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Abstract 

 

The aim for this study was to investigate how hetero- and homosexuality were treated in textbooks for 

upper secondary education, focusing on representation in both numbers and quality. The empirical content 

consists of four textbooks, and more specifically, the written language in those said textbooks. All written 

language in the books have been analyzed, including extracts of fiction, poems, instructions and excerpts 

from real-life texts etc. Discourse analysis was then used to analyze the material. The research questions 

were ‘How are heterosexuality and heterosexual people described and represented in the textbooks?’, ‘How 

are bi- and homosexuality and bi- and homosexual people described and represented in the textbooks?’ and 

‘What differences are there between the description and representation of those two groups?’. The result 

was that heterosexuality was far more represented in the textbooks, with many examples of a heterosexual 

lifestyle, whereas bi- and homosexuality almost weren’t mentioned, and only once was a homosexual 

relationship depicted. The analysis suggests that whereas there are several formal instances against 

discrimination on behalf of sexuality, bi- and homosexual people aren’t represented in a just way in the 

textbooks. The image of bi- and homosexuality given in the textbooks confirm solidified ideas of what and 

how bi- and homosexuality is, rather than challenging them and providing a more nuanced image.  
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1 Inledning 

De vanligaste platserna för att utsättas för hatbrott var skola följt av allmän plats och sedan 

hemmet. Skolan är en plats där unga hbt-personer riskerar att utsättas för brott och är en 

plats som unga inte kan välja bort. Eftersom skolmiljön toppar listan över brottsplatser för 

hatbrott är det en viktig arena för integration av normkritiska perspektiv i det preventiva 

arbetet mot trakasserier och hatbrott. (Ungdomsstyrelsen 2010:11) 

 

Det finns flera undersökningar som visar att HBTQ-ungdomar mår sämre än 

heterosexuella ungdomar (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor 2017; 

Folkhälsomyndigheten 2014, Regeringskansliet 2014). Ungefär hälften av unga 

homosexuella män och kvinnor uppgav i en undersökning att de blivit bemötta på ett 

kränkande sätt, och sade sig dessutom ha lågt förtroende för polisen, skolan, sjukvården, 

socialtjänsten och arbetsförmedlingen (Ungdomsstyrelsen, 2010). Enligt rapporten Hon, 

hen, han (Ungdomsstyrelsen 2010) har unga homosexuella, bisexuella och transpersoner 

sämre hälsa än den unga befolkningen i sin helhet. De utsätts också i högre grad än 

befolkningen i sin helhet för kränkande behandling eller bemötande samt våld och hot om 

våld. Rapporten visar också hur ett antal unga hbtq-personer gör vardagligt motstånd mot 

det heteronormativa samhället. Motståndet handlar om att skapa säkra platser för att på 

så sätt ges möjlighet och utrymme att bli igenkänd, få vara begriplig, skapa och finnas i 

ett socialt sammanhang och hitta alternativa livsvägar. I utredningen konstateras också 

ett samband mellan psykosocialt välbefinnande och utsatthet för hatbrott och sexuella 

övergrepp. Det finns alltså ett stort behov av att skapa trygghet och också att få bli 

igenkänd och accepterad, vilket för tillfället inte sker i skolan.  

 

Det betyder inte nödvändigtvis att skolan och dess personal aktivt kränkt någon, utan kan 

snarare ses som en del av en diskriminerande struktur. En diskriminerande struktur 

behandlar olika grupper på olika sätt och det finns under- och överordnade grupper. Olika 

grupper kan formellt sett ha samma rättigheter, t.ex. likhet inför lagen, men ändå 

behandlas olika i sociala sammanhang. Frykman och Statens folkhälsoinstitut (2005) 

beskriver diskriminerande strukturer, och menar att de inte alltid är synliga eller att olika 

grupper inte alltid är medvetna om hur andra diskrimineras. Det innebär alltså att 

diskriminering kan ske oavsiktligt, och ändå utgöra hinder och problem för underordnade 

grupper. Det beror på att strukturell diskriminering är just strukturell – den är inbäddat i 

samhällsstrukturer och social organisering, vilket kan göra den svår att upptäcka.  

 

Med strukturell diskriminering avses regler, normer, rutiner, vedertagna förhållningssätt 

och beteenden i institutioner och andra samhällsstrukturer som utgör hinder för 

underordnade grupper att uppnå lika rättigheter och möjligheter som dominerande grupper 

har. Sådan diskriminering kan vara synlig eller dold och den kan ske avsiktligt eller 

oavsiktligt. (Frykman & Statens folkhälsoinstitut, 2005) 
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Det innebär alltså att skolan som institution också är en del av en diskriminerande 

struktur, i och med de normer, regler och förhållningssätt som finns inom skolan. Som 

Frykman och Statens folkhälsoinstitut (2005) påpekar behöver inte diskrimineringen ske 

avsiktligt, men är likväl ett verktyg för att upprätthålla maktobalans mellan över- och 

underordnade grupper. Det finns alltså goda grunder för att tro att skolan, precis som 

samhället i stort, genomsyras av den här typen av strukturell diskriminering gentemot 

underordnade grupper, vari icke-heterosexuella infaller. Huruvida den är avsiktlig eller 

inte är en annan fråga, men oavsett intentionen bryter den mot flera viktiga politiska 

dokument som den svenska skolan ska förhålla sig till. Först och främst bryter det mot 

stadgarna i barnkonventionen, där det uttryckligen står att alla konventionsstater är 

överens om att barnets utbildning ska syfta till att utveckla: barnets fulla möjligheter i 

fråga om personlighet, anlag, fysisk och psykisk förmåga; respekt för de mänskliga 

rättigheterna och grundläggande friheter; förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett 

samhälle i en anda av förståelse fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap 

mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör 

urbefolkningar (UNICEF, 2009, punkt 29 A–D).  

 

Dessutom bryter det mot regeringsformen, som klart och tydligt pekar ut det allmännas 

skyldighet, däri skolans, vad gäller att skydda den enskilda människan mot 

diskriminering:  

 

Grundlagen säger vidare att det allmänna ska värna om den enskilda människans privat- 

och familjeliv, motverka diskriminering på grund av sexuell läggning samt beakta allas 

likhet inför lagen. Diskrimineringslagstiftningen understryker att dessa rättigheter också 

ska gälla homosexuella, bisexuella och transpersoner. Ungdomsstyrelsens resultat visar att 

ungas grundläggande rättigheter inte tillgodoses eftersom unga homosexuella och 

bisexuella samt unga transpersoner diskrimineras. (Ungdomsstyrelsen, 2010:15) 

 

Om HBTQ-ungdomarna själva anger att de känner sig kränkta och diskriminerade är det 

rimligt att anta att det som lärs ut i skolan, oavsett om det är explicit eller implicit, också 

förmedlar en viss värdegrund där en grupp prioriteras över en annan. Oavsett intentionen 

bryter det mot barnkonventionen, och dessutom mot de grundläggande mänskliga 

rättigheterna som klart påpekar att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma 

rättigheter och möjligheter (United Nations Sverige, 2006).  

 

Därtill har Sverige också andra politiska dokument som i sin tur borde återspeglas i 

skolans verksamhet men inte tycks göra det. Ett sådant exempel är regeringens delmål för 

jämställdhet, där det tydligt står att ”Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 

möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.” 

(Regeringen, delmål 3, 2017). Delmålet omfattar hela det formella utbildningssystemet 

samt folkhögskolor och studieförbundens utbildningsverksamhet. Vidare står det också 
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att det handlar om att ge jämställda förutsättningar för att alla personer ska kunna nå 

samma mål: 

 

Att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller 

personlig utveckling handlar om jämställda förutsättningar att utveckla intressen, 

ambitioner och att nå sin fulla potential utan att hindras av strukturer, fördomar och 

stereotypa föreställningar utifrån kön. Det finns ett särskilt ansvar inom skolväsendet 

att främja personlig utveckling. (Regeringen, 2017, min markering) 

 

Trots att fokus ligger på att uppnå jämställdhet mellan könen är regeringen ändå tydlig i 

sin jämställdhetsambition: alla ska ha samma möjligheter och villkor och inte hindras av 

strukturer eller fördomar. Det föranleder denna studie och också intresset för skolan som 

normerande organ i samhället, och dess möjlighet till att ifrågasätta maktstrukturer och 

stereotypa föreställningar.  

 

Fokus i följande uppsats ligger på hur homo- och bisexuella representeras inom 

läroböcker och hur strukturell diskriminering ter sig inom den aspekten av undervisning. 

Skolan borde, som ovan nämnt, vara en utgångspunkt för demokrati och demokratiska 

arbetssätt – alltså borde alla få känna igen sig och bli representerade inom skolan. 

Dessutom har skolan en viktig normerande funktion i samhället eftersom Sverige har 

allmän skolplikt. Allas lika värde och rättigheter ska genomsyra skolans vardag, vilket 

innefattar utmanandet av stereotyper och att försöka motverka diskriminering. Det 

handlar inte bara om huruvida skolan inkluderar grupper som frångår normen utan också 

om hur den gör det. När får olika grupper, sexualiteter och familjekonstellationer synas i 

undervisningen? På vilka villkor? Som en motpol till normen eller på ett inkluderande 

sätt där man försöker utvidga normen? Dessa är frågor som intresserar mig och som också 

är viktiga för skolan – inte bara för enskilda individer utan för skolans roll som 

demokratiskapande institution och obligatoriskt inslag i ungdomars liv.  

 

Med grund i ovan utgångspunkter finns anledning att tro att det finns starka normer inom 

skolan, både implicita och explicita, som diskriminerar HBTQ-personer och reproducerar 

gamla stereotyper, vilka jag avser undersöka i följande studie.  

 

Ett tillfälle där en sådan norm blir tydlig är i läromedel och texter som elever tar del av 

via undervisningen. Här har skolan en viktig roll i att representerar grupper som frångår 

normen och en av avsikterna med följande studie är att undersöka i vilken mån det görs. 

Mer specifikt är jag intresserad av att undersöka hur sexualitet och familjekonstellationer 

representeras och därmed får utgöra norm inom skolans värld, med fokus på läromedel 

för svenskämnet. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Rent konkret är alltså syftet med följande studie är att undersöka hur särskilda normer 

upprätthålls och reproduceras inom skolan, närmare bestämt heteronormativitet inom 

kursen Svenska 1. Svenska 1 är den enda svenskkursen som är obligatorisk för samtliga 

elever i gymnasieskolan, varför jag valt den. Detta med anledning av att jag intresserar 

mig särskilt för demokratiaspekten av att alla elever ska representeras oavsett vilka kurser 

de läser eller på vilken nivå. Ett sätt att undersöka det är att studera vilka grupper som 

inkluderas samt exkluderas i läromedlen och vilka värderingar läromedlen förmedlar. För 

att begränsa området fokuserar denna studie endast på läroböcker för Svenska 1 och hur 

sexualitet och familjekonstellationer beskrivs och representeras i dessa. För att undersöka 

ovan nämnda områden ställs följande frågor: 

 

- Hur representeras heterosexualitet och heterosexuella personer i de valda 

läromedlen? 

- Hur beskrivs och representeras homo- och bisexualitet samt homo- och bisexuella 

personer i de valda läromedlen? 

- Vilka skillnader finns det i beskrivningen och representationen av de olika 

grupperna? 



9 

3 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

I följande avsnitt redogörs för några av de teoretiska utgångspunkterna för min studie. 

Här definieras också viktiga begrepp. Därefter följer en överblick över tidigare forskning. 

Urvalet av tidigare forskning har gjorts med principen att den skulle ge en kort historisk 

överblick men samtidigt vara aktuell även idag.  

3.1 Begreppslista 

Konstruktivistisk syn på språk: 

En syn på världen och språk som innebär att vår uppfattning om världen är mycket tätt 

sammanbunden med det språk vi har tillgång till. Med det menas att språket fungerar som 

en förutsättning för hur vi kan förstå vår omvärld, och inte tvärtom. Språket antas fungera 

som en ”konstruerande lins”, och att all kunskap bygger på språk (Bergström & Boréus 

2012:28). 

 

Norm:  

Det normala, förväntade och godtagbara beteendet inom en social grupp. Oftast diskuterar 

man normsystem och menar att flera olika normer tillsammans bildar system, eller 

mönster, enligt vilka människor förväntas bete sig. Dessa normer är i sin tur nära 

sammankopplade med vad som värderas högt och inte inom t.ex. moraliska, estetiska och 

ekonomiska situationer, och att följa normerna ger ”belöningar” inom den sociala 

världen, medan brott mot dem ger sociala straff. Normer kan vara nedtecknade, t.ex. i 

lagar, men bärs till stor del via traditioner och bruk. (Nationalencyklopedin, ”norm”)  

 

Genus: 

Det s.k. sociala könet, alltså de sociala processer och handlingar som används för att 

tillskriva människor kollektiva könsegenskaper. Det utgår, enligt nationalencyklopedins 

definition, från att män och kvinnor åtskiljs som två olika grupper, alltså två kollektiv, 

och har olika sociala egenskaper och beter sig på olika sätt. Med hjälp av termen kan man 

särskilja den biologiska uppdelningen av kön, alltså man och kvinna, från de sociala, 

kollektiva könsegenskaperna, alltså manligt och maskulint respektive kvinnligt och 

feminint (Nationalencyklopedin). Ambjörnsson utvecklar definitionen och beskriver 

genus som en konstruerad könsidentitet som hela tiden upprätthålls genom könade 

aktiviteter, fysiska attribut (kläder, frisyr etc) och egenskaper (2016:92). Genus står i nära 

relation till heteronormativitet, då heteronormen förutsätter två skilda könsidentiteter 

(genus) och två skilda kön, man och kvinna, på en dikotomisk skala där de båda antas 

attraheras till det motsatta könet och förväntas vilja leva sitt liv i ett monogamt, 

heterosexuellt förhållande. (Ambjörnsson, 2016:92–95)  

 

Heteronormativitet:  
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Ett stort och omfattande strukturellt maskineri som framhåller heterosexualitet och en viss 

typ av heterosexuellt liv som det mest naturliga, allomfattande och önskvärda. 

Utgångspunkten i teorier om heteronormativitet är att det finns bakomliggande sociala 

processer, institutioner och historia som styr dagens idé om hur sexualitet regleras och 

organiseras. Att heterosexualitet är norm är ingen slump, utan styrs av ett samhälles 

kultur, historia och sociala förutsättningar (Ambjörnsson, 2016:47). De sociala processer, 

handlingar, strukturer och regler som upprätthåller bilden av heterosexualitet som något 

självklart är en del av den här heteronormativiteten – alltså det som framhåller 

heterosexualitet som både det mest naturliga alternativet, och också det mest önskvärda 

alternativet för alla människor. Det är också de strukturer som får en viss typ av 

heterosexuellt liv att framstå som normalt och eftersträvansvärt, t.ex. att två vuxna, 

heterosexuella personer ska ingå ett monogamt förhållande och vilja ha barn ihop (Ibid, 

2016:47). Genus är en viktig del av heteronormativitet, i och med att den förutsätter två 

separata kön (varken mer eller mindre än två) med olika egenskaper, och att dessa ska 

attraheras till varandra och också sättas i motsats till varandra (Ambjörnsson, 2016:94). 

 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

3.2.1 Diskursteori 

Inledningsvis är ett av antagandena för studien att en viss typ av språkbruk och språkliga 

diskurser bidrar till upprätthållande och återskapande av maktstrukturer och stereotyper. 

Detta utgår från diskursteori, som syftar till att undersöka språket och hur det samspelar 

med människors förståelse av verkligheten. Diskurteori innebär att man utgår från att 

språket bidrar till och formar människors uppfattning av verkligheten (Esaiasson et al., 

2017:211f). På samma sätt menar Bergström och Boréus (2012:28) att språket är den lins 

genom vilken en person uppfattar och därmed skapar sin verklighet. Språket är alltså inte 

”bara” ett verktyg utan avslöjar en hel del i sig självt (Bergström & Boréus, 2012:29). Det 

är med utgångspunkt i diskursteori som analysen för denna studie kommer att göras, men 

det är också i densamma som frågeställningarna är sprungna. Bergström och Boréus 

utvecklar definitionen av diskursteori, och menar att man vill synliggöra hur språket 

formas efter vissa idéer, och att dessa idéer i sin tur förutsätter ett visst språkbruk 

(2012:354). Det språkbruket kan sedan användas för att organisera den sociala 

verkligheten – det är alltså med hjälp av språket som vi förstår relationen mellan fenomen 

och olika gruppers hierarki sinsemellan (Ibid, 2012:354).  

 

Om vårt språk inte bara reflekterar ett samhälle utan också bidrar till att bibehålla 

maktpositioner och normer så borde detta avspeglas i det material som skrivs och används 

i skolundervisningen. Det går i linje med en konstruktivistisk syn på språk, och innebär 

att man inte kan skilja på vad som är verkligt och hur vi väljer att definiera det med hjälp 

av språket. Språket fungerar avbildande, så pass att det representerar verkligheten istället 

för att beskriva den (Bergström & Boréus, 2012:28). På samma sätt redogör Bergström 
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och Boréus för poststrukturalismens betydelse för diskursteori och samhällsanalys i 

avseendet diskurser. Poststrukturalismen betonar språkets unika betydelse för att kunna 

kategorisera och konstruera verkligheten, och menar att de företeelser och kategorier 

människan använder sig av inte finns ”naturligt” utan är socialt, historiskt och kulturellt 

betingade (Ibid, 2012:29ff). Ord och texter har ingen given betydelse i sig själva, ingen 

essens, utan måste ges betydelse i relation till något annat. Det är alltså en konstruerad 

verklighet, där ett ord definieras av sin motpol. 

 

Idén om språket som lins härstammar från en av strukturalismens grundtankar: att de 

språkliga strukturer som finns idag inte är något naturfenomen eller obunden lag. Det är 

en konstruktion av människan och hennes tankar om världen. Olika ord och fenomens 

betydelse konstrueras i relation till något annat (Ambjörnsson, 2016:40). Till exempel 

behöver hjärnan ha en idé om vad som är normalt för att därefter förstå vad onormalt är.  

Språk är därför aldrig något neutralt och ord har ingen inneboende betydelse – ordet 

’rolig’ betyder till exempel inte samma sak idag som det betydde för 200 år sedan, och 

ordens föränderliga natur speglar istället dess nära förhållande med samhället och 

språkbrukarnas idéer. (Bergström & Boréus, 2012)  

 

Poststrukturalismen tar resonemanget längre och menar att inte bara språket är en social 

konstruktion, utan att sociala relationer, maktförhållanden, normer och kunskap är 

konstruerade utifrån människans idéer. De menar att språket är det verktyg vi använder 

för att organisera vår bild av verkligheten. Poststrukturalister menar också att varken 

kunskap, samhällen eller idéer är bestående – de kan och kommer förändras i takt med 

samhället och kommande idéströmmningar. (Bergström & Boréus, 2012).  

 

I ljuset av poststrukturalism och diskursteori blir frågan om heteronormativitet enklare att 

diskutera: normer är alltså, enligt diskursteori, inget fast och oföränderligt 

samhällsfenomen utan något som är socialt konstruerat. Därtill bör de underliggande 

normer och värderingar som vidmakthåller en sådan norm kunna ses och tolkas i 

läsningen av texter, varvid min läroboksanalys blir intressant. Ur ett 

jämställdhetsperspektiv innebär det att språket som verktyg för att beskriva samtiden 

måste synas och användas medvetet – man måste inte bara veta vad man pratar om, utan 

också hur man pratar om det.  

3.2.2 Queerteori 

Fortsättningsvis bör queerteori nämnas som en av de viktigare, teoretiska ramverk inom 

vilken studien är genomförd. Dess tankegods stammar från samtliga ovan nämnda teorier 

– främst poststrukturalism och strukturalism. Queerteori särskiljer sig dock något från de 

ovan nämnda teorierna på det sättet att den har ett inneboende motstånd till att definiera 

sig som teori. Ambjörnsson diskuterar begreppets godtycklighet, och menar snarare att 

det är ett tankegods om sexualitet, genus och normativitet (2016:15). En annan definition 

går att läsa på nationalencyklopedins hemsida och den beskriver queerteori som ”en 
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samlingsbenämning på olika teoretiska perspektiv […] för att analysera sexualitet som 

relationer, identiteter, strukturer och värderingar vilka är historiskt betingade” 

(Nationalencyklopedin). Ambjörnsson utvecklar definitionen och menar att 

queerteoretiker vill undersöka hur sexualitet organiseras, regleras och upplevs, alltså hur 

identitet, handlingar, regler, normer och föreställningar vävs samman till det som i en viss 

tid kallas för sexualitet (2016:34). Vidare diskuterar Ambjörnsson uppkomsten av 

queerteori som analysverktyg, och menar att det krävs grundförståelse för 

poststrukturalismens syn på kunskap, makt och identitet för att förstå queerteorin i helhet. 

Det stämmer väl överens med Bergström och Boréus resonemang om konstruktionen av 

makt och upprätthållandet av det som en social praktik snarare än en naturlig ordning 

(2012:27ff).  

 

En grundtanke inom queerteori är att normalisering är kopplad till makt (Ambjörnsson, 

2016:42) – här blir makt och dess synlighet desto viktigare. Dagens jämställdhetspolitik 

och styrdokumenten för skolan syftar till att alla och envar ska ha lika mycket makt över 

sina liv och ges samma möjligheter. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det inte möjligt så 

länge vissa grupper innehar mer makt än andra på samhällsnivå, och de kan omöjligen 

ges samma möjligheter om grupperna inte är jämställda. Det finns, enligt normkritiker, 

flera olika sätt att upprätthålla maktpositioner. Ambjörnsson diskuterar vidmakthållande 

och olika strategier för hur normativ heterosexualitet upprätthålls och nämner däribland 

följande: uppdelning, hierarkisering, tystnad, okunnighet, förlöjligande, patologisering, 

dehumanisering, obegripliggörande och stereotypisering (2016:63ff). Ambjörnsson 

poängterar också att lagstiftning förvisso är ett viktigt offentligt verktyg för jämställdhet, 

men att hierarkin mellan hetero- och homosexualitet synliggörs på andra håll och därmed 

finns kvar trots jämlikhet inför lagen (2016:55).  

 

I samtliga ovan nämnda verk diskuteras andra sociala kategoriseringar av människor, 

såsom klass och etnicitet. De ingår i ett intersektionellt perspektiv på makt och är viktiga 

aspekter för skolans värdegrundsarbete, men kommer inte att diskuteras vidare i denna 

uppsats. 

3.3 Tidigare forskning om genus och heteronormativitet i läromedel 

Inom just heteronormativitet i läromedel är den tidigare forskningen ganska sparsamt 

utförd och det finns inte många liknande studier inom ramen för svenskämnet. Däremot 

har det gjorts ett antal liknande studier i skolans andra ämnen, och några av dem redogörs 

för här nedan. Skolan har till uppgift att fostra demokratiska medborgare (Skolverket 

2011), och formellt sett ligger ansvaret på samtliga pedagoger att både låta 

undervisningen genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och låta den ske på 

demokratiska villkor. Med hjälp av följande forskningsöversikt vill jag problematisera 

några villkor för hur svenskämnet kan vara och inte vara ett undervisningsämne på 

demokratiska grunder, främst med fokus på norm och representation.  
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Skolverket tillsätter själva utredningar för att undersöka läget på läroböcker och hur väl 

de svarar mot värdegrunden, och det är ett urval av dem som får inleda följande 

forskningsbakgrund. Inledningsvis redogörs här huvudresultaten från Skolverkets rapport 

I enlighet med skolans värdegrund? (2006). Utredningen som förelåg rapporten 

fokuserade på värdegrund och hur läroböcker lever upp till värdegrunden som uttrycks i 

styrdokumenten. Flera aspekter undersöktes i utredningen, såsom etnicitet, kön, sexualitet 

och religiös uppfattning m.fl. Olika forskarteam har haft ansvar för de olika aspekterna 

av utredningen och har därmed skrivit olika kapitel i rapporten. Två av rapportens kapitel 

redogörs för i nedan text: kön och sexualitet.  

 

Berge och Widding (2006) undersöker läroböcker med fokus på kön. De har främst 

fokuserat på skildringar av män, kvinnor och transpersoners olika positioner i samhället. 

Studien tog avstamp i styrdokumenten och fokuserar, likt följande studie, 

jämställdhetsaspekten i både styrdokument, ratificerade konventioner och lagtexter. 

Granskningen utfördes på läroböcker i biologi, samhällskunskap, religionskunskap och 

historia inriktade mot högstadiet och gymnasieskolan. De dåvarande läroplanerna var Lgr 

94 samt Lpf94 och det är med dem som grund som deras analys sedan är gjord (Berge 

och Widding 2006:28). Det huvudsakliga resultatet var att mannen fick agera norm i 

läroböckerna oavsett kontext och att kvinnor var ”det andra”. Om transpersoner 

omnämndes eller representerades gjordes det på ett ämnesfokuserat sätt, utan koppling 

till det sociala livet och främst som en biologisk företeelse. Det var också främst i 

biologiböckerna som transpersoner nämndes (Berge & Widding, 2006:29). Vidare 

påpekar Berge och Widding att läroböckerna på ett mycket genomgående sätt förstärker 

redan befintliga normer och identitetsuppfattningar: överdrivet våld, teknikutveckling, 

handel och erövringar kopplas till män och manlighet, medan kvinnan görs till avvikande, 

passiv och osynlig både i utvecklandet av yrken och verksamheter (Berge & Widding 

2006:29). Därtill var det endast en av historieböckerna som problematiserade 

könsrelationer medan samtliga av de analyserade religionskunskapsböckerna hade någon 

sorts kommentar om kön och könsmakt (Ibid, 2006:29) Däremot påpekar Berge och 

Widding tendensen att behandla kön som ett separat ämne även i 

religionskunskapsböckerna (2006:30) och att det t.o.m. förekommer en lärarhandledning 

med kvinnokränkande citat som läraren uppmanas upprepa i klassrummet.  

 

Generellt sett var resultatet från samtliga läroböcker att män och pojkar var 

överrepresenterade i exemplen där människor bekönas, vilket också förstärktes av att 

majoriteten av bilderna också föreställde män. Transpersoner var kraftigt 

underrepresenterade i både text och bild (Berge och Widding, 2006:30). Genomgående i 

majoriteten av böckerna saknas de bidrag som kvinnor gjort till vetenskap, ideologier, 

internationell politik och samhällsförändringar (Ibid, 2006:30), vilket förstärker idén om 

mannen som norm och den enda som bidragit till dagens moderna samhälle. I de fall där 

läroboksförfattarna använt könsneutrala begrepp finns en problematik, menar Berge och 



14 

Widding (2006:29–32) och förklarar att i de fall könsneutrala begrepp använts går det 

okommenterat och får oftast en manlig konnotation, och skulle behöva diskuteras explicit. 

Studien publicerar inga kvantitativa resultat och Berge och Widding (2006) konstaterar 

att försöken att utjämna skillnader mellan manligt och kvinnligt riskerar att bli fruktlösa 

då de görs explicit. Den okönade skrivningen av historia står inte nog i konstrast mot 

tidigare tradition av manlig norm, och diskussionen om kön, könsrelationer och könsmakt 

kommenteras inte nog för att ge eleverna förutsättningar för att själva föra kritiska 

resonemang kring kön och representation. Berge och Widding avslutar sin diskussion 

med att påpeka att en ”föredömlig lärobok” genomgående representerar män, kvinnor och 

transpersoner på ett jämställt sätt, aktivt främjar alla personers lika rättigheter och 

möjligheter samt motverkar traditionella könsmönster (Ibid, 2006:32–33).  

 

I samma rapport från Skolverket redovisas också resultatet från en studie utförd av 

Larsson och Rosén om queerteori och heteronormativitet i läroböcker. Den gjordes, precis 

som Berge och Widdings studie, på uppdrag av Skolverket och mot bakgrunden av 

dåvarande aktuella styrdokument: Lgr94 och Lpf94. Precis som Berge och Widding 

analyserar Larsson och Rosén läroböcker för biologi/naturkunskap, historia, religions- 

och samhällskunskap. Till det huvudsakliga resultatet hör slutsatser som går i linje med 

Berge och Widdings analys (2006:29), t.ex. att huruvida läromedlen explicit behandlar 

och diskuterar olika företeelser varierar stort. Larsson och Rosén påpekar dock att det 

finns implicita värderingar i samtliga läromedel, och att en okommenterad 

värdegrundsimplikation kan vara problematisk (Larsson & Rosén, 2006:37). I den mån 

sexualitet beskrivs i de granskade biologiläroböckerna görs det med stort ämnesfokus och 

med fokus på fortplantning och en avståndstagande beskrivning av homo- och 

bisexualitet. I flera av de granskade läroböckerna förekommer bisexualitet inte ens som 

begrepp, och ingen av böckerna innefattade HBT-begreppet (homo, bi och transpersoner) 

(Larsson & Rosén, 2006:38). Larsson och Rosén förhåller sig kritiskt till den biologiska 

diskursen, alltså att fortplantning skulle vara sexualitetens enda funktion, som den enda 

diskursen som lärs ut och menar att den framhåller en starkt heteronormativ norm i och 

med att den får stå oemotsagd (Ibid, 2006:38).  

 

På samma sätt undviker läroboksförfattarna, medvetet eller ej, att kommentera olika 

sexualiteters ställning i samhället och diskriminering (Ibid, 2006:38), och sexualitet 

framhålls inte som ett kunskapsområde av betydelse. I majoriteten av de läroböcker som 

granskats får idén om kärnfamiljen (en man och en kvinna i ett heterosexuellt, monogamt 

förhållande samt barn) vara den enda (Larsson & Rosén, 2006:39). I de fall där 

homosexuellas samliv framställs är det i problematiserande frågor, såsom huruvida 

homosexuella par ska få gifta sig eller adoptera. Larsson och Rosén förhåller sig mycket 

kritiskt till den sortens framställning – att framhålla homosexualitet som något avvikande 

och att dessutom spä på idén att vissa grupper får diktera andras rättigheter oemotsagt 

menar de är kontraproduktivt och snarare förstärker ”vi–dom” förhållanden mellan 

grupper (2006:38–40).  
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Larsson och Rosén drar också slutsatsen att heteronormativitet starkt genomsyrar 

läroböckerna, och i de fall den blir emotsagd eller kontrasterad av homo- eller bisexualitet 

är det just i den formen – som det avvikande. I fråga om huruvida framställningen är i 

enlighet med värdegrunden ger Larsson och Rosén inga raka svar, men diskuterar istället 

värdegrundsskrivningen och hur den kan tolkas. Ingen sexualitet beskrivs som grotesk, 

abnorm eller icke-eftersträvansvärd i någon av läroböckerna de granskat, men 

osynliggörandet och främmandegörandet av homo- och bisexualitet är däremot 

exkluderande för vissa elevgrupper (2006:39–40). Larsson och Rosén menar också att 

toleransbegreppet i sig självt framhåller en stark norm och något avvikande som ska 

tolereras, istället för att de båda ges samma värde (2006:41).  

 

Det finns alltså goda grunder att tro att det finns en diskrepans mellan läromedel och 

styrdokument, vilket kan ha att göra med konkretiseringen av läroplanen och dess 

uttryckta värdegrund. Johansson Harrie diskuterar detta i sin avhandling och menar att 

emedan kursplaner och styrdokument utgör en abstrakt diskurs om vad skolan och olika 

ämnen ska göra med eleverna, så är läroboken den konkretiserade formen. Det är först i 

läroboken som ställningstaganden blir tydliga, i och med att det är den som är 

”läroplanens konkreta form” (Johansson Harrie, 2009:36). 

 

Graeske (2010) undersöker litteraturläsningen i skolan, mer precis hur genus och 

värdegrundsfrågor inkluderats i läromedel för ämnet svenska. Därtill undersöks också hur 

en litterär kanon förhåller sig till ett modernt sätt att se på genus. Graeskes studie 

fokuserar på litteraturdidaktiska handböcker och antologier, och är dessutom både 

genomförd och publicerad innan läroplansskiftet 2011. Det huvudsakliga resultatet från 

studien delas in i två kategorier: kvalitativt och kvantitativt. Kvantitativt fick männen 

långt mer plats än kvinnorna fick i samtliga läromedel, med ett medelvärde på 30% av 

kvinnliga författarporträtt och omnämnanden (Graeske, 2010:121). Därtill påpekar 

Graeske att mäns och kvinnors roller i samhället sällan beskrevs som likvärdiga, och 

författarna beskrevs i samtliga granskade läromedel olika beroende på om hen var man 

eller kvinna (Graeske, 2010:122). De skrivande kvinnorna beskrevs också som mindre 

inflytelserika och som om deras kreativa sida inte närdes av någon fantasi, utan baserades 

på egna erfarenheter. 

 

Graeske drar följande slutsats om skillnaden mellan män och kvinnor i de granskade 

läromedlen:  ”de kvinnliga författarna i de undersökta läromedlen förkroppsligar det 

vardagliga, låga, om man så vill, liksom det känslosamma och privata [..] medan männen 

representerar traditionen och det nydanande, det mångsidiga.” (Graeske, 2010:124). 

Utöver det diskuterar Graeske hur den svenska litteraturbeskrivningen genomsyras av 

stereotypisering och en mycket stark könsnorm, där männen får plats som genier medan 

kvinnan står i skuggan och skildrar det privata. I och med det stärks också förutfattade 

meningar om könsroller och också upprätthållandet av könsmaktordning och dikotomin 
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man-kvinna (Graeske, 2010:125). Graeske påpekar också den starka heterosexuella 

normen som fanns i de läromedel hon analyserat, där endast en homosexuell person 

beskrevs. Heterosexualitet framstod i de granskade läromedlen som det mest självklara 

och oproblematiska, medan homosexualitet utmålades som ”det andra”, vilket bidrar till 

osynliggörandet av HBTQ-personer och normaliseringen av heterosexualitet (Graeske, 

2010:126).  

 

Mycket tyder alltså på att normer i skolan är seglivade och svåra att förändra, trots att 

skolan ska förhålla sig till vissa värden och vila på demokratiska grunder. Allas lika rätt, 

poängterar Graeske, innebär också rätten att inte bli marginaliserad, vilket medför ett 

ifrågasättande av normen.  

 

Några som undersökt normativa processer i skolmiljö är Lena Martinsson och Eva 

Reimers. De menar att vissa normer, såsom jämställdhet och värdegrundsnormer, kan 

vara positiva och tjäna sitt syfte väl om de ses i ett normkritiskt perspektiv. Här förtydligar 

Martinsson och Reimers resonemanget, och påpekar att ett normkritiskt synsätt inte bara 

syftar till att kritisera vissa företeelser, utan framför allt till att identifiera företeelser, 

värderingar och normer och därefter deras respektive roll i skolsammanhang (Martinsson 

& Reimers, 2014:12). Skolan har ju normativa inslag som återfinns i styrdokumentet, 

men också, menar Martinsson och Reimers, i form av tryckt material som används i 

undervisningen. Detta beskrivs som materialisering av normer. Läroplanerna är ett 

exempel på materialisering av normer: de är preskriptiva normativa agenter, alltså säger 

de hur något ska vara eller fungera. Ting kan på så sätt vara normativa agenter, men det 

är inte givet att de lyckas med sina intentioner (Ibid, 2014:16). Andra normers effekter på 

dem spelar också roll för huruvida ting, såsom läroböcker, fungerar som det är tänkt att 

de ska göra i ett skolsammanhang.  

 

Ett tydligt exempel på när läromedel varit starkt påverkade av normen är i Ann-Sofia 

Ohlanders rapport Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia, gjord på uppdrag 

av regeringen och Departementet för jämställdhet. Studien är en granskning av totalt fyra 

läroböcker och en lärarhandledning i historia. Fokus i undersökningen låg på att dels 

undersöka vilket utrymme män respektive kvinnor ges och dels på hur de två grupperna 

framställs olika, både i förhållande till varandra och på språklig grund, som t.ex. i 

subjektsposition eller att vara någons pendang (Ohlander, 2010:13-14). Detta gjordes 

både kvantitativt genom att räkna namngivna män och kvinnor samt kvalitativt genom 

textläsning och jämförande av beskrivningar, agens och gruppers olika roller i 

samhällsförändring. Granskningen av läroböckerna gav ett resultat som går i linje med 

ovan presenterad tidigare forskning, där männen fått ta mest plats och kvinnorna desto 

mindre. Det totala genomsnittet för namngivna män och kvinnor ligger på totalt 7% 

namngivna kvinnor och resterande 93% män. Det högst uppmätta resultatet, alltså den 



17 

lärobok som hade flest namngivna kvinnor i förhållande till män, nådde endast 10% 

(Ohlander, 2010:17-22 samt s.51, min procentuträkning).   
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4 Metod och material 

Här nedan kommer en genomgång av metod- och materialval.  

4.1 Metod 

I valet av metod fick frågeställningarna ligga till grund. Undersökningen hade två syften: 

både att mäta hur mycket plats en viss företeelse ges i läroböcker, och framställningens 

art. En väg dit är att både mäta representation och jämföra beskrivningar, som ett led i 

diskursanalys (Bergström & Boréus, 2012:53) Representationen antogs kunna räknas i 

form av antal kärleks- och relationsskildringar, intressen och personbeskrivningar. En 

noggrannare beskrivning och tabell visas nedan i avsnitt 4.1.1 men i korthet räknas alla 

typer av omnämnanden av relationer i samtliga texter i läroböckerna. Målet var att 

undersöka heterosexuell representation kontra icke-heterosexuell representation i siffror. 

Det kan nämligen räknas och de siffrorna ger en fingervisning om resultatet, om än de 

kvalitativa slutsatserna måste vägas in. 

 

Den kvalitativa aspekten av min metod fokuserade texttolkning och 

normaliseringsprocesser. Det resulterade, som ovan nämnt, i att diskursanalys fick utgöra 

min huvudsakliga metod, medan queerteori används som komplement för att kunna föra 

en diskussion kring upprätthållande av normer och maktskillnader. Här nedan följer en 

redogörelse för diskursanalys och dess förutsättningar, både som metod och teori. För 

undersökningens syfte blir diskursanalys och -teori grunden, och innehållsanalys är en av 

inriktningarna inom diskursteori.  

 

Först och främst måste diskursanalys förstås som både en teoretisk utgångspunkt och 

metod. Det är förvisso en metod, men som sådan utgår den från vissa teoretiska premisser 

(Jørgensen och Phillips, 2002:1). En grundläggande idé för samtliga grenar inom 

diskursanalys är att språk är uppbyggt enligt vissa mönster som återfinns och återskapas 

i sociala interaktioner. Diskursanalys utger sig för att undersöka och kartlägga de 

mönstren och därmed identifiera olika diskurser. För att förtydliga diskussionen ger 

Jørgensen och Phillips en stipulativ definition av diskurs och det är även till den som 

följande diskussion och studie hänvisar.  

 

Jørgensen och Phillips menar att en diskurs är ett speciellt sätt att tala om och förstå 

världen eller särskilda aspekter av den – ungefär som ett raster eller filter, genom vilket 

vi ser och tolkar vår omvärld (2002:1). Vidare påpekar Jørgensen och Phillips att de sätt 

vi samtalar på därmed inte kan reflektera en objektiv bild av världen och dess företeelser, 

utan snarare är vårt sätt att förstå världen (vår diskurs) något som i sin tur påverkar hur vi 

kan förstå världen (2002:3). Detta tankesätt påminner om hermeneutiken – enheten kan 

bara förstås utifrån den större bilden och den stora bilden förstås utifrån sina mindre 

komponenter (Bergström & Boréus, 2012:31). Så kan diskurser tänkas fungera men 
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utifrån ett historiskt och socialt perspektiv – de sätt på vilka folk förstått världen och pratat 

om den utgör sedan förutsättningarna (eller begränsningarna) för hur man kan förstå 

världen imorgon. Jørgensen och Phillips går vidare med att understryka vikten av teorins 

förhållande till analysen – diskursteori kan inte förstås separat från sina teoretiska 

grundantagande utan utgör ett helt paket (2002:4). Därefter anger författarna fyra 

gemensamma utgångspunkter för diskursanalys, vilka kommer att redogöras för här i tur 

och ordning.  

 

Inledningsvis nämner Jørgensen & Phillips ett kritiskt förhållningssätt till kunskap som 

en av grundpelarna för diskursanalys. De menar att vår förståelse av världen aldrig kan 

bli objektiv, utan alltid speglar ett visst tankegods och i och med det också vissa ideal. 

(ibid, s.5). Därefter utvecklar de resonemanget och menar att all kunskap är historiskt och 

kulturellt specifik, alltså en produkt av sin dåtid och samtid. Jørgensen och Phillips 

påpekar också att det innebär vissa teoretiska antaganden, såsom att vår förståelse av 

världen är anti-fundamentalistisk och därmed utgår från att det inte finns någon kunskap 

som är objektiv eller oavhängig människans utveckling och förförståelse av världen. I det 

ingår också ett anti-essentialistiskt förhållningssätt, som innebär att man utgår från att den 

sociala världen, alltså sociala samspel och konstruktioner, inte är förutbestämd eller 

bestäms av vissa yttre förhållanden. Därmed har människor inte heller fasta värden eller 

karaktärsdrag av naturen – detta är konstruerat och kan förändras och utvecklas över tid 

(Jørgensen och Phillips, 2002:5).  

 

Vidare påpekar de diskursernas vikt, och menar att relationen mellan kunskapssyn och 

sociala processer är viktig. Inom ett specifikt sätt att förstå världen, alltså en viss diskurs, 

upprätthålls sociala konstruktioner genom sociala processer och handlingar, medan andra 

konstruktioner är till synes omöjliga eller otänkbara utifrån den diskursen. Det finns en 

viss idé och vad som är sant och vad som är kunskap, och det påverkar människors sätt 

att både tänka och handla i ett socialt samspel, vilket också är den sista grundläggande 

gemensamma nämnaren för diskursanalys (Jørgensen och Phillips, 2002:5–7). Länken 

mellan kunskap och beteende är också den som blir intressant för följande studie, där 

vissa handlingar och önskningar kan ses som naturliga inom en viss diskurs, medan andra 

är omöjliga eller onaturliga utifrån en konstruerad social verklighet.  

 

Diskursteorins grundantagande utgör också viktiga delar av basen för queerteori, som 

menar att den typ av diskurs som för närvarande finns i vårt samhälle premierar vissa 

personer och beteenden genom makt. En heterosexuell norm är därmed ingen given 

naturlag eller fenomen, utan en konstruerad diskurs som påverkar människors sätt att 

tänka kring, förstå och handla utifrån händelser och kunskap. Utifrån diskursanalys och 

queerteori görs alltså antagandet att varken beteenden eller maktrelationer är givna av 

naturen eller inneboende i människans natur, och att de därmed kan förändras. 
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Jørgensen och Phillips (2002) resonemang går i linje med Bergström och Boréus (2012), 

som menar att diskurser kan förstås som ett idékomplex. En diskurs är alltså en samling 

idéer och föreställningar som tillsammans utgör ett sätt att förstå världen (Bergström & 

Boréus, 2012:15). En analys av sådana idéer kan göras via en studie om föreställningar 

som uttrycks språkligt, varför textanalys är en fungerande metod när man försöker 

analysera och diskutera normer och upprätthållande av dessa (Ibid, 2012:20). De 

förtydligar därefter diskursbegreppet ännu en gång:  

 

Gemensamt för de diskursbegrepp vi presenterar är att de åsyftar någon typ av social 

praktik som har med språkanvändning att göra. /.../ Det är fråga om handlingsmönster, 

vanor och konventioner som kan vara mer eller mindre regelstyrda. (Bergström & Boréus, 

2012:23) 

 

Här faller alltså läroboksförfattande in som en social praktik som har med 

språkanvändning att göra. Genom att analysera språket och leta efter mönster i texten 

framkommer en viss diskurs. Metoden för följande studie innefattar som nämnt en 

kvantitativ del, som med Bergström och Boréus definition faller in under 

innehållsanalytisk texttolkning (2012:28). Det handlar om att analysera och tolka 

innehållet i texten samtidigt som man också undersöker med vilken frekvens det 

förekommer. En anledning till att välja den metoden är att den synliggör de saker som är 

implicita i en text men ändå utgör en symbol för någonting, t.ex. i ett textstycke som 

handlar om hur en ung pojke särskilt intresserar sig för en flicka. Det är ett exempel på 

heterosexualitet som inte är explicit – ingenstans står det att pojken är förälskad, utan den 

informationen får läsaren genom att läsa mellan raderna, vilket gör informationen 

svåråtkomlig som studieobjekt. Genom att välja en innehållsanalytisk metod kan man 

därför se ord, ordsträngar, symboler och argument som representativa för ett visst 

fenomen (Bergström & Boréus, 2012:50-52).   

 

Det innebär att läsa texten och helt enkelt leta efter ett specifikt innehåll. Den kvantitativa 

aspekten svarar därmed mot den del av frågeställningarna som fokuserar på 

representation, i siffror. I läroböckerna kommer det alltså undersökas om vissa grupper 

representeras oftare än andra, med fokus på sexualitet. I enighet med Bergström och 

Boréus beskrivning undersöks på så sätt hur ofta olika element (här sexualiteter) 

förekommer i en text. Därefter undersöks på vilka villkor de beskrivs där och vilka 

effekter det kan ha – här framkommer sedan en diskurs, ett sätt att se och skildra sexualitet 

inom läroböcker. Det bygger på idén att olika elements frekvens, t.ex. hur ofta 

heterosexualitet skildras jämfört med homosexualitet, ger uttryck för idéer, ideal och 

därmed kan bidra till bilden av en diskurs.  

 

Därtill finns några kritiska perspektiv på mitt metodval. Alvehus (2013) konstaterar att 

en kvantitativ metod alltid är känslig för den tolkning som skribenten gör när den både 
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antecknar siffror, undersöker material samt drar slutsatser om materialet. De kvantitativa 

aspekterna får sedan underkasta sig tolkningen, i och med att de förklaras eller tolkas av 

skribenten som guidar läsaren och dess förståelse (Alvehus, 2013:34). Den kvalitativa 

analysen är måhända mer känslig för skribentens subjektivitet, men det får inte glömmas 

att den kvantitativa delen också måste tolkas och därför är subjekt för samma risk. För att 

minska risken har ett kodningsschema konstruerats.  

 

4.1.1 Kodningsschema 

Här nedan följer en redogörelse för hur materialet analyserats och vad som räknats, inte 

räknats och på vilka grunder kodningsschemat konstruerats. I enlighet med Bergström 

och Boréus (2012:54) steg för innehållsanalys har ett kodningsschema konstruerats. Det 

är det analysverktyg som främst använts vid läsningen av materialet, och är därmed vitalt 

för studien. Här nedan redovisas i detalj vilka noteringar gjorts i och om materialet. 

Kodningsschemat består av tre komponenter (Bergström & Boréus 2012:55–56): 

kodningsenheter, variabler och analysenheten. Kodningsenheter är det som ska urskiljas 

ur texten, t.ex. ord, ordsträngar, argument, metaforer etc. Kodningsenheternas egenskaper 

kan därefter variera, t.ex. förekomma eller inte förekomma i materialet eller ha negativa 

eller positiva beskrivningar. De olika egenskaper kodningsenheterna kan ha kallas 

variabler (ibid, 2012:55). Sist men inte minst utgör textenheten som undersöks 

analysmaterialet. Det är i enlighet med ovan beskrivning som kodningsschemat 

konstruerats och skall läsas.  

 

Bergström och Boréus menar att med hjälp av ett kodningsschema synliggörs de kriterier 

efter vilka analysen gjorts. Nedan följer det exakta kodningsschemat som användes i 

undersökningen, se Tabell 1.  Märk väl att konstruktionen av kodningsschemat i högsta 

grad är beroende av vissa teoretiska antaganden och är ett ställningstagande i sig självt. 

Vilka implikationer detta har diskuteras vidare i avsnitt 7.x Diskussion.  

 

Tabell 1  

Kodningsschema för kvantitativ analys 

Kodningsenhet  Variabel 1  Variabel 2 Variabel 3 

Partner omnämns Heterosexuell Homosexuell Okönat 

Heterosexuellt samliv 

antas 

Uppträder Uppträder icke  

Homosexuellt samliv 

antas 

Uppträder Uppträder icke  
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Personbeskrivning 

inkluderar X 

sexualitet 

Heterosexuell Homosexuell  

Homo- eller 

bisexualitet 

omnämns 

Uppskattande Neutralt Nedvärderande 

Heterosexualitet 

omnämns 

Uppskattande Neutralt Nedvärderande 

 

Vid läsningen av materialet antecknades varje ny företeelse av en relation, 

romantiskt/sexuellt intresse samt identitetsbeskrivningar som innefattade sexualitet. Det 

innebar både explicit – t.ex. att en text nämner en karaktärs mamma och pappa, alltså ett 

heteropar och också implicit – då narrativet varit skrivet ur ett klart manligt perspektiv 

och skildrar en flickvän och vice versa. Vid de tillfällen där det varit otydligt huruvida 

det är en romantisk situation som skildras har kontexten fått större vikt (t.ex. ”på kullen 

låg det vackra huset som Peter och Jessica hade köpt” (Winquist & Nilsson 2014:203), 

vilket antogs vara ett heterosexuellt par som är nyblivna sambos). I andra fall, där ett 

tydligt samboskap inte framgått av kontexten har det inte markerats, t.ex. Winquist & 

Nilsson ”När Anders och Lova åkte till landet hade de” (2014:203).  

 

I kategorin ”Homo- eller bisexualitet omnämns” har även uttalade beskrivningar 

inkluderats, d.v.s. om någon beskrivs som lesbisk eller bög. Detsamma gäller för den 

motsvarande kategorin om heterosexualitet. 

 

Vid läsningen av läroböckerna har ett kritiskt perspektiv intagits, och de relationer som 

inte framstår av varken kontext eller ordval som könade har markerats som okönade.  

4.2 Material 

I valet av material fick följande kriterier utgöra begränsningar. Materialet måste ha 

publicerats efter 2011 i och med Lgy11, alternativt reviderats efter den nya läroplanen. 

Det måste också rikta sig till kursen Svenska 1 i och med att det är den enda svenskkurs 

som samtliga elever i gymnasiet läser. Ett önskvärt alternativ för materialurvalet hade 

varit att basera urvalet på försäljningsstatistik, vilket inte har funnits att få tag i.  

 

I samtliga läroböcker har all text i läroböckerna analyserats. Det inkluderar författarnas 

beskrivningar av språkliga och litterära fenomen, utdrag ur skönlitterära verk, dikter och 

noveller i sin helhet, textexempel från olika genrer (t.ex. insändare, krönikor, recensioner 
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mm), uppgiftsinstruktioner och beskrivningar. I materialet ingår också bildtexter. Helt 

enkelt all text som eleverna kan tänkas möta i läsningen av böckerna.  

 

Med avstamp i ovan nämnda kriterier och begränsningar valdes därefter fyra läroböcker, 

som följer:  

- Eriksson, L., Heijdenberg, H., & Lundfall, C. (2012). Svenska rum. 1. 

- Markstedt, C., & Eriksson, S. (2017). Svenska impulser. 1 (Andra upplagan. ed.). 

- Waje, L., & Skoglund, S. (2011). Svenska timmar. Språket (4. uppl. ed.).  

- Winqvist, L., & Nilsson, A. (2014). Svenska. 1, [Helt enkelt].  

 

Markstedt, C., & Eriksson, S. (2017). Svenska impulser. 1 Sanoma Utbildning. 

Omfattar 297 sidor och indelas i fyra större block och därefter ett varierande antal kapitel 

inom varje block. De fyra blocken är Ordet är ditt, Berättelser omkring oss, Skrivandets 

hantverk samt Olika sidor av språket. Det längsta kapitlet är Skrivandets hantverk om 89 

sidor. I slutet av varje kapitel finns ett antal uppgifter som tillhör innehållet i kapitlet och 

som svarar mot olika kunskapskrav, såsom muntlig och skriftlig framställning, källkritik, 

litterära begrepp och verk från olika författare och tider samt språklig variation. 

Innehållsmässigt fokuseras främst skrivande, litteratur och retorik och därefter 

språksociologi och grannspråk.  

 

 

Waje, L., & Skoglund, S. (2011). Svenska timmar. Språket (4. uppl. ed.). Gleerups. 

Omfattar 375 sidor och har ett starkt språkligt fokus. Boken delas in i 11 kapitel i 

varierande längd och fokus ligger på att öva skrivande, grammatik och retorik. Därtill 

finns också kapitel om språk i norden, svenska språkhistoria samt ”språket och samhället” 

som handlar om hur människan utvecklas med språket och vice versa. Det överlägset 

längsta kapitlet är Skriva – grunderna med 54 sidor, jämfört med det näst längsta på 38 

sidor och genomsnittet 33 sidor per kapitel. Boken innehåller många olika textexempel 

såsom recensioner, insändare, utdrag ur diskussionsforum och återberättande av kända 

sagor. Fokus är dock, som ovan nämnt, på skrivande, genrekunskap och språkriktighet.  

 

 

Winqvist, L., & Nilsson, A. (2014). Svenska. 1, [Helt enkelt]. Lund: NA, Exakta.  

Boken utger sig för att täcka in alla delar av kursen Svenska 1 och omfattar 271 sidor. 

Innehållet är fördelat över sju kapitel även här ges skrivandet mest plats. Kapitlet Skriftlig 

framställning ges 74 sidor, vilket är det absolut längsta. Jämförelsevis är det näst längsta 

41 sidor och genomsnittet ligger på 37 sidor. Resterande kapitel täcker in muntlig 

produktion, argumentationsteknik, skönlitterära verk, språkriktighet och språklig 

variation. Utöver det utgör ett av kapitlen en ”verktygslåda” med arbetsgång, 

exempeltexter, analysmodeller, kunskapskrav och checklistor för skrivande i olika genrer. 
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Eriksson, L. Heijdenberg, H. & Lundfall, C. (2012). Svenska rum. 1 (1. uppl. ed.). 

Stockholm: Liber. 

 Boken omfattar 256 sidor fördelade över sju kapitel baserat på olika teman (och alltså 

inte färdighetsindelningar, som i övriga böcker) samt ett kapitel som utgör en 

verktygslåda för skrivande. Bokens längsta kapitel Besök i författarverkstan är inte 

markant längre än genomsnittet (39 sidor, genomsnittskapitlet är 30 och det näst längsta 

37) och i varje kapitel ges eleverna möjlighet att bearbeta innehållet på flera olika sätt. 

Den här boken har alltså, till skillnad från de övriga läroböckerna, inget tydligt 

färdighetsfokus om man ser till fördelningen av utrymme.   
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5 Resultatredovisning 

Här nedan ges resultaten av undersökningen, först kvantitativt därefter kvalitativt. 

Inledningsvis redogörs resultaten för varje bok och därefter jämförs de med varandra.  

 

För att ge en snabb överblick över det huvudsakliga resultatet gjordes ett diagram över 

skildringar och omnämningar i samtliga läromedel. Som framgår av Diagram 1 är 

heterosexualitet överrepresenterad i alla granskade läromedel medan neutrala och 

homosexuella representationer är mer ovanliga. I en av böckerna finns det inga 

överhuvudtaget. I Tabell 2 syns också fördelningen i procent.  

 

Det bör också sägas att de båda figurerna baseras på det sammanlagda antalet skildringar 

och omnämnanden, och här görs alltså ingen skillnad på omnämnanden eller skildringar. 

Vid varje boks resultatpresentation redogörs mer noggrant för hur resultatet sett ut och 

framförallt hur homo- och bisexualitet skildras när det väl ges plats i läroböckerna.  

 

Diagram 1  

Fördelning av totalt antal skildringar  
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Tabell 2 

Fördelning av representation i procent. 

 

5.1 Svenska 1 

Inledningsvis presenteras resultatet för Winquist och Nilsson (2014) Svenska 1. En 

påfallande skillnad i sidomfång och textlängd gjorde att två olika kvantitativa uträkningar 

gjorts i den här läroboken: En uträkning för antalet relationer och intressen med en notis 

för varje ny relation. Den andra uträkningen är gjord på samtliga gånger en relation eller 

ett intresse nämns i texten. För att förtydliga: Om en och samma parrelation cirkulerar på 

fem ställen i en text så har den bara markerats en gång enligt det första räknesättet, och 

fem gånger enligt det andra räknesättet. Därför har allt material dubbel statistik på 

frekvens. Detta gjordes för att visa på skillnad i representation rent upprepningsmässigt – 

i Winquist och Nilsson gavs heterosexuella relationer påfallande långa textutdrag där 

huvudfokus i texten kunde vara heterosexuellt samliv och romantik, medan homosexuella 

förhållanden inte var representerade varken så ofta eller i så långa textsjok. Att bara räkna 

antalet skildrade förhållanden eller intressen blev därför missvisande i och med den skeva 

fördelningen av plats i läromedel, vilket absolut måste ses som ett ställningstagande.  

 

Winquist och Nilsson utger sig för att låta eleven möta litteratur som ringar in ”allt det 

där som vi människor kan möta i livet, oavsett ålder, kön, etnicitet och ursprung” 

(2014:14) och påpekar redan i första kapitlet att boken vänder sig till alla och hoppas att 

läsaren ska känna igen sig och bli engagerad av textvalen i boken. Rent 

representationsmässigt ser det dock knepigt ut: Av totalt 33 skildrade relationer och 

kärleksintressen är 30 heterosexuella, 2 okönade och 1 homosexuell. Rent procentuellt 

innebär det 91% heterosexuell representation, 6% neutralt och 3% homosexuellt. Detta är 

enligt det första räknesättet – alltså att bara räkna antalet skildrade relationer.  

 

Bok Heterosexuell 

representation 

Neutrala skrivningar 

av relationer 

Homo- och bisexuell 

representation 

Svenska 1 91% 6% 3% 

Svenska 

Timmar: 

Språket 

75% 17% 8% 

Svenska 

Impulser 

66% 22% 11% 

Svenska 

Rum 1 

98% 2% n/a 
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Enligt den andra räknesättet, som ger en mer rättvisande bild av hur mycket plats olika 

relationer ges i texten ser siffrorna något annorlunda ut: Heterosexuella relationer, 

intressen eller partners nämns inte mindre än 60 gånger, okönade intressen och partners 

återfinns 3 gånger och homosexuella intressen eller partners nämns 1 gång. Sammanlagt 

64 omnämnanden av relationer, romantiska och sexuella intressen och partners. 

Procentuellt blir siffrorna då istället 93,7% heterosexuellt, 4,7% okönat och 1,6% 

homosexuellt. Det heterosexuella utgör en stark norm och med det i åtanke finns det en 

risk att de okönade relationerna och intressena inte upplevs lika neutrala i elevernas ögon. 

Förvisso ser skillnaden i procent inte särskilt stor ut om man jämför räknesätt ett och två, 

men resultatet var påfallande vid läsningen av läroboken och dessutom statistiskt sett en 

stor skillnad mellan 1,6% och 3%.  

 

Därtill undersöktes beskrivningen av homosexuella kontra heterosexuella förhållanden 

och intressen – heterosexuella relationer är i högsta grad okommenterade och skildras 

främst genom unga vuxnas förhållanden och därefter genom kärnfamiljen. I ett stycke 

nämns maskulinitet och ”den heterosexuella världen” (Winqvist & Nilsson, 2014:136), 

vilket kan tolkas som ett försök att förhålla sig kritiskt till idén om en heterosexuell norm. 

Å andra sidan återfinns den skrivningen i ett utdrag av en text, och författarna gör inga 

försök att kommentera eller ifrågasätta rådande normer. Det är alltså inte författarnas egna 

ord. Den enda homosexuella relationsskildringen återfinns i ett utdrag från en recension, 

där relationen nämns i en enda mening: 

 

I den så tydligt maskulina och heterosexuella världen, präglad av manligt initiativ och 

kvinnlig underkastelse, blir Annas och Francescas relation, i gränslandet mellan vänskap 

och begär, både en akt av trots och motstånd och en kärlekshandling. (Winquist & Nilsson, 

2014:136) 

 

De neutrala exemplen, två stycken i denna bok, utgörs dels av en dikt och dels av en 

exempeltext i en uppgift om stil. Dikten är en av Sapfo som beskrivs handla om 

”svartsjuka och passion” (Winqvist & Nilsson 2014:46). Läroboksförfattarna förklarar att 

den finns i flera svenska översättningar och att versionen de valt är en tolkning av 

ursprungstexten. Diktjaget får se en man (en ”han” i dikten) och hur denne sätter sig ned 

för att prata med någon som är förälskad i honom, varpå diktjaget upplever sig själv som 

”en döendes like” (Winqvist & Nilsson, 2014:46). Här har jag valt att tolka dikten som 

en neutral representation, dels för att det är är en svårtolkad dikt (vem är det egentligen 

diktjaget är förälskad i?) och dels för att läroboksförfattarna inte heller kommenterat 

diktens potentiellt homosexuella skildring av kärlek. Winqvist och Nilssons intention 

tycks inte ha varit att skildra en potentiellt homosexuell relation och ingen av uppgifterna 

som hör till dikten tar upp det perspektivet. Den andra neutrala skildringen, 

exempeltexten, är ett utdrag ur en insändare där skribenten skriver om sig själv och sin 
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sambo, och här är ingen av personerna könade eller namngivna (Ibid, 2014:175). Fokus i 

tillhörande uppgifter cirkulerar kring stil och språk i olika texter.  

 

5.2 Svenska rum 1 

Därefter granskades Eriksson, Heijdenberg och Lundfall (2012) Svenska rum 1. Totalt 

sett skildrar, nämner eller beskriver läroboken 49 relationer och intressen. Av dem är 1 

neutral och resterande 48 heterosexuella. Procentuellt innebär det att ca 2% av 

relationerna är neutrala och resterande 98% är heterosexuella.  

 

I likhet med Svenska 1 är heterosexuella relationer och intressen överrepresenterade i 

Svenska Rum 1, med den skillnaden att Eriksson, Heijdenberg & Lundfall (2012) inte har 

en enda skildring av homo- eller bisexuella förhållanden eller romantiska intressen. 

Läroboken innefattar en hel rad exempel och uppräknanden av kända verk med 

kärleksteman som huvudsakligt fokus, men inte en enda av dem skildrar homo- eller 

bisexuella relationer eller romantiska intressen. Boken innehåller dock två intressanta 

exempel, vilka nämns nedan. Exemplen är av intresse eftersom de inte ter sig tydligt 

hetero- eller homosexuella. Vid räkningen har bara ett av exemplen markerats som 

neutralt, då det kan läsas helt neutralt. Det andra exemplet tolkades som för tvetydigt för 

att kategorisera.  

 

Det första exemplet rör ett utdrag ur en text som handlar om två unga män: ”Man tittar 

på Amir och ser ett liv som brinner så glödande att det inte kan hålla en minut till, kanske 

för att han aldrig knullat en kvinna” (Eriksson, Heijdenberg & Lundfall, 2012:96). Av 

texten framgår inte om meningen är en kommentar på Amirs sexualitet, alltså att han är 

homo- eller bisexuell, eller om Amir är oskuld. Ingen av de uppgifter som tillhör texten 

handlar om den aspekten eller den enskilda meningen – den går förbi okommenterad. 

Med det inte sagt att vissa elever läser den som ett homosexuellt textexempel, men 

huruvida det verkligen varit författarnas intentioner framgår inte. Det här exemplet har 

inte räknats med i den totala sammanställningen.  

 

Ett annat intressant exempel återfinns senare i boken där en dikt av Tranströmer 

inkluderats i sin helhet. Detta är det av de två exemplen som räknats som neutral. Dikten 

handlar om en man som går från ett kärleksmöte, vilket också är all information läsaren 

får. Det står alltså inte ett enda ord som indikerar vilket kön mannens partner hade. I 

anslutning till dikten har Eriksson, Heijdenberg & Lundfall citerat en kommentar från 

TV-programmet ”Kobra”, där skribenten diskuterar hur han skulle filmatiserat 

ögonblicket ”när han träffat den där tjejen...” (Ibid, 2012:198–199). Det här exemplet 

visar på hur en dikt, som inledningsvis kunde varit okönad och därför fri att tolka, blir 

heterosexuellt läst via kontexten och läroboksförfattarna sätt att kommentera och skriva 

uppgifter till texter.  
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Jämfört med Svenska 1, som hade 6% neutrala relationsskildringar, står sig Svenska rum 

1 inte mycket sämre med sina 2% könsneutrala relationsskildringar. Däremot saknas, som 

ovan nämnt, alla typer av bi- och homosexuell representation. Här blir givetvis 

jämförelsen mellan hur heterosexualitet kontra homo- och bisexualitet beskrivs svår att 

göra. 

 

5.3 Svenska Timmar: Språket 

Vidare granskades Svenska Timmar: Språket av Waje och Skoglund (2011). Titeln 

kommer i resterande text att förkortas till Sv. Timmar. Boken innefattar en större andel 

neutrala relationsskildringar och textutdrag än de ovan nämnda, vilket skulle kunna ses 

som ett begynnande normkritiskt perspektiv eller medvetenhet. Sett till relations- och 

intresseskildringar innefattar boken totalt 48, varav 36 heterosexuella, 8 neutrala, och 4 

homo- eller bisexuella representationer. Procentuellt innebär det 75% heterosexuell 

representation, kontra 17% neutral och 8% homo- eller bisexuell. Detta framstår givetvis 

som en positiv sak – synliggörandet av homo- och bisexuella personer samt en högre 

andel neutrala relationsskildringar talar till bokens fördel sett ur ett demokratiskt 

perspektiv. Däremot tenderar skildringarna och omnämningarna av homo- och 

bisexualitet främst att bli i form av begreppskunskap eller explicita omnämningar av 

homosexualitet. Det återfinns alltså inga textutdrag från skönlitteratur med en 

homosexuell karaktär, inga kärleksskildringar eller partnerskapsskildringar som är 

homosexuella eller dylikt. Här nedan beskrivs samtliga omnämningar av homo- och 

bisexualitet i Sv. Timmar (2011). 

 

I ett kapitel om lånord ombeds eleverna slå upp vad Bisexuell betyder (Waje & Skoglund 

2011:47). Ingenstans finns att läsa vad hetero- eller homosexuell kan betyda, och eleverna 

ges inte heller det i uppgift. Därefter skriver författarna om språkbruk och laddade ord, 

och här omnämns homosexualitet explicit för första gången. Bög återfinns i texten två 

gånger: först vid diskussionen om värdeladdade ord, där författarna skriver att ordet inte 

längre uppfattas som ”pejorativt” (Ibid, 2011:50) utan används neutralt. Därefter dyker 

ordet upp igen vid ett stycke om stereotyper, i meningen ”Bögar gillar att festa” (Ibid, 

2011:169). Sist men inte minst dyker det upp en omnämning av homosexuellt äktenskap 

i en exempeltext som visar hur argumenterande texter kan se ut. Skribenten i 

exempeltexten förbannar samkönade äktenskap, och menar att det används propaganda 

för att ändra äktenskapsbegreppet och att samkönade äktenskap är ”omöjliga, biologiskt 

sett” (Waje & Skoglund, 2011:110). Stort fokus ligger på fortplantning och religiösa 

grunder för äktenskapet, och den argumenterade texten får stå oemotsagd. Waje och 

Skoglund skriver i kommentaren till texten att skribenten använder ett ”lite oproffsigt” 

språk och ”svepande argumentation”. Författarna fokuserar på att diskutera texttypen och 

väljer att inte kommentera innehållet vidare.  
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Majoriteten av de neutrala skildringarna fokuserar på partnerskap, såsom ”din pojk- eller 

flickvän” (Ibid, 2011:68–69). I de fallen har skildringen räknats som neutral främst för 

att den kan läsas både hetero- och homosexuellt, och fungerar inkluderande. Det finns 

också ett exempel där författarna medvetet påtalar värdeneutrala begrepp och dess vikt 

för att samtliga personer ska känna sig inkluderade. Detta sker i ett avsnitt om 

språkförändring och exemplet handlar om hur vårdpersonal ska använda termer som 

”livskamrat” och ”livspartner” för att alla patienter ska känna sig välkomna (Waje & 

Skoglund, 2011:52). 

 

Precis som i de övriga läroböckerna finns också ett intressant exempel i Sv Timmar. Det 

ses på s.266 i en finsk dikt. Dikten återfinns först i originalform, med det finska 

pronomenet ”hän” (finsk stavning, originalspråk), vilket är ett neutralt pronomen då 

finskan inte har något grammatiskt genus. I översättningen skrivs det istället hon. Dikten 

är författad av en man och författarnamnet står direkt under dikten, så i översättningen 

läses den lätt heterosexuellt alltmedan den skrevs helt neutralt på originalspråk. Här gör 

författarna heller inget försök att kommentera översättningen eller valet av översättare. 

Förvisso, som nämnt ovan, kan eleverna läsa dikten neutralt men det tycks inte ha varit 

författarnas intention. Dikten är inte medräknad i uträkningen av totalt antal skildringar.  

 

Det innebär alltså att HBTQ-personer inte representeras som mer än ett begrepp eleverna 

bör känna till och som exempel på argumenterande text mot samkönade äktenskap, som 

varit lagligt i Sverige sedan 2009 (SFS 2009:253). Dessförinnan hade alla par rätt till 

registrerat partnerskap sedan 1995 (SFS 1994:1117), vilket gör att samkönade äktenskap 

som diskussionsämne inte känns särskilt relevant idag. Förvisso syns HBTQ-personers 

existens i boken, men i kontrast till hur heterosexualitet skildras och normaliseras är det 

lite plats och en smal bild som ges.  

 

5.4 Svenska Impulser 1 

Sist men inte minst, Svenska Impulser 1 av Markstedt och Eriksson (2017). Av samtliga 

granskade läroböcker är detta den som har minst antal skildringar och omnämningar 

överhuvudtaget: totalt 9 stycken, varav 6 heterosexuella, 2 neutrala och 1 homosexuell. 

Procentuellt sett är det alltså den minst heteronormativa boken – här utgörs bara 66% av 

omnämnanden och skildringar av heterosexuella relationer. Som synes i både Diagram 1 

och Tabell 2 är den överlägset mest neutral och har högst procentandel homosexuell 

representation. Det bör också påpekas att detta inte är den kortaste boken – tvärtom den 

näst längsta. Det är alltså inte på grund av att boken är kortare som den har färre 

omnämningar och skildringar av relationer. Boken intar inget uttalat normkritiskt 

perspektiv, men både i urval av textutdrag och i författarnas egna ord tycks intentionen 

ha varit att skildra det allmänmänskliga. I de fall där kärlek utgör temat verkar Markstedt 
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och Eriksson (2017) också ha varit noga med att inte specificera att det är mellan en man 

och en kvinna, utan fokus har varit på känslor och uttryck.  

 

I Svenska Impulser (2017:256) finns även ett exempel som jag valt att inte räknats med 

på grund av sin tvetydighet. Det rör en lucktext om en pojke som möter en flicka vid en 

glasskiosk. I originaluppgiften, med luckorna tomma, kan den läsas som neutral eller som 

ett vänskapsmöte, men i facit (som eleverna uppmanas att kika i för att rätta sin text) blir 

den tydligt heterosexuell. Det är ett ställningstagande från författarnas sida, men huruvida 

eleverna faktiskt rättar efter facit gör det svårare att avgöra hur texten tolkas av sina läsare.  

I och med det låga antalet totala skildringar av relationer, intressen och omnämnanden 

skulle en skildring gjort stor skillnad i procentsatserna, varför det här osäkra exemplet 

inte räknats med.  

 

Den enda homosexuella representationen i texten är i en exempeltext om TV-serier. 

Skribenten i exempeltexten diskuterar seriers potential kontra filmers, och menar att serier 

ger mer plats åt att låta olika karaktärer få ta plats och gå emot stereotyper. Skribenten 

fortsätter texten med att påpeka att ”vilken lesbisk karaktär som helst i Orange is the new 

Black” är ett bra exempel på det (Markstedt och Eriksson, 2017:166). Inget mer skrivs 

om karaktärerna eller seriens innehåll, och det är endast här som författarna nämner 

homosexualitet på något sätt.  

 

5.5 Sammanfattad bi- och homosexuell representation i samtliga 

läroböcker 

För att ge en snabb överblick har också samtliga exempel på bi- och homosexuell 

representation skrivits samman. Detta för att också påminna läsaren om de olika 

exemplen. Samtliga är nämnda i texten ovan och de utgör totalt 6 stycken skildringar och 

omnämnanden. Dessa är som följer: Utdraget om två homosexuella tjejer i Svenska 

1(2014:136). Fyra omnämnanden i Svenska Rum 1: att slå upp Bisexuell, om Bög som 

neutralt ord, den argumenterande artikeln mot homosexuellt äktenskap och angående 

fördomen ”Bögar gillar att festa” (Waje & Skoglund, 2017, sidorna 47, 50, 110 och 169 

i tur och ordning). Den sista representationen utgörs av beskrivningen av Orange is the 

new Black, i meningen ”Några bra exempel är […] vilken lesbisk karaktär som helst i 

Orange is the new Black” (Markstedt och Eriksson, 2017:166). 
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6 Analys 

Diskursanalys handlar om att identifiera både hur ofta något förekommer inom ett 

samhälle, och också hur det förekommer. Vid en diskursiv analys av materialet kan några 

tydliga tendenser urskiljas, som tillsammans skapar en diskurs där heterosexualitet och 

heterosexuellt samliv och identitet är normen. Först och främst talar siffrorna sitt tydliga 

språk: enligt den kvantitativa aspekten av undersökningen representeras heterosexuella 

långt mer än bi-, homosexuella och neutrala relationsskildringar. Den lärobok med lägst 

antal heterorepresentation hade 66 % heterosexuella skildringar och endast 11 % 

homosexuella, vilket då utgjordes av ett enda omnämnande. Det är den heterosexuella 

personens liv som beskrivs, förutsätts och skildras absolut mest (Se Diagram 1 och Tabell 

2). Homo- och bisexualitet skildras sällan som norm eller som om de är vanligt 

förekommande. Snarare ges en bild av bi- och homosexualitet som ovanligt och nästan 

kontroversiellt. Två exempel på det återfinns i de fall som diskuterats ovan, där 

homosexualitet beskrivits med ord som ”på gränsen mellan vänskap och begär” (Winqvist 

& Nilsson, 2014:136) och där homosexuellas rättigheter kritiseras utan någon motpol 

eller kommentar (Waje & Skoglund, 2011:109–110). Inom läroböckerna kan sådana 

exempeltexter bidra till skapandet av en diskurs där homosexuellas rättigheter är något 

som kan diskuteras och argumenteras för och emot, vilket som ovan nämnt är mycket 

anmärkningsvärt då homosexuella par formellt sett hade samma rättigheter som 

heterosexuella par när samtliga läroböcker producerades.  

 

Överhuvudtaget är det extremt få gånger homo- och bisexuella par skildras, och ser man 

till faktiska skildringar av kärleksrelationer är det praktiskt taget bara är en gång som det 

skildras, vilket är i Winqvist och Nilsson (2014:136). Samtliga andra representationer är 

antingen omnämnanden eller beskrivningar (se avsnitt 5.5). Här finns det också en viktig 

skillnad i vad som sägs och inte sägs i materialet. Förvisso nämns homo- och bisexualitet 

i tre av läroböckerna, men egentligen är det bara en enda som skildrar en homosexuell 

person. Ambjörnsson (2016) resonerar kring osynliggörande som en maktstrategi och 

menar att vissa grupper förnekas att ses och höras på vissa plattformar som ett led i 

strukturell diskriminering, och i jämförelse med Bergström och Boréus resonemang om 

att diskurser säger något om sociala företeelser stämmer det väl in. Homo- och bisexuella 

är en marginaliserad grupp och det återspeglas också i texterna i läroböckerna.  

 

Större delen av den homo- och bisexuella representationen hittas i en beskrivande kontext 

t.ex. genom att låta eleverna slå upp Bisexualitet (Waje & Skoglund 2011:47) eller att en 

series karaktärer beskrivs som lesbiska (Markstedt och Eriksson, 2017:166). Inte en enda 

av läroböckerna innefattar personbeskrivningar som, på motsatt sätt, fokuserar på 

heterosexualitet och inte heller ges en ordförklaring av termen. Detta faller väl i linje med 

Ambjörnssons förklaring av hur normer upprätthålls – ett sätt att leva och vara skildras 

som det mest normala, önskvärda och allmänmänskliga, medan andra sätt inte får synas 

eller ens pratas om (Ambjörnsson, 2016:42).  
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En annan aspekt av den innehållsanalytiska tolkningen är vilka idéer som kommer till 

uttryck via diskursen (Bergström & Boréus, 2012:51). En sådan idé tycks vara att 

homosexuella är en enhetlig grupp vars egenskaper lätt generaliseras. Ambjörnsson 

skriver om stereotypisering som ett exempel på förminskande, och menar att grupper som 

har makt kan (och får) representeras på en rad olika sätt, vid olika tillfällen och på olika 

plattformar (2016:65), medan grupper med mindre makt inte har samma frihet. 

Ambjörnsson menar att stereotyper, även de positiva, har en reducerande social funktion 

som ställer krav på gruppers existens i vissa rum (Ibid, 2016:64). Om du är en positiv 

representation för din grupp, då får du synas. Ett exempel på det återfinns formuleringen 

”bögar gillar att festa” i en av läroböckerna (Waje & Skoglund, 2011:169). I uppgiften 

ska eleverna diskutera fördomar och oavsett författarnas intention och utgången av 

eventuella diskussioner kvarstår problemet med homosexuella som en separat grupp. 

Ambjörnsson påpekar också att heterosexuella som grupp inte definieras av just sin 

sexualitet, och de gånger de gör det så finns det ändå en uppsjö andra bilder som kan 

anses minst lika representativa för den gruppen (2016:65). Detta stämmer väl överens 

med de läroböcker som granskats i denna studie – det fanns flera olika skildringar av 

heterosexuell kärlek och samliv, både i fråga om ålder, klass och relationens art. Det fanns 

lyckliga och olyckliga heterosexuella par, gamla och unga, rika och fattiga och lång- och 

kortvariga förhållanden. I kontrast står ett enda skildrat homosexuellt förhållande, som då 

inte heller beskrivs fullt ut som ett kärleksförhållande utan på ”på gränsen mellan vänskap 

och begär”, och dessutom mellan två unga kvinnor som båda gör revolt mot samhället 

men sedan tvingas ge med sig (Winqvist & Nilsson, 2014:136). Bilden av det 

homosexuella paret är alltså de unga, kontroversiella ungdomarna som inte är helt säkra 

på sin sexualitet och som dessutom ”kan” infinna sig i ett heterosexuellt liv senare i livet.  

 

En annan tendens i det analyserade materialet är att neutrala textutdrag och exempeltexter 

kommenteras eller översätts på ett sådant sätt att en heterosexuell tolkning blir den enda 

rimliga. Det syns i flera av böckerna: i Waje och Skoglund (2011:266) vid översättningen 

av den finska dikten, i en lucktext som i uppgiften var neutral men i facit skildrar ett 

heterosexuellt kärleksintresse (Markstedt & Eriksson 2017: 256, 288) samt vid en dikt av 

Tranströmer där kommentaren till dikten tydligt påpekar att dikten skildrar ett 

heterosexuellt kärleksmöte (Eriksson, Heijdenberg & Lundfall, 2012:198–199). §Även 

detta återfinns inom queerteorin, där Ambjörnsson diskuterar upprätthållandet av 

maktobalansen mellan hetero och homo (2016:53). Ambjörnsson diskuterar uppdelning 

som en av två viktiga mekanismer för heteronormativiteten, och menar att det måste 

finnas en gräns mellan homo- och heterosexuella och att den bevakas socialt. Det innebär 

att man gärna förstärker den heterosexuella bilden att en kvinna och en man blir 

förälskade i varandra, och att den tolkningen ofta ges mer plats (Ibid, 2016:52–55). Här 

har läroboksdiskurserna en oerhört viktig roll i att antingen ifrågasätta normer eller att 

bekräfta den. I det analyserade materialet syns, som sagt, en tydligt heteronormativ 

diskurs och en väldigt smal bild av bi- och homosexuella.  
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Därtill blir det intressant att återkoppla till HBTQ-elevers sociala hälsa, vilken nämndes 

i introduktionen. Den visar att HBTQ-ungdomar mår sämre än andra ungdomar och 

upplever sig sämre bemötta och behandlade av bland annat skolpersonal 

(Ungdomsstyrelsen 2010:10–15). I och med att diskursanalys vill undersöka relationen 

mellan diskurser och sociala strukturer (Bergström & Boreus:2012:376) ter det sig 

intressant att jämföra HBTQ-ungdomars upplevelser med hur de representeras inom 

skolan. Med det inte sagt att läroböckerna är det enda sättet ungdomarna kan 

representeras, men i det analyserade materialet är det som sagt varken en bred eller 

särskilt positiv bild som ges. Den här typen av osynliggörande av HBTQ-personers 

existens går också tvärt emot den värdegrund som skolan formellt sett står för. Skolverket 

skriver att ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av […], sexuell 

läggning, […] eller för annan kränkande behandling” (Skolverket 2011:5). Verksamheten 

i skolan ska också ”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” och 

”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna” (Ibid, 2011:5). Här finns 

minst två stora problem med att inte representera homo- och bisexuella personer. Först 

och främst för att homo- och bisexuella personer inte ser sig själva representerade i 

läroböckerna vilket givetvis sänder signaler om hur homo- och bisexuella uppfattas av 

andra, vilka villkor de kan få synas på och hur de värderas i förhållande till heterosexuella. 

Utöver det är det ett problem för att de elever som identifierar sig som heterosexuella inte 

behöver öva på sin förståelse för andra människors förutsättningar eller ta hänsyn till 

andras levnadsval i fråga om partnerskap och sexualitet. Samtliga elever ska ju fostras till 

demokratiska medborgare och kunna ta hänsyn till alla människor i samhället. Hur kan 

undervisningen sägas vila på demokratisk grund när läroböckerna i så stor grad 

representerar en så homogen elevgrupp?  

 

Här blir det också rimligt att ifrågasätta hur stor roll läroböckerna antas ha i klassrummet. 

Kanske arbetar enskilda lärare aktivt med normkritisk pedagogik och använder böckernas 

exempel som diskussionsunderlag snarare än som bilder av verkligheten, men det 

förutsätter också hög kompetens och engagemang från lärarens sida. I kontrast finns också 

styrdokumentens roll i läromedelsproduktionen, och här tycks det sannerligen underligt 

att material som inte följer värdegrunden ändå får publiceras och säljas till skolorna.  
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7 Diskussion 

Sammanfattningsvis kan man säga att heterosexualitet och bi- och homosexualitet 

skildras på helt olika sätt och med olika förutsättningar i de undersökta läromedlen. 

Majoriteten av alla relationsskildringar är heterosexuella och de omnämningar som finns 

av bi- och homosexualitet bidrar snarare till känslan av något främmande än till 

inkludering och en bredare syn på sexualitet och identitet. De värderingar som den skeva 

representationen ger uttryck för står också i strid med flera viktiga dokument som ska 

styra skolans verksamhet, bl.a. de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen och 

läroplanen. Heterosexuella och bi- och homosexuella representeras på helt olika sätt både 

i fråga om kvantitet och kvalitet, och för bi- och homosexuella är det snarare fråga om att 

inte bli representerade. Självklart finns det begränsningar med studien, varför resultatet 

inte är ett allomfattande resultat för läroböcker generellt. Först och främst utgörs 

materialet bara av fyra läroböcker, vilket är ett lågt antal läroböcker i sig och dessutom 

knappast representativt för allt material elever kan tänkas möta i en skolvardag (tänk bara 

på allt material som finns på digitala lärplattformar och material som lärare tar del av via 

internet). Här bör sägas att resultatet torde bli mer pålitligt om analysen kunde göras på 

allt material som används i undervisning, då läroböckerna i sig både kan kompletteras 

och säkerligen görs det med hög frekvens tack vare internet och dess stora utbud av både 

material och övningar. 

 

Utöver det så finns det dessutom flera olika sätt att arbeta normkritiskt och inkluderande 

utifrån det material som finns i läroböckerna. Det kan ske till exempel genom att använda 

neutrala dikter och diskutera varför de lätt tolkas som en heterosexuell skildring, eller 

genom att ifrågasätta stereotyper i läroböckerna. Alltså kan ett dåligt exempel eller en 

dålig beskrivning av något också agera som ett viktigt lärtillfälle för eleverna. Dessutom 

är lärare inte bundna att följa eller använda instruktioner, uppgifter och texter i 

läroböckerna, utan kan komplettera med annat material som är mer inkluderande eller tar 

ett uttalat normkritiskt perspektiv.  

 

Avsaknaden av statlig granskning framstår också som ett problem – vems uppgift är det 

egentligen att se till att läroböcker motsvarar den värdegrund som skolan både ska 

genomsyras av, och också förmedla till eleverna? Även om det är upp till enskilda lärare 

att granska de läromedel de använder så har också läromedelsproducenterna ett ansvar. 

Lärare styrs i högre grad av andra faktorer, såsom budget, gruppstorlek, huruvida man 

har tillgång till annat material och skolbibliotek osv. Därför har läroboksförfattarna (och 

givetvis förlagen) ett större ansvar – om det inte finns några ”dåliga” läromedel så kan 

skolorna inte heller ta in material som inte lämpar sig för undervisning. Föreningen 

Svenska Läromedel är en nybildad intresseförening som utger sig för att granska 

läromedel och de har en egen kvalitetspolicy vad gäller läromedel. Många av de stora 

läromedelsproducenterna är medlemmar i föreningen, bl.a. Gleerups, Natur och Kultur, 

Folkuniversitetets förlag och Liber. Här bör också påpekas att de läroböcker som utgjort 

materialet vid denna undersökning kommer från fyra olika förlag: Gleerups, Liber, 
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Sanoma och NA Förlag. Av dem är Liber, Gleerups och Sanoma medlemsföretag i 

föreningen och torde därmed utgå från föreningens policy vid produktion och granskning 

av läromedel. I fråga om värdegrund har de en punkt som tydligt behandlar värdegrundens 

vikt för läromedlen, och där är ett av kraven för läromedlen att de följer värdegrunden 

och utvecklas med avstamp i demokratiska värderingar. Så här lyder kravet:  

 

Läromedel följer värdegrunden i läroplanen och utvecklas med grund i det demokratiska 

samhället och dess mångfald och med beaktande av att skolan är en plats för möten och 

utveckling på likvärdiga villkor för alla elever. (Föreningen Svenska Läromedel, 2018)  

 

Det står också tydligt att de läromedelsföretag som är medlemmar i föreningen har antagit 

kvalitetspolicyn ”för att beskriva sitt åtagande att utveckla läromedel” – inte för att 

bedriva läromedelsproduktion utan för att beskriva det åtagandet. Det finns dessutom 

inget skrivet på varken läromedelsföretagens hemsidor eller Föreningen Svenska 

Läromedel om vad som händer om en lärobok inte håller standarden, hur granskningen 

utförs och vems skyldighet det är att kontrollera att kvalitetspolicyn efterföljs.  

 

I slutet av studien ter sig vikten av ett normkritiskt perspektiv i skolan än viktigare idag, 

främst för att det redan finns officiella instanser för allas rättigheter och att man därför 

lätt antar att Sverige (och skolan) redan är likvärdig för alla elever. Det var inte förrän jag 

granskade läroböckerna som jag blev medveten om hur genomsyrad av heterosexuella 

representationer de faktiskt var, även i textstycken som lika väl kunnat vara neutrala eller 

inte ens finnas med. Det hade också varit intressant att analysera läroböckerna utifrån 

andra aspekter än sexualitet, såsom t.ex. etnicitet, kön och klass. Om man ska utgå från 

diskursanalysens premisser så torde de skillnaderna som olika grupper upplever i 

samhället också reflekteras i läromedlen, vilket vore intressant och också viktigt för 

skolans värld. Vem får synas och höras överlag inom skolan? På vilka villkor? Vad 

innebär det för ungdomars tankar om sig själva (och andra)?  

 

Avslutningsvis framstår det ansvar som lärare har ännu större än jag trott innan jag 

påbörjade undersökningen. Inte bara att verka för demokrati i klassrummet, utan att också 

kräva läromedel som representerar samtliga elever, att ifrågasätta normer och 

maktstrukturer. Lärare sitter, i den aspekten, på en oerhörd makt i att bekräfta eleverna, 

deras erfarenheter och tankar och också att stå upp för alla människors lika rätt och värde. 

Bara för att något står i läroplanen så innebär det inte att det efterlevs i läroböckerna, och 

kanske inte heller på andra platser i och inom skolans värld. Och för att återkoppla till 

ungdomsstyrelsens rapport Hon, Hen, Han så handlar förändringsvilja till stor del om att 

skapa säkra platser där personerna får bli representerade, ses som begripliga, finnas och 

höra hemma i ett socialt sammanhang och att få följa sin egen väg i livet 

(Ungdomsstyrelsen, 2010). Skolan ska vara en trygg plats för samtliga elever, och då 

handlar det inte bara om att stå upp för allas rättigheter när man väljer läromedel. Det 

gäller också i lärarrummet, i skolbiblioteket, vid temadagar. Med den makt lärare har 
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kommer också ansvar. Ansvar att representera. Inkludera. Se och bekräfta. Ifrågasätta 

orättvisor. Både bland elever och kollegor. Det är inte bara en möjlighet läraren har, utan 

en skyldighet som medmänniska. 
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