förföljelse av HBTQ-
personer också är ett vanligt inslag i en diktatur nämns inte. (s. 77) 
 
Nazismen behandlas och att judar och romer mördades i koncentrationslägren. Dock inget om de 
andra grupperna nazisterna såg som ”fiender och hot”. (s. 82) Direkt efter redogörelsen av 
nazismen följer en beskrivning av feminismen: 

“Alla skillnader, säger feministerna, mellan män och kvinnor är socialt betingade: ‘man föds inte 

till kvinna, man blir det’ skrev en av feminismens pionjärer Simone de Beauvoir. Feministerna vill 

ha en grundläggande och strukturell förändring av samhället för att bryta det nuvarande 

systemet där mannen är normen och kvinnan den avvikande.” (s. 82)   

Författarna väljer här att redogöra för en relativt radikal tolkning av feminismen, vilken många 
feminister troligtvis inte skulle ställa upp på. Någon förklaring till vad exempelvis “normen” 
betyder finns inte på de åtta rader författarna ägnar åt denna ideologi. (s. 82) 
 
I en arbetsuppgift kring giftermål ges, som det genomgående görs i böckerna i denna studie, en 
heteronormativ beskrivning, även här gällande åldersskillnaden mellan kvinna och man: 

“Antag att en 17-årig flicka vill gifta sig med sin något år äldre pojkvän, mot sina föräldrars vilja. 

Vem är det som egentligen bestämmer om de får gifta sig?” (s. 111) 

 

                                                      
21 Fjärde upplagan, sjunde tryckningen 
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En diskussionsfråga tar upp att kvinnor varit underrepresenterade i regeringar och riksdagar i 
Sverige under lång tid (detta beskrivs också i faktatexten innan). Författarna ber läsarna att fundera 
på om andra grupper idag som inte “har lyckats lika bra att bli representerade.” (s. 117). Här skulle 
Sveriges HBTQ-grupp kunna bli ett svar, men ingen ledning ges i texten i läroboken för att hitta 
detta svar. 
 
Bokens illustrationer är genomgående heteronormativa och stereotypa. (s. 21, 29, 43, 50, 95, 123, 
126, 145, 178, 184, 189, 197, 201, 212, 233, 248 och 274) Några exempel är en bild på ett 
olikkönat par kysser varandra i kapitlet om “Vardagens ekonomi och juridik” (s. 184) och en bild 
på ett olikkönat brudpar (s. 189), detta vägs dock senare upp av en bild på ett samkönat brudpar, se 
nästa stycke. Brott mot stereotyper finns när en bild på en kvinnlig polis används (s. 173) och i en 
tecknad illustration i delen som handlar om arbetsmarknaden. Bilden föreställer en manlig chef som 
tilltalar en kvinnlig anställd och när han säger: 

“Det handlar verkligen inte om könsdiskriminering utan om att vi belönar visa egenskaper!” 

svarar kvinnan: 
“Tänker du på testiklar?” (s. 234)    

En felskrivning i boken som kan skapa stor förvirring är att boken har kvar den gamla 
lagstiftningen om registrerat partnerskap under rubriken “’I nöd och lust’” (s. 188) men sedan lagt 
till lagen om könsneutrala äktenskap en bit längre fram i boken, under rubriken “Registrerat 
partnerskap”. Där står: 

“Våren 2009 beslutade Sveriges riksdag om en könsneutral äktenskapslag som alltså gör det 

möjligt för personer av samma kön att ingå äktenskap. Partnerskapslagen finns dock kvar och de 

som vill får fortsätta att vara registrerade partner. Med de som vill omvandla partnerskapet till 

äktenskap kan göra detta genom anmälan eller genom vigsel.” (s. 194) 

På en bild kopplad till denna text visas ett samkönat par gifta sig i en kyrklig miljö, de kysser 
varandra på bilden. Bildtexten lyder: 

“Två lesbiska kvinnor har just ingått registrerat partnerskap. Efter 2005 har homosexuella par 

rätt att välsignas av en präst i Svenska kyrkan, enligt ett beslut av kyrkomötet, Svenska kyrkans 

högsta beslutande organ. Men drygt 800 präster protesterade mot beslutet, vilket visar att 

homosexualitet och religion fortfarande är en kontroversiell fråga.” (s. 194) 

Boken gör alltså ett försök att beskriva äktenskap och partnerskap, men det måste bli mycket svårt 
för eleverna att tyda dessa olika budskap som ges i texterna. I beskrivningen av sambolagstiftning 
görs den heteronormativt och en bild på ett olikkönat par med ett litet barn förstärker texten. (s. 
195-198) De faktafrågor och arbetsuppgifter som följer efter texten ger heller ingen ledning mot 
problematiseringar kring äktenskapslagstiftningen. Dock ställs en fråga kring sambolagstiftningen, 
och vi känner igen heteronormativiteten och åldersnormen kring att mannen “ska” vara äldre än 
kvinnan: 

“Antag att någon av flickorna i klassen blir sambo genom att flytta ihop med sin några år äldre 

pojkvän. Vad bör hon tänka på? Arbeta i grupp och ge henne några goda råd på vägen.” (s. 205) 

I ett “case” uppmanas läsaren att arbeta igenom frågor om jämställdhet. Inget HBTQ-perspektiv 
berörs dock i detta sammanhang. (s. 224-225) 
  
Diskrimineringslagstiftningen behandlas och boken förklarar att lagen emot diskriminering på 
grund av sexuell läggning: 
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“...har till syfte att hindra homosexuella från att diskrimineras.” (s. 241) 

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter behandlas och exempel från de olika artiklarna ges. 
Ingen av artiklarna innehåller något sexualitetsperspektiv men detta problematiseras inte i den 
kommenterande texten. (s. 334) Diskussionen om att införa skrivelser i FN:s text även gällande 
sexualitet och könsuttryck har länge föreslagits, men har till dags dato röstats ner. (se 
http://www.omanskligt.se/?p=2022)  
 
I bokens register ges relativt liten ledning. Referens ges till “Bolibompa” men inte till registrerat 
partnerskap. (s. 364-367) Trots sitt stora omfång (357 sidor) ger boken enbart vissa genusperspektiv 
och inget HBTQ-perspektiv, förutom den förvirrande framställningen kring äktenskapsfrågan. 
Boken genomsyras av heteronormativitet och oproblematiserad syn på könsidentitet. 
 

Kompass. (Eliasson & Nolervik 2007) 

 
Läroboken är skriven av två författare och är en yngre produkt än förlagets “Reflex” som 
behandlats ovan. Författarna skriver “Till eleven”: 

“Vi hoppas att boken ska ge dig kunskaper som är lätta och viktiga att bära med sig i bagaget 

när du färdas mot just ditt mål.” (s. 3) 

Boken redogör för de bärande vetenskapliga delar som det tvärvetenskapliga ämnet 
samhällskunskap består av. Bland annat tas sociologi upp och författarna berättar att ämnet består 
av frågor om jämställdhet, diskriminering och integration. HBTQ-perspektivet tas inte explicit upp. 
(s. 11) 
 
I definitionen av demokrati skriver författarna: 

“Grundtanken är att alla människor har lika värde och rättigheter oavsett kön, ursprung, åsikt 

och religion.” (s. 22) 

Inom grundtanken ingår inte sexualitet, enligt författarna. 
 
Framme vid ideologiavsnittet behandlas nazismen och författarna inkluderar homosexuella, och 
romer, bland de grupper som skulle utrotas under Förintelsen. (s. 33) Feminismen och FI tas också 
upp och begreppet “patriarkalt samhälle” behandlas. I texten till ett foto på Gudrun Schyman står: 

“Gudrun Schyman (mitten) är en av frontfigurerna i Fi, Feministiskt initiativ. Trots en intensiv 

valkampanj lyckades partiet inte ta plats i riksdagen efter valet 2006. Den skymda texten på 

affischen lyder: ‘Vad sägs om lite allvar’? Vad säger du – kan övriga partier kalla sig 

feministiska?” (s. 34)     

Boken har återkommande inslag som kallas “Möte med...” och i ett av dem intervjuas “Sanna Berg 
– feminist”. Hon berättar om sina likhetsfeministiska åsikter och ger sin analys av samhället: 

“Jag tror att de skillnader vi ser mellan tjejer och killar är skapade socialt, att det handlar om hur 

barn uppfostras och vilka oskrivna regler det finns i samhället.” (s. 37)  

Heteronormen ifrågasätts av Sanna och hon försvarar friare könsroller: 
“Killar ska kunna dansa balett i rosa kjol om de vill och tjejer ska kunna spela hockey och åka 

skateboard. I teorin finns det ingenting som hindrar människor från att göra det de vill, men i 

praktiken begränsas våra valmöjligheter av vad andra förväntar sig att vi ska göra.” (s. 37) 
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I intervjun framkommer dock inget explicit som ifrågasätter heteronormativitetens syn på 
sexualitet. (s. 36-37) 
 
Väl framme vid bokens del om parförhållande, samboskap och familjebildning, blir det här, liksom 
genomgående i min studie, starkt heteronormativt angreppssätt. För att i detta fall visa hur man 
skulle kunna anlägga en icke-heteronormativ beskrivning kan vi gå till en illustration i boken. Fotot 
föreställer två yngre män som leende bär in en möbel från en trappuppgång in i en lägenhet. 
Rubriken är “Att skaffa bostad” och med en bildtext som berättat att detta är två människor som 
älskar varandra och bestämt sig för att flytta ihop, så hade den brutit heteronormen. Med den 
bildtext som nu finns, blir tolkningen av bilden med all sannolikhet (med en queer läsning) att det 
är en kompis som hjälper en kompis att flytta och uppfyller därmed också den könsstereotypiska 
föreställningen om manlighet: de bär en tung möbel och de ler åt den uppenbarliga bördan. Männen 
blickar möts inte heller utan den ena killens blick är vänd mot ett objekt utanför bilden, kanske en 
flickvän som tittar på medan grabbarna bär! Bildtextens val av ordet “du” förstärker också att det 
inte handlar om att de två männen ska flytta ihop: 

“Att flytta hemifrån är en dröm för många men också ett stort steg som kräver en del planering. 

Det kostar att flytta hemifrån. Om du behöver köpa nya möbler och andra inventarier får du 

räkna med att det blir dyrt. Du får också räkna med en del kostnader för själva flytten.” (s. 100)   

Om vi går vidare i texten kommer nästa bild, denna är på en kvinna och man som dricker kaffe och 
ser harmoniska ut. (Den unga) mannen står bakom (den unga) kvinnan, vilket ses som ett 
könsstereotypiskt sätt att befästa maktordningen inom ett heterosexuellt förhållande enligt 
queerteorin och intersektionaliteten. Bildtexten lyder: 

“Många väljer att bara bo tillsammans utan att gifta sig. Men i lagens mening är det skillnad 

mellan att vara sambo och att vara gift. De största skillnaderna är att sambor inte ärver varandra 

och att sambor inte har någon underhållsskyldighet gentemot varandra.” (s. 103)     

Gör gärna tankeexperimentet att byta bildtexter i dessa exempel och se hur förståelsen förändras 
från upprätthållande av heteronormativitet till ett normkritiskt förhållningssätt. 
 
Illustrationer i boken tolkar jag som genomgående heteronormativa och könsstereotypiska. (s. 24, 
25, 27, 47, 52, 66, 69, 91, 115, 117, 118, 122, 138, 139, 168, 178-79, 182, 206, 217 och 237) Dock 
vill jag påpeka att detta (som ofta) ligger i betraktarens öga, såsom bilden på de två männen som 
bär en möbel. För att ta ytterligare ett exempel: på en bild ser vi en man som är klädd i vita kläder i 
en sjukhusmiljö, han ger en liggande kvinna en spruta (eller tar ett blodprov). Det framgår inte av 
bilden om mannen är läkare eller sjuksköterska (båda dessa yrkeskategorier har i Sverige 
behörighet att ge sprutor och ta prover). I dessa fall kan en författare, om författaren vill förstärka 
normkritik, stärka budskapet genom bildtexten – men i fallet som jag beskriver här skriver 
författarna en bildtext som inte gör det och just denna bok har ytterligare sådana exempel. (se ex. 
också s. 100)  
 
Det finns också tydliga exempel på hur man kan arbeta normkritiskt, inkluderande och 
synliggörande i boken. Ett exempel är en tecknad illustration med en äldre kvinna och en yngre 
man med ett likhetstecken mellan sig. Kvinnan sitter i rullstol och mannen står upp. Bildtexten 
lyder: 

“Funktionshindrad, gammal, lesbisk kvinna med indiskt ursprung är lika mycket värd som en ung 

frisk, heterosexuell man med föräldrar födda i Sverige.” (s. 145) 
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Denna teckning kopplas dessutom till en text om olika livsvillkor och hur lagstiftningen arbetar 
med att minska diskriminering och olik behandling. Följande text är ett mycket bra exempel på hur 
man kan inkludera och koppla samman kunskap, något en lärobok kan förväntas göra för att hjälpa 
läsaren: 

“De finns lagar som förbjuder diskriminering på grund av kön, etisk tillhörighet, religion, sexuell 

läggning och funktionshinder. Olika grupper i samhället har olika levnadsvillkor och drabbas i 

olika grad av diskriminering. Vi talar om att det finns starka och svaga grupper i samhället. 

Kvinnor, homosexuella, människor med funktionshinder och invandrare kan sagas vara grupper 

som i högre grad än andra drabbas av diskriminering.” (s. 145)  

Under samma rubrik nämns också HomO22, tillsammans med JämO, HO23

“Oavsett orsakerna till skillnaderna mellan könen kan man konstatera att könsrollerna begränsar 

oss.” (s. 149) 

 (enda boken i studien 
som tar upp HO) och DO. Nästa rubrik som följer är “Kvinnor och män – jämställdhet”. (s. 147) 
Här behandlas olika löner för samma arbete men också att pappor riskerar att få sämre kontakt med 
sina barn då löneskillnaderna och könsmaktsordningen (detta ord används inte av författarna) 
förväntar sig av kvinnan att vara hemma och mannen att arbeta och uppfylla rollen av 
familjeförsörjare. Boken utreder frågan om könsroller och skriver: 

Boken ger också en arbetsuppgift där de utifrån ett exempel från “verkligheten” (en bild från en 
tidning där händelsen uppmärksammades kopplas till texten) ska diskutera könsroller. Texten som 
ska skapa diskussionen lyder: 

“Tjejerna på estetprogrammet poserade iförda hockeyutrustning på underkroppen – på 

överkroppen bar de ingenting, men dolde brösten med armarna. Tjejerna ville slå ett slag för 

jämställdheten och kopierade ett koncept som killarna på ishockeygymnasiet använt sig av 

tidigare. Bilden censurerades av skolledningen innan skolkatalogen trycktes. Skolledningen ansåg 

att bilden kunde uppfattas som kränkande.” (s. 150)  

I slutet av kapitlet sker igen ett “Möte med...” och i detta fall dåvarande JämO Claes Borgström. 
Han säger: 

“Den här könsmaktsordningen bars upp av djupt liggande värderingar och förväntningar på hur vi 

ska vara som kvinnor och män, vad det innebär att höra till det ena eller andra könet.” (s. 153) 

Nästa kapitel heter “Samlevnadsformer och sexuell läggning”, där bland annat kärnfamiljsnormen 
problematiseras. (s. 154-155) Det som är unikt för denna bok i studien är att den definierar HBT-
personer på ett utförligt sätt. Begreppet transpersoner definieras på detta sätt: 

“Det har inte med sexuell läggning att göra utan hur man uppfattar sin egen könstillhörighet. 

Transpersoner kan vara hetero-, homo- eller bisexuella. I begreppet ingår transsexualism och 

transvestism och fler andra grupper. Transsexualism beskriver en känsla av att vara född i ‘fel’ 

kropp när det gäller ens kön. Det kan innebära att man har en tjejs kropp, men känner sig som 

                                                      
22 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, idag en inlemmad del i DO (se 

Dagens Nyheter 2010-12-09) 

 

23 Handikappombudsmannen, idag en inlemmad del i DO (se Dagens Nyheter 2010-12-09) 
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en kille eller tvärtom. Att vara transvestit innebär att man tycker om att klä sig i det andra 

könets kläder.” (s. 155) 

Den inkluderande och synliggörande texten, som inte andrafierar HBTQ-personer till att vara “de 
homosexuella” med en “annan sexuell läggning”, fortsätter efter ett textavsnitt där homofobi 
beskrivs: 

Det är viktigt att komma ihåg att det är en mänsklig rättighet att själv välja vem man vill älska 

och leva med. Lagstiftningen ger alla människor rätt att vara den man är och älska vem man 

vill.” (s. 155) 

Här tar författare ett steg utanför FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och tolkar mänskliga 
rättigheter ur svensk lagstiftning och styrdokument. Det är endast denna bok i denna studie som 
väljer ett sådant angreppssätt. Efter detta kapitel kommer texter om funktionshindrade, mångkultur, 
och integration, där förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning tas upp som humanitära skäl i 
asylärenden. (s. 156-163) Arbetsuppgifter som kopplas till texterna är bland annat att läsaren ska 
sätta in begreppen “könsroll”, “normer”, “heterosexualitet”, “homosexualitet”, “bisexualitet”, 
“HBT-personer” och “RFSL” i ett sammanhang och förklara med ett exempel. (s. 164)    
 
För den läsare som söker exempel på ett queerteoretiskt och intersektionellt exempel, såsom denna 
uppsats efterlyser, är denna text med tillhörande bilder ett exempel på det. 
 
Boken behandlar inte frågan om hatbrott i sin del om brott och straff. Diskussionen om 
sexköpslagstiftningen, prostitution och barnpornografi förs könsneutralt. (s. 166-189) 
 
Registret ger ingångar och ledningar till frågor om sexualitet och könsidentitet.(s. 241-244) 
 
Delar av boken ger bra exempel på hur en läromedelstext kan skrivas på ett inkluderande, icke-
andrafierande och synliggörande sätt. Dock genomsyras inte boken av dessa perspektiv. 
 

Natur & Kultur 

Samhälle.nu. Samhällskunskap för gymnasiet A+. (Höglund 2004) 

Läroboken är skriven av fyra författare och är från 2004, den bok jag här använder är tryckt 2007. 
Boken har delvis ett inkluderande genus- och HBTQ-perspektiv och jag kommer nedan att redogöra 
för några exempel på hur boken gör detta. 
 
Framsidan är en fartfylld bild på en yngre leende man som kör en motorcykel med sidovagn. I 
vagnen sitter en äldre kvinna med eldrött hår och ser i det närmaste överlycklig ut. Denna bild 
tolkar jag som (vid en queer läsning) som normbrytande genom den stora åldersskillnaden mellan 
kvinnan och mannen, även om könsstereotyperna överstämmer med könsmaktsordningen. 
Författarna skriver sin “bruksanvisning” att deras syfte har varit att: 

“... göra en intressant, lite annorlunda lärobok som kan hjälpa dig att vidareutveckla dina 

kunskaper och åsikter om samhället.” (s. 3) 

Boken är uppbyggd utifrån en mängd “casestories” (fallbeskrivningar), detta enligt författarna för 
att sätta in läsaren i en vardaglig förståelse kring samhällsfrågor och skapa en djupare medvetenhet. 
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Fallbeskrivningarna syftar också till att skapa diskussion i klassen och att hjälpa elever att ta 
ställning. Författarna påpekar att det inte finns några rätta eller felaktiga svar. (s. 7) 
 
I inledningen av boken beskriver man problematiken kring orättvisa löner utifrån ett 
könsperspektiv. (s. 9) Boken breddar diskussionen till att gälla alla människors lika värde och 
förklarar mer explicit hur författarna menar att ett demokratiskt samhälle ska fungera: 

“Där alla bemöts med samma respekt och har samma rättigheter och skyldigheter – oavsett 

ursprung, utseende, kön, handikapp, sexuell läggning, religion eller politisk uppfattning.” (s. 15) 

Författarna beskriver att samhället dock inte efterlever detta: 
“Ett exempel är attityderna mot människor som uppfattas som annorlunda. /.../ ´Homosexuell 

nedslagen på öppen gata.´Känner du igen rubrikerna? Det är saker som händer i Sverige idag.” 

(s.15). 

Redan tidigt i boken ger alltså författarna en inkluderande och problematiserad bild på HBTQ-
personers villkor, en diskussionsfråga lyder:  

“Måste alla vara likadana? Varför är det så svårt att respektera människor som vi uppfattar som 

´annorlunda´?” (s. 15)  

Ingen tvekan om att bokens innehåll i dessa delar är väl förankrad i svenska skolans värdegrund och 
de styrdokument som finns. Författarna har också ett globalt perspektiv när de beskriver att det 
fortfarande finns länder där man kan bli straffad för att ha “fel” åsikt eller livsstil men tydliggör: 

“Och även i vårt land har vi en del kvar att kämpa för.” (s. 15)  

Boken problematiserar de mänskliga rättigheterna, medan övriga läroböcker redogör för dem och 
författarna frågar på nytt hur det står till i Sverige och i vilken grad vi följer de mänskliga 
rättigheterna. Eleven utmanas också med frågan: 

 “Hur är det med din demokratiska vardagskompetens? Finns det brister? Vad tänker du göra åt 

dem?” (s. 18) 

Författarna tar också upp problemet med att en majoritet i en demokrati kan utöva makt över en 
minoritet och föreslår: 

“I en del fall kan man kanske vara lite extra generös och gå med på något undantag för att 

hjälpa en minoritet.” (s. 23) 

I bokens ingång till det svenska statsskicket finns en illustration med Maud Olofsson med två 
transpersoner vid sina sidor. Detta är det enda exempel på illustration med ett transtema jag funnit i 
min genomgång. I bildtexten till fotot på en leende Olofsson och de två transpersonerna nära henne 
står det: 

“Hur ska en politiker vara? Hur ska de agera? Vad anser du? Till vänster centerledaren Maud 

Olofsson vid Pridefestivalen i Stockholm.” (s. 28) 

Alla läroböcker återger olika analysskalor för placering av riksdagspartierna, den allra vanligaste 
skalan är en vänster-högerskala men denna bok har en annan, och i denna studie unik, skala: på den 
ena axeln mäts “tonvikt på individens frihet” och på den andra “tonvikt på traditionell familj och 
moral”. (s 22) Detta är i det närmaste en queerteoretisk analys av det svenska partipolitiska livet. 
Ett annat exempel på detta är en illustration med, vad jag tolkar vara en brud och en tärna, utanför 
en kyrkobyggnad, en ganska traditionell könsstereotyp och heteronormativ bild men bildtexten 
sätter fokus på något annat: 
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“Viktigt med äktenskap och familj. Nykonservativa tror på en traditionell livsstil och stränga 

moralregler. Men samtidigt vill de ha större frihet för det privata näringslivet.” (s. 34) 

Ett exempel på hur man kan arbeta mot könsstereotypa bilder finner vi i en helsidesillustration som 
är kopplad till kapitlet om landstingets arbete. På bilden ser vi en leende manlig sjuksköterska, som 
också kan tolkas ha ett utländskt utseende, det vill säga ett ”icke-svenskt” – med stark självkritik 
mot denna kategorisering men jag anser det finns ett värde att peka på detta innehåll i denna 
lärobok. I många av de andra läroböckerna förekommer samma tema, men då med en svensk 
kvinnlig sjuksköterska. (s. 47) 
 
I kapitlet om reklam återges en bild som har en tydlig homoerotisk vinkel, en ung man har 
neddragna jeans och lyfter på kavajen för att inbjudande visa sin bakdel, han sticker dessutom ut 
tungan på ett erotiskt laddat sätt. Denna bild kan ses som inkluderande för HBTQ-män men givetvis 
också som exkluderande för människor som inte upplever män som sexuell attraktiva, men är ändå 
ett intressant exempel på bildval i en lärobok och bildtexten hjälper eleven att söka självständiga 
svar: 

“Hur reagerar du på den här bilden? Varför det? Hur kan de som utformat reklamen ha 

resonerat? Vad tror du?” (s. 101)  

Genomgående tema i princip alla läroböcker är beskrivning av de lagar som styr media och där 
återges lagen om hets mot folkgrupp men få böcker redogör för vilka folkgrupper detta kan 
innebära och att också HBTQ-gruppen räknas in bland dessa. Detta gör inte heller “Samhälle.nu” 
men ger en öppning i fördjupningsfrågan:  

“Vad menas med hets mot folkgrupp? Undersök vad begreppet står för.” (s. 105)  

Så långt om bokens inkluderande innehåll. Vissa delar av boken bygger dock på ett betydligt mer 
heteronormativt och könsstereotypiskt synsätt. Det område detta främst märks är i kapitlet om 
ekonomi. Här återfinns stereotypa bilder och exempel, detta gäller också vissa delar om medier och 
arbetsliv, exempelvis så illustreras många yrkesgrupper upp på ett könsstereotypt sätt. Vi återfinner 
manliga poliser, militärer, läkare och en manlig ambulansledningsman och en manlig 
industriarbetare (s. 67, 68, 146, 149 och 187) och en kvinnlig frisör. (s. 134) Dock lyfter boken upp 
diskrimineringslagstiftning och hänvisar den som upplevt kränkningar på grund av sexuell läggning 
till HomO. (s. 226) Aggressivitet skildras med våldsamma män (s. 50 och 58) och heteronormen 
återkommer exempelvis i en fotoscen från dokusåpan “Big Brother” (s. 112) och i flera 
fallbeskrivningar som bygger på en familj, ett exempel återges här: 

“Patricks föräldrar sitter i köket och planerar bilsemestern. – Går bensinpriset upp kommer 

pengarna inte att räcka ända till Spanien, suckar mamma. – Men det kan ju lika gärna gå ner 

igen påpekar pappa, som alltid brukar vara mer optimistisk.” (s. 118)  

Denna bok är dock inte på något sätt speciell i detta sammanhang. Ingen av de undersökta 
läroböckerna, förutom Exposé (se nedan) har något exempel på där man valt att ge uttalade HBTQ-
personer rollen som förälder.   
 
Ett antal vanligt exempel på heteronormativt tänkande är när vi kommer till texter om våldtäkt, här 
talas det om i denna bok under rubriken “Den utsatta kvinnan” i den temadel som heter “Kvinnor 
och män” och implicit om den heterosexuella kvinnans situation. Att HBTQ-personer också 
drabbas av våld nämns inte. (s. 244-250) Temadelen lyfter fram begrepp som “matriarkat” och 
patriarkat”, “sociala konstruktioner” och “genus – social kön” men det görs genomgående 
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heteronormativt och länkas inte samman med HBTQ-perspektivet. I ett av bokens bildval till denna 
temabild kan stereotypen kring “feminist” och en HBTQ-kvinna återfinnas. Fotot föreställer en 
yngre kvinna med grönt hår, ett linne med texten “GUBBSLEM” och med texten “Art for women 
and refugees ONLY” skriven på väggen bredvid kvinnan. (s. 241 – illustrationen saknar bildtext) 
 
Registret ger en viss ledning för läsaren in i ämnen som rör sexualitet. (s. 285-287) 
 
“Samhälle.nu” ger alltså viss ledning in i ett normkritiskt tänkande och inkluderande skrivningar 
om HBTQ-personer. Men i stora delar av boken saknas detta fokus och heteronormativiteten och 
exkluderingen, osynliggörandet, rekonstrueras. Boken missar att skapa en bredare förståelse kring 
dessa perspektiv i sin temadel om jämställdhet, jämför här med exempelvis “Forum” som gör detta. 
 

Liber 

Zigma Konkret. (Bengtsson 2009) 

Boken är skriven av en författare. Boken är skriven med syftet att vara tydlig, lättbegriplig och 
praktisk enligt författaren och är en ny bok i Z-serien som producerats på Liber sedan 1990-talet. 
(förord)  
 
I inledningen beskrivs skolans värdegrund och ett genusperspektiv återfinns. Dock inget om 
HBTQ-perspektiv i författarens tolkning. (s. 26) Denna avsaknad av ett HBTQ-perspektiv är 
genomgående i hela boken, exempelvis i redogörelsen om lagstiftningen om hets mot folkgrupp i en 
diskussion kring normer (s. 40), om sambolagstiftning (s. 140) och i en diskussion om 
gruppidentitet. (s. 198) Författaren skriver: 

“Andra grupper räknas man till, beroende på visa kännetecken man har: yrke, ålder, kön, 

inkomst osv.” (s. 198) 

Boken gör en ingående fördjupning kring brott och straff men exkluderar HBTQ-personer som 
brottsoffer (s. 208) och beskriver nazismen och beskriver Förintelsens offer, där den romska 
befolkningsgruppen tas med men med en benämning de flesta idag anser vara en negativ sådan, 
med orden: 

“Judar och zigenare ansågs tillhöra speciellt mindervärdiga ‘raser’.” (s. 72) 

Ett genusperspektiv återfinns som sagt, detta kommer tillbaka i definitioner av jämställdhet och 
feminism, och partiet FI omnämns och illustreras med en bild på Gudrun Schyman. I bildtexten 
beskrivs att FI gjorde “ett misslyckat försök” att komma in i riksdagen 2006. (s. 54 och s. 88) Dock 
är bokens val av illustrationer genomgående heteronormativa och könsstereotypa vid en queer 
läsning. (s. 17, 20, 28, 38, 42, 77, 106, 118, 133, 175, 245 och 286) Ett undantag som eventuellt kan 
ses som en avvikelse är en bild på LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin, i egenskap av en kvinna 
som nått hög makt, och på bilder av kvinnliga partiledare. (s. 179 och 59)  
 
Den enda gången HBTQ-personer omnämns är i en faktaruta om asylrätt: 

“Skyddsbehovsskäl anses den ha som lämnat sitt hemland på grund av fruktan för dödsstraff, 

tortyr, krig, inbördeskrig, miljökatastrof eller förföljelse orsakad av könsidentitet eller 

homosexualitet.” (s. 228)   
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Här gör författaren en tolkning av utlänningslagens skrivelse om kön och sexuell läggning, det blir 
könsidentitet och homosexualitet. En problematisering av könsidentitet, det sällan förekommande 
begreppet i min undersökning, görs inte. 
  
Boken tar inte upp något om registrerat partnerskap eller om diskrimineringslagstiftning och när 
läsaren når registret är de närmaste begrepp som kan ge en ledning: “minoritet” och “normer”. Väl 
vid sidan som hänvisas från registret gällande minoritet möter läsaren en bild av, till synes 
dansande, samer vid Jokkmokks marknad. (s. 199) 
 

Exposé. Samhällskunskap kurs A. (Andersson, m.fl, 2009) 

Boken är en relativt nyutgiven bok och har elva författare. Läsaren möter inget förord eller liknande 
utan lärobokstexten börjar direkt och med ett kapitel om ”Människan, samhället och kulturen”. (s. 
8) Detta kapitel är skrivet av Fuat Deniz och beskriver att människan är en social varelse och att vi 
socialiseras in i samhället för att lära oss fungera. Om vi följer de uppsatta reglerna får vi positiv 
uppmärksamhet och uppmuntran men bryter vi emot reglerna blir vi på olika sätt bestraffade: 

”Ett av det kanske vanligaste sätten att straffa människor i ett socialt samspel är genom 

utfrysning, man får inte vara med i gemenskapen.” (s. 9) 

Utifrån de förändrade uppväxtvillkoren i vårt moderna samhälle, menar författaren att föräldrarnas 
inflytande minskar och att medierna tar över alltmer av det. Medierna påstås ge en vidgad syn på 
livet och att de blir ett verktyg för att lättare bryta traditioner: 

”Därmed får man en större frihet att ompröva och utforma sin egen identitet.” (s. 11) 

Men medier kan också skapa problem för de unga: 
”Barnen har genom medier tillgång till de vuxnas värld som de tidigare var mer avskärmade 

ifrån, det gäller t.ex. sexualitet, våld och krig samt användning av alkohol.” (s. 11) 

Under underrubriken ”Vi tillhör grupper” skriver författaren om olika grupper vi tillhör och att de 
kan ge medlemskap för livet, medan andra grupper är några man ingår tillfälligt i, under en kortare 
del av livet. Familjen definieras som en grupp som vi har ett långt förhållande till: 

”När vi talar om kärnfamilj menar vi ofta en familj med två biologiska föräldrar av olika kön samt 

barn, men den kan också bestå av två föräldrar av samma kön, en ensamstående förälder eller 

styvföräldrar och styv- eller halvsyskon.” (s. 12) 

Här inkluderar boken HBTQ-personers föräldraskap, något som inte förekommer på ett så explicit 
sätt i någon annan bok i studien. Författaren redogör också för att grupptillhörigheter är en fråga om 
makt och lyfter in en genusteoretisk tolkning: 

”Många pekar också på att män har större makt och inflytande än kvinnor därför att män tjänar 

mer och sitter på mer inflytelserika poster i samhället.” (s. 14) 

Det inledande kapitlet har en tydlig socialkonstruktivistisk ansats: 
”Vi föds alltså inte med vår kultur utan lär oss den.” (s.17) 

Normsystem, uteslutningar och normer tas upp: 
”Hur mycket det är tillåtet att avvika från kulturen regleras också av samma oskrivna regler?” (s. 

17) 
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Stereotyper problematiseras också, exempelvis när vi utgår ifrån att alla med en gemensam etnicitet 
är likadana, och boken pekar på att gruppmedlemmarna blir dömda utifrån sin grupptillhörighet och 
sina individuella egenskaper: 

”Vi dömer dem med utgångspunkt från det som vi själva uppfattar som normalt och riktigt. Allt 

som avviker ifrån det egna livsmönstret betraktas som konstigt och onormalt.” (s. 21) 

Boken tar upp centrala värderingar i kulturer och ger läsaren frågor för att förstå hur man kan 
analysera, här återges några av dem: 

”Manligt och kvinnligt. Vad förväntas av män och kvinnor i deras könsroller? Vad bör de och bör 

de inte göra? Vilka arbetsområden ska de ta ansvar för? Hur ska de klä sig? 

Sexualitet. Är sexualiteten något heligt som endast får förekomma inom äktenskapet eller är 

föräktenskapliga sexuella relationer tilllåtna [sic!]?” (s. 22) 

Dessa frågor används i ett sammanhang kring etnocentrism och syn på olika kulturer, och har ett 
tydligt buskap mot ”andrafiering” men blir också implicit en normkritisk hållning kring sexualitet 
och genus. Arbetsuppgifter kopplas till kapitlet som problematiserar könsroller, stereotypa 
föreställningar och hur mycket av vår identitet som bygger på arv eller miljö. (s. 28) 
 
Boken behandlar frågor om arbetsmarknaden och pengar, kapitlet är skrivet av Annika Svensson (s. 
30-63) och är en problematiserande och genusmedveten text som behandlar arbete, men den är 
genomgående heteronormativ i sin framställning, i den meningen att den inte inkluderar HBTQ-
perspektiv i någon del. Beskrivningen av familjens uppbyggnad i boken är heteronormativ, i ett 
räkneexempel för en familjs hushållsbudget ges grundförutsättningar att familjen består av två 
vuxna och två barn. Här ges en neutral beskrivning, men när sedan exempelvis inkomsterna ska 
redogöras är det ”mannen” och ”kvinnan” som anges. (s. 41) Bokens delar kring ekonomi, liksom 
de andra studerade böckerna i denna uppsats, är tydligt heteronormativa och därmed exkluderande 
och osynliggörande. I samma kapitel behandlas samlevnadsformer och sambolagstiftningen 
beskrivs könsneutralt och lagen om registrerat partnerskap är en del av texten under rubriken om 
”Äktenskap”. (s. 57) Texten om föräldraskap skrivs heteronormativt medan kommande del om 
skilsmässa framställt könsneutralt, vi kan här se hur en lärobokstext pendlar mellan olika nivåer. 
Illustrationer kopplade till dessa texter är heteronormativa vilket ger en uteslutningseffekt, bilden 
som exempelvis ska lyfta fram äktenskap är på ett olikkönat par, med bildtexten ”Somaliskt bröllop 
i Flen” som i sig kan vara starkt inkluderande för vissa läsare av annan etnisk bakgrund än svensk. 
(s. 57)  
 
När vi går vidare till kapitlet om ”Lag och rätt”, vilket är skrivet av Hanns von Hofer och Henrik 
Tham, sker en direkt ingång till en beskrivning av hur synen på brott och straff förändras över tid. 
Författarna väljer att åskådliggöra detta genom ”sexualbrott”: 

”På 1699- och 1700-talen avrättades omkring 600 personer, nästan alla män, för samlag med 

djur (tidelag). Idag kan det högst leda till straff för djurplågeri. Tidigare medförde 

utomäktenskapliga förbindelser och homosexualitet hårda straff, numera är detta inte kriminella 

handlingar. Fosterfördrivning kunde förr straffas med döden, idag är abort en rättighet för 

kvinnan.” (s. 64-65) 

Boken pekar sedan på att lagstiftningen också kan förändras åt andra hållet genom att belysa 
exempel med den svenska sexköpslagen, vilken kriminaliserar ett beteende som varit lagligt sedan 
mycket lång tid tillbaka i historien. (s. 65) 
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Detta förhållningssätt till brott och straff kan man givetvis inte direkt säga är inkluderande, det kan 
till och med upplevas som stötande att tidelag och homosexualitet behandlas i samma sammanhang, 
men jag anser att denna beskrivning ger läsaren en stor förståelse kring att våra samhällen är 
konstruerade och att synen på lag och straff är något föränderligt – vilket är en viktig kunskap ur ett 
queerteoretiskt perspektiv. När författarna i kapitlet på detta sätt skriver att vissa menar att lagen 
visar maktförhållanden i ett samhälle, utvecklas möjligheterna till denna förståelse och lägger sig 
nära exempelvis Foucaults teorier kring straff som reglementering och queerforskares teorier om 
andrafiering och vi-och-dom-tänkande, författare skriver: 

”De som avviker blir den ’fiende’ som samhället och gruppen behöver för att enas. /…/ Straffen 

används av dem som har makten för att kontrollera dem som inte har makten, t.ex. etniska, 

religiösa eller sexuella minoriteter.” (s. 67) 

Denna typ av analys, som överensstämmer med den queerteoretiska och intersektionella, är det 
endast denna lärobok i föreliggande studie som ger läsaren men vi ska se att författarna inte når hela 
vägen. 
När författarna går över till att beskriva vilka som är offer för brottslighet och som känner stor oro 
för att råka illa ut, utelämnas HBTQ-personer (s. 77-78 och 84) och även i de arbetsuppgifter som 
kopplas till kapitlet uteblir frågor som ger ett inkluderande HBTQ-perspektiv. En fråga som gäller 
lag och moral handlar exempelvis om Lisa som är 23 år och Gabriel som är 24 år (äldre man). De 
har planer på att gifta sig, en otrohetsaffär rullas upp och läsaren uppmanas ta ställning. (s. 94)  
Genom att det queerteoretiska perspektivet inte genomsyrar arbetsuppgifterna riskerar detta att falla 
bort, då vi kan föreställa oss att många lärare och elever fokuserar på de frågor som ska göras i 
läroboken. 
 
I bokens kapitel om ”Social välfärd” skriver Fredrika Lagergren Wahlin om att sexualitet är ett 
grundläggande behov hos människan och kopplar detta till Maslows teorier. (s.127) I en illustration 
till resonemang om välfärdsbegreppet visas en man med ett barn i sele på magen, med bildtexten: 

”Pappaledigheten är ett senkommet inslag i den svenska välfärden.” (s. 129) 

 Ett tydligt genusperspektiv läggs in i diskussionen om välfärd men ett HBTQ-perspektiv uteblir (s. 
138) men i avsnittet om ”Jämställdhet och jämlikhet” skriver författaren att en medborgare i ett 
välfärdsland inte ska behöva utstå förföljelse på grund av bland annat sexuell läggning. 
Diskrimineringslagstiftningen från 2008 redogörs för och boken skriver att lagens syfte är att 
motverka diskriminering och kränka lika möjligheter:  

”…oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.” (s. 147) 

Här inkluderas också transpersoner vilket är mycket ovanligt i de läroböcker denna studie bygger 
på. Även könsrollssystemet ifrågasätts: 

”Könsdiskriminering grundas ofta på fördomar om vad som är ’manligt’ respektive ’ kvinnligt’. 

Även män som vill ta ansvar för traditionellt kvinnliga sysslor riskerar därför att bli 

diskriminerade. /…/ Påståenden som att vårdande män inte är ’riktiga’ män till att män av 

naturen inte kan vara lika bra som kvinnor på att ta hand om barn eller sjuka.” (s. 147) 

Författaren tar också tydlig ställning för HBTQ-personer och texten illustrerar ett samkönat 
kvinnligt par med bildtexten: 

 ”Homosexuella kämpande länge för rätten att få leva tillsammans och bilda familj.” (s. 148) 

I lärobokstexten kopplad till illustrationen står: 
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”Självklart är det inte förenligt med idén om allas lika värde att någon ska behöva förneka sin 

sexuella läggning eller identitet för att t.ex. inte riskera att förlora sitt arbete eller att bli 

utestängd ifrån sociala sammanhang.” (s. 148) 

I den följande texten berättar författaren också om RFSL:s framväxt och kamp och om HomO som 
nu blivit en del av DO. Rätten till att bli prövade för adoption för homosexuella tas upp. (s. 148) 
Denna text ger en stark inkludering och synliggör HBTQ-personer på ett icke-andrafierande sätt.  
I en tabell över ”Lagar mot diskriminering” sammansmälter frågor som rört kvinnors, etniska 
minoriteters och funktionshindrades med HBTQ-personers rättigheter. (s. 151) Det enda som kan 
säga ha missats är att riskdagen 1944 avkriminaliserade homosexualitet. I de avslutande 
arbetsuppgifterna finns ingen uppgift som explicit rör HBTQ-personer men en länk till RFSL ges. 
(s. 156-157) 
 
Fredrika Lagergren Wahlin skriver också kapitlet ”Demokrati, ideologi och politiska partier”. 
Författaren nämner inget om HBTQ-personers villkor under nazisttiden i Tyskland. (s. 173-174) I 
en del tas ”nykonservatism” upp och det beskrivs att denna ideologi är emot rörelser som vill 
frigöra individen och luckra upp kärnfamiljsnormen. (s. 176) I en relativt omfattande del redogör 
författaren för ”Feminism och queerteori” och begrepp som ”patriarkat”, ”könstillhörighet” och 
”den manliga normen” tas upp. (s. 178-179) Gällande könsidentitet skriver boken utifrån ett uttalat 
queerteoretiskt perspektiv och pekar på att teorin menar att mycket av förtrycket kring könsidentitet 
bygger på självförtryck, att vi upplever de traditionella könsuttrycken som en del av oss själva, men 
att de är pålagda oss:  

”För att kunna förändra samhället måste man därför börja med att frigöra människan i det 

privata.” (s. 179) 

Författaren reder vidare ut queerteorin: 
”Enligt queerteorin är en individs könsidentitet och sexualia läggning personlig. Alla de normer 

som finns för hur vi ska bete oss för att visa att vi är ’män’, ’kvinnor’ , ’homosexuella”, 

’heterosexuella’ osv., är förtryckande och bör därför utmanas. Dern som är ’queer’ väljer därför 

att klä sig och sminka sig utifrån humör och lust snarare än utifrån de normer för hur män 

respektive kvinnor bör uppträda och klä sig i olika situationer.” (s.179) 

I en arbetsuppgift mot slutet av boken uppmanas läsaren att lägga till något i FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter, detta är ett implicit sätt att lyfta fram exempelvis HBTQ-personer, även om 
någon sådan ledning inte ges i avsnittet om FN. (s. 327) 
 
Registret ger en mängd ingångar till sexualitets- och könsidentitetsperspektiv, dock saknas 
begreppet queer som sökord. (s. 362-367) 
 
Denna bok är en av de mest inkluderande, synliggörande och icke-andrafierande böckerna i studien. 
Queerteori förklaras, genus-, sexualitets- och könsidentitetsperspektiv kopplas samman. Boken har 
mycket få stereotypa illustrationer men dock saknas ett HBTQ-perspektiv i vissa delar av boken. 
Detta kan förklaras med att de olika kapitlen skrivits av olika författare, vilket gör att boken haltar 
lite, detta är en viktig slutsats som också Ohlander (2010) pekar på i sin undersökning. 

Exposé Aktiv. Samhällskunskap kurs A. (Andersson och Andersson 2004) 

Boken är skriven av två författare och de beskriver att bokens syfte är att läsaren ska få mer 
kunskap om det svenska samhället ”än de flesta”. (s. 3) 
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Författarna ger en definition av vad en kultur är och att en kultur kännetecknas av gemensamma 
värderingar och symboler. De fortsätter utan att HBTQ-perspektivet tas upp: 

”Ett exempel på en värdering är att ingen får behandlas nedsättande på grund av kön, religion, 

etnisk (folkslag) tillhörighet eller politiskt övertygelse.” (s. 10) 

Liksom den andra Exposé-boken som behandlas ovan beskriver även denna de olika grupper vi 
tillhör och som skapar våra identiteter. Man tar också upp att olika grupper har olika makt och 
skriver: 

”Många menar att män har mer makt än kvinnor eftersom de flesta i ledande ställning i samhället 

är män.” (s. 11) 

Normsystemen inom de olika grupperna behandlas också och begreppet norm definieras. 
Sanktioner och straff mot de individer som bryter mot normerna beskrivs men inget HBTQ-
perspektiv återfinns. (s. 12-13) Under rubriken motstridiga normer ger boken ett exempel från en 
idrottsförening: 

”I Bäckedalens idrottsförening finns stadgar om kamratskap och demokratisk fostran av 

ungdomar. Många föräldrar ställer också frivilligt upp och hjälper till i föreningen för att deras och 

andras barn ska få en meningsfull fritid. I klubben finns en grupp juniorspelare som hittat på 

egna normer som gäller nya juniorspelare. De tvingar dessa spelare att gå igenom ett 

’inkilningsprogram’ med inslag av sexuellt ofredande och brottslighet. Undergruppen har alltså 

normer som går tvärtemot idrottsföreningens normer om kamratskap. Hur tycker du att 

föreningen ska hantera dessa problem?” (s. 13) 

Detta är ett bra exempel på hur man kan lyfta problematiken med normer men boken ger ingen 
ledning i en problematiserad bild av genusnormer och sexualitetsnormer, vilket kanske skulle kunna 
ge läsaren hjälp att analysera varför denna ”inkilningsprocess” sker – och inte bara i en idrottsklubb 
utan i hela samhället. 
 
Ett bra exempel på hur vi kan använda en könsstereotyp bild med en problematiserande bildtext 
finner vi i bokens del om socialisationsprocessen. En pappa och hans lilla son tvättar bilen, och i 
bildtexten står: 

”Hjälpa pappa tvätta bilen. När börjar barn få en uppfattning om vad som är kvinnligt respektive 

manligt?” (s. 14)  

Till de arbetsuppgifter som kopplats till kapitlet återfinns inga frågor/problem som rör HBTQ-
perspektiv. (s. 20-21) 
 
I nästa del av boken som behandlar brott och straff finns inget som berör HBTQ-perspektiv. 
Kvinnor nämns som offer för mäns våld. (s. 22-42) Inte heller i beskrivningen av lagen om hets mot 
folkgrupp berörs HBTQ-personer (s. 75) och inte heller i bokens avsnitt om medier. (s. 47-64) 
I bokens del om ”Demokrati och ideologier” (s. 65-119) nämns inget som har anknytning explicit 
till sexualitets- eller könsidentitetsperspektiven. Feminism förklaras ytligt på fem rader. 
  
Inget nämns heller om HBTQ-personer eller perspektiv utifrån sexualitet och könsidentitet i 
avsnitten om EU och FN, exempelvis i beskrivningen om de mänskliga rättigheterna. (s. 120-152)  
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I kapitlet om ”Arbete och välfärd” ges inga icke-heteronormativa perspektiv eller arbetsuppgifter. I 
en uppgift om privatekonomi ombeds läsaren att fundera kring hur följande par kan lösa en 
lånefråga: 

”Bengt 42 år, och Yvonne 40 år [lite yngre kvinna, min komm.], som båda är läkare ger en 

månadslön på ca 50000 kr vardera.” (s. 171)  

Bokens illustrationer är i de flesta fall stereotypa och vi finner här en tendens som varit tydlig 
genom denna studie, när texten är heteronormativ och exkluderande för HBTQ-personer är också 
bildmaterialet detta, vilket följer heteronormativitetens logik. (s. 10, 14, 83, 145, 155, 180 och 186) 
 
Ett visst genusperspektiv finns i bokens delar om arbetsliv och lagstiftning på arbetsmarknaden, 
jämställdhetslagen behandlar exempelvis, men inget som leder mot HBTQ-perspektiv återfinns. (s. 
174-196) I det avslutande kapitlet om ”Vår välfärd” (s. 197-215) berörs inga sexualitets- eller 
könsidentitetsperspektiv. Vi finner en bild mot stereotypa föreställningar när boken illustrerar 
föräldraledighet med en bild på två män som sitter på en bänk med barnvagnar framför sig och ett 
barn i knäet. (s.198) I det avslutande kapitlet om samhällets ekonomi (s. 216-233) finns inget som 
antyder sexualitets- och könsidentitetsperspektiv och i bokens register finner läsaren inget som kan 
ge en ledning till dessa perspektiv. (s. 234-238)  
 
Denna bok är en av de böcker i studien som genomgående saknar sexualitets- och 
könsidentitetsperspektiv. Ett visst inslag om genusmedvetenhet finns. Med sitt innehåll verkar 
boken djupt exkluderande och osynliggörande för de grupper denna studie behandlar. 
  
Jag valde denna bok för att ställa den emot den andra med liknande titel från Liber förlag, detta för 
att synliggöra hur fundamentalt olika innehåll två läroböcker med i princip samma titel från samma 
förlag kan ha. Det gäller således, som inköpare av läromedel, att noga granska den litteratur man 
ska använda. 

Aros Läromedel  

Samhällskunskap. För gymnasiets A- och B-kurser. (Rundblom, Berg, Tyrland 2008) 

Boken är skriven av tre författare och är relativt nyutgiven. Boken vill stimulera till eftertanke, 
diskussion, ställningstagande och att våga stå upp för sin ståndpunkt, skriver författarna i förordet. 
(s. 2) 
 
Boken inleds med en tanke, läsaren ska föreställa sig att 500 personer överlever en världskatastrof 
och hamnar på en öde ö. Där ska de bygga upp sina liv från grunden och skapa ett fungerande 
samhälle. Boken hjälper läsaren med åtta viktiga områden24

 

 att tänka på, inget av dessa har något 
med sexualitet eller könsidentitet att göra, med andra ord, inte något genusperspektiv eller 
sexualitets- och könsidentitetsperspektiv. (s. 6-9) 

                                                      
24 Frågeställningarna lyder. 1) Hur ska vårt örike se ut? 2) Vem får bestämma? 3) Vilka ska arbeta 

med vad? 4) Ska alla ha det lika bra? 5) Ska det finnas skolor? 6) Vilka ska få hjälp? 7) Vilka regler 

ska finnas? 8) Om det kommer fiender? (s. 8-9) 
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Rösträtten för kvinnor redogörs för och en problematiserande fråga ställs kring detta (s. 14-16). 
Vänsterpartiet kopplas ihop med genus: 

“Jämställdhet. Vänsterpartiet anser att kvinnor underordnas män och därför saknar verklig makt i 

samhället. ´Människa, inte mannen, ska vara norm´, säger man.” (s.21) 

Någon förklaring till vad en norm är återfinns inte. När boken beskriver kristdemokraternas politik 
beskrivs deras politik vilja sätta familjen i centrum. (s. 22) Vilken typ av familj kristdemokraterna 
menar eller att de är det enda parti som var emot lagen om könsneutrala äktenskap förklaras inte. 
 
Nazismens hat mot homosexuella nämns och författarna utökar dessutom den grupp som nazisterna 
kallar undermänniskor, de är (märk väl nutidsformen):  

“... svarta, bruna, gula, judar, zigenare, homosexuella, ja större delen av mänskligheten.” (s. 32) 

Ingen bild/illustration i boken, förutom det som nämns nedan kan sägas bryta mot stereotypa 
föreställningar om kön eller mot heteronormativiteten. (s. 55, 72, 80, 82, 84, 85, 110, 113, 116, 158, 
167, 175, 177, 196, 249 och 252) 
 
I beskrivningen av de mänskliga rättigheterna nämns inte HBTQ-personer, dock nämns fri- och 
rättigheters självklarhet oavsett ålder, kön och “härstamning”. (s. 41) En lista återfinns av Sveriges 
statsministrar från 1900 till nutid, inget nämns om att de alla varit vita, heterosexuella (i alla fall har 
ingen varit öppen HBTQ-person) och män. (s. 44) 
 
Religiösa diktaturer nämns och att de förtrycker och förföljer människor, vilka som förföljs, eller 
varför, nämns inte. (s. 60) 
 
I kapitlet om föräldraförsäkring kopplas en pappa till föräldraledighet. Den bildtext som kopplas till 
pappan med sitt barn, där man starkt kan ifrågasätta överensstämmelsen med verkligheten: 

“Många pappor delar föräldraledigheten med mamman. Ännu för 30 år sedan var det inte så 

vanligt att män och kvinnor delade på sysslorna i hemmet.” (s. 87)  

Jämställdhetslagen beskrivs och författarna skriver att få kvinnor har ledande befattningar i 
samhället och att ingen kvinna ännu blivit statsminister i Sverige. De fortsätter: 

“Däremot får vi allt fler kvinnor på nivån strax under högste chefen. Och ungefär hälften av 

ministrarna i regeringen är kvinnor. Det är vi ensamma om i världen.” (s. 87-88)  

Heteronormativitet kan vara svår att upptäcka, eftersom det handlar om att ifrågasätta det vi 
socialiserats in i. I boktexten under rubriken “Lång väg till jämställdhet” beskrivs kvinnors 
ojämställda position till männen. Sedan följer en berättelse hur kvinnans position förändras i 
relation till sin man: 

“När två unga människor gifter sig eller flyttar ihop, fungerar jämställdheten oftast ganska bra. 

Båda arbetar, båda tar ett tag med dammsugaren eller lagar middag. Det är när det första barnet 

kommer som ojämlikheten [sic!] ibland kommer smygande. Det är oftast kvinnan som tar större 

delen av barnledigheten. Många män jobbar istället mer än tidigare, för att kompensera 

inkomstbortfallet men också för att de är i den ålder då man gör karriär.” (s. 89) 

Här ställer queerforskaren frågan: flyttar inte HBTQ-personer ihop, gifter sig och skaffar barn? 
Antingen menar författarna att de inte gör det, eller så har de missat att inkludera dessa människor i 
detta sammanhang. För tydlighetens skull vill jag poängtera att jag givetvis gör samma granskning 
av alla läroböcker som ingår i denna uppsats. 
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I en fördjupningsdel uppmanas eleverna diskutera vilken yrkesgrupp som ska ha bäst betalt, de får 
en mängd yrken som ledning och som illustration ser vi en kvinnlig polis, knästående med en 
kopplad schäfer och även en bild på en kvinnlig präst förekommer, detta är tydliga brott mot 
könsstereotyper men också de enda som återfinns. (s. 94-95) 
 
När vi kommer till kapitlet om brott och straff får vi läsa om bland annat våldtäkt, men bara om 
våldtäkt emot kvinnor utförda av män och författarna kommenterar det ökade antalet anmälda 
våldtäkter: 

“Förmodligen beror det på att fler våldtäkter faktiskt begås, men också på att fler kvinnor än 

tidigare vågar anmäla att de utsatts för en våldtäkt.” (s. 128, under rubriken “Kvinnor och män”)  

I ekonomiavsnittet finner vi i denna bok, liksom i de andra undersökta, heteronormativitet. I ett 
räkneexempel för en hushållsekonomi består familjen av mamma, pappa och tre barn. (s 159) 
 
“Jordens befolkning” kommer härnäst och kapitlet illustreras med en helsidesbild bestående av två 
män, nakna förutom ett litet höftskynke, en av männen avbildas bakifrån, vilket gör att läsaren möts 
av en naken rumpa med en sträng av bambuliknade material mellan skinkorna. Bildtexten lyder:  

“Två män handsågar perfekta brädor i Sri Lanka. Ett ohyggligt slitigt men skickligt utfört 

hantverk.” (s. 185) 

Sjukdomen AIDS behandlas och boken ger en kort historik. Inget skrivs om att det bland andra var 
bland HBTQ-personer man först upptäckte sjukdomen och att detta kom att leda till en mycket svår 
tid för HBTQ-personer. Boken nämner att sjukdomen upptäcktes i New York 1980 och som 
exempel i boken på AIDS-problematiken, ges en mamma och pappa som dött ifrån sina barn i 
Sydafrika. (s. 192) 
 
Det närmaste vi kommer en antydan till HBTQ-perspektiv i boken är när författarna beskriver barns 
villkor i u-länder: 

“Kriminaliteten är skrämmande stor. De sociala förhållandena är eländiga. Barn som övergetts av 

föräldrarna, lever på gatorna. Små flickor, och ibland också pojkar, tvingas försörja sig genom 

prostitution.” (s. 195) 

Här blir HBTQ-personer sexköpare av små barn, om författarna inte menar att heterosexuella 
kvinnor köper pojkar. Inget nämns om problemen med trafficking. 
 
Flyktingfrågan berörs och Genèvekonventionen, först beskrivs ärenden som har med 
familjeanknytning att göra och sedan skriver författarna: 

“Ibland tillåts också personer stanna av humanitära skäl. Deras skäl kanske inte håller enligt 

Genèvekonventionen, men man antar att de kan få det svårt om de skickas hem.” (s. 211) 

Här kunde man nämnt en HBTQ-flykting från Iran som riskerar att avrättas i sitt hemland om han 
skickas tillbaka, för att förtydliga för läsaren genom ett konkret exempel. 
 
Under rubriken “Befolkningen och framtiden” föreslås en diskussionsfråga kring påvens nej till 
preventivmedel och vad de kan ge för konsekvenser för människor. Också frågan om “AIDS-
katastrofen” föreslås diskussion kring, dock ges ingen ledning mot HBTQ-personers villkor i denna 
fråga. (s. 219-220) 
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Mot slutet av boken beskriver författarna hur grym världen är och hur miljontals människor lever i 
skräck: 

“Förtrycket är ofta oerhört grymt. Människor hålls fängslade på grund av sina politiska åsikter, 

sin religiösa tro eller för att de är kvinnor. Kvinnor stympas och våldtas. Människor försvinner 

spårlöst.” (s. 246) 

När läsaren går till registret återfinns inget sökord som kan kopplas till sexualitet eller könsidentitet. 
Det närmaste hon kommer är ordet AIDS. (s. 255-256) 

Slutsatser 
Jag tycker mig urskilja två huvudgrupper i de undersökta böckerna: 
 
Den första gruppen bygger på en heteronormativ framställning och ger en könsstereotyp förståelse. 
De läroböcker som tillhör denna grupp25 kan ha inslag av genustänkande, dock genomsyras inte 
böckerna av en genusförståelse och när vi kommer till denna uppsats huvudsakliga 
undersökningsområde: sexualitet och könsidentitet, saknas i stort sett dessa perspektiv i denna 
grupps böcker. De inslag vi kan se är en form av det Hirdman kallar ”tilläggets historia” (Hirdman, 
red, 1992, s. 11-13), hon gjorde i början av 1990-talet en analys av historia och fann att det mest 
förekommande i historieskrivningen var att författare, i exempelvis läroböcker, skrev den 
traditionella (enligt henne) mansdominerade historien och sedan lade till några kvinnoöden, för att 
ange det författarna kallade ett ”genusperspektiv”, vilket Hirdman starkt kritiserade. Hon menade 
att det inte blir kvinnohistoria med ett genusperspektiv genom att skriva till några stycken om 
exempelvis drottning Kristina eller heliga Birgitta. Hon kom också fram till att genusperspektiv allt 
som oftast ”osynliggjordes” och på detta sätt exkluderades ett genomsyrande genusperspektiv. 
(Hirdman, red, 1992, kap. 1) Hirdmans teorier är idag allmänt vedertagna och vi märker också i 
läromedel i denna studie att det i högre grad genomsyras av ett genusperspektiv. Om vi översätter 
Hirdmans ”tilläggets historia” till det undersökta HBTQ-perspektivet överensstämmer väl hennes 
analysverktyg, men i detta fall gäller det alltså sexualitets- och könsidentitetsperspektiv.  Det vill 
säga, ”homosexuella” kan tas upp i enstaka sammanhang, men ett mer inkluderande, 
problematiserande och synliggörande perspektiv finns inte. Det forskare jag har redogjort för kallar 
”andrafiering” blir här tydlig. Det finns en norm, den utgår man ifrån och annat är något som 
avviker, som inte ingår i det normala, även om författarna inte explicit använder så tydliga ord för 
uteslutning. Ingen av de studerade böckerna i denna grupp ifrågasätter eller problematiserar 
heteronormativitetens tvåsamhetsnorm26

                                                      
25 Bonniers: Samspel (inleder relativt inkluderande men blir sedan genomgående heteronormativ och 

exkluderande – placeras därför i denna grupp) & Nya Millennium; Gleerups: Reflex; Liber: Zigma 

Konkret & Exposé Aktiv; Aros läromedel: Samhällskunskap  

 , i vissa fall synliggörs ”homosexuellas” vilja och lagliga 

26 Tvåsamhetsnormen gäller således, enligt denna uppsats teoretiska perspektiv, även homosexuella 

relationer. Vissa forskare menar att riksdagens (och därmed samhällets) beslut att låta även 

homosexuella par ingå äktenskap, adoptera barn och kyrkans ja till att viga homosexuella par, 

egentligen är ett sätt att enkulturera in (och mindre att likställa olika uttryck för kärlek och sexualitet) 

även HBTQ-personer i den heteronormativa tvåsamheten. (se ex. Rosenberg 2006 och Kulick, red, 

2005.) 
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rätt att bilda par och att gifta sig, men böckerna går inte utanför den monogama tvåsamhetens 
diskurs. I dessa böcker menar jag att lagens och styrdokumentens intentioner inte uppfylls. De 
sanningsanspråk dessa böcker vill göra gällande, är en starkt heteronormativ diskurs. Makten som 
författarna har genom textens påverkan används alltså till detta. 
 
Den andra gruppen27

Tendenser  

 har en betydlig högre grad av sexualitets- och könsidentitetsperspektiv. Här 
inkluderas främst ”homosexuella” men det förekommer också att bi-, trans- och queerpersoner 
synliggörs och detta i fler sammanhang än att vi i dessa böcker kan tala om ett ”tilläggets historia”. 
Men viktigt att poängtera är att även i de böcker som inkluderar, icke-andrafierar och synliggör 
återfinns delar som istället bygger på en heteronormativ förståelse, detta gäller främst de delar av 
böckerna som handlar om ekonomi och familjebildning, och där främst samboskap, övergång till 
vuxenliv (”att flytta hemifrån”), privatekonomi och frågor kopplade till föräldraskap. Vi ser också 
ett osynliggörande av transpersoners problematik, även om några av böckerna tar upp tar upp dessa 
perspektiv – men då relativt ytligt. Utifrån detta och att ingen av de studerade böckerna i denna 
grupp ifrågasätter eller problematiserar heteronormativitetens tvåsamhetsnorm, (man synliggör 
HBTQ-personers vilja och rätt att bilda par och att gifta sig men går inte utanför diskursen 
tvåsamhet) kan ingen av böckerna sägas vara genomgående normkritiskt. I dessa böcker uppfylls 
dock i högre mån lagens och styrdokumentens intentioner. De sanningsanspråk dessa böcker vill 
göra gällande, är delvis ett ifrågasättande av heteronormativ diskurs. Makten som författarna har 
genom textens påverkan används alltså till detta. 

Analysen av de studerade läroböckerna visar på återkommande tendenser och mönster utifrån 
uppsatsen problemformulering. 
 
“Homosexuella” tas upp i diskrimineringsavsnitt och liknande men HBTQ-perspektivet har ännu 
inte tagit sig in i läroböckerna. Sexuell läggning blir lika med homosexualitet i många av böckernas 
tolkningar. Queerteorins mer problematiserande definition av sexualitet och könsidentitet 
synliggörs i princip inte i någon av böckerna. 
 
Genusperspektiv finns mer eller mindre representerat i alla läroböcker, här tycks lagens och 
styrdokuments intentioner ha slagit igenom. Men när vi kommer till HBTQ-perspektivet kan vi se 
att detta är frånvarande i många böcker och i dem där det finns en viss HBTQ-medvetenhet (enligt 
queerteorins definition) kategoriseras oftast människor som avviker från heteronormen som 
“homosexuella”. Bisexualitet eller transsexualitet förekommer mycket sällan som begrepp och ett 
problematiserande av könsidentitet, utifrån queerteoretiska perspektiv, finns i princip inte även om 
queerbegreppet behandlas i någon lärobok. Att begreppet “homosexuella” skulle inkludera även de 
andra kategorierna inom HBTQ-gruppen får således läsas implicit.  
 
En läroboks omfång eller påstådda höga teoretiska nivå kan inte ses som en markör på dess mått av 
inkludering eller synliggörande. Om vi exempelvis jämför “Zigmas” omfångsrika kvalitativa 
innehåll (314 sidor) med “Samhällsbokens” till synes kortfattade framställning (143 sidor), blir det 

                                                      
27 Studentlitteratur: Samhällsboken om Sverige & Mittpunkt; Bonniers: Forum; Gleerups: 

Kompass; Natur & kultur: Samhälle.nu; Liber: Exposé. Samhällskunskap A 
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tydligt att omfånget och de teoretiska anspråken inte har någon betydelse för den fråga denna 
uppsats berör. ”Samhällsboken” har mångfaldigt större inkludering och synliggörande än ”Zigma”.  
 
Det kan fastslås att graden av heteronormativ text sammanfaller med graden av heteronormativa 
och stereotypa illustrationer, vilket i sig är logiskt. Eller annorlunda uttryckt: böckers grad av 
inkludering och synliggörande i texten går hand i hand med graden av detta i illustrationer. Detta 
tyder på medvetenhet hos de författare som eftersträvar ett mer normkritiskt perspektiv. När texter 
är inkluderande och synliggörande samspelar texternas budskap också med bilder som går emot 
heteronormativitet och könsstereotyper. 
 
Som jag skrivit är speciellt avsnitten om ekonomi, och då speciellt när de kopplas till 
familjebildning (vilket de ofta gör), genomgående heteronormativa. 
 
Beskrivning av nazism och förintelsen skiljer sig åt. Många böcker exkluderar HBTQ-personer i 
dessa sammanhang och några få beskriver de hatbrott mot HBTQ-personer som bland andra 
nynazistiska grupper står bakom. 
 
Definitionerna av feminism och beskrivningen av FI skiljer sig också mycket åt. Vissa läroböcker 
beskriver feminismen på ett mycket kortfattad och oproblematiserat sätt medan andra inkluderar 
frågan om könsidentitet – vilket mycket av den likhetsfeministiska analysen handlar om och som ett 
parti som FI arbetar med. I något fall skapas förståelse kring att FI har en queerteoretisk agenda28

 

. 
Att folkpartiet vilar på en liberal grund eller att vänsterpartiet bygger på en socialistisk analys 
framgår dock i alla undersökta läromedel som behandlar partipolitik. Någon lärobok väljer också att 
kalla vänsterpartiet ett feministiskt parti, vilket i sig inte är fel, men alla riksdagspartier kallar sig 
idag mer eller mindre feministiska, med undantag för kristdemokraterna och sverigedemokraterna. 

I denna uppsats inledning pekade jag på forskning om (unga) HBTQ-personers livssituation och 
hoten från personer som utför hatbrott. Ungdomsstyrelsen har exempelvis påvisat, att HBT-
ungdomar (deras val av begrepp) generellt mår sämre än heterosexuella ungdomar . Att dessa 
personer, som är elever i den svenska skolan, osynliggörs i läroböcker eller underordnas kan ses 
som dels diskriminerande i sig, men också som ett förnekande, eller osynliggörande av, det förtryck 
HBTQ-ungdomar lider under. Per Nilsson på Ungdomsstyrelsen säger: 

”Samtidigt är det centralt att påpeka att de allra flesta mår bra. Att ha en sexuell läggning eller 

könsidentitet som avviker från heteronormen är inte en riskfaktor i sig. Det är omgivningens brist 

på acceptans och otryggheten i samhället som leder till ohälsa.” 

(http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,8162,00.html) 

I detta fall är det tråkigt att behöva konstatera att en del av läroböckerna står för denna brist på 
acceptans. 
 

                                                      
28 FI skriver bland annat på sin hemsida: ”Fi ska verka för ett normkritiskt och öppet förhållningssätt 

till sexualitet i undervisning och bland skolpersonal generellt. Detta inkluderar att skolan bör reflektera 

runt sexualitet och könsidentitet, avstå från att reproducera stereotyper i sexualundervisningen, 

motverka hbt-fobi och sexism generellt samt öka kunskapen om hbt-frågor bland skolvårdspersonal.” 

(http://www.feministisktinitiativ.se/for_en_feministisk_politik.php#e8) 
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Betydelse 

Val av lärobok har alltså stor betydelse för hur eleverna och lärarna får möjlighet att möta de 
perspektiv som behandlas i denna uppsats och vikten av att nogsamt välja kan därför inte betonas 
nog. Nu för tiden granskas inte läromedel av någon myndighet (vilket i sig inte skulle utgöra någon 
garanti), och då detta inte görs faller ansvaret ännu tyngre på dem som ansvarar för inköp av 
läromedel på en skola eller skolenhet.  Här skulle det varit intressant att se vilka av de studerade 
böcker som säljs mest, och till vilka olika kategorier av elever (yrkes- respektive 
studieförberedande29

Jämförelse med tidigare forskning 

) och därmed vilken syn på HBTQ-perspektiv som är vanligast förekommande. 
Jag har dock inte inom ramen för detta arbete kunnat göra denna studie men hoppas att någon annan 
vill ta upp denna tråd. Jag hoppas att denna studies resultat kan vara till hjälp för den skolpersonal 
som har makt över inköp av läroböcker.  

Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund?” slog fast att heteronormativiteten och 
könsstereotyper var starka i de studerade läroböckerna i samhällskunskap. (Skolverket 2006:285) I 
mitt resultat kan vi se att det skett en viss förskjutning i vissa böckers (de jag placerat i den andra 
gruppen i min sammanfattning) innehåll mot ett mer normkritiskt, inkluderande och synliggörande 
innehåll. Skolverkets analys om det extra starka osynliggörandet av lesbiska HBTQ-personer tycks 
också delvis ha förändrats sedan 2006, i min studie återkommer flera beskrivningar av samkönad 
kvinnlig kärlek och sexualitet, även om det inte är någon genomgående trend i materialet. Dock 
ifrågasätts inte monogamin inom tvåsamhetsnormen i någon av de undersökta böckerna. 
Skolverkets slutsatser om att läroböckerna vilar på en heterosexuell monogam ram stämmer dock 
fortfarande med mitt resultat, gällande beskrivningar i avsnitten som handlar om ekonomi, i dessa 
avsnitt verkar heteronormen fortfarande icke-ifrågasatt. Sammantaget kan vi dock konstatera att det 
kommit ett flertal läroböcker sedan 2006 som i mindre grad andrafierar, osynliggör och exkluderar 
HBTQ-personer, dock osynliggör även dessa läromedel transpersoners villkor. Ingen lärobok kan 
sägas, i sin helhet, vara skriven ur ett queerperspektiv, alla saknar enhetlighet gällande genus- och 
HBTQ-perspektiv och här överensstämmer mitt resultat med Ohlanders delrapport från 2010. (SOU 
2010:33)    
 
Tidigare forskning har också visat att författarna har en mycket stor betydelse för böckernas 
innehåll. I denna studie kan vi se det i en sådan bok som ”Exposé. Samhällskunskap A”, där 
författarnamn presenteras för varje kapitel och vi tydligt kan se att genus-, sexualitets- och 
könsidentitetsperspektiven hos vissa författare genomsyrar texten och hos andra bara återkommer i 
vissa delar. Redaktörens roll är här viktig, vilket också Ohlander pekar på i sin delrapport. (SOU 
20:10:33) Det skulle varit intressant att se hur författarnas bakgrund eventuellt påverkar resultatet, 
detta har jag dock inte haft möjlighet att studera och ingår inte heller i mitt syfte. 
 
I början av 2000-talet gjorde RFSL Ungdom en läroboksundersökning, vilken jag tidigare refererat 
och deras kriterier för en godkänd lärobok var: 

                                                      
29 I denna studie har jag bara kunnat redogöra för författarnas intentioner kring målgrupp i de fall den 

explicit har uttalats. 
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 ”… att den på ett fördomsfritt och icke fördömande sätt tar upp sexuella läggningar som 

homosexualitet och bisexualitet, och även innehåller ett avsnitt om könsidentitet och 

könsöverskridande beteende där korrekt och saklig information presenteras.” (Ryng, Sysimetsä 

och Björk Blomquist 2004, s. 13) 

RFSL Ungdom fann då ingen lärobok som uppfyllde dessa kriterier medan mitt resultat visar att 
läroböcker idag i flera fall har en högre grad av sådant innehåll, och detta är en förändring inom 
diskursen läroböcker.   
 
Bergstrand (2010) studerade läroböcker i historia och uttryckte en förhoppning om kommande 
läroböcker i historia, utifrån vad hennes resultat visat: 

”Min förhoppning är därför att synliggörandet av detta [ickeheterosexualitet] ska leda till att 

synen på sexualitet i läroböckerna ska fortsätta att bli mer nyanserad och ickeheteronormativ i 

framtiden, vilket alltså egentligen inte behöver vara något avancerat utan bara handlar om att 

ändra perspektiv och inse att ingenting är hugget i sten.” (Bergstrand 2010, s. 41)  

Denna förhoppning kan vi delvis se genomförd i några av de läroböcker i samhällskunskap A jag 
studerat och jag delar Bergstrands förhoppning om att alla läroböcker, inom alla ämnen, inom en så 
snar framtid som möjligt kommer att uppfylla de intentioner som Sveriges lagar och styrdokument 
har. Här har forskare ett fortsatt kommande stort ansvar: att bevaka, synliggöra och ständigt påpeka 
den makt en lärobok har över läsarens (lärarens och elevens) lärande. Den makt som kan ge dem 
som inte alltid har starka röster - de som förföljs, hånas, osynliggörs, exkluderas och diskrimineras - 
en röst genom sin text. 
 
Selander tydliggör lärobokens roll i sin analysmodell som jag tidigare har presenterat. (se s. 29) I 
denna uppsats blir hans modell ett bra verktyg för att peka på makten som verkar i de läroböcker 
denna uppsats undersökt. Makten att skapa en förståelse kring sexualitet och könsidentitet och att 
rekonstruera de samhälleliga nivåernas försanthållanden. Selander pekar på fyra nivåer, 
”metafunktioner”:  
 

1) ”Den didaktiska metafunktionen: Pedagogiska texter är koherenta med dominerande 
uppfattningar av lärande inom ett visst kunskapsområde och förhärskande rutiner kring test 
och bedömning.” Här återfinner vi heteronormativitetens och de stereotypa 
föreställningarna i samhället representerade och reproducerade i lärobokstexterna.  

2) ”Den ideationella metafunktionen: Pedagogiska texter representerar de aspekter av världen 
som är värda att veta något om i en specifik kontext. De vilar både på den 
samhällsideologiska inramningen och på det grundläggande perspektivet 
kunskapsbildningen inom ett specifikt ämnesområde.” Återigen ser vi att queerteorins och 
intersektionalitetens analys stämmer.  

3) ”Den textuella metafunktionen: Pedagogiska texter är koherenta med rådande textpraktiker, 
det vill säga hur texter skrivs och används. Olika textpraktiker utgör sociala konventioner 
för vad en text ´ska räknas som´, vilket slags genre den tillhör och vad läsaren kan förvänta 
sig av texten.” Detta uppfylls väl i de lärobokstexter jag studerat. Även om normkritik 
förekommer, finner vi ingen lärobokstext som i sin helhet går emot de konventioner som 
gäller i samhället, återigen sett ur ett queerperspektiv. 

4) ”Den interpersonella metafunktionen: Pedagogiska texter skapar en situerad och specifik 
sorts läsare.” Även här ser vi att läroböckerna uppfyller denna funktion. Texten möter 
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läsaren, tilltalar läsaren och, för att tala med diskursanalytiskt språk, den är både 
konstituerande och konstituerad. (Rostvall & Selander, red. 2008, s. 87)  

 

Nya ämnes- och kursplaner inför Gy-2011 
Regeringen har beslutat om att omorganisera och enligt regeringens definition reformera 
gymnasieskolan, denna reform kallas ”Gy-2011”. Den 22 december 2010 tog regeringen beslut om 
de nya ämnes- och kursplanerna för de ”gymnasiegemensamma” ämnena, de ämnen som tidigare 
kallades ”kärnämnen” och som alla som går på gymnasiet ska läsa. Samhällskunskap är ett av dessa 
ämnen. Regeringen tar tydlig ställning kring fokus på genus och sexualitetsperspektiven i sina nya 
styrdokument. I ämnesplanen för samhällskunskap står: 

”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, 

demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars 

rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter.” 

(http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/81/12/977f9ca7.pdf) 

I vissa delar kan också ett normkritiskt perspektiv läsas in. I målen för exempelvis grundkursen 
Sh1a1 kan vi läsa:  

"Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att 

människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap." 

(http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/81/12/977f9ca7.pdf) 

Historia kommer enligt regeringens tidigare beslut också att bli ett gymnasiegemensamt ämne och i 
kursplanen för det som motsvarar den gamla a-kursen, idag Historia 1a1, står det:  

"Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar 

eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv 

utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet." 

(http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/81/12/977f9ca7.pdf) 

Och gällande ämnet idrott och hälsa, som alla ska studera på gymnasiet, skriver regeringen: 
"Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som 

anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal." 

(http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/81/12/977f9ca7.pdf) 

Jag ska här inte rada upp ytterligare exempel på att regeringen anlagt normkritiska perspektiv, men 
det finns ett flertal. Med detta vill jag visa att min forskningsfråga ligger rätt i tiden, samt att min 
kommande diskussion kring framtiden inte är lösa fantasier utan starkt kan påvisas i 
samhällsutvecklingen. Nu gäller det för Sveriges förlag30

 

 att öka takten i skrivandet av nya 
läromedel. Från höstterminen 2011 gäller de nya ämnes- och kursplanerna. 

                                                      
30 Samtliga förlag, vars böcker studerats i denna uppsats, har bett om att få ta del av denna uppsats 

resultat. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/81/12/977f9ca7.pdf�
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/81/12/977f9ca7.pdf�
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/81/12/977f9ca7.pdf�


 66 

Kapitel 5 Diskussion  
 
Denna uppsats resultat grundar sig en förståelse och tolkning, av såväl styrdokumenten för skolan 
och innehållet i de läroböcker som studerats, vilken är gjord utifrån queerteori, intersektionalitet 
och mitt val av användandet av kritisk diskursanalys som metodteoretisk utgångspunkt. Då 
Foucault följt igenom denna uppsats vill jag betona hans tydliga budskap om forskningens roll och 
synen på oss själva som forskare. Jag lånar här Nilsson förklaring: 

”I Foucaults ständiga frågor om vad som möjliggör olika typer av kunskapssystem innefattas inte 

minst kritiken av det egna arbetet. Ett arbete som till sin natur alltid är provisoriskt och som 

alltid innehåller egna korrektiv. Tillspetsat kan man säga att Foucault är en tänkare att tänka 

mot, lika mycket som med. I sista hand handlar alla former av skrivande och läsande om frågan 

vad som händer med oss under denna aktivitet. Hur påverkar det jag gör mig själv? Förändras 

jag på det sätt jag vill?” (Nilsson 2008, s. 194) 

Jag har i min studie sökt ge en så klar och tydlig bild som möjligt av mitt syfte, teoretiska 
utgångspunkter och mina val av metod och material. Sedan är det upp till den kritiska läsaren att 
väga mitt resultat och värdera det samma. Själv känner jag att jag uppfyllt mitt syfte att synliggöra 
den klyfta som jag menar finns mellan styrdokumentens intentioner och innehållet i läroböckerna, 
men att också påvisa att denna klyfta i många fall har börjat överbryggas och att vi utifrån detta kan 
se ljust mot en framtid med inkluderande, synliggörande och normkritiska läroböcker i 
samhällskunskap. 

Bortom kategorier? 
 
Vårt samhälle präglas av normer kring sexualitet och könsidentitet och denna uppsats har satt fokus 
på dessa perspektiv, men de ingår i ett komplex av kategoriseringar. Det finns ytterligare 
normsystem som verkar på samma sätt som heteronormativiteten. Den intersektionella forskningen 
pekar på uteslutningsmekanismer gällande bland annat etnicitet, funktionalitet och ålder – samma 
mönster av ”vi och dom”-tänkande, som jag redogjorde för i min inledning av uppsatsen, 
återkommer ständigt. Vi som kan gå, ni som är rullstolsbundna. Vi som är vita, ni som är svarta. Vi 
som är kristna, ni som är muslimer. I en ständig växelverkan under- och överordnas de olika 
kategorierna utifrån de maktverktyg och problemformuleringsprivilegier de olika individer som 
tillskrivs medlemskap i kategorierna besitter. Med feminismens, queerteorins och 
intersektionalitetens utgångspunkter är grunden för förtrycket är alltså dikotomin och hierarkin som 
tänkandet skapar. 
   
Jag har i denna uppsats använt mig av, enligt queerteorin och intersektionell teori, konstruerade 
kategorier och har valt att använda det McCall kallar för "interkategorisk komplexitet". (McCall 
2005, s. 40) Min analys vilar på ett likhetsfeministiskt synsätt. McCall skriver:  

"Verkligheten har komplexa mönster, men den har likväl mönster. Vi kan bestämma vilken källan 

till komplexiteten är, vi kan beskriva den och vi kan skapa teorier om den. Enligt det här 

synsättet är förändringarna i ojämlikhetens mönster och de bakomliggande strukturella 
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samhällsbetingelsernas dynamiska, komplexa och kontingenta, men också öppna för 

förklaringar." (McCall 2005, s. 46).   

Lundströms avhandling "Latinas" kan hjälpa oss att förstå. Hon skriver:  
"...men samtidigt ta i beaktande de multipla praktiker i form av olika positioneringar, motstånd, 

(kritisk) anpassning och förhandling som spelas ut kors och tvärs över olika kategoriseringar." 

(Lundström 2007, s. 51)  

Och hennes intersektionella synsätt skapar en fördjupad förståelse:  
"Grunden för dessa antaganden är att olika dominansförhållanden inte monteras på varandra 

utan interagerar på olika sätt som också förändrar maktrelationer genom de sätt vi föreställer 

oss, upprätthåller och förhandlar om gränser för dessa." (Lundström 2007, s. 51) 

Efter att ha läst denna uppsats blir väl knappast någon läsare förvånad över att jag är ute efter att 
försöka synliggöra makten, i linje med min queerteoretiska ansats, som så mycket färgats av 
Foucaults (och hans efterföljares) maktanalys. Sörensdotter formulerar mina tankar:  

"Maktens verkningar och konstruktioner är centrala när genus, sexualitet, etnicitet och klass 

formeras. Makt kan betraktas som ett nätverk av relationer där alla deltar i att reproducera olika 

maktförhållanden. Maktrelationerna är både stabila och föränderliga. De upprätthålls och 

förändras genom de människor som är involverade i systemet. Genom diskurserna tillskrivs dock 

vissa positioner mer makt än andra." (Sörensdotter 2008, s. 36)  

Det jag har studera är alltså hur konstruktioner kring sexualitet och könsidentitet återspeglas i 
läromedel i samhällskunskap för gymnasiet, och hur HBTQ-perspektiv osynliggörs, hur de 
andrafieras och exkluderas. Hur konstruktionerna som bygger på heteronormativitet skapar 
sanningsanspråk men också hur läroböcker synliggör, inkluderar, likställer och ger andra anspråk 
på ”sanning”. Sörensdotter beskriver att ett ifrågasättande av normer kan skapa förändring och 
maktförskjutning:  

”Samtidigt är det normativa instabilt och ständigt utsatt för ifrågasättanden, därigenom kan 

innebörder och maktförhållanden förskjutas och förändras." (Sörensdotter 2008, s. 37)  

På detta sätt söker jag som uppsatsförfattare delta i en akademisk verksamhet för att synliggöra de 
som inte alltid syns eller respekteras, och med kritisk diskursanalys som verktyg ställa mig utanför 
normen och därmed söka bryta normalitetens vanliga anspråk, med Sörenssons ord:  

"Normer för vem som faller utanför ramen för det respektabla varierar, men de som har makten 

att definiera repektabilitetens [sic!] gränser befinner sig vanligtvis innanför gränsen för det 

normativa." (Sörensdotter 2008, s. 37)  

Foucault talade om begreppet ”episteme”, vilken kanske närmast kan jämföras med begrepp axiom, 
alltså grundläggande, fundamentala, utgångspunkter för kunskap och teorier om samhällen. 
Queerteoretiker talar om könsmaktsordning och heteronormativitet men kanske att vi här i 
västvärlden (Västeuropa och USA främst) kan se förskjutning och en övergång från dessa grunder? 
Foucault skrev att förutsättningen för upprätthållandet av epistemen är att de är osynliga och inte 
ifrågasätts, och med en framväxande genus- och queerrörelse blir dessa system alltmer synliggjorda 
och ifrågasatta och därför kan förändring skapas. Jag hoppas givetvis att en uppsats som denna kan 
vara ett sätt att påskynda denna förändring och att resultatet kan sippra igenom de sprickor i 
diskurserna som alltid finns och som möjliggör sprängningen av de samma, eller i alla fall synteser 
av och nya diskurser om. (Nilsson 2008, s. 42-45) Jag menar att mitt resultat och tankar kan ge 
möjlighet till en utgångspunkt som sammanlänkar queerfeministisk teori och intersektionalitet och 
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utifrån detta också kan skapa möjlighet till kunskap för förändring. Jag delar Lykkes ståndpunkt i 
denna fråga:  

"Enligt min uppfattning finns det goda skäl att bereda plats för intersektionalitetsbegreppet inom 

feministisk teori och politik idag. Först och främst är det viktigt eftersom begreppet bildar en 

kulturteoretisk och politisk förståelseram som kan producera ny kunskap om den hybriditet, 

komplexitet och diversitet som kännetecknar det postindustriella samhällets 

subjektivitetsprocesser." (Lykke 2003, s. 52)  

Det har länge varit problematiskt för feministiska forskare att acceptera de postmoderna och 
poststrukturella förklaringsmodellerna. (Lundqvist, Davies & Mulinari, red, 2005 & Okin, 2002) I 
sökandet efter en ”sanning” i bland annat teorin om könsmaktsordning, har stark kritik mot 
postmodernismens relativism varit stark. Intersektionaliteten kan ge oss verktyg för att söka tyda en 
verklighet av instabilitet och föränderlighet, med den tydliga målsättningen att hitta strategier för 
förändring. Då närmar vi oss kanske en framtid utan kategoriseringar som förminskar, förtrycker 
och osynliggör. Bortom de konstruerade dikotomier som inte gynnar någon utom de som vill ha 
makten över våra liv och som tjänar på att ha makten över våra liv. 
 
Malena Rydell har skrivit en utmärkt artikel i DN, en kommentar kring intersektionalitet utifrån 
boken "Framtidens feminismer"31

"Men radikalfeministen är för insnöad på genus, marxisten på kapitalismen och liberalen vägrar 

tänka historiskt och komparativt. En ny aktör måste rädda oss." (DN 2007-12-04)  

, en bok som behandlar intersektionalitet och bland annat är 
skriven av svenska forskare inom intersektionalitetsfältet . Rydell avslutar sin artikel med orden:  

Jag tror att Foucault skulle skrivit under denna text. Låt oss använda intersektionalitet till att skapa 
verktyg och resultat som verkligen kan förändra och medverka till en hållbar konstruktion av en 
mer rättvis, jämlik och medmänsklig värld.  Låt målet bli vägen som leder oss till målet. 
 
Om vi vill kan vi låta varje människa konstruera sitt eget liv, i så stor frihet vi kan skapa under de 
villkor vi att satta att verka inom. I skolans sammanhang varje elev, för en värld är varje människa. 
Jag ber att få avsluta denna uppsats med Ekelöfs dikt som gett mig uppsatsens titel: 
 

En värld är varje människa (Ekelöf 1941) 

En värld är varje människa, befolkad 

av blinda varelser i dunkelt uppror 

mot jaget konungen som härskar över dem. 

I varje själ är tusen själar fångna, 

i varje värld är tusen världar dolda 

och dessa blinda, dessa undre världar 

är verkliga och levande, fast ofullgångna, 

så sant som jag är verklig. Och vi konungar 

och furstar av de tusen möjliga inom oss 

är själva undersåtar, fångna själva 

i någon större varelse, vars jag och väsen 

                                                      
31 Laskar, De los Reyes, Gröndahl, 2007. Se också Mohanty, 2006 och De los Reyes & Mulinari, 2005  
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vi lika litet fattar som vår överman 

sin överman. Av deras död och kärlek 

har våra egna känslor fått en färgton. 

 

Som när en väldig ångare passerar 

långt ute, under horisonten, där den ligger 

så aftonblank. - Och vi vet inte om den 

förrän en svallvåg når till oss på stranden, 

först en, så ännu en och många flera 

som slår och brusar till dess allt har blivit 

som förut. - Allt är ändå annorlunda. 

 

Så grips vi skuggor av en sällsam oro 

när något säger oss att folk har färdats, 

att några av de möjliga befriats. 
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Bilaga 1 

Ämne – Samhällskunskap, Gymnasieskolan32

 
  

Ämnets syfte  
Utbildningen i ämnet samhällskunskap syftar till att med demokratin som värdegrund bredda och 
fördjupa elevernas kunskaper om nutida samhällsförhållanden och samhällsfrågor. Ämnet syftar 
vidare till att ge eleverna ökade förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet och en beredskap att 
hantera förändringar i samhället.  
 
Ett annat syfte med ämnet samhällskunskap är att bidra med kunskaper om levnadsvillkoren i olika 
länder och samhällssystem. Därmed ger ämnet förutsättningar för eleverna att förstå de värden som 
ligger i en kulturell mångfald och att känna respekt för mänskliga rättigheter samt att kunna ta 
avstånd från olika former av förtryck.  
 
I ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt bidrar ämnet 
samhällskunskap med att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Detta innebär att utveckla förmågan 
att söka, granska, strukturera och värdera fakta från olika källor och medier samt kunna formulera 
sig och dra slutsatser. 
 
Mål att sträva mot 
 
Skolan ska i sin undervisning i ämnet samhällskunskap sträva efter att eleven 
 
omfattar och praktiserar demokratins värdegrund och förstår hur olika perspektiv och ideologier ger 
olika sätt att uppfatta samhället, 
 
utvecklar kunskaper om och förståelse av hur politiska system fungerar, 
 
utvecklar förmågan att delta i och påverka politiska beslut, 
 
utvecklar kunskap om och förståelse av det mångkulturella samhället, 
 
utvecklar kunskap om och förståelse för olika grupper av nationella minoriteter, 
 
utvecklar kunskaper om de mänskliga rättigheterna samt individens rättigheter och skyldigheter i 
samhället, 
 
fördjupar sina kunskaper om och reflekterar över samarbete och konflikter i internationella 
relationer, 
 
fördjupar sin förståelse av såväl det svenska som det internationella samhället i historisk belysning, 
 
utvecklar kunskaper för att kunna ta ställning och agera i lokala, regionala och globala frågor som 
är av betydelse för ett ekologiskt hållbart samhälle, 
 

                                                      
32 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/SH/titleId/Samh%E4llskunskap 
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utvecklar sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden samt sin förmåga att kunna se 
konsekvenser av olika handlingsalternativ för sig själv och för samhället, 
 
utvecklar sin förmåga att formulera frågor, argumentera och uttrycka ståndpunkter samt utvecklar 
den egna förmågan att aktivt delta i samhällslivet och påverka samhällsutvecklingen, samt 
 
utvecklar sin förmåga att använda olika metoder vid arbetet med samhällsfrågor och övas i ett 
alltmer vetenskapligt förhållningssätt. 
 
Ämnets karaktär och uppbyggnad 
 
Ämnet samhällskunskap är till sin uppbyggnad och karaktär tvärvetenskapligt. Utifrån tankar i 1946 
års skolkommission och viss försöksverksamhet infördes ämnet i läroplanen för gymnasiet och 
fackskolan år 1965. Tidigare hade samhällskunskapen ingått i historieämnet, som då officiellt 
benämndes "historia med samhällslära". Kärnan utgjordes av de akademiska ämnena statskunskap 
och nationalekonomi, men ämnet har successivt breddats med ämnen som sociologi, kulturgeografi 
och rättskunskap. Genom val av samhällsfrågor tydliggörs ämnets bredd och snabba föränderlighet. 
Detta innebär en systematisering och strukturering av studierna med sikte att skapa överblick och 
förståelse. 
 
Kunskaper om samhällsfrågor och förståelse av samhället i tid och rum är centralt i ämnet. Vid 
studier av olika samhällsfrågor är politiska och ekonomiska aspekter väsentliga liksom 
användningen av begrepp som inflytande, makt, konflikt, ideologi, klass, intresse och påverkan. En 
viktig roll för ämnet är också att belysa frågor som rör det politiska systemet nationellt och Sveriges 
roll som medlemsland i EU. Ämnet samhällskunskap har också ett europeiskt och internationellt 
perspektiv och bidrar med kunskaper om globala överlevnadsfrågor. Globaliseringen innebär en 
sammanflätning av såväl ekonomier som kulturer och därmed ett ökat beroende mellan länder och 
behandlar frågor som berör rättvis fördelning och ett hållbart samhälle. En viktig aspekt är även 
kunskaper om nationella minoriteter och deras roll i samhället. 
 
Samhällskunskap är ett aktualitetsämne, men innefattar också det nutida samhällets historia. En 
naturlig utgångspunkt vid val av studieobjekt skall vara samhällsfrågor. Härigenom skapas en 
förståelse för samhällets föränderlighet samtidigt som historiska tillbakablickar och 
framtidsvisioner bidrar till att bredda elevernas förståelse och analysförmåga. Genom att dessa 
samhällsfrågor skall väljas i samråd mellan lärare och elever övas eleverna i ett demokratiskt 
arbets- och förhållningssätt.  
 
I det moderna samhället kommer information från skilda källor och genom flera olika medier. Att 
sovra och värdera budskap utifrån kunskap om källornas art och olika mediers begränsningar är en 
viktig del i analysen. Att använda informationstekniken som ett pedagogiskt hjälpmedel vid studiet 
av olika samhällsfrågor men också att kunna lägga ett samhällsvetenskapligt och kritiskt perspektiv 
på utvecklingen inom detta område är centralt för ämnet. Vid bearbetning och analys av 
samhällsfrågor framhävs att olika utgångspunkter, perspektiv och ideologier ger skilda sätt att se på 
samhället och samhällsutvecklingen. 
 
Studierna i samhällskunskap bygger på grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper. På 
gymnasieskolan omfattar ämnet fyra kurser. 
 
I kursen Samhällskunskap A breddar och fördjupar eleverna sina kunskaper om och förståelse för 
samhället, dess politiska system samt dess historia genom studier av olika samhällsfrågor. Det 
historiska perspektivet och det nutida samhällets historia ska särskilt beaktas i de studieinriktningar 
där ämnet historia inte ingår. Kursen ska anknyta till elevens studieinriktning och möjligheterna till 
samverkan med andra ämnen och kurser bör tillvaratas för att nå programmets mål. Kursen är en 
kärnämneskurs. 
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Kursplan för SH1201 - Samhällskunskap A, Gymnasieskolan33

 
 

Mål  
 
Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs: 
  
Eleven ska 
ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, 
 
kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och 
ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella samhället, 
 
ha kunskaper om det politiska systemets funktion på lokal, regional, nationell och EU-nivå, 
 
kunna förstå hur man kan påverka politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå, inom EU 
samt internationellt, 
 
kunna formulera, förstå och reflektera över samhällsfrågor ur såväl historiska som framtida 
perspektiv, 
 
kunna lägga etiska och miljömässiga perspektiv på olika samhällsfrågor, 
 
kunna använda olika kunskapskällor och metoder vid arbetet med samhällsfrågor och 
 
känna till hur åsikter och attityder uppstår samt vara medveten om hur värderingar och 
ställningstaganden formas. 
 
Betygskriterier 
 
Kriterier för betyget Godkänt: 
 
Eleven redogör för det politiska systemets funktion samt hur politiska beslut kan påverkas på lokal, 
regional, nationell, EU- och internationell nivå. 
 
Eleven redogör för individens rättigheter och skyldigheter i samhället samt för de grundläggande 
mänskliga rättigheterna. 
 
Eleven beskriver samhällsfrågor ur historiska och nutida perspektiv samt anger orsaker och 
konsekvenser till dessa. 
 
Eleven söker, väljer ut och ställer samman fakta från olika källor. 
 
Eleven redogör för och exemplifierar hur olika idéer och värderingar uppstår och formas i 
samhället.  
 
Kriterier för betyget Väl godkänt: 
Eleven diskuterar och reflekterar kring olika möjligheter att påverka politiska beslut nationellt, 
inom EU och internationellt. 
 

                                                      
33 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3754/titleId/SH1201%20-

%20Samh%E4llskunskap%20A 
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Eleven diskuterar och reflekterar över vikten av att leva efter rättigheter och skyldigheter i 
samhället samt de grundläggande mänskliga rättigheterna. 
 
Eleven analyserar och värderar samhällsfrågor ur olika perspektiv. 
 
Eleven värderar olika källor samt använder någon samhällsvetenskaplig metod. 
 
Eleven analyserar idéer och värderingar utifrån såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt: 
 
Eleven analyserar och drar slutsatser kring hur politiska system på lokal, regional, nationell, EU- 
och internationell nivå påverkar vår vardag. 
 
Eleven drar slutsatser och föreslår lösningar på olika samhällsfrågor. 
 
Eleven arbetar med olika typer av material, bedömer tillförlitligheten hos olika källor samt visar i 
sitt arbete ett kritiskt förhållningssätt till fakta, tolkningar och värderingar. 
 
Eleven analyserar hur olika samhällsförhållanden påverkar och förklarar människors livsvillkor. 
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Bilaga 2 
 

 Uppsatser  

Andersson, C & Kilic, L. (2008). Ungdomars attityder till homosexuella och homosexualitet - Vad 
tycker ungdomar egentligen?. Malmö högskola, Lärarutbildningen 

Andersson, M., (2006). ”Man pratar ju om det som är mest vanligt” : Undervisning om 
homosexualitet inom sex och samlevnad i årskurs 7-9. Linköping University, Department of 
Educational Science (IUV).   

Bergengren, C.  (2007).  Kompetens och ansvar kring hbt och homofobi i skolan. Intervjustudie med 
lärare i årskurs 7-9. Södertörn University College, Lärarutbildningen.   

Carlsson, K.B., (2006). ”Finns inga sådana typer på denna skolan.” Heteronormativitet och 
homofobi i gymnasieskolan ur elev- och lärarperspektiv. Kristianstad University College, 
Department of Teacher Education.   

Ekhem, R., (2006). Mobbning av icke-heterosexuella i skolan: En empirisk undersökning med 
exempel på elever som p.g.a. sin sexuella läggning är mobbade och lärarnas motverkan mot detta. 
Karlstad University, Division for Social Sciences.   

Fuhr, Å. & Lundqvist, M., (2007). "Sexualitet- det låter typ som ett lärarord": En kvalitativ studie 
med niondeklassare om sexualitet. Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.  

Gurenwacht, S. (2007). ”Där vaknade mina ögon – god morgon världen, ungefär!” Några 
lärarutbildares förståelse av HBT-frågan på Malmö högskolas Lärarutbildning och enheten KSM. 
Malmö högskola, Lärarutbildningen 

Hammarlund, A & Ponce, C. (2007). Osynlig, utpekad eller integrerad - en studie om diskurser 
relaterade till sexuell läggning i likabehandlingsplaner. Malmö högskola, Lärarutbildningen 

Karlsson, F. (2004). ”Sisten på bussen är en jävla bög!” En kvalitativ studie om hatbrott, 
heterosexism och nätverk. Växjö universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen 

Ljunglöf, H. (2007). Likabehandling: Men på vilka grunder?. Södertörn University College, 
Lärarutbildningen.   

Manselin, A. (2007).  Homo- bi- och transperspektivet kvar i garderoben? – En kvalitativ studie i 
de lägre skolåren..Malmö högskola, Lärarutbildningen 

Moberg, M. (2006). Garderobsmysteriet: en studie om homofobi heteronormativitet och om 
homosexuella ungdomars anonymitet i gymnasieskolan. Karlstad University, Faculty of Arts and 
Education.   

Mårtensson, O. (2005). Rädd för det okända - En studie i manliga elevers attityder till 
homosexuella. Malmö högskola, Lärarutbildningen 

Phalén, F. (2007). Sex- och samlevnadsundervisning: Vad är det och vad gör den? Om lärarens roll 
i skapandet av barns sexualitet. Forum för genusvetenskap och jämställdhet.   

Tolvgård, V. & Stanic, T. (2007). På andra sidan gatan : En kvalitativ studie om unga 
homosexuella män och deras upplevelser av att vara öppna med sin sexuella läggning i Stockholm. 
Mälardalen University, Department of Social Sciences. 

Wikner, M. (2006). Malmölärares syn på sexuella normavvikelser i årskurs 4-6. Malmö högskola, 
Lärarutbildningen 
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Wintersparv, S. (2005). Homo- och bisexualitet i den värdegrundade skolan, Örebro University, 
Department of Education.   

 Skolverket 

Nilsson, Agneta & Sandström, Birgitta (2001). "Min uppgift är att knyta ihop det"-: [Elektronisk 
resurs] om kvalitetsgranskningen av tre områden: mobbning och annan kränkande behandling, 
undervisningen om sexualitet och samlevnad samt tobak, alkohol och narkotika. Stockholm: 
Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=890  

Nationella kvalitetsgranskningar 1999  
Rapporten är en redovisning av ett regeringsuppdrag där tre områden av skolans verksamhet 
granskats genom utbildningsinspektörer: skolors arbete mot mobbning och annan kränkande 
behandling, sex- och samlevnadsundervisningen, samt undervisningen om tobak, alkohol och andra 
droger. Från 1999, rapport nr: 180, http://www.skolverket.se/publikationer?id=605 
 
Översyn av målen i grundskolans kursplaner avseende sex- och samlevnad  
Redovisning av uppdraget avseende översyn av målen för sex- och samlevnadsundervisningen. 
Redovisningen avser den del av uppdraget som gäller förslag till justeringar i grundskolans 
kursplaner. Från 2006,  http://www.skolverket.se/publikationer?id=1647 
 

Hela livet: 50 år med sex- och samlevnadsundervisning. (2005). Stockholm: Myndigheten för 
skolutveckling, http://www.skolverket.se/publikationer?id=2081  

 RFSL 

Ahlin, A & Gäredal M. (2009). Effekter av heteronormen. en studie om utsatthet för sexuella 
övergrepp, sexuell gränssättning samt utsatthet för hatbrott bland unga hbt-personer, RFSL 
Ungdom 
http://www.rfslungdom.se/index.taf?_page=object&object_auid=17748&EnsureNoCache=2534 
 

Gäredal, M & Nathorst-Böös, H. (2009). Internet utanför heteronormen. En kvalitativ studie av 
unga hbt-personers användning av internet i sex- och kärlekssammanhang, RFSL Ungdom 

http://www.rfslungdom.se/index.taf?_page=dok_thread&dok_auid=2684&EnsureNoCache=7237 

Att vara annorlunda. (2003). RFSL Ungdom 

http://www.rfslungdom.se/index.taf?_page=dok_thread&dok_auid=399&EnsureNoCache=2447 

 RFSU 

Knöfel Magnusson, Anna & Olsson, Hans (2007). Jag visste när jag var tio: en handledning för att 
stödja homosexuella, bisexuella och transpersoner i skolan. Stockholm: Riksförbundet för sexuell 
upplysning (RFSU) 

 Litteratur och artiklar 

Best, Amy L. (red.) (2007). Representing youth [Elektronisk resurs] methodological issues in 
critical youth studies. New York: New York University Press 

Birden, Susan (2005). Rethinking sexual identity in education. Lanham, MD: Rowman & Littlefield 
Publishers 

Campos, David (2002). Sex, youth, and sex education: a reference handbook. Santa Barbara, Calif.: 
ABC-CLIO 
 
Casper, Virginia (red.) (1996). Toward a most thorough understanding of the world: sexual 
orientation and early childhood education. Harvard educational review. 66(1996):2, s. 271-293 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=605�
http://www.skolverket.se/publikationer?id=605�
http://www.skolverket.se/publikationer?id=605�
http://www.skolverket.se/publikationer?id=605�
http://www.skolverket.se/publikationer?id=605�
http://www.skolverket.se/publikationer?id=605�
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1647�
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Cohen, Helen S. (2000). Det är självklart! Att samtala med elever om homosexualitet. San 
Francisco: Women's Educational Media (Film) 

Dijk, Lutz van & Driel, Barry van (red.) (2007). Challenging homophobia: teaching about sexual 
diversity. Stoke on Trent, England: Trentham Books 

Ellis, Viv & Forrest, Simon (2000). One of them or one of us? ; Difficult loves. Education, equality 
and human rights. S. 78-98 ; 99-117  

Epstein, Debbie (red.) (1994). Challenging lesbian and gay inequalities in education. Buckingham: 
Open Univ. Press 
 
Epstein, Debbie & Johnson, Richard (1998). Schooling sexualities. Buckingham: Open University 
Press 
 
Epstein, Debbie, O'Flynn, Sarah & Telford, David (2003). Silenced sexualities in schools and 
universities. Stoke on Trent: Trentham Journal of LGBT youth [Electronisk resurs].. (2008-). New 
York: Routledge 
 

Lipkin, Arthur (2004). Beyond diversity day: a Q & A on gay and lesbian issues in schools. 
Lanham, Md.: Rowman & Littlefield 

Lundgren, Eva & Sörensdotter, Renita (2004). Ungdomar och genusnormer på skolans arena. 
Falun: Dalarnas forskningsråd 

Mac an Ghaill, Máirtı́n (1994). The making of men: masculinities, sexualities and schooling. 
Buckingham: Open Univ. Press 

Orlenius, Kennert (2001). Värdegrunden - finns den?. 1. uppl. Hässelby: Runa 

Pinar, William F. (red.) (1998). Queer theory in education. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associat 

Rasmussen, Mary Louise (2006). Becoming subjects: sexualities and secondary schooling. New 
York: Routledge 
 
Rodriguez, Nelson M. & Pinar, William F. (red.) (2007). Queering straight teachers: discourse and 
identity in education. New York: Peter Lang 
 
Rofes, Eric E. (2005). A radical rethinking of sexuality and schooling: status quo or status queer. 
Lanham: Rowman & Littlefield 
 
Segal, Alan (2001). Sexuella liv, homosexuella jag: en delstudie av normalisering i Sverige. 
Lambda nordica. 7(2001):3, s. 16-31  
 
Utredningen om unga utanför (2003). Unga utanför: slutbetänkande. Stockholm: Fritzes offentliga 
publikationer 
 
Walling, Donovan R. (red.) (1996). Open lives, safe schools. Bloomington, Ind.: Phi Delta Kappa 
Educational Foundation 
 
Öhrn, Elisabet (1990). Könsmönster i klassrumsinteraktion: en observations- och intervjustudie av 
högstadieelevers lärarkontakter. Diss. Göteborg : Univ. 
 

http://www.skolverket.se/sb/d/2239�
http://www.skolverket.se/sb/d/2239�
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