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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete kommer att belysa hur genus stereotypiseras och hur heteronormativitet 

reproduceras i skolan. Pedagogisk forskning med genus- och/eller queerfokus har länge 

fastnat vid klassrumspraktiker vilket gör att väldigt lite ljus har fallit på vad eleverna faktiskt 

läser. Arbetet innebär ett försök att bredda genus- och queerforskningen inom pedagogisk 

verksamhet till att även inkludera undervisningsmaterial såsom läromedel.  

 

Syftet med att analysera läromedel inom svenskämnet för årskurs 7-9 utifrån ett 

queerperspektiv är att belysa hur genus representeras och i vilken utsträckning 

heteronormativitet framhävs i de läromedel i svenskämnet som används mest frekvent i 

dagsläget. 

 

Datainsamlingen har skett med hjälp av kriteriebaserad kvalitativ sampling, och 

analysmetoden var diskursanalys med socialkonstruktionistiskt perspektiv. 

 

Resultatet var nedslående, i den bemärkelsen att kvinnligt genus skildras på ett övervägande 

negativt sätt, ickebinärt genus är totalt marginaliserat, HBTQ-identiteter är ytterst 

marginaliserade och dessutom totalt andrafierade. Mycket liknar tidigare forskning från bland 

annat Australien och Norge. Med deras läromedelsanalyser som bas kan vi inom svensk 

läromedelsanalys med queerperspektiv addressera problemen och på ett mer målinriktat sätt 

skapa en skola som faktiskt är till för alla. 
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INLEDNING 
 

Många texter och andra sorters framställningar visar upp en bild av mannen som den 

dominanta, aktiva människan och kvinnan som den tramsiga, passiva andra. Jag har ofta 

kommenterat detta fenomen i skolan och på jobbet och bemötts med ett oförstående ingen-

bryr-sig-svar. När jag diskuterat detta med andra kvinnligt identifierade vänner blir responsen 

dock väldigt annorlunda; då kommer oftast ett ja-eller-hur-svar. Vad jag kan dra för slutsats 

av detta är att många kvinnligt identifierade individer inte bara uppmärksammar frågan utan 

bryr sig faktiskt också om den. Således kan tänkas att kvinnors åsikter inte anses viktiga.  

 

När det gäller genusframställningar i texter som riktar sig till barn skriver Liza Marklund och 

Lotta Snickare: 

 
Men det tydligaste exemplet torde vara smurfarna, där alla figurer är män med olika egenskaper: 

Gammelsmurf, Latsmurf, Sportsmurf, Dumsmurf och så vidare. Faktum är att det bara finns en enda 

kvinnlig smurf, tjejsmurfen Smurfan, som alla killsmurfar trånar efter (om det nu inte är så att alla 

smurfar är homosexuella, vilket har diskuterats). Att vara tjej är alltså en egenskap i smurfvärlden, 

likvärdig med att vara korkad, musikalisk eller sportintresserad. Alla riktiga smurfar är män. Det 

samma går igen i läromedel och pedagogiska dataspel. Kvinnor avbildas nästan alltid i hemmet eller 

tillsammans med barnen. Män har däremot ett liv utanför familjen och ses nästan aldrig diska, mata 

barn eller städa. 

      Marklund och Snickare (2005, ss. 16-17) 

 

Genusframställning i texter som riktas mot barn tänker jag kan ha viss inverkan på hur barn 

uppfattar genus. Det samma gäller sexualitet; sexuella orienteringar och sexuella uttryck. Med 

andra ord, om det inte framställs i text/media för barn att det finns annan sexualitet än den 

heteronormativa så kanske barn utgår från att det är det enda som är acceptabelt. Hjälten, som 

alltid är en han, ska rädda en tafatt och vacker hon. Det är vad som förmedlas till barn. 

Hjälten, i form av en hon eller hen kan inte rädda någon och om han skulle rädda en annan 

han så är det för att den andre han är en bästa vän eller bror – aldrig livskamrat och romantisk 

kärlek. Astrid Lindgren och Joss Whedon med sina starka kvinnliga huvudkaraktärer är 

tydliga undantag, som till och från ifrågasätts som avvikande. Dessutom framställs ofta 

HBTQ-personer som de andra ifall de får något utrymme alls, för att inte tala om alla 

människor som faller utanför de genusbinära ramarna så som trans- och intersexpersoner. 

  

I detta examensarbete kommer jag att problematisera framställningar av och uppfattningar 

kring normer och stereotyper som har med genus och sexualitet att göra. Detta med 

utgångspunkt i nationell och internationell pedagogisk forskning inom genus och 

queerspektrat. Mitt huvudfokus kommer att vara dagsaktuella läromedel inom svenskämnet 

men jag kommer även att rikta blicken mot internationell genus- och queeranalys av 

läromedel i flera olika ämnen då en sådan läromedelsanalys är applicerbar på flera utav 

skolans ämnen. En liknande analys har mig veterligen ännu inte gjorts i Sverige, därför väljer 

jag att lägga australiensiska, norska och amerikanska läromedelsanalyser som grund för min 

queeranalys av svenskämnets läromedel.  
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Begreppsdefinitioner 

 

Queer är lika delar en paraplyteori över könskonceptets fyra beståndsdelar (biologiskt, 

socialt, mentalt och juridiskt) och sexuell orientering samt en aktiviströrelse som syftar till att 

lyfta fram HBTQ-personers rättigheter i det heteronormativa samhället och att belysa 

problematik kring det binära genussystemet. Queerteori, som är centralt i detta 

examensarbete, belyser och ifrågasätter normer med tydligt fokus på heteronormativitet och 

sexism (se nedan) och har mycket gemensamt med diskursteori (Ambjörnsson 2006, ss. 13-

31).  

 

Cis-, trans- och intersexidentitet handlar om huruvida könskonceptens fyra beståndsdelar 

överensstämmer med varandra och huruvida en person identifierar sig som tillhörande det 

biologiska kön som tillskrivits dem vid födsel. En cisperson anser att de fyra könskoncepten 

överensstämmer med varandra, och att detta könskoncept är det samma som de tillskrivits vid 

födsel. En transperson upplever att könskonceptets fyra beståndsdelar inte överensstämmer 

med varandra, och en intersexperson har ett biologiskt reproduktionssystem som ligger 

utanför eller mellan de binära, d.v.s. man och kvinna (Richards, Bouman, Seal, Barker, Nieder 

& T’Sjoen 2016, ss. 95-102). 

 

Sexism är en strukturell ojämlikhet som baseras på det binära genussystemet vilket innebär 

tron att det enbart finns två kön, att dessa måste separeras/polariseras och att det ena är 

överordnat och det andra underordnat. Vidare kan sexism förklaras som explicit eller implicit 

diskriminering av kvinnor; fysiskt, kognitivt och emotionellt samt ett systematiskt 

nedvärderande av alla saker och/eller företeelser som kulturellt sett anses kvinnligt. Mannen 

är subjektet och kvinnan är objektet. Den människosyn som utgår från mannen som mall för 

vad som konstituerar mänsklighet kallas androcentrism, och är en implicit form av sexism. 

Detta är idag så pass normaliserat att stora delar av den diskriminering som sker legitimeras 

med förklaringsmodeller kring naturlighet (Hirdman 1988; Butler 2004; Valentine, Jackson & 

Maybline 2014). 

 

Heteronormativitet diskuteras av Røthing och Bang Svendsen (2009, ss.92-103) som 

normen heterosexuell cis-person som passar in i det binära genussystemet. De menar att 

heteronormativitet bygger på antagandet att alla människor är heterosexuella cis-personer om 

de inte explicit talar om att de inte är det eller möjligen på ett tydligt sätt bryter normerna 

kring förväntade könsroller. Heteronormativitet innebär en sorts marginalisering (se nedan) av 

alla människor som bryter heteronormen och/eller det binära genussystemet och är således en 

form av diskriminering. Dessutom beskrivs heteronormativitet av både Herz och Johansson 

(2015, ss. 1009-1020) och Ambjörnsson (2006, ss. 51-82) som ett samhällsystem likt 

patriarkatet – och med flertalet gemensamma nämnare med detsamma – där heterosexualitet 

och heterosexuell tvåsamhet/kärnfamiljen privilegeras strukturellt på samhällets mikro- till 

makronivå. 

 

Marginalisering innebär att tysta ner individer eller grupper som avviker från 

majoritetsgruppen. Exempelvis kan en icke-heterosexuell orientering tystas ner hos en 

individ, vilket enligt Ambjörnsson (2006, ss. 69-74) är ett vanligt sätt att förminska HBTQ-

identiteten. Hon exemplifierar bland annat med hur homosexuella män som gått bort i aids 

fråntogs delar av sin identitet av sin familj vid begravning, då såväl dödsorsak som eventuell 

partner tystades ner. Røthing och Bang Svendsen (2009, s. 59) beskriver marginalisering i 

klassrummet som sociala processer där vissa elevers erfarenheter och perspektiv skjutits åt 

sidan och setts som irrelevanta eftersom de tillhört en minoritetsgrupp. 
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Andrafiering är ett begrepp som i dagsläget oftast förekommer i samtal om etnicitet men 

begreppet har sin grund i feministisk teori och filosofi. Tongivande har varit Simone de 

Beauvoir som fastställt kvinnan som det andra könet i boken med samma namn. Andrafiering 

innebär alltså att se en person eller grupp som radikalt annorlunda från sig själv och den egna 

gruppen. Røthing och Bang Svendsen (2009, ss.59-60) beskriver konceptet andrafiering som 

strukturellt marginaliserade grupper vilka definieras och döms av en priviligerad 

(majoritets)grupp.  
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BAKGRUND 
 

I detta kapitel kommer jag att behandla hur läromedelsanalys har sett ut tidigare och hur det 

ser ut i dagsläget i den första delen. I den andra delen kommer jag att göra en överblick över 

hur pedagogisk forskning har samverkat med genusforskning och queerforskning. Detta för 

att skapa en skarpare tydlighet kring min egen läromedelsanalys ur ett queerperspektiv. 

 

Läromedelsanalyser och granskning 

 

Pedagogisk forskning, och då även läromedelsanalyser, har länge fokuserat på effektivitet i 

fråga om lärande. Läsförståelse och literacitet har beforskats och beskrivits av bland andra 

Hajer och Meestringa (2010), Gibbons (2009) och Westlund (2009). De har studerat 

läromedlens, lektionsplaneringars och övningsuppgifters utformning och didaktiska grund. 

Westlund (2009, ss. 247-258) modellerar hur läromedel kan användas rent praktiskt och på 

vilka sätt läraren kan stödja eleverna i sin läsutveckling. Dock finns ingen svensk analys av 

själva läromedlen. Ett annat tydligt tema inom pedagogisk forskning har varit digitalt lärande 

där program, appar och digitala läromedel har granskats i fråga om lärandepotential. Bland 

andra har Bittman, Rutherford, Brown och Unsworth (2011, ss. 161-175) diskuterat hur 

digitala praktiker påverkar ungas lärande och språkutveckling. Grovt generaliserat kan det 

sägas att Bittman et al. (ibid.) laborerar med tanken att lyfta in elevernas digitala praktiker i 

klassrummet vilket implicit innebär att tränga bort de tryckta läromedlens relevans. Deras 

tankar kring digitalt lärande blir högst väsentliga då det kommer till specifikt digitala 

läromedel.  

 

Det har under en period, 1938-1974, förelegat statlig granskning av läromedel i Sverige men 

huruvida denna granskning baserats på pedagogisk forskning eller politik är otydligt. I 

dagsläget sker ingen specifik läromedelsgranskning av Skolverket, utan det är upp till den 

enskilde läraren och/eller verksamheten att besluta om vilka läromedel som är lämpliga 

(Skolverket 2015). Läroplanen anger att skolan ska vara saklig och allsidig och ska erbjuda 

eleven en varierad sammansättning av arbetsformer och innehåll (Skolverket, 2011). Vad 

detta konkret innebär är att de läromedel som i verksamheten och på diverse skolrelaterade 

forum får viss tyngd och/eller status genom marknadsföring blir de som faktiskt når fram till 

eleverna. 

 

Pedagogisk forskning kring genus och queerfrågor 

 

Den pedagogiska forskningen som fokuserat på genus och queerfrågor har till största delen 

handlat om ageranden och attityder i klassrummet; hur lärarens uppfattningar påverkar 

undervisningen, hur elever förhåller sig till varandra och hur samhällets normer kan komma 

till uttryck i klassrumssituationer. Frawley (2005, ss. 221-227) lyfter fram frågor som handlar 

om huruvida det finns någon skillnad mellan pojkar och flickor när det kommer till 

inlärningsförmåga, kognition, minne och kunskapsområden (exempelvis idén om att pojkar 

har lättare för matematik och flickor har lättare för språk). Vidare diskuterar han effekterna av 

genusseparerad undervisning och genusstereotypisering, vari han bland annat konstaterar att 

alla genus missgynnas av sådana praktiker. Han menar att dels blir både flickor och pojkar 

lidande, på olika sätt, av att tillskrivas genusstereotypa egenskaper och att delas upp i separata 

undervisningsmiljöer och dels marginaliseras elever med genusöverskridande identitet 
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fullständigt. Frawley (ibid.) lyfter viktiga aspekter av genus och queerperspektivet på 

undervisning men fokuserar enbart en liten del på läromedlens utformning och inverkan. 

 

När det kommer till framställning och representation av genus i läromedel visar Lee och 

Collins (2009, ss. 353-370) hur forskning tyder på att texter har en viktig roll i formandet av 

värderingar hos barn, vilket leder till skapandet av attityder och beteenden. Lee och Collins’ 

(ibid.) studie visar att läromedlen i Australien ofta har ett sexistiskt språk, innehåll i texter och 

bilder vilket kan ha relevans på global nivå. De menar att sexistiskt språk har reglerats bort 

från australiensisk media vilket har lett till att språkbruket har kommit upp för granskning 

även på andra arenor, såsom juridik och medicin. I läromedel har kvinnor porträtterats som 

emotionella, värderade utifrån fysiska attribut och i relation till män, medan män har 

framställts som intellektuella och i en social kontext där utseende och relation till kvinnor 

verkar irrelevant. Dessa framställningar menar Lee och Collins (ibid.) har påverkat elevers 

uppfattningar om normativa könsroller, värderingar kring dessa samt beteenden utefter dessa. 

Vidare påvisar de hur mannen har fungerat som norm på språklig nivå med antydan om att 

män är aktiva och sociala medan kvinnor är passiva och privata. Exempelvis pekar de ut hur 

manligt pronomen används i generella sammanhang och att aktiva yrkeskategorier presenteras 

som manliga (affärsman, talesman etc.). Dessutom visar deras forskning på en snedfördelning 

i presentation av manliga och kvinnliga identiteter där män är överrepresenterade samt att 

kvinnor/kvinnliga pronomen i regel presenteras efter män (han och hon, idrottsmannen och 

idrottskvinnan etc.). Genusöverskridande och genusneutrala identiteter diskuteras dock inte i 

deras studie men implicit är det ett binärt genussystem som framställs i läromedlen vilket 

utesluter genusneutrala och/eller genusöverskridande identiteter. 

 

Good, Woodzicka och Wingfield (2010, ss. 132-147) diskuterar genusframställningar i 

läromedel och hur detta påverkar elevers testresultat i matematik och naturvetenskapliga 

ämnen. De påvisar en mycket sned genusfördelning i läromedlen och jämför med 

historieämnet vars läromedel uppvisar att mindre än tre procent kvinnor är omnämnda som 

viktiga personer i historien. Läromedlen i matematik och naturvetenskapliga ämnen  visar 

över åttiofem procent män på bild; män porträtteras som dominanta och aktiva medan kvinnor 

porträtteras som passiva och med lägre status på samma sätt som i Lee och Collins (2009, ss. 

353-370) beskrivning av läromedlen i engelskämnet. Vidare påvisar Good et al. (2010, ss. 

132-147) att det finns en snedfördelning mellan flickors och pojkars kunskapsnivåer och 

intressen inom matematik och naturvetenskapliga ämnen vilket de härleder till bland annat 

hur genusframställningarna i läromedlen antyder på att det i huvudsak är män som ägnar sig åt 

dessa områden. De tar upp en slags loopingeffekt som de benämner stereotyp avskräckning
1
 

som i detta sammanhang handlar om hur flickor antas prestera sämre i testsituationer vilket 

gör att de ger upp redan i början av kunskapstestet, då normen dikterar att de kommer att 

prestera sämre just i egenskap av att vara flickor. 

 

Grundskolan har länge setts som en asexuell arena för barns utveckling, i skydd från 

vuxenvärldens sexualitet. Baserat på sin studie kring heteronormativitetens (re)konstruktion i 

klassrummet, samt med stöd från tidigare forskning på området hävdar Ryan (2016, ss. 77-90) 

att detta är en falsifierad bild. Hon menar att elever visar tydligt avståndstagande från 

praktiker och attityder som faller utanför heteronormen såsom att använda icke-heterosexuella 

referenser som nedsättande uttryck. Dessutom presenteras heterosexualitet som det enda 

alternativet och som ”sunt förnuft”, vilket i praktiken innebär att metodiskt tysta ner sexuell 

mångfald. Av studien framgår att kamratuppfostran sker i klassrummen där 

                                                 
1
 Min översättning från stereotype threat. 
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genusstereotypisering och heteronormativitet är ordningsregler som lärarna inte aktivt 

ifrågasätter, vilket implicit uppmuntrar ett homonegativt klimat.  

 

Røthing (2008, ss. 253-266) problematiserar heteronormativa klassrumspraktiker och 

diskuterar toleransbegreppets komplexitet. Hon menar att trots att lärarna i hennes studie 

visade välvilja och syftade till inkluderande metodik anlades heterosexualitet som norm på 

grund av otillräckliga kunskaper. Vidare förtydligar hon att homotolerans närmst uteslutande 

lyfts explicit inom ramarna för skolans sex och samlevnadsundervisning. Denna undervisning 

sker dessutom i form av teman och har inget eget utrymme i schemat utan kopplas till skolans 

olika ämnen under en begränsad period. Røthing (ibid.) påvisar att ett aktivt arbete mot 

homofobi och aggresiv homonegativism i realiteten enbart sker under ett fåtal veckor under 

hela grundskolan, om inte specifika pedagoger och/eller verksamheter anlägger en annan 

approach. Dessutom diskuterar Røthing och Bang Svendsen (2009, ss. 62-65) hur 

undervisning har utformats om och för de andra. De menar att undervisning om de andra 

innebär att elevgruppen antas som helhet varande heterosexuell, och att de måste läras de 

andras livsvillkor för att öka förståelsen och i förlängningen skapa empati gentemot de andra. 

Undervisning för de andra syftar snarare till att anpassa undervisningen för att inkludera alla 

elever oavsett livssituation, vilket utmanar skolverksamheter och enskilda lärare att erkänna 

mångfalden i varje elevgrupp. 

 

Vad säger läroplanen? 

 

Skolans värdegrund förmedlar att alla elevers utveckling ska främjas, att de mänskliga 

rättigheterna ska respekteras, att skolan ska fostra eleverna till att känna att alla människor är 

lika värda och att vi som medmänniskor ska visa solidaritet. Där står uttryckligen att det ska 

råda jämställdhet mellan kvinnor och män. Vidare kan en läsa att skolan ska spegla tolerans 

och att alla former av diskriminering ska motverkas (Skolverket 2011, s. 7).  

 

Den samlade läroplanens kursplaner (Skolverket, 2011) innehåller vissa indikationer på att 

genus och sexualitet åtminstone bör diskuteras i klassrummet ur respektive ämnes perspektiv. 

I samhällskunskapsämnet (ibid. ss. 199-204) kan en bland annat läsa i syftestexten att 

eleverna ska utveckla förståelse för människors levnadsvillkor och betydelsen av jämställdhet. 

I det centrala innehållet nämns kön och sexuell läggning, identiteter, hur individer och 

grupper framställs samt diskrimineringsgrunderna. Detta är alltså ett ämne där genus och 

sexualitet bör lyftas fram. I religionsämnets (ibid. ss. 186-190) syftestext framgår att eleverna 

bör utveckla förståelse för hur olika religioner och livsåskådningar ser på kön, jämställdhet, 

sexualitet och relationer vilket också framgår i det centrala innehållet med tillägget om hur 

kärlek och sexualitet skildras i populärkulturen. Historieämnet (ibid. ss. 172-177) lägger fokus 

på ”kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet”. När det kommer 

till biologiämnet (ibid. ss. 111-115) där sex och samlevnadsundervisningen traditionellt 

placeras står i det centrala innehållet att eleverna ska ges undervisning med utgångspunkt i 

vikten av förståelse av människans sexualitet och reproduktion, kärlek och ansvar, metoder 

för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter. Sammantaget bör 

alltså eleverna få en bred uppfattning av kön/genus och sexualitet utifrån dessa ämnen. 

 

Om svenskämnet (Skolverket 2011, ss. 222-227) står det att: ”Språk är människans främsta 

redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin 

identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.” Detta tyder på 

att språket antas spela en stor roll i vår uppfattning om oss själva och andra, således också om 
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normer och värderingar. I det centrala innehållet framgår att eleverna ska få möta 

skönlitteratur och sakprosa som lyfter identitetsutveckling via språket, människors villkor, 

identitets- och livsfrågor och kulturella sammanhang kring texter och dess författare. Vidare 

ska de kunna skapa sig en uppfattning kring språkbrukets konsekvenser för andra människor 

samt ta ansvar för det egna språkbruket. I fråga om språkbruket ska eleverna också kunna 

skapa sig en uppfattning kring ords och begrepps nyanser och värdeladdning, språkbrukets 

betydelse för att utöva inflytande samt etiska och moraliska aspekter av språkbruk. I detta 

syns en tydlig koppling mellan språk och makt vari eleverna ska kunna orientera sig utan att 

vare sig förminska sig själva eller diskriminera andra. På dessa grunder måste läraren vara 

observant på vad som framställs och hur det framställs i läromedlen, just för att faktiskt lära ut 

vad den samlade läroplanen framhåller. 

 

SYFTE 
 

Syftet med att analysera läromedel inom svenskämnet för årskurs 7-9 utifrån ett 

queerperspektiv är att belysa hur genus representeras och i vilken utsträckning 

heteronormativitet framhävs i de läromedel i svenskämnet som används mest frekvent i 

dagsläget. 

 

Frågeställningar 

 

 På vilka sätt uttrycks och framställs genus i läromedel inom svenskämnet för 

årskurs 7-9? 

 

 På vilka sätt uttrycks heteronormativitet i läromedel inom svenskämnet för 

årskurs 7-9, såväl explicit som implicit? 
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TEORETISK RAM 
 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom hur queeraktivismen och queerteori vuxit fram ur 

gay-aktivism och feministisk teori. Därefter kommer jag att precisera studiens fokus inom 

queerteori; sexism, marginalisering och andrafiering.  

 

Feminism, gay-aktivism, lesbisk feminism och queer 

 

Queerteori och queeraktivism bygger på en sammanvävning av feministisk teori och 

processen som rör homosexuellas rättigheter. Därifrån har queer både som teori och som 

aktiviströrelse breddats till att handla om ifrågasättandet av normer. Queerteori har som 

primära syfte att granska och problematisera samhällets rådande normer kring sexualitet, 

vilket innefattar genuskonstruktioner, sexuella orienteringar och sexuella praktiker 

(Ambjörnsson 2006, s. 37). Den genusforskning som banat väg för queerforskning har i stort 

sett fokuserat på strukturell ojämlikhet mellan kvinnor och män, och har i många avseenden 

varit heteronormativ. Valentine, Jackson och Mayblin (2014, ss. 401-414) lyfter till exempel 

hur explicit och implicit sexism fortfarande påverkar kvinnors möjligheter i samhället. De 

visar på hur män tenderar att inte se den implicita sexismen medan den är mycket tydlig för 

kvinnor. Här utgår både forskare och grupperna som beforskas i enlighet med en 

heterosexuell norm där män antas vara genetiskt kodade att titta på kvinnor på samma sätt 

som människor generellt tittar på mat. Valentine et al. (ibid.) påpekar dessutom att den 

dominanta gruppen av män inte anser att implicit sexism är riktig sexism och att det som 

enligt nämnda grupp är riktig sexism i regel utförs av muslimska män (vilket enligt gruppen 

legitimerar deras rasism). I mångt och mycket visar detta att samhällets mest priviligerade – 

som grupp – inte bara andrafierar och marginaliserar underpriviligerade grupper, dessutom 

definierar de förtryck för att aldrig någonsin behöva känna skuld inför rådande 

samhällsstrukturer.  

 

I Sverige har genusforskningen, med strukturell orättvisa i fokus, varit ett fält som bland 

andra Yvonne Hirdman (2001) studerat och dokumenterat. Hon utgår förvisso från det binära 

genussystemet och heteronormativa relationer, men då syftet är att göra en historisk 

kartläggning av strukturell sexism i västvärlden i allmänhet och i Sverige i synnerhet så är det 

just denna rådande norm som blivit en naturlig utgångspunkt. Hon påvisar hur kvinnor 

strukturellt, med stöd i religion och lag, har marginaliserats och andrafierats. Hennes empiri 

består av texter och specifika citat - oftast av män - om kvinnor, varifrån hon utarbetat formler 

som visar på statusrelationen mellan kvinna och man genom historien med avstamp i antikens 

Grekland. För att belysa hur mannen har fungerat som norm, rentav en mall för vad som är en 

människa har hon benämnt mannen som A vilket kvinnorollen definierats utifrån som 

antingen Icke-A, a eller B. Det vill säga kvinnan är antingen per definition något okänt annat 

än mannen, en sämre variant av mannen eller något radikalt annorlunda än mannen (ibid. ss. 

26-46).  

 

En specifik problematik som Hirdman (2001, ss. 77-98) belyser är vad hon benämner Det 

stereotypa genuskontraktet, vilket bygger på att ojämlikheten har ur ett manligt perspektiv 

förklarats med naturlagar. Det vill säga att kvinnan är svagare både fysiskt och kognitivt men 

framför allt rent psykologiskt. Då männen hade patent på vetenskaperna kunde de utan 

motsättning hävda att kvinnan är svag och att hon därför ska styras av mannen, enkelt uttryckt 

var mannen både lagstiftare, domare och bödel. Kontraktet i sig handlar om att så länge 



 

11 

 

kvinnan lyder mannen så ska han ta hand om henne och sörja för henne rent ekonomiskt. 

Problemet med kontraktet är som ovan nämnt att det är mannen som skrivit kontraktet och ser 

till att alla delar uppfylls, när så kvinnan var en omyndig varelse hade hon då ingen rätt att 

tacka nej till kontraktet. Mycket har förvisso förändrats i laglig mening sedan 1800-talet, men 

den generella synen på kvinnan som svagare och i behov av omhändertagande av en riktig 

människa lever kvar (ibid.).  
 

Historien kring queer kan i stora drag delas in i tre paradigm där olika rörelser som arbetat för 

icke-heterosexuellas rättigheter har ifrågasatt och utmanat normer för att få till en förändring i 

samhällets fundament. Under 1950- och 60-talen i västvärlden handlade diskussionen 

mestadels om att påvisa hur icke-heterosexuella män är precis som vanliga män. Syftet var 

här att med milda former av ifrågasättande försöka häva den demonisering och andrafiering 

av icke-heterosexuella män som rådde i samhället. Under 1960- och 70-talen utvecklades en 

ny ”yngre” attityd där det talades om kamp för rättvisa och rättigheter. Ordet gay kom att 

användas i stor utsträckning och gay-aktivism blommade upp som en reaktion på det 

heteronormativa samhällets syn på icke-heterosexuella män. Dock innebar gay specifikt 

homosexuell man, vilket utesluter andra sexuella orienteringar och andra genus. Gay-

aktivismens marginaliserande av framför allt kvinnor ledde till att den lesbiska feminismen 

tog fart, vilket i sin tur ledde fram till vad som idag kallas queer där alla inkluderas 

(Ambjörnsson 2006, ss. 13-31). Queerteori har härifrån utvecklats till att ifrågasätta normer 

kring könskoncept, sexuella orienteringar och sexuella praktiker och liknar i lång utsträckning 

diskursteori (se nedan) med specifikt fokus på sexualkoncept.  

 

Butler (2004, ss. 37-57) diskuterar mänsklig existens och mänsklighet där hon poängterar att 

konsekvensen av att förneka existensen av andra genus än de cis-binära och andra sexuella 

orienteringar än den heterosexuella blir en avhumanisering av specifika individer vilket i 

förlängningen innebär att våld mot dessa individer inte kommer att ses som straffbart då det 

inte handlar om våld mot en riktig människa. Detta är tendenser vi har sett tydliga exempel på 

när det kommer till etnicitet och religion, så som apartheid och nazism. På liknande sätt som 

Hirdman (2001) beskriver den strukturella sexismen med människan och kvinnan belyser 

Butler (2004) att samma våldspraktiker syns i fråga om heterosexuella och icke-

heterosexuella. Butler (2004, ss. 37-57) menar att vi måste vara flexibla i våra definitioner av 

vad som är mänskligt och vad som konstituerar människan. Ambjörnsson (2006, ss. 109-111) 

beskriver Butlers (1993; 1999) tidigare verk angående sociala konstruktioner och våra fixa 

definitioner av illusionen manligt kontra kvinnligt där hon menar att det inte finns något 

grundläggande, essentiellt mänskligt utan definitionerna varierar och utvecklas från kultur till 

kultur och från tid till tid. Intersexpersoner har alltid funnits inom människosläktet, ändå talas 

det fortfarande om det binära genussystemet som om det vore naturligt och att intersexualitet 

är en missbildning. Vi kan, som både Butler (2004) och Ambjörnsson (2006) diskuterar, se 

hur det normativa positioneras som en självklarhet och hur allt som faller utanför normen 

positioneras som felaktigt och rentav sjukligt. Precis som homosexualitet har diagnostiserats 

som en psykisk sjukdom har intersexualitet diagnostiserats som en fysisk missbildning (vilket 

fortfarande är fallet i Sverige!). 

 

Inom det forskningsfält som benämns Gay-Studies som huvudsakligen syftar på manlig 

homosexualitet har ett relativt nytt ljus kastats över heteronormativa praktiker i samhället. 

Herz och Johansson (2015, ss. 1009-1020) beskriver hur gaysamhället har skiktats i två lager 

där fokus riktas mot att antingen vinna heterosamhällets acceptans och låta gay-par gifta sig 

och skaffa barn precis som alla heteropar, eller att slippa ifrån heterosamhällets strukturer som 

bygger på familjen som kulturell kärna. Detta känns tydligt igen i feminismens existentiella 
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uppdelning i likhets- och särartsfeminism vilket Hirdman (2001, ss. 117-121) väljer att kalla 

”Det existentiella dilemmat”. När det kommer till lika rättigheter för underpriviligerade 

grupper gentemot samhällets normativt priviligerade grupp (vita, heterosexuella cis-män) blir 

frågan oundviklig; huruvida grupperna ska accepteras och tilldelas ett eget människovärde 

eller om grupperna ska assimileras in och bli så lika norm-gruppen som möjligt för att vinna 

acceptans. Det är just denna fråga som håller hela queerforskningen och queeraktivismen vid 

liv. 

 

Sexism, marginalisering och andrafiering 

 

Det binära genussystemet  

 

Det binära genussystemet är som ovan nämnt tron att det enbart finns två genus. Systemet 

vilar på två bärande principer; isärhållandet och hierarkin. Isärhållandets princip innebär att de 

två genus som normen framhåller tankemässigt ska polariseras och bilda varandras motsatser 

– maskulint och feminint. Traditionellt har isärhållandet även tagit fysiska/geografiska former 

där kvinnor och män tilldelats olika handlingsutrymmen och arenor i samhället. Hierarkins 

princip innebär att det maskulina genuset tilldelas högre status, makt och privilegier medan 

det feminina genuset tilldelas underordnade roller och förväntas lyda det maskulina genusets 

förhållningsregler. I dagligt tal kallas hierarkins princip för patriarkatet då innebörden i ordet 

patriarkat är fadersvälde (Hirdman 1988, ss. 49-63). 

 

Icke-binära genusidentiteter har länge, för att inte säga alltid, funnits i olika civilisationer. 

Exempelvis vittnar two-spirit identiteten, vilket är en slags androgyn identitet, bland olika 

indianstammar om att genusidentiteter inte alltid varit binära. Two-spirit syftar till att själen är 

både manlig och kvinnlig, och således inte bunden till ett specifikt genus. I västvärlden idag är 

icke-binära genusidentiteter både benämnda och kategoriserbara; androgyn, blandat genus, 

mellangenus, utan genus, ickebinär identitet, genusneutral etc. Dessutom finns genusneutrala 

pronomen (både svenska och engelska). Det viktiga är att benämna en person på ett sätt som 

hen själv har valt istället för att basera sina etiketter på förutfattade meningar (Richards, 

Bouman, Seal, Barker, Nieder & T’Sjoen, 2016 ss. 95-102).  

 

Könskonceptens fyra beståndsdelar; mentalt, biologiskt, socialt och juridiskt diskuteras av 

Richards et al. (2016, ss. 95-102) i fråga om kategoriserbarhet och vem som har den faktiska 

rätten att kategorisera individer i olika könskoncept. De menar att det biologiska könet inte 

bör ligga till grund för en kategorisering då det inte finns vetenskaplig grund för att tillskriva 

individer eller grupper olika egenskaper baserat på biologiska attribut. Vidare menar de att det 

binära genussystemet är ohållbart då en relativt stor andel individer kategoriserar sig själva 

utanför det binära genussystemet. Det mentala könet ses här som överordnat, då de anser att 

individen har rätt att kategorisera sig själv. Det sociala könet ses som en produkt av det 

biologiska könet samt förutfattade meningar kring detta. Dessutom diskuterar de hur det 

juridiska könet har kommit upp för granskning och hur vissa nationer väljer att acceptera 

genuskonstruktioner utanför det binära genussystemet (exempelvis i ID-handlingar). I och 

med deras forskningsresultat ställer de sig till uppfattningen att medicinsk och juridisk 

verksamhet bör se till genusneutrala och/eller icke-binära alternativ vilket kan vara 

applicerbara idéer även inom skolpraktiker och läromedelsproduktion. 
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Normativitet – människan och kvinnan, vanliga och homosexuella 

 

När en ser till betydelsen av människa kan en välja att se till språket. Där kan ordet ”man” 

syfta på både människa och diverse maskulina identiteter medan ordet ”kvinna” enbart syftar 

på icke-man. En kan också välja att se till naturvetenskaperna där det sägs att förnuftet är vad 

som skiljer människan från andra djur. Det är också sagt att det är förnuftet som skiljer 

människan från kvinnan. Eller varför inte se till det religiösa, där människan skapades av Gud 

och kvinnan skapades i efterhand till människans nytta och nöje. Efter granskning av en rad 

olika modeller syns det att mannen är människan och kvinnan är det andra som enbart 

fungerar i relation till mannen (Hirdman 2001, ss. 59-65) 

 

Valentine et al. (2014, ss. 401-414) problematiserar den normaliserade sexismen, där deras 

studie visar att all sexism som inte är direkt fysiskt våld accepteras av män och exkluderas ur 

deras definition av begreppet. De exemplifierar med att männen i deras studie inte tycker att 

den rådande genusuppdelningen på gymmet är ett problem utan att det handlar om aktiva val 

baserat på intressen och förmågor. Kvinnorna i studien upplever däremot att deras 

valmöjligheter är begränsade av bland annat manliga blickar. På detta sätt har manligt ägande 

av det allmäna utrymmet länge begränsat – och fortsätter att begränsa – kvinnors rörelsefrihet. 

 

Heteronormativitet bygger på det binära genussystemet. Det kan som ovan nämnt beskrivas 

som en social och kulturell företeelse som dikterar att heterosexuell tvåsamhet är korrekt 

medan allt som faller utanför denna definition av sexualitet och livsstil är felaktigt. 

Ambjörnsson (2006, ss. 51-82) poängterar att trots att det ofta hetat att heterosexualitet är 

nödvändigt för människosläktets fortlevnad, är detta inte rimligt då det enda som faktiskt 

krävs är att ”ett visst antal kvinnor blir gravida” (ibid. s. 53). Således krävs varken 

heterosexualitet eller tvåsamhet för att nya människor ska födas och växa upp. Vidare menar 

Ambjörnsson (ibid. ss. 85-107) att det finns normerande begränsningar även inom 

heterosexualitetens ramar. Exempelvis ses bland annat polyamori och sexuella hjälpmedel 

som tabun som exkluderas från normerna kring (hetero)sexualitet. 

 

I läromedlen idag är heterosexuellt samlag i regel synonymt med sex, vilket bildar 

uppfattningen att icke-heterosexuella praktiker inte kan räknas som riktigt sex. Detta 

beskriver Røthing och Bang Svendsen (2009, ss. 92-94) utifrån sina studier kring sex och 

samlevnadsundervisning i grundskolans årskurs 7-9. Vidare menar de att såväl i dagligt tal 

som i läromedlen och undervisningens reflektionsuppgifter framställs heterosexualitet som det 

riktiga och icke-heterosexualitet som något som bör diskuteras eller rent av förhandlas. De 

exemplifierar med frågor som ”när bestämde du dig för att leva heterosexuellt?” (ibid. s. 94) 

vilket de menar ses som absurt medan motsvarande fråga riktat till en icke-heterosexuell 

person ses som fullständigt berättigad. Samt den konkreta reflektionsfrågan i sex och 

samlevnadsundervisningen ”Hur tror du att det är att vara homosexuell?” (ibid. s. 95), vilken 

implicit betyder att ingen elev som förväntas besvara frågan antas vara homosexuell, utan 

måste försöka tänka sig in i situationen hos någon annan. 

 

Heteronormativiteten i samhället är nära relaterat till fenomenen homofobi och 

homonegativism, dock används dessa begrepp på ett missvisande sätt. Røthing och Bang 

Svendsen (2009, ss. 204-205) diskuterar hur begreppen behandlas i media där hatbrott mot 

homosexuella förklaras med homofobi vilket antyder på att förövarna är rädda för 

homosexualitet och således också kan ses som offer. I klassrummet ses ofta pojkars 

homonegativa utrop och tillmälen som uttryck för homofobi, vilket i förlängningen innebär en 

grundsyn som handlar om att det är synd om mobbaren och att det är den mobbade som drar 
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till sig den negativa attityden. De menar att en mer korrekt definition av de två olika 

fenomenen är att uppmärksamma homofobi som rädsla för en egen homosexuell identitet, 

riktad inåt, medan homonegativism är de aggressiva attityder till homosexualitet och 

homosexuella individer som riktas utåt. 

 

Mot denna bakgrund framgår det tydligt att queer- och genusanalys av läromedel är något 

som behövs. För att återknyta till svenskämnets kursplan (Skolverket 2011, s. 222), där redan 

de inledande orden kastar ljus över språkets betydelse för människan, så kan vi förstå hur 

androcentrism och heteronormativitet i språket påverkar eleverna. Den internationella 

granskning av läromedel utifrån feministisk teori och queerteori som utförts (i bland annat 

Australien, Norge och USA) påvisar att androcentriska och heteronormativa språkpraktiker 

och framställningar är vanliga. En granskning av svenska läromedel är därför en naturlig följd 

av den internationella interdiciplinära forskningen kring pedagogik, genus och queer. 
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METOD 
 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom vilka metoder som använts för att samla in och 

analysera data, hur studien förhåller sig till validitet och reliabilitet och vilka risker det finns 

kring etiska ställningstaganden och bias.  

Datainsamlingsmetod och urval 

 

Urvalsmetoden som jag valt; kriteriebaserad sampling, bygger på att välja ut ett antal 

studieexemplar baserat på ett antal kriterier. De kriterier jag sätter upp som grundläggande är 

att det är läromedel som i dagsläget används i svenskundervisningen på minst två olika 

högstadieskolor i den kommun där jag arbetar. Läromedlen bör vara aktuella även i 

bemärkelsen att de är utgivna någon gång de senaste tio åren men huvudsakligen i 

bemärkelsen att de används idag. Omfånget på samplingen baseras på den tidsmarginal som 

studien har; min bedömning har varit att fyra läromedel är rimligt. Eftersom studien baseras 

på kvalitativ analys bör det förtydligas att kvalitativ sampling skiljer sig från den kvantitativa 

samplingen. Då den kvantitativa samplingen syftar till att beskriva ett bestämt fenomen så 

pass precist att det blir jämförbart med annan, liknande forskning så blir den kvantifierbar. I 

kontrast till detta syftar den kvalitativa samplingen till att kunna beskriva ett fenomen så pass 

nyanserat och utförligt att beskrivningen i sig ska kunna appliceras på flera olika situationer. 

Just denna studie skulle således potentiellt kunna appliceras på andra queeranalyser av 

läromedel, exempelvis inom historia eller biologi (Bryne 2001, ss. 494-498). 

 

Urvalet består av de fyra läromedlen Portal, Studio Svenska, Svenska Direkt och Digilär. 

Portal har en grundbok, två fördjupningsböcker och en elevwebb varav jag valt att fokusera på 

grundboken, då denna är vad som i regel används utav läromedlet som helhet. Studio Svenska 

är en läromedelsserie som givits ut i fyra olika nivåer vilka ska representera årskurserna 6-9. 

Detta läromedel har en grundbok och en arbetsbok per nivå varav jag har valt att fokusera på 

grundboken ämnad för årskurs 9. Svenska Direkt är en läromedelsserie med en grundbok för 

varje nivå, vilka representerar grundskolans årskurser. Grundboken för årskurs 9 som jag valt 

att fokusera på heter således Svenska Direkt 9. Slutligen det enda läromedlet som är helt och 

hållet digitalt, vilket gör att det har en annan uppbyggnad än övriga läromedel heter Digilär. I 

detta läromedel loggar eleven eller läraren in och navigerar sig fram till rätt ämne, årskurs och 

arbetsområde via länkar. Insamlingen av ovan nämnda läromedel har inneburit att låna med 

ett exemplar av varje grundbok från min arbetsplats samt att logga in på mitt lärarkonto på 

digilär. I många avseenden är det fördelaktigt att arbeta som ämneslärare parallellt med 

studierna. 

 

Analysmetod – Diskursanalys 

 

En beskrivning av diskursbegreppet kan enligt Börjesson (2003, ss. 15-24) vara att 

sammanhanget för diskussion, det vill säga tid, plats och personer som diskuterar ett givet 

ämne, är avgörande för vad som sägs och hur det sägs. Han menar alltså att talet är diskursen 

och att kontexten är avgörande för vad som framställs som sanning. På liknande sätt beskriver 

Bolander och Fejes (2015, ss. 90-114) diskurser på ett övergripande plan som sättet att i tal 

och text framställa vissa påståenden som sanning vilket också leder till att vissa påståeden och 

sanningsanspråk utesluts genom diskursiva praktiker. I fråga om diskursteori är Michael 

Foucault (1966; 1969) en förgrundsfigur som många diskursteoretiker byggt vidare på och 
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som även queerteori tar avstamp i då de centrala delarna däri belyser sanningsanspråk och 

normkritik.  

 

Foucault menar att den av människan uppfattade världen kan ordnas i begränsade men 

angränsande koncept, såsom medicin och litteratur, och att dessa koncept förhandlas och 

omförhandlas medelst språk via diskurser. Koncepten i sig är något som vi människor 

behöver för att kunna organisera och därmed förstå vår omvärld; den skulle bli alldeles för 

stor och diffus annars. Han poängterar att allt i världen har ett samband; vi människor lever i 

samexistens med allt och alla omkring oss. Vidare fungerar denna samexistens i balans mellan 

sympati och antipati, det vill säga en inneboende vilja att likna och höra ihop och vilja att 

förbli en egen identitet. Språket, hävdar Foucault, är människans (makt)medel att definiera vår 

tolkade förståelse av omvärlden och att reproducera vår tolkning av densamma i syfte att både 

höra ihop med omvärlden och bibehålla vår identitet i den (Foucault, 1966; 1969). 

 

Winther Jørgensen och Phillips (2009) beskriver diskurser som sättet att prata om, tolka och 

förstå omvärlden för att sedan reproducera den via tolkningen. De utgår då från Foucaults 

teoribildning kring diskurser men väljer att förtydliga med premisser hämtade från ett 

socialkonstruktionistiskt angrepssätt av analyser. De lyfter fram hur diskursanalys liknar de 

socialkonstruktionistiska sätten att se på hur människor förhåller sig till kunskap; ett kritiskt 

förhållningssätt till självklar kunskap, historisk och kulturell kontext samt sambanden mellan 

kunskap och sociala processer och sociala handlingar. De menar att diskursanalysens syfte är 

att kartlägga förhandlingen om uttalandets betydelse, alltså inte bara i vad som faktiskt sägs 

utan också i vad som därigenom utesluts. Detsamma hävdar Bolander och Fejes (2015, ss. 90-

114) där de beskriver hur diskursanalysen fungerar som metod för att analysera språkets 

inkluderande och exkluderande praktiker. Diskurser, menar de, skapar bilder av vad som 

uppfattas som verkligt, tänkbart och sant. Vidare diskuterar de hur diskursanalysen som 

metod kan användas för att synliggöra maktens effekter för att kunna bekämpa sociala 

orättvisor. Det vill säga; de ser makt som något som uppstår i förhandlingen, då vissa 

påstådda sanningar ges status och utrymme i det diskursiva fältet. 

 

Genomförande 

 

Huvudsakligen är analysen riktad mot de diskurser som förs kring koncepten genus och 

heteronormativitet i de analyserade läromedlen. Analysen riktar sig mot sanningsanspråk och 

uteslutande, och är en sammanvävning av queerteori och diskursanalys. Analysens 

genomförande lutar sig dock på metodik hämtad från grundad teori som metodansats, det vill 

säga kodning och begreppskategorisering av fynd i empirin som knyts till teorin (som i detta 

fall är queerteori). I den substantiva kodningen utvecklades arbetskategorierna sexism, 

marginalisering och andrafiering vari olika språkpraktiker och diskursiva fenomen kunde 

kategoriseras och till viss del kvantifieras. I den selektiva kodnignen ordnades de empiriska 

fynden in i de tre ovan nämnda kategorierna och kunde lättare knytas till teorins begrepp och 

sorteras därefter (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, ss. 44-70). 

 

I analysen av läromedlen har jag valt att utgå från de tre ovan nämnda begreppskategorierna; 

marginaisering, andrafiering och sexism. Alla fynd som varit relevanta utifrån feministisk 

teori och queerteori har gått att klassificera in som tillhörande någon av dessa kategorier. 

Dock kan sägas att vissa företeelser går att kategorisera in i två eller alla tre kategorier. 

Utifrån kategorierna har jag analyserat (och vid möjlighet kvantifierat) art och grad av explicit 

och implicit diskriminering. Exempelvis är marginaliseringen av HBTQ- och intersexpersoner 
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fullständig i två av fyra läromedel medan den är omfattande men inte fullständig i de två 

andra. Art och grad av diskriminering har alltså varit analysens centrala del, varifrån jag 

kategoriserat in fynden i de tre ovan nämnda kategorierna. Diskurserna kring genus och icke-

heterosexuella personer som grupp har alltså kodats med hjälp av grundad teori utifrån 

diskursanalytiskt angreppssätt av empirin. 

 

Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet avser undersökningens tillförlitlighet, det vill säga ifall analysen är korrekt utförd 

(Thurén 2007, ss. 26-27). I min studie har jag sett till reliabiliteten genom att göra tydliga 

begreppsdefinitioner utifrån queerteori och feministisk teori som jag sedan omvandlat till 

konkreta kategorier att analysera utifrån. Jag har dessutom utgått från kvalitativ analys, men 

med kvantitativa inslag vilket konkretiserar och preciserar studien. Jag har alltså med 

kvantitativt angreppssätt beräknat hur frekvent varje kategoriserbart fenomen förekommer och 

med kvalitativt angreppssätt analyserat till vilken grad de förekommer eller hur diskurserna 

ser ut kring dem. Validiteten avser huruvida undersökningen mäter och analyserar det 

relevanta, det vill säga hur väl undersökningen korrelerar med syftet (ibid.). I just denna 

undersökningen har jag sett till validiteten genom att arbeta fram frågeställningar som 

definierar och avgränsar exakt vad som avses att analyseras och jag har via ovan nämnda 

kategorier hållit studien inom dessa ramar. Relevant information har lyfts fram i empirin 

medan – för studien – irrelevanta företeelser (såsom diskriminering baserat på etnicitet, 

funktionsgrad och ålder) har sållats bort då dessa företeelser kräver separata studier. 

 

Bias 

 

Risker för bias finns alltid i kvalitativa studier, framför allt i studier kring fenomen som på 

något sätt behandlar eller berör sociala orättvisor. Det är svårt att inte låta personliga 

ställningstaganden, förutfattade meningar och rena hypoteser lysa igenom när det handlar om 

människors livsvillkor och socioekonomiska förutsättningar. Thornberg och Fejes (2015, ss. 

261-263) listar några fallgropar att se upp för inom kvalitativ analys, däribland risken att 

fastna i ett visst intryck och att fokusera på vissa typer av exempel samt ovilja att ta in 

information som motstrider den egna uppfattningen. Det som jag har gjort för att så långt som 

möjligt undvika bias i texten är att se till de egna ordvalen samt att förhålla mig så objektivt 

som möjligt till såväl tidigare forskning som egna resultat. 

 

Forskningsetik 

 

Enligt Björkdahl Ordell (2007, ss. 21-28) är etik ett brett och diffust begrepp där värdegrund 

ligger nära till hands. Oavsett om det handlar om individer, grupper, folkslag eller hela 

mänskligheten är etiken en samlingskod för hur vi bemöter andra människor. I skolans 

värdegrund (Skolverket 2011, s. 7) framhålls till exempel att alla människor har lika värde 

och att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering. Eftersom att min studie inte inbegriper 

individer, utan handlar om texter, finns det inget behov att se till individskyddskravet med de 

fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet (2002) har sammanfattat. 
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RESULTAT 
 

I detta kapitel presenterar jag de empiriska fynd som utifrån queerteoretiskt perspektiv anses 

relevanta. Beskrivningarna av fynden är kategoriserade i sexism, marginalisering och 

andrafiering. Svenskämnet beskrivs av Skolverket (2011, ss. 222-227) som en balans mellan 

språkämne och litteraturämne. Därför belyser jag språkbruk och ordval generellt i hela 

läromedlen medan jag fokuserar representation och fördelning mer riktat mot bilder och 

exempeltexter, textutdrag av autentiska texter samt författarporträtt. 

 

Sexism 

 

Sexism som fenomen kan delas in i explicit och implicit. Explicit sexism handlar om att 

uttalat nedvärdera kvinnligt genus i olika grad och implicit sexism innebär att med ordval och 

andra indikationer sänka betydelsen av kvinnligt genus eller att höja betydelsen av manligt 

genus. Att på ett implicit sätt höja manligt genus, exempelvis med språkbruk och ordval, 

kallas androcentrism vilket innebär att sätta mannen i centrum som utgångspunkt för vad som 

är mänskligt. 

 

För att se till den explicita sexismen i de analyserade läromedlen bör ljus kastas på förekomst 

av olika genus och deras inbördes presentationsordning i texterna. I samtliga analyserade 

läromedel är för det första genus presenterat som binärt, det vill säga enbart manligt och 

kvinnligt genus förekommer. För det andra syns en tydlig mansdominans i både förekomst 

och presentationsordning.  

 

I Portal presenteras sju olika uppslag om litteraturhistoriens epoker (Bohlin et al. 2011, 

ss.164-177) varav kvinnliga författare förekommer på fyra. Av dessa fyra uppslag är de 

kvinnliga författarna och/eller deras verk beskrivna på två av uppslagen - i övrigt bara listade i 

en författarlista. Den genomsnittliga genusfördelningen per uppslag är 1,5 kvinnor på 10 

författare inalles. I figur 1.0 (nedan) kan vi se hur vissa uppslag enbart innehåller manliga 

författare, vissa nämner kvinnliga författare vid manm utan beskrivning samt hur vissa 

uppslag även innehåller beskrivningar av kvinnliga författare.  

 
Figur 1.0 – Genusfördelning av skönlitterära författare i läromedlet Portal. 

 

I Studio Svenska i kapitlet om litteraturhistoria (Eklund et al. 2005, ss. 50-59) omnämns 

kvinnliga författare i fem av nio epoker. Varje presenterad epok har ett kort textutdrag som 

exempel för tidens textproduktion, enbart ett sådant textexempel är skrivet av en kvinnlig 

Enbart manliga författare som
omnämns och beskrivs

Kvinnliga författare omnämns
men beskrivs inte

Kvinnliga författare omnämns och
beskrivs
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författare. I figur 2.0 (nedan) kan vi se hur genusrepresentationen ser ut bland de omnämnda 

skönlitteraturförfattarna. 

 

 
Figur 2.0 – Genusfördelning av skönlitterära författare i läromedlet Studio Svenska. 

 

I Svenska Direkt är genusrepresentationen i läromedlet relativt jämställt (se figur 3.0). Av 

trettiosju författarporträtt av olika längd visade arton stycken fram kvinnliga författare (Peña 

et al. 2012, ss. 128-209). Där finns ett märkbart fokus på genusbaserade orättvisor i 

läromedlet, extra tydligt är det i Victoria Benedictssons författarporträtt där det finns ett 

stycke som handlar om kvinnors villkor med fokus på författarkvinnor. Dessutom finns ett 

genuskapitel i blocket som handlar om språkbruk och identitet där författarna lyfter fram att 

uppfattade språkliga skillnader mellan kvinnor och män handlar om social konstruktion via 

olika behandling och bemötande ända från barndomen (ibid. ss. 390-393).  

 

 
Figur 3.0 – Genusfördelning av skönlitterära författare i läromedlet Svenska Direkt. 

 

I Digilär (2015) är genusrepresentationen i de olika texterna kapitel för kapitel följande: 

Bibliotek - Hundrafyra författare varav trettio kvinnor. I litterära världar - Sju författare varav 

inga kvinnor. Epokernas mästare - tjugo författare varav fem kvinnor. Snipp, snapp, snut - Sju 

författare varav en kvinna. Plats på scen - Fem författare varav inga kvinnor. Fånga känslan - 

Fyra författare varav två kvinnor. Detta förtydligas i figur 4.0 (nedan). I kapitlet om serier 

finns en förenklad förklaring kring hur det har påverkat kvinnogestaltningen i serier då de 

flesta serietecknare historiskt sett har varit män, sedan följer ett antal serierutor och strippar 

där samtliga kvinnor porträtterats som sexobjekt. På samma sätt som i TV-reklam väljs också 

helt kontextobundet bilder på vackra kvinnor in i läromedlet (se: 

digilär.se/svenska/skriva/gestaltande-text i stycket Musiken berör oss!) vilket skapar 

ojämställda värderingar och tankar om att kvinnlig skönhet är ett krav.  

Enbart manliga författare
omnämns och beskrivs

Kvinnliga författare omnämns
men beskrivs inte

Kvinnliga författare omnämns och
beskrivs

Manliga författarporträtt, ca 1
uppslag/person

Kvinnliga författarporträtt, ca 1
uppslag/person



 

20 

 

 

 
Figur 4.0 . Genusrepresentation av skönlitterära författare i läromedlet Digilär. 

 

Sammantaget syns en tydlig snedfördelning i genusrepresentationen i tre av fyra läromedel 

där manliga författare ges företräde och utrymme i större utsträckning än kvinnliga författare. 

 

För att se till den implicita sexismen bör det belysas att språkbruket i samtliga läromedel är 

androcentriskt och att genus framställs på ett i regel stereotypt sätt. Bland annat så används 

androcentriska man istället för genusneutrala en i samtliga läromedel, på meningsnivå 

presenteras genus i ordningen han/hon vilket också markerar att genusneutrala hen aldrig 

används. På textnivå presenteras genus i blandad ordning men med övervägande manligt 

företräde. I Portal (Bohlin et al. 2011, s. 140) beskrivs dessutom kvinnlig och manlig 

författare med olika fokus där manlig författare beskrivs som en mästare i egen person medan 

kvinnlig författare beskrivs som en som har producerat fina noveller. I Studio Svenska 

(Eklund et al. 2005, ss. 104-109 & s. 157) framhålls duglighet och styrka som viktiga manliga 

egenskaper medan skönhet är den enda viktiga kvinnliga egenskapen. I Digilär är 

genusframställningen en aning spretig då det i vissa texter finns stereotypa 

genusframställningar medan andra texter är normbrytande. Bland annat så exemplifieras det 

med frasen “Hjältinnan ska få visa sin styrka!” (Digilär, 2015) helt fristående från den 

förutfattade meningen att ord som hjälte och styrka tillhör det maskulina. Dock exemplifieras 

det i en annan text med att hon är rädd och han är arg när det handlar om känsloyttringar i 

största allmänhet. Det enda läromedel som visar upp en vilja till jämställdhet är Svenska 

Direkt där det finns ett märkbart fokus på litteraturens historiska mansdominans och hur 

orättvist det är. Författarna har valt att lägga in hela stycken på olika ställen i läromedlet som 

belyser den skeva genusmaktordningen i både språkbruket och i litteraturen. Bland annat 

framgår detta i Victoria Benedictssons författarporträtt och i kapitlet om språkbruk (se ovan).  

 

Sammantaget går det att kategorisera Studio Svenska och Digilär som i stort sett sexistiska 

med ett eller ett par exempel på försök till jämställdhet att peka på. Portal är övervägande 

sexistisk men med något fler exempel på försök till jämställdhet, och slutligen Svenska Direkt 

som i huvudsak jämställt. 
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Marginalisering 

 

Utav fyra läromedel indikeras annan sexuell orientering än heterosexuell i tre olika; Studio 

Svenska, Svenska Direkt och Digilär. Utav dessa tre så är homosexualitet explicit uttryckt i 

läromedlet Svenska Direkt. Således är HBTQ- och intersexpersoner fullständigt uteslutna i 

Portal. I de läromedel som icke-heteronormativ sexualitet indikeras handlar det främst om två 

bilder på kvinnor som kan antas ha romantiska relationer till varandra (Peña et al. 2012, s.40; 

Eklund et al. 2005, s. 101). Det finns också en text i Svenska Direkt (Peña et al. 2012, ss. 170-

171) som explicit lyfter fram Karin Boye som homosexuell person, och en text i Digilärs 

(2015) arkiv som handlar om hur en pojke bryter mot genuskonventionerna - det antyds att 

han är antingen homosexuell eller transperson men det är inget som uttrycks explicit. I de 

läromedel som innehåller inslag av annat än heteronormativitet är det alltså en text och en bild 

i Svenska Direkt, en bild i Studio Svenska och en text i Digilär. Sammantaget i de fyra 

läromedlen finns det två texter och två bilder som indikerar att icke-heteronormativa 

relationer och tankesätt existerar. Detta innebär att marginaliseringen av HBTQ- och 

intersexpersoner är fullständig i Portal, och i stort sett fullständig men med ett eller ett par 

exempel att peka på i Studio Svenska, Digilär och Svenska Direkt. 

 

Däremot finns det sammantaget över 150 sidor som lyfter fram heteronormativa relationer 

och tankesätt. Där ställs heterosexualitet och framför allt kvinnans behov av en man fram som 

självklarheter. Som exempeltext i Portal används berättelsen om rödluvan när eleverna ska 

läsa om texttolkning, en av tolkningarna som skrivits fram är att poängen med att vara kvinna 

är att få mens – kunna reproducera – och att gifta sig med en man. Enligt texten så behöver 

flickan inse att hon behöver en man (Bohlin et al. s. 113). Valet att ta med denna tolkning 

ligger helt och hållet på författarna, de kunde ha använt vilken saga som helst med vilken 

tolkning som helst, men de valde detta. Det kan påstås att de heteronormativa relationerna är 

de som fått mest utrymme i litteraturen rent historiskt sett och att det speglas i valet av 

exempeltexter, dock bör betänkas att det inte finns en enda kärlekshistoria i något utav 

läromedlen som inte är heteronormativ. Detta är inte representativt, utan selektivt 

marginaliserande av icke-heterosexuella identiteter. 

 

Andrafiering 

 

Som ovan nämnt är HBTQ- och intersexpersoner fullständigt eller så gott som fullständigt 

marginaliserade i de analyserade läromedlen. Av de fåtal tillfällen som dessa identiteter 

överhuvudtaget nämns är de aldrig explicit definierade som en del av kollektivet. I fråga om 

Karin Boyes författarporträtt definieras homosexualitet som något som en individ var i början 

på 1900-talet och att det fanns andra sådana och dessa hade det svårt i livet på grund av sin 

homosexualitet. Det framgår alltså inte alls i detta läromedel hur det ser ut för HBTQ- och 

intersexpersoner i dagsläget i samhället. Vidare när det beskrivs som att homosexuella är en 

annan grupp av människor, alltså inte tillhörande ett kollektivt vi eller oss så skapar dessa 

formuleringar en uttalad andrafiering som eleverna behöver ta ställning till. Heterosexuella 

elever bekräftas som tillhörande kollektivet vi, medan elever med HBTQ- och 

intersexidentitet andrafieras och placeras i ett utanförskap tillhörande dem.  

 

När texten om pojken som bryter mot genuskonventionerna presenteras så är det i all 

välmening, då texten förmedlar att det är svårt även idag att bli accepterad och respekterad 

ifall en bryter mot heteronormativiteten och/eller genuskonventionerna. Texten är informativ 

för antaget heterosexuella elever med cis-identitet, vilket Rothing och Bang Svendsen (2009, 
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ss. 62-65) problematiserar i fråga om undervisning om och undervisning för de andra (mer om 

detta i diskussionskapitlet). Texten är skriven utifrån en mammas perspektiv och det framgår 

att hon inser att hon normaliserat sin son. Sonen ges alltså rollen som onormal och han 

andrafieras därmed genom hela texten. 

 

De två bilderna som kan ses som brytande mot heteronormativiteten innehåller båda två 

kvinnor som på olika sätt håller om varandra. I den ena bilden är det två punktjejer som håller 

om varandra, har ögonkontakt och skrattar. Detta kan tolkas som uttryck för en kärleksrelation 

men kan likväl handla om att de är bästa vänner. I den andra bilden är det en kvinna som har 

antagit en klassisk mansroll som superhjälte; hon håller upp en annan kvinna som utbrister 

“Åh! Ni är flickan som gör vad hon vill.”. Båda kvinnorna har sina ansikten bortvända i 

onaturliga poser vilket gör att läsaren inte kan avgöra några ansiktsuttryck. Däremot kan med 

säkerhet sägas att om superhjälten hade varit man så hade läsaren antagit att de två 

karaktärerna haft någon slags kärleksrelation. Eftersom ingen av de två bilderna explicit 

uttrycker att kvinnorna har några kärleksrelationer och således är uttalat homosexuella eller 

bisexuella skapas här en möjlighet för eleverna som läser texterna att själva avgöra huruvida 

bilderna bryter mot heteronormen. Detta gör att elever med HBTQ-identitet, om än så kort, får 

möjlighet att känna sig inkluderade. Samtidigt placeras de elever med heterosexuell identitet i 

position att välja huruvida de vill tolka bilderna som ickeheteronormativa och därmed 

inkludera HBTQ-identiteter eller om de vill se bilderna som tecken på platonisk vänskap och 

därmed exkludera de andra. 

 

Ovan nämnda exempel på andrafiering belyser den explicita andrafieringen, det vill säga 

direkt och uttalad andrafiering. En annan slags andrafiering; implicit andrafiering, handlar 

istället om vad som skrivs fram som självklart och normalt. Här finns heteronormativiteten i 

sin mest svårdefinierade form. Som ovan nämnt finns i de analyserade läromedlen 

sammantaget över 150 sidor där heterosexualitet och cis-personlighet framskrivs som det 

normala och i vissa fall det enda tänkbara. Exempelvis finns en bild i Svenska Direkt som ska 

visa på hur en förklarande text bygger på kronologi och struktur. Helt kontextobundet har 

författarna valt att presentera en bild som visar vad som konstituerar konceptet familj. Enligt 

bilden består en familj av en kvinna och en man som tycker om varandra, de tänker på ett barn 

och så får de ett barn och då är de en familj. Genom valet av denna bild, som för övrigt är helt 

irrelevant för konceptet förklaring, har författarna markerat vad som anses normalt och rätt. 

Andra varianter av konceptet familj väljs således bort och presenteras implicit som onormalt 

och/eller fel. Vidare kan påminnas om att alla kärlekshistorier som förekommer i de 

analyserade läromedlen, oavsett om det handlar om lycklig eller olycklig kärlek, är 

heteronormativa. Dessutom ges ett flertal exempel i Portal där utgångspunkten är att om en 

tjej är kär eller blir föremål för någon annans kärlek så är den andre alltid kille och vice versa. 

 

Samtliga analyserade läromedel kan kategoriseras som fullständigt andrafierande av HBTQ- 

och intersexidentiteter. Det kan vara värt att notera att även då dessa identiteter ändå finns 

representerade om än så bristfälligt som på fyra tillfällen fördelade på tre läromedel så är de 

ändå fullständigt andrafierade. Det vill säga; HBTQ- och intersexpersoner finns 

representerade på ett fåtal ställen men ständigt som de andra.  
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DISKUSSION 
 

I första delen av följande kapitel diskuteras resultatet i förhållande till bakgrundskapitlet och 

utifrån teorikapitlet. I den andra delen diskuteras metoden för undersökningen utifrån resultat 

och teoretisk ram. Slutligen, i den tredje delen, diskuteras examenarbetets relevans inom 

pedagogisk forskning och queerforskning samt förslag på fortsatt forskning. 

 

Resultatdiskussion 

 

Vad gäller sexism i de analyserade läromedlen kan det sägas att såväl implicit som explicit 

sexism råder i övervägande delen av texterna. Detta syns i fråga om genusrepresentation, 

presentationsordning, porträttering av genus och i språkbruket. Till övervägande del är 

läromedlen androcentriska med undantag för ett läromedel. 

 

I min undersökning framkommer i likhet med Lee och Collins (2009, ss. 353-370) att 

genusrepresentation, presentationsordning, porträttering av genus och språkbruket är 

misogynt i en övervägande del av läromedlen. De diskuterar hur genusframställningen och 

skevheten kan tänkas påverka elevernas uppfattning om såväl vad genus är samt den egna 

självbilden baserat på vilket genus de anses tillhöra. Frawley (2005, ss. 221-227) lyfter också 

fram den viktiga aspekten att lärare ger normer, attityder och ageranden utrymme i den mån 

och riktning de personligen anser lämpligt. Här bör poängteras att läromedelsgranskning 

numera faller på läraren och/eller verksamheten vilket i förlängningen innebär att de attityder 

till genus som presenteras för eleverna i läromedlen också de är beroende av lärarens 

personliga inställning. Eleverna får således ingen explicit jämlik undervisning om inte läraren 

avsiktligt granskar undervisningsmaterialet samt med förutsättning att läraren förhåller sig 

kritisk till sexism.  

 

Lee och Collins (2009, ss. 353-370) diskuterar hur läromedlens genusframställningar i såväl 

text som bild skapar värderingar. De menar då att läromedlen uppfattas av eleverna som 

sanningsenliga och korrekta, vilket innebär att om det uttrycks att det är män som är aktiva 

och logiskt tänkande medan kvinnor är passiva och emotionellt styrda så tolkas det som sant. 

De genusframställningar och den genusrepresentation min studie har uppmärksammat i 

svenskämnets läromedel kan alltså tänkas förankra den genusstereotypisering som läroplanen 

(Skolverket, 2011) uttryckligen förmedlar att vi ska motverka. Vidare poängterar Good, 

Woodzicka och Wingfield (2010, ss. 132-147) att de av läromedlen uttryckta könsrollerna 

påverkar elevernas provresultat i olika ämnen då eleverna lägger fokus på de ämnen som 

tillhör deras genusmall samtidigt som de väljer att inte lägga så stor relevans vid de ämnen 

som antas tillhöra den andra genusmallen. Detta är något som direkt påverkar skolresultaten 

vilket i sin tur påverkar genusfördelningen inom olika yrkeskategorier. Vi reproducerar på så 

sätt genus i samhället via undervisningsmaterial och lärares personliga inställning till 

jämlikhet. 

 

När Hirdman (2001) diskuterar kvinnosyn ur historiskt perspektiv teoretiserar hon fram en 

modell kring olika sätt att se på genus i relation mellan man (A) och kvinna (Icke-A, a eller 

B). Den kvinnosyn som råder i de analyserade läromedlen är huvudsakligen en (A) – (B) 

relation, det vill säga kvinnor och män är naturligt väsensskilda och bör således hanteras och 

diskuteras olika. Exempelvis beskrivs manlig och kvinnlig författare utifrån grundläggande 

särskiljande premisser i Portal (Bolihn, Brunosson, Greczanic & Johansson 2011, ss. 140). 
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Som nämnt i resultatkapitlet beskrivs en manlig författare som en mästare; han är i sin person 

en yrkesskicklig och duglig författare. Vidare beskrivs inte den kvinnliga författaren på det 

sättet, utan snarare beskrivs bedriften med positivt laddade men ändå pejorativa fina vilket 

implicit innebär att hennes person inte egentligen är duglig och framstående utan tonvikten 

läggs vid novellsamlingen. Detta som ett trotsigt ställningstagande att det inte går att kalla 

kvinnor för mästare. I varje enskilt fall kan dessa företeelser ses som slumpmässiga men då 

detta är ett strukturellt fenomen är det att betrakta som implicit sexism. Valentine, Jackson 

och Mayblin (2014, ss. 401-414) lyfter fram väsentligheten i att se även den implicita 

sexismen. De menar att då implicit sexism inte belyses så normaliseras den. Av deras studie 

framgår att den priviligerade gruppen (A) anser att sexism kan begränsas till fysiskt våld och 

hot om fysiskt våld, vilket innebär att den skeva kvinnosynen som råder i samhället – och i 

läromedlen – förklaras bort med naturlagar. Som det ser ut i skolans värld gäller regeln det är 

aldrig mobbaren som bestämmer vad som är mobbing. Om detta ska upprätthållas baserat på 

skolans värdegrund så är det på goda grunder dags för genusgranskning av 

undervisningsmaterialet i svensk grundskola.  

 

Angående marginalisering av HBTQ- och intersexidentiteter i de analyserade läromedlen 

framkommer att heteronormativitet råder i en övervägande majoritet av texterna. 

Marginaliseringen i sig ser olika ut i de olika läromedlen men ett bestämt mönster är att 

heterosexuell orientering och cis-personlighet är överrepresenterat och att således all annan 

identifiering är underrepresenterad. Ryan (2016, ss. 77-90) diskuterar heteronormativitet i 

klassrummet och belyser då främst klassrumsaktivitet. I hennes studie framgår att läraren 

tillåter kamratuppfostran i syfte att normalisera heterosexualitet. Läraren reproducerar således 

heteronormen. För att knyta detta till läromedel så räcker det att se till Lee och Collins (2009, 

ss. 353-370) diskussion om läromedlens inflytande på elevernas identitetsskapande och 

värdegrundsbygge. Det går tydligt att se hur HBTQ- och intersexidentiteter marginaliseras i 

läromedlen som ingår i min undersökning, det krävs inte långvarig spekulation för att se vad 

detta sänder för signaler till eleverna som använder dessa läromedel. Exempelvis är Svenska 

Direkt ett läromedel som omfattar cirka 430 sidor, på dessa sidor förekommer antydan till 

homosexualitet på två ställen. Notera att det inte är på två hela sidor, utan på delar av två 

sidor. Detta sänder utan tvekan budskapet till eleverna att homosexualitet är onormalt. 

 

Røhing och Bang Svendsen (2009, ss. 253-266) lyfter toleransbegreppet, vilket blir relevant 

här. Med en sådan bristfällig förekomst av andra identitetsmöjligheter än heteronormativ blir 

HBTQ- och intersexidentiteter något som ska tolereras och tillåtas existera av en priviligerad 

majoritet. Budskapet som sänds om att homosexualitet är onormalt men tillåts existera innebär 

också i förlängningen att andra queera identiteter inte ens tillåts att existera. Butler (2004, ss. 

37-57) lyfter fram vikten av att vara flexibel i definitionen av vad som är mänskligt. I de 

läromedel som ingår i min undersökning är HBTQ- och intersexidentiteter så pass 

marginaliserade att de kan uppfattas som onormala eller rent av icke-existerande. 

Konsekvenserna av detta kan mycket väl bli att eleverna exkluderar icke-heteronormativa 

identiteter från vad som anses som mänskligt då dessa identiteter inte framställs som möjliga 

för dem i skolans läromedel. Allt som oftast hörs fraser som förändring i samhället börjar i 

skolan men om där inte sker någon förändring i skolan, utan diskrimineringen får följa med då 

så pass lite vikt läggs vid vad som faktiskt finns i läromedlen, då kommer oundvikligen 

diskrimineringen att tillåtas fortgå. 

 

I fråga om andrafiering av HBTQ- och intersexidentiteter i de analyserade läromedlen 

framgår att kollektivet antas bestå av heterosexuella cis-personligheter i ett enhetligt vi medan 

andra identifieringar presenteras som ett diffust de som benämns vid ett tillfälle som 
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homosexuella. Ryan (2016, ss. 77-90) tar som ovan nämnt upp hur lärares passiva 

inställningar till elevernas uttryckta homonegativism reproducerar heteronormativitet som det 

enda tänkbara alternativet. I min undersökning visar samtliga läromedel upp fullständig 

andrafiering av HBTQ- och intersexidentiteter, vilket ytterligare förstärker idén om att icke-

heteronormativa personer är de felaktiga andra. Røthing och Bang Svendsen (2009, ss. 92-95) 

visar med sin studie hur heterosexualitet tas för given medan queera identiteter ifrågasätts och 

rent av ses som något att förhandla kring i skolan. När elever som inte identifierar sig inom 

heteronormen möter texter som positionerar dem som några konstiga eller felaktiga andra 

gång efter annan skapar det en upplevelse av att inte höra till gruppen.  

 

Røthing (2008, ss. 253-266) och Ambjörnsson (2006, ss. 13-31) diskuterar hur den 

priviligerade gruppen ska tolerera de andra och vad det skapar för maktstrukturer. Ser vi till 

läromedlen kan det med lätthet sägas att queera identiteter definitivt är andrafierade och i lång 

utsträckning även marginaliserade. Røthing och Bang Svendsen (2009, ss. 62-65) diskuterar 

skillnaden i förhållningssättet hos lärare som undervisar för och om de andra. De menar att en 

undervisning för de andra innebär antingen att integrera olikheter in i klassrummet eller att 

plocka ut de andra eftersom de kräver specialundervisning. Undervisning om de andra 

innebär en enhetlig undervisning där alla antas tillhöra majoritetsgruppen, och om de inte gör 

det så får de låtsas göra det. Läromedlen inom svenskämnet visar en tydlig bild av att 

undervisningen är om de andra och aldrig för dem. Heteronormativiteten i svenska läromedel 

är markant vilket bäddar för att till och med tolerans blir svår att uppnå, för att inte tala om 

jämlik respekt. Herz och Johansson (2015, ss. 1009-1020) och Hirdman (2001, ss. 117-121) 

lyfter fram en relevant fråga att ställa till svenska läromedelsförfattare; nämligen huruvida vi 

ska sträva efter att ge kvinnligt genus och queera identiteter utrymme och jämlik respekt eller 

om dessa måste normaliseras för att accepteras.  

 

Sammanfattning och slutsats 

 

Sammanfattningsvis representeras genus på ett binärt och misogynt sätt i en övervägande del 

av läromedelstexterna inom svenskämnet och bilderna visar upp detsamma. Ett androcentriskt 

språkbruk ställs som självklart och även då genusneutrala varianter på ett antal ord existerar 

och är vedertagna som godtagbar språkpraktik så lyser dessa med sin frånvaro i svenskämnets 

läromedel. Genusfördelningen och dess presentationsordning är tydligt mansdominerad och 

kvinnor anses fortfarande vara i behov av män. HBTQ- och intersexidentiteter är i stort sett 

uteslutna och när dessa väl ges utrymme är det ändå fråga om något annat som inte kan finnas 

i klassrummet. Heterosexualitet är underförstått självklar i svenskämnets läromedel och de 

andra ifrågasätts än idag. Läromedlen måste ta hänsyn till alla genus och queeridentiteter, 

risken är annars väldigt stor att de elever som inte identifierar sig inom det binära 

genussystemet och/eller heteronormativitetens ramar blir diskriminerade och känner av det 

långt efter att de gått ur grundskolan. Dessutom riskerar skolan att lära ut misogyni och 

heteronormativitet på ett sätt som ökar negativa attityder såsom sexism och/eller 

homonegativism hos de elever som identifierar sig som cis-binärt heterosexuella. 

 

Genus och queer måste lyftas fram som relevant inom pedagogisk forskning, speciellt med 

tanke på hur läroplanen ställer sig till diskriminering. Att marginalisera genus- och 

queerfrågor i skolan markerar att detta inte är viktigt, vilket sänder budskapet att de som 

drabbas av diskrimineringen inte är viktiga. Forskningen finns där, precis som möjligheten till 

informationsspridning om den. Det enda som saknas är att dessa frågor lyfts fram i den 

pedagogiska debatten, ges utrymme och tyngd. Det står explicit i läroplanen att ingen ska 
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diskrimineras i skolan och att alla människor är lika värda. Det kan vara dags att börja 

efterleva dessa ord. 

 

Mitt konkreta förslag på förbättring är till att börja med en omfattande genus- och 

queergranskning av läromedel i skolans alla ämnen. Utifrån granskningen kan språkbruk 

genusneutraliseras på samma sätt som Lee och Collins (2009, ss. 353-370) föreslår, författare 

av olika genus kan beskrivas som lika viktiga, kärleksmotivet i exempeltexter behöver inte 

vara heteronormativt och kontextobundna misogyna och/eller heteronormativa bilder kan 

bytas ut mot bilder som faktiskt är representativa för flera olika genus och sexuella 

orienteringar. När det kommer till frågan om Karin Boye i Svenska Direkt så hade 

läromedelsförfattarna kunnat belysa vilka aspekter av hennes sexuella orientering som var av 

relevans för hennes författarskap. För all del är det en fin tanke att belysa existensen av 

homosexualitet, men det bör också göras på ett sätt som inte andrafierar homosexuell 

identitet. 

 

Tidigare pedagogisk forskning i Sverige har övervägande handlat om klassrumspraktiker. Jag 

skulle vilja påstå att den information som eleverna möter i klassrummet spelar stor roll för 

deras uppfattningar om vad som är, och vad som inte är, rätt. Av den anledningen kan tänkas 

att en mer storskalig läromedelsanalys utifrån genus- och queerperspektiv är nödvändig för att 

kunna utveckla verksamheten och hela skolsystemet för att faktiskt bli en skola för alla.  
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Metoddiskussion 

 

Metoden för att välja ut läromedel att analysera var kriteriebaserad kvalitativ sampling, vilket 

i stort sett var nödvändigt med tanke på syftet. För att undersöka hur genus representeras och i 

vilken utsträckning heteronormativitet uttrycks i de läromedel i svenskämnet som används 

mest frekvent i dagsläget krävs det att granskningen fokuseras mot relevanta läromedel. 

Kriterierna avgränsar läromedlens ämnesinriktning och tänkta målgrupp; svenskämnet i 

årskurserna 7-9. Antalet läromedel att granska avgränsades till fyra på grund av tid för och 

omfattning av analysen. Urvalet begränsades dessutom till en bestämd geografisk punkt, det 

vill säga specifik kommun. Denna begränsning hade kunnat se annorlunda ut ifall jag haft tid 

och möjlighet att åka runt bland olika kommuner för att skapa ett bredare underlag för vilka 

läromedel som används mest frekvent i en större geografisk utsträckning.  

 

Analysmetoden diskursanalys lämpar sig väldigt bra för undersökningens syfte, då primärt 

fokus ligger på att se till hur genus och sexuella orienteringar framställs, diskuteras och 

utesluts. Jag hade kunnat använda en direkt queeranalys, vilket i princip innebär diskursanalys 

med queerfokus, men teoribildningen där är så pass ny att det inte finns särskilt mycket 

forskning att basera analysen på. Inom diskursanalysen finns en rad framstående teoretiker 

och en god portion antologier vilket underlättar för både begreppsbasen och 

förklaringsmodellerna. Av den anledningen valde jag att använda diskursanalys som 

analysmetod och queerteori som teoretisk ram, just för att dessa två skulle kunna samverka på 

ett smidigt sätt i relation till undersökningens syfte.  

 

Metoden för genomförande kan kallas för begreppskategorisering, där jag laborerar med 

begreppen sexism, marginalisering och andrafiering i analysen av läromedlen. Det har varit 

ett givande arbete då strukturer har blivit synliga som förut enbart varit rena hypoteser och 

förutfattade meningar. Det praktiska genomförandet är baserat på Grundad Teori då denna 

metodansats är väldigt konkret. Jag valde dock att utföra analysen något friare så att fokus 

kunde behållas på diskurserna som framträdde. 

 

Undersökningens metodik har svarat väl mot sitt syfte, men som ovan nämnt hade jag kunnat 

ändra på vissa förfaringssät. Överlag besvaras frågeställningarna och fokus försvinner inte 

från diskriminering i skolan och dess läromedel. 

Didaktiska konsekvenser 

 

När en tänker på genusforskning i pedagogiska sammanhang så ligger taltid i klassrummet 

väldigt nära till hands. Dit har fokus riktats av klassrumsforskare, med goda belägg, eftersom 

taltiden har varit ojämnt fördelad mellan flickor och pojkar. Dock kan det sägas att 

genusfördelningen och genusrepresentation i läromedel är ett minst lika stort bekymmer då 

alla elever får lära sig att män är det viktiga genuset, kvinnor är det oviktiga medan 

intersexpersoner och olika queera genus inte ens får lov att existera. Taltidens ojämlikhet är 

den explicita sexismen, där pojkar ges utrymme och företräde. Texternas avsaknad av en 

rättvis genusrepersentation är den implicita sexismen, den tysta sexismen. Den direkta 

konsekvensen av båda dessa former av ojämlikhet blir oundvikligen att flickor lär sig att 

genom livet så ska manligt genus ges företräde, pojkar lär sig att genom livet kommer 

kvinnligt genus låta dem få företräde – allt annat ses som konstigt och avvikande – medan 

queergenus och intersexpersoner lär sig att genom livet så kommer de att bli ifrågasatta och i 

värsta fall inte sedda som riktiga människor. Hur många gånger repeteras inte frasen det är 
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bara en fas som ett slags mantra, vilket egentligen betyder att hen som är normbrytande tids 

nog borde normaliseras.  

 

I fråga om HBTQ-identiteter i klassrummet så befinner vi oss fortfarande i den sorts praktik 

som kallas undervisning om de andra. Svenskämnets läromedel förmedlar att andra alternativ 

än heterosexuell tvåsamhet finns inte, åtminstone inte här. Bland lärare så börjar detta synsätt 

att vända, många lärare tar till sig ordet hen och väljer att visa upp exempel på författare och 

andra viktiga personer inom deras ämnesområde som har en annan identitet än den 

heteronormativa. Dock finns den bristfälliga representationen av queer fortfarande i 

läromedlen. För att undgå att reproducera heteronormativiteten i klassrummet måste alltså 

varje enskild lärare förhålla sig till avsaknaden av queer i sina läromedel. Konsekvenserna av 

att inte aktivt lyfta fram queera identiteter som viktiga personer blir att eleverna uppfattar det 

heteronormativa som rätt och det queera som fel. I samhället i övrigt blir följderna att 

aggressiv homonegativism fortsätter och queera personer kommer att fortsätta leva i ständig 

otrygghet.  

 

För att fortsätta granskningen i syfte att förbättra situationen skulle jag säga att det finns goda 

grunder för att queer- och genusanalysera de mest flitigt använda läromedlen i alla skolans 

ämnen. Som tidigare nämnts i detta examensarbete så visar bland annat australiensisk
2
 och 

norsk
3
 forskning att fenomenen sexism och heteronormativitet är normaliserade koncept i 

diverse olika läromedel. Det är förmodligen fallet i svensk grundskola i allmänhet också. 

Inom svenskämnet har vi nu kunnat se att så är fallet. En queeranalys av skolan som helhet är 

utan tvekan nödvändig, men för att börja någonstans så kan läromedlens representationer vara 

en vettig utgångspunkt. Den granskningen är nödvändig för att kunna bedriva ett lyckat 

jämställdhetsarbete i skolan. 

  

                                                 
2
 Lee och Collins (2009) 

3
 Røthing (2008); Røthing och Bang Svendsen (2009) 
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