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Abstrakt  

Denna studie syftar till att undersöka hur läromedel för samhällskunskap för gymnasieskolan 

skildrar kön- och könsöverskridande identiteter samt sexuella identiteter och läggningar i 

textinnehållet. Studien bygger på en kvalitativ innehållsanalys av tre läromedel som avser 

samhällskunskap 1b för gymnasieskolan, vilka alla är utgivna eller redigerade mellan 2016–

2018. Studiens konklusion visar på att läromedlens innehåll explicit exkluderar andra 

könsidentiteter än manligt och kvinnligt kön samt skildrar i ringa mängd olika sexuella 

läggningar. Detta medför flera problematiska aspekter både för elever och lärare, då elever 

med normbrytande könsidentitet och sexuell läggning inte kan identifiera sig som likvärdig 

den kvinnliga och manliga könsidentiteten eller heterosexualiteten, vilket undervisande lärare 

måste bemöta med kompletterande kunskapskällor för att kunna genomföra en likvärdig 

undervisning. 
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1. Inledning  

De som har skolats i svensk grund- och gymnasieskola har med största sannolikhet kommit i 

kontakt med läromedel, som tenderar att användas synonymt för lärobok. En tidig definition 

är att läromedel avser de informationsförmedlande komponenterna i undervisningen, 

exempelvis böcker, illustrerade kartor eller filmer.1 En annan, mer samtida definition, är att 

läromedel är ett ”pedagogiskt hjälpmedel för direkt användning i undervisningen”.2 

Gemensamt för båda definitioner är att läromedel är ett pedagogiskt verktyg som explicit är 

framtagna för konsumtion inom skolväsendet. Detta verktyg syftar till att ge elever 

förutsättningen att återskapa eller reproducera redan befintlig kunskap inom det ämne som 

medlet producerats för.3 Det är därför inte orimligt att påstå att lärare i grund- och 

gymnasieskolan konsekvent använder något typ av läromedel i planering och utförande av 

undervisning och att det är det material som eleverna använder främst vid genomförande av 

skolarbeten och uppgifter.   

 

Användandet av läromedel är dock inte helt oproblematiskt eftersom det inte idag finns någon 

statlig myndighet som granskar de läromedel som produceras och konsumeras på 

läromedelsmarknaden. Fram tills 1991 granskades läromedel av Skolöverstyrelsen, 

föregångare till Skolverket, och Statens institut för läromedel, som då med tydliga riktlinjer 

granskade både befintliga läromedels innehåll, men också producerade egna läromedel.4 Idag 

kan alla förlag och företag producera och sälja läromedel, utan givna ramar för hur läromedlet 

ska vara utformat eller vad det givna läromedlet ska innehålla. Detta gör att 

granskningsarbetet faller på undervisande lärare som då måste sålla ut det material i 

läromedlet som anses mest kvalitativt. Detta kan uppfattas som extra problematiskt för 

samhällskunskapsläraren, då samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt skolämne och där 

material måste tas från flera olika ämnen som exempelvis historia, juridik, nationalekonomi 

och sociologi, vilket direkt innebär att det är fler vetenskapliga discipliner som måste 

granskas. Då läroböcker i samhällskunskap saknar en egentlig utgångspunkt eller kärna 

tenderar de att innehålla en stor blandning kunskap och perspektiv från flera olika områden, 

vilket kan resultera att flera viktiga infallsvinklar glöms bort. 5 

 

                                                 
1 Dahllöf & Wallin 1969: 10.  
2 Svenska Akademien 2009.  
3 Selander 2003: 222.  
4 Långström 1997: 201 
5 Ohlander 2010b: 9.  
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2. Bakgrund  

I detta avsnitt redogörs för de vetenskapliga infallsvinklar som ligger till grund för denna 

undersöknings. Då studien utgår från könsidentitet och sexuell läggning kommer en definition 

av identitetstermen att presenteras. Vidare kommer olika aspekter av kön och 

könsöverskridande identiteter samt sexualitet att skildras. Därefter kommer presenteras en 

kort insikt i skolans värdegrund och avslutande en begreppslista över de centrala begrepp som 

används genomgående i studien.  

 

2.1   Identitet  

Identitet är ett begrepp som inom sociologi och beteendevetenskap används synonymt med 

självbild och beskriver hur individen uppfattar sig själv. Sociologen Antony Giddens 

beskriver att individer idag har en så kallad reflexiv identitet, vilket betyder att individen inte 

föds med en bestämd identitet, utan att identiteten skapas av interaktion med andra 

människor.6 Identiteten påverkas således av den kulturella och sociala miljö som individen 

föds in i och växer upp inom. Genom interaktion med rådande omgivning påverkas individens 

personlighet och det är genom socialisation som identiteten, individens individualitet och 

förmåga att handla och tänka självständigt utvecklas.7  

 

Enligt Giddens är kön, sexuell läggning, etnicitet och samhällsklass de viktigaste och mest 

särskiljande dragen och egenskaper för individens identitet, men också för en specifik grupp.8 

Inom sociologin talar därför forskare och sociologer idag om två typer av identitet: social 

identitet och personlig identitet. Den sociala identiteten är de egenskaper som omgivningen 

tillskriver individen. Dessa egenskaper behöver inte vara individuella kännetecken, utan 

individen kan ha multipla sociala identiteter så som nationalitet och religionstillhörighet. Den 

personliga identiteten handlar om den utvecklingsprocess, genom vilken individen definierar 

sig själv som unik inom den sociala identiteten. Genom samspel med omgivningen formas 

och skapas individens egna uppfattning om sig själv, och det är genom detta samspel med 

rådande omgivning som individens personlighet skapas.9 

 

 

                                                 
6 Giddens 1991: 54.  
7 Giddens 2003: 43.  
8 Giddens 2003: 556.  
9 Giddens 2003: 43-45.  
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2.2   Kön och sexualitet  

Kön är den biologiska konstruktion som omger den anatomiska, fysiologiska, genetiska och 

hormonella variationen som finns i alla levande arter och i vardagligt tal används kön för att 

beskriva olika biologiska skillnader mellan människor.10 Forskare har dock konstaterat att kön 

inte längre uteslutande betraktas i termer av biologi och naturvetenskap, utan även som något 

socialt och/eller mentalt eftersom det finns en mängd sociala faktorer som idag är kopplade 

till kön.11 Därför har forskare och beteendevetare fastställt fyra olika aspekter av kön: 

biologiskt kön, juridiskt kön, socialt kön och mentalt kön. Individens biologiska kön utgörs av 

vilka könskaraktäristiska drag en person har. Forskare talar då om vilka yttre och inre 

könsorgan individen har och vilka framträdande könsmarkörer individen har. Juridiskt kön 

bestäms efter vilket biologiskt kön individen har tilldelats vid födseln.12 I Sverige finns det två 

juridiska kön, man och kvinna, och är det kön som registreras i folkbokföring, pass och 

legitimation.13  

 

En individs sociala kön är den aspekt som omgivningen först kommer i kontakt med. Det 

sociala könet, också kallat könsuttryck, består både av ting individen kan välja själv, 

exempelvis kläder, frisyrer och smink, och av sådant som kan vara mer problematiskt att 

styra, exempelvis hur ens röst låter eller vilken kroppsbyggnad individen har. Hur 

omgivningen uppfattar individens sociala kön tenderar att ha stor betydelse för hur individen 

blir bemött i det sociala rummet, då det i alla kulturer och samhällen finns starka normer för 

hur individen ska se ut i förhållande till kön. Det finns många individer som inte kan ge 

uttryck för sin könsidentitet eftersom de riskerar negativa konsekvenser om deras könsuttryck 

inte följer den rådande normen.14 Mentalt kön, eller könsidentitet, anses vara den viktigaste 

aspekten av kön och är det kön som individen själv anser sig inneha eller vara. Det finns ett 

mångtal av olika könsidentiteter, varav kvinnligt och manligt kön som är den könsidentitet 

flest individer identifierar sig med. Individen kan också identifiera sig som mitt emellan eller 

bortom kvinnligt och manligt kön, eller inte alls i termer av kön. Dessa individer tenderar att 

identifiera sig som icke-binär eller non-gender, ett begrepp som innebär att man inte följer 

den tvåkönsnorm som finns i samhället.15  

                                                 
10 Johnson & Repta 2012: 19.  
11 Boschini, Muren & Persson 2013: 37.  
12 Gäredal & Hård 2016: 168.  
13 RFSU 2014.  
14 Gäredal & Hård 2016: 169.  
15 Gäredal & Hård 2016: 169.  
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Under senare tid har forskare konstaterat att även sexualitet inte längre är ett ämne enbart för 

naturorienterande vetenskapsområden, utan går att knyta till många olika vetenskapliga 

discipliner eftersom sexualitet går att betrakta som en produkt av sociala konstruktioner, 

vilket innebär att sexualitet formas via socialiseringsprocesser och sexualiseringsprocesser 

under uppväxten. Det omgivande samhället och kultur som individen växer upp i hävdas vara 

avgörande för vilka sexuella uttryck som anses vara acceptabla och inte.16 Exempel på 

faktorer som kan vara avgörande för vad som kan anses vara acceptabelt eller inte kan explicit 

vara olika lagstiftningar eller implicit genom normer och regler för och av samhället som 

helhet. 17 David Harpelin, professor och teolog, hänvisar i sin artikel till Michel Foucault som 

menade på att sexualiteten inte är ett naturligt faktum eller ett orörligt element i den 

mänskliga subjektiviteten, utan en uppsättning av olika alster som produceras i kroppen, av 

beteenden och sociala relationer.18 Lena Roos, universitetslektor vid Uppsala Universitet, 

hänvisar också till Foucault som även hävdade att sexualitet som begrepp inte existerat före 

modern tid, utan bestod tidigare av flera olika element som sorterades in under lagstiftningar 

berörande äktenskap, renhetslagar, egendomsrätt och genusroller. Det är först i modern tid 

som sexualitet placeras in i en separat kategori.19 

 

2.3   Den svenska skolans värdegrund  

Skolans värdegrund är de grundläggande normer och värderingar som alla skolor, med 

personal, skall förmedla till barn och elever som skolas inom det svenska skolväsendet. 

Värdegrunden baseras på Skollagens bestämmelser om att den svenska skolan ska organiseras 

i överensstämmelse med de demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Den grundläggande och ledande principen i värdegrunden är alla människors lika värde, ett 

värde som alla skolors organisation, innehåll och arbetssätt ska vila på.20 En annan viktig 

princip i värdegrunden är att olikheter inte ska upplevas som en belastning eller börda, utan 

som en tillgång eftersom olikheter har betydelse för goda lärandemiljöer och för det 

demokratiska uppdraget. I den likvärdiga skolan ska alla elever ha samma tillgång till en trygg 

                                                 
16 Löfgren-Mårtensson 2016: 116. 
17 Löfgren-Mårtensson 2016: 116.  
18 Halperin 1989: 416. 
19 Roos 2016: 93. 
20 Skolverket 2013b: 24.  
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och god utbildning oberoende ens sociala, geografiska eller ekonomiska bakgrund. Elever får 

inte heller diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller sexuell läggning.21 

 

I den jämställda och likvärdiga skolan ska detta förhållningssätt gestaltas av alla som arbetar 

inom skolväsendet eftersom det påverkar elevers lärande på verksamhetsnivå.22 Därför 

understryker värdegrunden att skola och personal implementerar ett normkritiskt 

förhållningssätt i all skolverksamhet.23 Synliggörande av normer är en central del av skolans 

likabehandlingsarbete då normer i regel är grunden till att diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling uppstår i dagens samhälle, samt är oftast kopplade till olika 

maktrelationer gällande de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, 

sexuell läggning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning samt 

ålder.24 I det svenska samhället finns det normer som är fördelaktiga för vissa grupper av 

människor, på bekostnad av andra människor. Därför är kunskap om normer och värdens 

uttryck och tillämpning i samhället essentiell för ett medvetet och reflekterat 

värdegrundsarbete.25  

 

2.4   Centrala begrepp för studien 

o Biologiskt kön – Det yttre och inre könsorgan en individ har.26  

o Socialt kön – Den sociala könsaspekt som omgivande samhälle kommer i kontakt med. 

Benämns även som könsuttryck.27 

o Mentalt kön / Könsidentitet – Det kön som individen själv anses ha.28 

o Cis / Cisperson – En person vart biologiska och sociala kön stämmer överens med 

individens mentala kön/könsidentitet.29 

o Trans / Transperson – Paraplybegrepp för de individer som bryter mot rådande samhällets 

normer och föreställningar om kön och könsidentitet. I generella termer innefattar termer 

                                                 
21 Skolverket 2013b: 34. 
22 Skolverket 2013b: 24. 
23 Skolverket 2013b: 26.  
24 Skolverket 2013b: 26, MUCF.se 2015: 12.  
25 Skolverket 2013b: 28.  
26 Gäredal & Hård 2016: 168. 
27 Gäredal & Hård 2016: 169. 
28 Gäredal & Hård 2016: 169. 
29 RFSL ungdom 2018.  
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de individer vars mentala kön/könsidentitet inte stämmer överens med individens 

biologiska och sociala kön.30 

o Icke-binär / Non-gender – De individer som identifierar sig med både kvinnligt och 

manligt kön eller mellan kvinnligt och manligt kön. Begreppet beskriver även de individer 

som inte identifierar sig i termer av kön.31 I denna studies resultat och analys ingår icke-

binär som begrepp i trans-begreppet. 

o Genus – Begrepp inom samhällsvetenskaplig forskning för att förstå och förklara 

föreställningar, normer och idéer om kön som formar kvinnor och mäns sociala 

beteenden. Används synonymt med socialt kön.32 

o Sexuell läggning – Det kön som individen känner sexuell och emotionell attraktion av. I 

denna studie har sexuell läggning avgränsats till heterosexualitet, homosexualitet och 

bisexualitet. 33 

o Etnicitet – Individens tillhörighet till en specifik folkgrupp eller etnisk grupp. Etnicitet är 

ofta kopplad historisk och kulturell tillhörighet.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 RFSL ungdom 2018. 
31 Gäredal & Hård 2016: 169. 
32 Nationalencyklopedin u.å. 
33 Nationalencyklopedin u.å.  
34 Nationalencyklopedin u.å. 
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3. Problemformulering och forskningsfrågor  

3.1   Problemformulering  

Av egen erfarenhet och uppfattning är könsidentiteter och sexuell läggning, och normer kring 

dessa, en infallsvinkel inom samhällskunskapsämnet som ”glömts bort”, både i planering och 

genomförandet av undervisning, men också i de läromedel som producerats för konsumtion 

inom skolämnet. Detta kan dels bero på det breda tolkningsutrymmet 

samhällskunskapsämnets syfte har, och dels att det är ett tema som inte anses tillhöra ämnet. 

Som blivande lärare i samhällskunskap, vars syfte är att eleverna breddar, fördjupar och 

utvecklar kunskaper i frågor om makt, jämställdhet och mänskliga rättigheter, är det av 

intresse att undersöka hur läromedel skildrar olika könsidentiteter och sexuella läggningar.35 

Dels för att jag personligen anser att det är ett underrepresenterat tema i 

samhällskunskapsundervisning och i läromedel, baserat på tidigare verksamhetsförlagd 

utbildning, men också för att könsidentitet och sexuell läggning idag är ett aktuellt och 

omdebatterat ämne i dagens ungdomsdiskurs.  

 

3.2   Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att, genom en kvalitativ innehållsanalys av läromedel, undersöka 

hur läromedel för samhällskunskap för gymnasieskolan skildrar köns- och könsöverskridande 

identitet samt sexuella läggningar, som begränsats till hetero-, homo- och bisexualitet. Vidare 

syftar denna studie till att, utifrån ett queerteorietiskt ramverk, undersöka vilket utrymme 

normer om sexualitet och kön får i samtliga läromedel. För att besvara studiens syfte har 

följande forskningsfrågor ställts:  

• Hur definieras identitet i läromedlen? 

• Hur skildras och framställs kön och sexuella läggningar i respektive läromedel?  

• Vilka likheter och skillnader kan urskiljas i läromedlens skildring av könsidentiteter 

och sexuella läggningar, samt normer kopplade till dessa?  

 

 

 

 

 

                                                 
35 Skolverket 2013a.  
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4. Teori  

I detta avsnitt redogörs för de teoretiska ramverk som utgör grunden för den innehållsanalys 

som denna studie bygger på. Valda teorier är queerteori och normkritisk pedagogik.  

 

4.1   Queerteoretiskt ramverk 

Queer är ett utsträckt begrepp som används i olika sammanhang och betyder allt från konstig 

och annorlunda till pervers eller sexuellt avvikande. Begreppet kan användas för att beteckna 

former av sexuell aktivism samt för en kritisk teori om sexualitet, identitet och normalitet. I 

samhällsvetenskapliga termer används begreppet för de individer som faller utanför rådande 

samhällsnormer, och i termer av sexualitet och könsidentitet används begreppet för homo- och 

bisexuella samt för transpersoner.36 Det queerbegrepp som existerar idag kommer från den 

politiska homo- och feministrörelsen som inleddes under 1950- och 60-talet, som 

inledningsvis drev frågor om homosexuellas rättigheter i ett samhälle som präglades av både 

juridisk och åsiktsmässig diskriminering av alla som överskred de rådande sexuella normerna. 

Under 1970-talet förändrades homorörelsen från försiktig aktivism till militants, och 

benämningen homorörelsen ersattes med gay- och lesbiska rörelsen. Medan homorörelsen 

hade propagerat för assimilation i samhället, ville gay- och lesbiska rörelsen enas kring en 

stolthet över en homosexuell identitet som offentlig och social angelägenhet istället för en 

privat.37 Övergången till queerrörelsen går via det uppvaknande många homosexuella 

personer fick när institutioner i samhället tog avstånd från att hjälpa de individer som 

drabbades av HIV/AIDS under 80-talet. Termen queer, som tidigare använts för att förtrycka 

homosexuella, applicerades på rörelsen eftersom de riktade ett fokus mot och ifrågasatte 

normalitet.38 

 

4.1.1 Heteronormativitet  

Queerteorin är ingen enhetlig teoribildning, utan kan förstås som olika perspektiv på hur 

identitet, kultur och samhälle samverkar. Gemensamt för teorin är att den problematiserar och 

ifrågasätter sexuell identitet och läggning, främst heterosexualitet och heteronormen.39 

Heteronormen, även kallad heteronormativitet, är normen att den heterosexuella läggningen 

eller relationen, det vill säga sexuella aktiviteter eller lust mellan en man och en kvinna, är 

                                                 
36 Ambjörnsson 2016: 125.  
37 Ambjörnsson 2016: 125.  
38 Ambjörnsson 2016: 126.  
39 Ambjörnsson 2016: 126, Nationalencyklopedin 2018.  
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den normala och givna sexualiteten i ett samhälle. Normen beskriver hur institutioner, lagar, 

samhällsstrukturer och sociala relationer upprätthåller heterosexualiteten som det enhetliga 

och naturliga sättet att leva. Heteronormen resulterar i att alla andra sexuella läggningar 

betraktas som onormala.40 Ur ett historiskt perspektiv har religiösa traditioner tenderat att 

formulera föreställningar för samhällets normer om sexualitet, varav normen har varit den 

sexualitet som utövats inom det heterosexuella äktenskapet, då det tidigare låg en stark 

tonvikt i att en sexuell relation skulle leda till barn. All annan syn på sexualitet har därför 

uppfattats som problematiska, perversa och orena, och kan vara en bidragande orsak till 

motståndet mot samkönade relationer. 41 Ett tydligt exempel på hur stark heteronormen har 

varit i det svenska samhället, och i vissa avseenden fortfarande, är att studera vår egen 

rättshistoria. Fram tills 1944 var homosexualitet och homosexuella relationer kriminaliserat 

och därmed straffbart. Därefter sjukdomsklassificerades homosexualitet då det fanns en bred 

uppfattning om att homosexuella personer led av någon psykisk sjukdom eller anomali. Drygt 

15 år senare, 1979, ströks homosexualitet ur Socialstyrelsens sjukdomsklassifikation och så 

sent som 1987 skrevs diskriminering av homosexuella in i brottsbalken.42 

 

4.1.2 Tvåkönsnormen och cisnormen 

Förutom heteronormativitet, och uppdelningen mellan hetero- och homosexualitet, finns det 

ytterligare en viktig beståndsdel i queerteorin – uppdelningen mellan man och kvinna. 

Däremot är det inte alla kvinnor och män som ryms inom heteronormen eftersom det krävs en 

kropp som kategoriseras som kvinna eller man. Individen måste också uppträda enligt de 

normativa förväntningarna för könet och representera ”rätt” sorts sexualitet, 

heterosexualitet.43 Heteronormen går därför att koppla ihop med tvåkönsnormen, vilket utgår 

från att det enbart finns två kön, ett kvinnligt och ett manligt kön, och att dessa är olika 

varandra men ska attrahera varandra. Normen grundas i tanken av biologiska kön, det vill 

säga det fysiska könsorgan som sitter på kroppen, och att alla som har en penis är män och 

alla med en vagina är kvinnor.44 Tvåkönsnormen går vidare att koppla till cisnormen, en norm 

som utgår från att alla individer naturligt identifierar sig med det kön som individen fått 

                                                 
40 Ambjörnsson 2016: 126, Nationalencyklopedin 2018. 
41 Roos 2016: 93-94. 
42 Ambjörnsson 2016: 128, Nationalencyklopedin 2018.  
43 Ambjörnsson 2016: 127.  
44 SRHR.se 2017.  
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tilldelat vid födseln.45 En cisperson definieras som en person som följer de normativa 

förväntningar för det kön personen har. Förenklat innebär det att personen fått ”rätt” kön 

tilldelat vid födseln och följer därför de normer för hur en kvinna eller man ska se ut och bete 

sig.46 Cisnormen synliggörs i flera sammanhang i samhället, exempelvis att offentliga 

toaletter och omklädningsrum oftast enbart har två valbara alternativ, ett alternativ för kvinnor 

och ett alternativ för män.47 Individer som inte följer cisnormen eller identifierar sig som 

cisperson definieras som trans. Trans används som en paraplybeteckning för flera olika 

könsidentiteter, och innebär att individens mentala- eller sociala kön inte stämmer överens 

med de normativa förväntningar som finns om och för kön, det vill säga stämmer inte 

individens biologiska och juridiska kön överens med individens könsidentitet eller 

könsuttryck.48 Som transperson kan individen vara icke-binär eller nongender, vilket innebär 

att individen varken identifierar sig som kvinna eller man, eller kanske inte vill identifiera sig 

i termer av kön. Transpersonen kan också vara transsexuell vilket innebär att individen vill 

eller har korrigerat sin kropp och därmed bytt biologiskt och juridiskt kön, eller transvestit, 

där individen väljer att använda andra kläder och attribut än vad som är normativt accepterat 

för individens biologiska kön.49  

 

4.1.3 Queerteori och makt  

Queerteorins centrala utgångspunkt i heteronormativitet, hur den fungerar och upprätthåller 

normer om kön och sexualitet, kan också användas för att reflektera mer allmänt om 

normalitet, processer och makt. Att undersöka vad som betraktas som normalt förutsätter att 

det finns något som betraktas som onormalt. Därför används även teorin för att analysera hur 

maktordningar skapas genom att något betraktas som normalt, respektive avvikande. I 

normkritisk ansats visar queerteorin hur heteronormativitet understödjs av andra 

maktstrukturer, exempelvis att det i vissa kulturer fortfarande anses som ”opassande” och 

gränsöverskridande att ha en relation med någon av annan hudfärg eller annan 

klassbakgrund.50  

 

 

                                                 
45 SRHR.se 2017.  
46 Gäredal & Hård 2016: 173. 
47 Nationella sekretariatet för genusforskning 2018.  
48 Gäredal & Hård 2016: 173, Ambjörnsson 2016: 127.  
49 RFSL 2017.  
50 Ambjörnsson 2016: 131.  
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4.2   Normkritisk pedagogik  

Det finns ett antal olika normkritiska perspektiv med rötter i det queerteoretiska ramverket. I 

queerpedagogik ligger utgångspunkten i att undersöka vad normer om kön och sexualitet kan 

betyda i undervisningskontext inom olika skolämnen. Det kan handla om att lärare i 

undervisningssyfte, vid diskussion om kärlek och normer, visar filmen ”The Danish Girl” 

eller ”Brokeback Mountain” för att sedan öppet diskutera vilka privilegier en specifik 

normposition ger.51  

 

Vidare har queerteorin och queerpedagogiken lagt grund för etablerandet av den normkritiska 

pedagogiken, vilket kan beskrivas som det grundläggande och aktiva arbetet mot kränkande 

behandling, förtryck, diskriminering och marginalisering, vars syfte är att belysa, ifrågasätta 

och förändra de normer som skapar olikheter.52 Normkritiskt pedagogik är därför den centrala 

utgångspunkten i de processer där normer skapar och upprätthåller en hierarkisk skillnad 

mellan det ”normala” och det ”avvikande”. På det sättet vänds blicken bort mot de som 

uppfattas som avvikande, till att istället fokusera på hur de avvikande skapas och vilken roll 

individen själv har i skapande och upprätthållandet av normer.53 Det är därför av vikt att själv 

kritiskt resonera hur normer skapas.54 

 

Ledande forskare inom ämnet är Kevin Kumashiro, professor i utbildningsvetenskap, som 

gjort en kritisk granskning av hur utbildningsinstitutioner arbetat normkritiskt för förändring 

och arbete mot förtryck i utbildning och undervisning. Kumashiro har tagit fram fyra ansatser 

som han hävdar att skolor, med personal, tenderar att arbeta efter: utbildning för den andra, 

utbildning om den andra, utbildning som är kritisk till privilegier och utbildning som 

förändrar studenter och samhället. De två första ansatserna synliggör inte de normer som 

skapar avvikande och andragörande av individer, eller förhåller sig kritiskt till de. De två sista 

ansatserna synliggör dessa normer.55 Kumashiro konstaterar att de förändringsstrategier som 

utbildningsinstitutionerna tenderar att vanligast förhålla sig till är de två första ansatserna - 

utbildning om och för de andra.56 

                                                 
51 Bromseth 2010: 26.  
52 Skolverket 2013: 26, Bromseth 2010:  32-34.  
53 Bromseth 2010: 49.  
54 Bromseth 2010: 33.  
55 Bromseth 2010: 34.  
56 Utbildning som är kritiskt till privilegier och andragörande - den tredje ansatsen som, istället för att fokusera 
på och främmandegöra de Andra, lägger fokuset på förtryckande strukturer och normer, och studera de 
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Den första - utbildning för den andra - är de insatser som riktas mot de elever som tillhör en 

marginaliserad grupp och som kan i termer av normer uppfattas som avvikande och uppleva 

diskriminerande behandling.57 ”De andra” avser de personer som traditionellt blir 

marginaliserade och förtryckta på grund av kön, sexualitet, klass och/eller etnicitet.58  En 

insats kan vara stödgrupper eller samtal för HBTQ-elever, varav det viktigaste kravet för de 

som arbetar inom utbildning är att reflektera över vilka marginaliserade grupper som utbildas 

och hur läraren kan stötta dessa.59 Enligt denna ansats hävdas den andra att gynnas genom att 

undervisningen anpassas efter individens speciell behov.60 Den andra ansatsen - utbildning om 

den Andra -  handlar om att läraren ska undervisa om marginaliserade grupper genom att 

exempelvis bjuda in personer som tillhör marginaliserade grupper för att tala om gruppen 

utanför de stereotypa bilder som tenderar att förmedlas i film och övrig media.61 Denna ansats 

fokuserar explicit på en avvikande grupp, och det pedagogiska målet är att försöka skapa en 

empati för den Andra i klassrummet samt öka kunskapen om dessa individer och därigenom 

förebygga kränkning och diskriminering av dessa individer.62 

 

Det finns flera problematiska aspekter på ovanstående ansatser. Främst är det problematiskt 

att urskilja eleverna från varandra, eftersom läraren då befäster att det finns skillnader mellan 

ett ”vi”, det vill säga de som upplevs som normala, och ”de andra”, vilka är de som inte 

upplevs vara de. De andra blir därför undantaget från den rådande normen.63 Det skapas då ett 

toleransperspektiv som innebär att det är av intresse att skapa förståelse och empati för de 

andra. De som då följer normen ska visa tolerans mot de andra, istället för att kritisera de 

normer som gör att de Andra uppfattas som avvikande.64 Det är även problematiskt att inte 

ifrågasätta normerna som befäster att det finns ett ”vi” och ett ”de andra”. En hierarkisk 

                                                 
värdesystem som gör att vissa individer anses ha mer privilegier än andra.  
Utbildning som förändrar studenter och samhället - bygger den förra ansatsen. Betonar betydelsen av 
förändring. Det kan innebära större aktioner för förändring i organisationen, men också vilka ord som läraren 
väljer att använda, säga och betona i undervisningen. (Kumashiro 2002: 50-70).  
57 Kumashiro 2002: 32-33.  
58 Bromseth 2010: 34.  
59 Kumashiro 2002: 32-39.  
60 Bromseth 2010: 34.  
61 Kumashiro 2002: 39-41.  
62 Bromseth 2010: 34.  
63 Bromseth 2010: 35.  
64 Skolverket 2011: 27, Bromseth 2010: 35.  
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fördelning tenderar därför att återskapas, där de andra framställs på ett stigmatiserande sätt.65 

Ett exempel på detta är att kön och sexualitet som upplevs som normativt avvikande, 

exempelvis homosexualitet och olika transidentiteter, tilldelas egna faktarutor i läromedel, 

avskilda från det innehåll som informerar om sexualitet i generella termer. Denna särskiljning 

mellan heterosexualitet/homosexualitet och cisperson/transperson tenderar därför att betraktas 

som olika varandra.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Bromseth 2010: 35.  
66 Bromseth 2010: 40.  
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5. Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer en forskningsöversikt relaterat till studiens ämne att presenteras. Då 

studien utgörs av en läromedelsanalys kommer inledningsvis en redogörelse av tidigare 

läromedelsgranskningar presenteras. Vidare kommer tidigare forskning om könsidentitet och 

sexuell läggning att presenteras och avslutningsvis även tidigare kandidat- och 

examensuppsatser som genomfört läromedelsanalyser inom samma forskningsområde.  

 

5.1   Granskning av läromedel för samhällsorienterade ämnen 

I Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen, vars undersökningssyfte redovisas 

av rapportens rubrik, hävdas det att läromedel är centrala för undervisning i svensk skola 

eftersom läromedel har en stor påverkan på vilket innehåll som ska behandlas i 

undervisningen. De har även betydelse för konkretiseringen av undervisningens mål och för 

att i allmänhet hålla elever sysselsatta. Dock läggs vikten på att läromedlens roll varierar för 

vilket ämne medlet avser. Det konstateras att läromedel har ett större inflytande på 

undervisning i ämnen där innehållets ämnesstoff systematiskt byggs på varandra, främst 

naturorienterande ämnen och matematik, medan läromedel för samhällsorienterade ämnen 

inte har samma inflytande eftersom ämnesstrukturen för dessa ämnen inte är given, utan 

ändras över tid.67 

 

2006 gjorde Skolverket, på uppdrag av regeringen, en granskning av läromedel för grund- och 

gymnasieskolan, av totalt 24 läromedel för samhällskunskap, religionskunskap, historia och 

biologi.68 Studiens syfte var att undersöka hur etniskt tillhörighet, funktionsnedsättningar, 

religion, kön och sexuell läggning gestaltades i texter och bilder i läromedlen. Studiens 

resultat och analys påvisar att män är överrepresenterade i samtliga läromedel, vilket 

motiverats med att kvinnor inte fått samma position som män i samhälleliga och symboliska 

verksamheter.69 Vad anser olika aspekter av kön hävdar Britt-Marie Berge och Göran 

Widding, två av forskarna som genomfört analysen i ämnet, att en lärobok med god kvalité är: 

 

”en lärobok som genomgående gestaltar och förmedlar jämställdhet mellan kvinnor, 

män och transpersoner. Den förebildliga läroboken innehåller vidare genomgående 

inslag som aktivt och medvetet främjar kvinnors, mäns och transpersoners lika 

                                                 
67 Skolverket 2006a: 14.  
68 Skolverket 2006b: 18.  
69 Skolverket 2006b: 31.  
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rättigheter och möjligheter, motverkar traditionella könsmönster samt uppmuntrar 

eleverna att pröva och utveckla sina förmågor och intressen oberoende av 

könstillhörighet”.70 

 

Ann-Sofie Ohlander har tillsammans med DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan, 

tagit fram två rapporter vars syfte var att undersöka hur kvinnor, män och jämställdhet 

skildras i svenska läromedel för historia och samhällskunskap.71 I den första rapporten har 

fyra läromedel och en lärarhandledning för historia granskats. Två av böckerna avser historia 

för grundskolan och de två resterande, inklusive lärarhandledningen, avser för 

gymnasieskolan. Granskningens resultat påvisar att kvinnor ägnas minimalt utrymme i 

läromedlen. Manliga perspektiv och porträtteringar dominerar, och i majoriteten av granskade 

läromedel förekommer kommentarer som uppges som sexistiska.72 

 

I den andra rapporten har Ohlander granskat fyra läromedel för samhällskunskap för både 

grund- och gymnasieskola, samt en lärarhandledning till läromedlet för grundskolan. 

Författaren har granskat i vilken utsträckning läromedlen åskådliggör könsneutrala perspektiv, 

hur jämställdhet mellan könen definieras samt hur kvinnor och män framställs i förhållande 

till varandra. Författaren tar även upp frågan vilket utrymme homosexuellas ställning och 

rättigheter får i läromedlen.73 Rapporten påvisar att samtliga läromedel innehåller flera brister, 

då det endast finns ett fåtal köns- och jämställdhetsaspekter representerade. Det är få rubriker 

och avsnitt som ägnas åt kvinnor och någon konsekvent jämställdhetsdiskussion om kön 

existerar inte. Författaren belyser felaktiga eller osynliggjorda fakta om kvinnor i läromedlen. 

Ett exempel är om avsnitten om politik och demokrati där läromedlen gör en särredovisning 

av när alla män fick rösträtt och när kvinnor fick rösträtt. Ett av läromedlen har där använt 

termer av ”allmän rösträtt för män” respektive ”allmän rösträtt för kvinnor”, vilket författaren 

menar är en problematisk terminologi eftersom begreppet ”allmän” betyder alla, det vill säga 

rösträtt för alla.74 Författaren synliggör även det ojämna antalet nämnda kvinnor respektive 

män i text och bild i böckerna. I den ena boken nämns kvinnliga personer fyra gånger i text 

och bilder och manliga nämns 20 gånger, och i den andra boken nämns kvinnliga personer 11 

                                                 
70 Skolverket 2006b: 32-33.  
71 Ohlander 2010b: 4.  
72 Ohlander 2010a: 7.  
73 Ohlander 2010b: 10. 
74 Ohlander 2010b: 57.  
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gånger i text och bild och män 56 gånger.75 Transpersoner är inte representerade i denna 

jämförelse.  

 

5.2   Forskning om kön- och sexuell identitet   

Ann-Sofie Holm har i sin avhandling observerat och intervjuat elever samt studerat hur kön 

gestaltas och ”görs” i två klasser i årskurs nio. Forskaren utgår från egen hypotes om att kön 

inte är något givet, utan något som konstant skapas och återskapas i relationer mellan 

individer och i förhållande till rådande samhällsnormer.76 I studien ligger fokuset på elevernas 

interaktion med varandra och hur köns- och identitetsskapandet formas baserat på denna, samt 

på lärarnas roll som förmedlare av rådande samhällsnormer om kön och sexualitet. Forskaren 

konstaterar att lärare aktivt, på informell och sarkastisk nivå, tenderar att bidra till att befästa 

stereotypa och heteronormativa bilder av kön och sexualitet i klassrummen.77 Vid diskussion 

av kön och könsskillnader i allmänhet under intervjuer med eleverna, konstaterar forskaren att 

eleverna uppvisar tydliga tankar om uppdelningar mellan könen, då kvinnor och män tillskrivs 

”motsatta” egenskaper. Ändå skiftar uppfattningarna när eleverna pratar om sig själva, och 

utseende, social kompetens och mognad eftersom dessa egenskaper uppfattas som viktiga för 

framgång.78 Dock konstaterar forskaren elevernas markering av sin heterosexualitet och 

könsidentitet vid ämnen som överskrider könsnormerna, exempelvis för killar som färgar 

håret eller för tjejer som idrottar mycket.79 

 

Gemensamt för den tidigare forskning som gjorts om hur kön, sexualitet och normer 

förmedlas och tillämpas i skolverksamhet är att heteronormativitet och tvåkönsnormen är väl 

förankrad i skolans organisation. Tanya McNeill har i sin forskning undersökt hur amerikansk 

skolpolitik främjar heteronormativitet i skolundervisning om vilka normer om sexualitet och 

familj som anses vara lämpliga och ”hälsosamma” för amerikanska elever, vilket resulterar i 

en ambivalens mot HBTQ-personer80 och deras sätt att leva.81 Författaren har analyserat både 

federala och delstatslagar om hur undervisning om sexualitet ska genomföras, där författaren 

synliggör hur offentliga skolor i vissa delstater tenderar att patologisera homosexualitet. 

                                                 
75 Ohlander 2010b: 48, 63.  
76 Holm 2008: 17.  
77 Holm 2008: 110, 202.  
78 Holm 2008: 137f.  
79 Holm 2008: 138.  
80 HBTQ = Homo-, bi- och transsexuella samt queer 
81 McNiell 2013: 826 
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Författaren exemplifierar statliga lagar i Alabama, Arizona, Mississippi, Oklahoma, South 

Carolina och Utah som kräver att undervisning i sexualkunskap porträtterar homosexualitet 

som något negativt. McNeill lyfter delstaten Alabamas delstatslag som hävdar att 

homosexualitet inte är en ”livsstil” som är acceptabel för allmänheten och att ett homosexuellt 

beteende är ett brott enligt delstatens lagar, med hänvisning till delstatens anti-sodomilagar. 

Genom att lagstadga heteronormativitet i skolpolitik och i läroplaner hävdar författaren att 

delstaterna ger upphov till och legitimerar homofobi.82 

 

Vidare har Jón Ingvar Kjaran och Ingólfur Ásgeir Jóhannesson undersökt hur 

institutionaliserad heterosexism och heteronormativitet uppenbarar sig i isländska 

gymnasieskolor och hur HBT-elever83 svarar på dessa uttryck. Studien baseras på sex 

intervjuer med tidigare gymnasieelever med homosexuell, bisexuell och transsexuell läggning 

där heteronormen i skolan och bristande förståelse för HBT-personer diskuterades.84 Samtliga 

elever upplevde att det fanns en institutionaliserad heteronorm på deras gymnasieskolor, men 

upplevde inte någon aktiv fientlighet mot sexuella minoriteter. Institutionaliserad heteronorm 

synliggjordes tydligast i klassrummet, i sociala interaktioner och i läroböcker, och den 

heterosexuella diskursen medförde att de elever som inte överensstämde med heteronormen 

fick känslan av att vara värdelös och utanförskap.85  

 

Pedro Alexandre Costa och Michelle Davies har i sin studie undersökt vilka attityder 

portugisiska ungdomar mellan 15 och 19 år har om transpersoner och andra sexuella 

minoritetsgrupper, mot bakgrunden att denna typ av studie är ett underrepresenterat 

forskningsområde, då tidigare forskning inom ämnet tenderat att endast studera attityder om 

homosexuella kvinnor och män.86 Studiens resultat påvisar att det finns starka negativa 

attityder om transsexuella personer bland respondenterna. I studiens resultats redogörs för ett 

antal transkriberade attityder mot transpersoner, exempelvis att ”a man who dresses as a 

woman is a pervert”, samt att “feminine boys and masculine girls should be cured of their 

problem”.87 De elever som uttryckte negativa attityder och åsikter tenderade även att starkt 

                                                 
82 McNiell 2013: 829, 839.  
83 HBT = Homo-, Bi- och transsexuella 
84 Kjaran & Jóhannesson 2013: 351, 356 
85 Kjaran & Jóhannesson 2013: 365  
86 Costa & Davies 2012: 1424f. 
87 Costa & Davies 2012: 1432.  
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bibehålla traditionella könsnormer. Resultatet påvisar också att det var fler killar som hade 

negativa attityder mot transpersoner och homosexuella än vad flickorna hade.88 Forskarna 

lyfter att dessa attityder inte enbart är unikt för gymnasieelever i Portugal, utan förkommer i 

hela västvärlden, och att dessa negativa attityder främjar en otrygg atmosfär för de individer 

med könsspecifika beteenden.89 

 

5.3   Kandidat- och examensuppsatser om kön och sexualitet.  

Det finns tidigare kandidat- och examensuppsatser som genomfört läromedelsanalyser av hur 

kön och sexualitet skildras i läromedel med utgångspunkt ur ett queerteoretiskt ramverk. Då 

kön och sexualitet även är ett givet ämne inom biologi- och naturkunskapsämnet, är det flera 

studenter som studerat och analyserat kön och sexualitet i läromedel i respektive ämne. Anna 

Hessel urskiljer en tydlig heteronorm i sin läromedelsanalys av biologiläromedel för 

grundskolan, och påvisar i sitt resultat att läromedlen utgörs av en stark cisnorm och att 

läromedlen konsekvent osynliggör transidentiteter.90 I läromedel för biologi för grundskolans 

senare år konstaterar Susanne Andersson, Kajsa Burge och Johanna Söderhagen i sin 

läromedelsanalys att analyserade läromedel lyfter transbegreppet och transsexualitet, men 

med bristande, och även felaktiga beskrivningar då läromedlen beskriver endast transsexuellas 

strävan att gå från det ena binära könet till det andra, men lyfter inte den icke-binära 

könsidentiteten.91 

 

Analyser av läromedel för samhällskunskap tenderar att visa liknande perspektiv på kön och 

sexualitet som de läromedel som avser biologiämnet. I en läromedelsanalys av Terése 

Engman, Helene Eriksson och Karin Eriksson visar studiens resultat på att transpersoner inte 

lyfts fram i läromedel för grundskolans samhällskunskapsläromedel.92 Sofia Lucas, som 

genomfört en läromedelsanalys av både läromedel för samhällskunskap och biologi, 

konstaterar att transpersoner explicit underrepresenteras i läromedel, och kritiskt 

problematiserar detta genom att hävda att läromedlen inte uppfyller de informativa uppdrag 

eftersom de exkluderar olika aspekter av könsidentitet.93 

 

                                                 
88 Costa & Davies 2012: 1424.  
89 Costa & Davies 2014: 1439.  
90 Hessel 2015: 39 
91 Andersson, Burge & Söderhagen 2013: 34-35.  
92 Engman, Eriksson & Eriksson 2014: 28.  
93 Lucas 2016: 31.  
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6. Metod  

I detta avsnitt presenteras den metod som använts för att genomföra studien. Vidare 

presenteras de material som analyserats, vilka urval och avgränsningar som gjorts samt en 

insikt i analysprocessen. 

 

6.1   Kvalitativ läromedelsanalys 

Denna studie bygger på en läromedelsanalys av tre läromedel för samhällskunskap för 

gymnasieskolan, med kvalitativ innehållsanalys som vald metod. Syftet med en kvalitativ 

innehållsanalys är att på ett systematiskt sätt beskriva meningen i det insamlade materialet 

som främst utgörs av skriftlig, muntlig eller bildlig data.94 Målet med en kvalitativ 

innehållsanalys är att studera det enskilda och utmärkande i en text och inte texten som helhet 

som en kvantitativ innehållsanalys kräver.95 Kvantitativa innehållsanalyser används främst för 

att kvantifiera, det vill säga räkna eller mäta, begrepp och företeelser i olika texter exempelvis 

tidningsartiklar, religiösa urkunder eller politiska manifest. 96 Till skillnad från en kvantitativ 

innehållsanalys, syftar en kvalitativ innehållsanalys inte till att mäta eller räkna företeelser i 

texter.97 Med denna metod läses texter mer noggrant för att kunna analysera både det 

manifesta och latenta innehållet, det vill säga det som explicit uttryck i texten och det innehåll 

som kan uppfattas som implicit, samt även i vilket sammanhang texten existerar. Då studien 

syftar till att undersöka vilket utrymme könsidentiteter och sexuell läggning får i samtliga 

läromedel är det av intresse att komma åt textens syfte och det innehåll som textens producent 

vill förmedla.98 

 

6.2   Analysverktyg och avgränsningar 

Som jag nämnde ovan ligger tyngdpunkten i en kvalitativ innehållsanalys i de centrala delar 

som utgör materialet.99 För denna typ av innehållsanalys är det därför studiens syfte och 

forskningsfrågor som utgör grunden för vad som ska granskas och analyseras.100 Oberoende 

vilken typ innehållsanalys som ligger till grund för studien, måste forskaren i ett tidigt skede 

                                                 
94 Schreier 2012: 3.  
95 Nilsson 2010: 119.  
96 Bergström & Boréus 2012: 50.   
97 Bergström & Boréus 2012: 50.  
98 Esaiasson 2007: 237. 
99 Esaiasson 2007: 210.  
100 Schreier 2012: 4.  
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samla in och avgränsa material.101 Därför studerades alla läromedel inledningsvis i sin helhet 

för att få en förståelse och insikt i läromedlets struktur och se över vilka delar i innehållet som 

är mest relevant för granskning och analys, för att sedan avgränsa inläsningen till de kapitel 

som varit centrala för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor.102  

 

I en kvalitativ innehållsanalys omfattas någon typ av sökning efter det som forskaren vill 

analysera i materialet.103 Därför har studiens analys baserats på ett teoretiskt analysverktyg 

som grundas i denna studies teoretiska ramverk. Genom att tillämpa en teoretisk ram i 

innehållsanalys kan materialet beskrivas på ett systematiskt sätt genom att tillskriva olika 

delar i textens kategorier.104 Jag har valt att använda mig av en så kallad konceptdriven 

analysram, vilket innebär att de huvudkategorier och subkategorier som formuleras i analysen 

bestäms på förhand, eftersom de grundar sig i den teoretiska utgångspunkten av arbetet, men 

också på logiska resonemang.105 Då denna studie byggs på queerteori har analysramen utgått 

från de begrepp och termer i det queerteoretiska perspektivet för att kunna analysera 

läromedlens innehåll. Konkret innebär detta att jag har sökt efter begrepp och förklaringar i 

läromedlens innehåll som går att koppla ihop med de begrepp som inkluderas i queerteorin 

och normkritisk teori, och som sedan granskats och analyserats med det teoretiska ramverket.  

 

Det går därför att konstatera att studiens metod har en deduktiv forskningsansats, vilket 

betyder innebär att studiens teoretiska ramverk ligger som grund för det som ska granskas och 

analyseras i materialet.106 I en deduktiv ansats utgår forskaren från en teori eller modell som 

kan förklara det objekt eller fenomen som studeras, därmed skapas och formas studiens 

resultat efter det som forskaren, med stöd i vald teori, söker svar på i det empiriska material 

som studien bygger på.107 Det går också att argumentera för att studien har en abduktiv 

forskningsansats, vilket innebär en blandning av deduktiv och induktiv ansats och att den 

förser vald metod med nya moment och tillägg under studiens genomförande. Detta för att 

                                                 
101 Bergström & Boréus 2012: 54.  
102 Schreier 2012: 7.  
103 Bryman 2011: 505.  
104 Schreier 2012: 58.  
105 Schreier 2012: 84.  
106 Bryman 2011: 26.  
107 Alvesson & Sköldberg 1994: 41, Bryman 2011a: 28.  
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utveckla och förfina teorin så att den bättre ska passa in på det empiriska material som studien 

baserar på.108  

 

6.3   Presentation av material och urval  

Det material som granskats och analyserat är tre läromedel för samhällskunskap 1b för 

gymnasieskolan. Två av läromedlen är i tryckt form och ett är i digital form. Val av läromedel 

för analys har skett genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att forskaren väljer material 

som ligger nära till hands och finns tillgängliga för forskaren att välja.109 Istället för att 

granska alla läromedel som finns på marknaden valdes de läromedel som jag tidigare kommit 

i kontakt med under verksamhetsförlagd utbildning. Vidare har inläsningen och analys 

begränsats till ett kapitel i varje bok som behandlar identitet. Samtliga läromedel är aktuella 

för dagens samhälle då alla är utgivna efter 2016. I en kvalitativ innehållsanalys undersöker 

forskaren något som går att bedöma på likvärdiga villkor samt att de går att jämföra med 

varandra.110 Därför har tre läromedel, med inriktning mot samhällskunskap 1B, 100 poäng, 

granskats och analyserats. Nedan presenteras samtliga läromedel efter utgivet årtal, där det 

äldsta presenteras först och det senaste sist.  

 

6.3.1 Samhällskunskap 1B (andra upplagan) 

Samhällskunskap 1B är ett tryckt läromedel, utgivet 2016 av NA Förlag, och skriven av Johan 

Eriksson, Peggy Thornström och Jenny Kesselfors. Boken består av 11 kapitel samt ett 

referens- och sakregister, där samhällskunskapsämnets alla kunskapsområden finns 

presenterade, samtliga kapitel fristående från varandra. Den fakta som presenterats i kapitlet 

sammanfattas i slutet med kontrollfrågor och nyckelord. Förutom faktakunskaper innehåller 

varje kapitel instuderings- och diskussionsfrågor samt två till tre ”uppdrag” som kräver större 

krav på källkritiskt förhållningssätt och analysförmåga av eleverna.  

 

Det kapitel som analyserats heter ”Individ och samhälle” och innefattar 22 sidor. För denna 

studie var 5 sidor relevanta och det är dessa som har granskats och analyserats.  

 

 

 

                                                 
108 Alvesson & Sköldberg 1994: 55-56.  
109 Bryman 2011: 194.  
110 Esaiasson 2007: 223.  
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6.3.2 Forum Samhällskunskap 123 (tredje upplagan) 

Forum samhällskunskap 123 är det andra tryckta läromedlet, som går att applicera på samtliga 

samhällskunskapskurser på gymnasienivå. Boken är skriven av Krister Brolin och Lars 

Nohagen och utgivet 2017 av Sanoma Utbildning. Boken är indelad i fem kapitel, exklusive 

inledning och register samt bildförteckning, varpå kapitlen är indelade i olika underavsnitt 

som alla avslutas med en sammanfattning och ett antal uppgifter.  

 

Det kapitel som analyserats heter ”Identitet och kultur” och innefattar totalt 34 sidor. För 

denna studie var 11 sidor relevanta och det är dessa som har granskats och analyserats.  

 

6.3.3 Digilär.se – Samhällskunskap 1, 100 poäng 

Digilär är ett digitalt läromedel som är en del av Natur och Kultur Förlag. Företaget profilerar 

sig som det enda digitala läromedel som helt ersätter ett tryckt läromedel och för gymnasiet 

finns det 35 läromedel för 16 olika ämnen.111 I samhällskunskap finns det sammanlagt fyra 

läromedel, ett för respektive kurs. I läromedlet för samhällskunskap 1B finns 11 

arbetsområden med ett antal underkapitel inom varje arbetsområde. Utöver läromedlet 

innefattar tjänsten ett rikt bibliotek med extramaterial och uppgifter. För att fånga elevernas 

uppmärksamhet omfattar läromedlet bilder, filmer, kartor och interaktiva uppgifter, vilket 

företaget menar fångar elevernas uppmärksamhet.112  

 

Det kapitel som analyserats heter ”Vad är min identitet?” och innefattar totalt 15 sidor, 

exklusivt bilder. För denna studie var 6 sidor relevanta och det är dessa som har granskats och 

analyserats. 

 

6.4   Validitet och reliabilitet  

Ett centralt kriterium för en lyckad innehållsanalys är måttet av validitet, vilket innebär att 

studiens resultat och de slutsatser som genererats i analysen hänger ihop och att studien 

verkligen studerar det som syftet säger att studien ska undersöka.113 I kvantitativ forskning går 

det att testa validiteten genom att göra om studien för att se om resultatet blir identiskt. Dock 

finns det flera svårigheter i kvalitativ forskning eftersom det är svårare att bedöma validiteten 

                                                 
111 Digilär.se 2018. 
112 Digilär.se 2018.  
113 Bryman 2011: 50.  
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med samma kriterier som i kvantitativ forskning. Det finns i huvudsak två anledningar till det. 

Det första är att samtiden konstant förändrar vad som anses vara aktuellt, vilket påverkar 

återskapandet av de sociala inramningar som präglade analysen när den först genomfördes.114 

Läromedel tenderar att förändras och förnyas över tid, då ny forskning för vetenskaperna som 

inkluderas i samhällskunskapsämnet, och den information som anses vara aktuellt för ämnet 

idag kanske inte är lika aktuellt om ett år. Den andra anledningen är att forskaren sällan 

skildrar och tolkar samma material likt någon annan, vilket gör det nästintill omöjligt för en 

annan forskare att producera samma resultat och slutsatser.115  

 

Reliabilitet i en vetenskaplig studie berör studiens tillförlitlighet och om studien är 

reproducerbar.116 I en kvalitativ studie handlar reliabilitet i generella termer om hur noggrann 

forskaren har varit i alla undersökningens led, samt hur väl forskaren har kunnat eliminera 

eventuella felkällor.117 För att testa en studies reliabilitet jämförs studiens resultat med andra 

studier som är utförda på samma sätt av samma fenomen. Därför är det empiriska idealet att 

ett material eller studie ska kunna bearbetas med samma analysmetod av olika oberoende 

forskare, och där deras resultat ska bli detsamma.118 I en kvantitativ mätning kan flera olika 

oberoende forskare komma fram till samma resultat, med förutsättningen att de mäter samma 

saker i studien. Att mäta en kvalitativ studies reliabilitet är dock inte problemfritt eftersom 

kvalitativa studier ofta är situationsbundna och baserade på ett studieobjekt som inte är 

statiskt eller som samtliga har en generell uppfattning om, vilket resulterar i att resultaten 

alltid kommer att i viss omfattning att variera.119 I de flesta text- och innehållsanalyser är 

tolkningsaspekten en väsentlig reliabilitetsfråga, vilket betyder att, oavsett vilken 

tolkningsstrategi forskaren har, måste inläsningen av texten vara så pass noggrann för det 

syfte som forskaren än har.120  

 

Personligen anses studien ha både god validitet och reliabilitet då granskningen och analysen 

är väl förankrad i vald teoretiskt ramverk samt jämförbart med tidigare forskning. Genom den 

långvariga närvaro och granskning av läromedlen går det att säkerställa en hög grad av 

                                                 
114 Denscombe 2016: 409.  
115 Denscombe 2016: 410. 
116 Bryman 2011: 351f.  
117 Bergström & Boréus 2012: 42. 
118 Bergström & Boréus 2012: 42.  
119 Patel & Davidsson 2011: 106.  
120 Bergström & Boréus 2012: 42.  
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överensstämmelse mellan de teoretiska begrepp och termer som analyserats och det manifesta 

och latenta innehållet i samtliga läromedel.121 Validiteten och reliabiliteten stärks även av att 

det är läromedel som analyserats samt att queerteorin, och dess teoretiska begrepp, är väl 

förankrad i tidigare forskning och i samhället som helhet.  

 

6.5   Metodkritik   

Från de forskare som för kvantitativt inriktad forskning finns ett antal infallsvinklar och 

argument som dessa hävdar gör kvalitativ forskning bristfällig. Bland kvantitativa forskare 

finns de som kritiserar kvalitativ forskning som alltför ”impressionistic”, vilket innebär att 

den kvalitativa forskaren “giving a general view or idea of something instead of particular 

details or facts”.122 Kvalitativ forskning anses också vara för subjektiv, det vill säga att 

forskaren inte har en objektiv bild av vad som är signifikant och viktigt att studera och 

presentera i forskningen samt att forskarens personliga relation till forskningsobjektet 

påverkar studien som helhet.123 Kvantitativa forskare argumenterar också för att kvalitativ 

forskning är för svår att reproducera, och därför uppstår frågan huruvida kvalitativa studier 

kan ha hög validitet och reliabilitet.124 Kvalitativ forskning kan också tolkas som 

generaliserande, eftersom kvalitativ data sällan kan klassas som representativt.125 

 

Det finns även ett flertal kritiska och problematiska aspekter på innehållsanalys som kvalitativ 

forskningsmetod. En innehållsanalys är helt beroende av den data som studeras, vilket betyder 

att analysen blir bara bra om den data som granskats och analyserats är innehållsrik och av 

kvalité. Om innehållet som granskats och analyserats inte är det, avspeglas detta i studiens 

resultat och analys.126 Det är också svårt att fastställa svar på frågor om ”varför” i en 

kvalitativ innehållsanalys, utan den som bedriver forskningen kan enbart spekulera i dessa 

frågor.127 

 

I denna studie har urvalet begränsats till tre läromedel från tre olika förlag. Om andra 

och/eller fler böcker analyserats hade möjligtvis studiens resultat och analys kommit att 

                                                 
121 Bryman 2011: 352.  
122 Cambridge Dictionary (u.å), Bryman 2012: 405.  
123 Bryman 2012: 405.  
124 Bryman 2012: 405.  
125 Bryman 2012: 406.  
126 Bryman 2012: 306.  
127 Bryman 2012: 307.  
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ändras, eftersom ett bredare och djupare resultat kunnat redovisas. Även om studien strävat 

efter att förhålla sig till ett objektivt förhållningssätt, är jag dock medveten om att egen 

förförståelse och kritisk hypotes har påverkat analysen och studiens resultat, vilket medfört att 

ett helt objektivt förhållningssätt varit omöjligt.  
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7. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras. Läromedlens innehåll kommer 

presenteras i tre huvudrubriker: Identitet, Könsidentitet samt Sexuell läggning. Vidare är varje 

kategori uppdelat i ett antal underrubriker, som tagits fram ur läromedlens innehåll. För att 

enklare följa studiens resultat kommer läromedlet Samhällskunskap 1B benämnas som SA 1b 

och Forum Samhällskunskap 123 som Forum 123. Digilär kommer att benämnas vid samma 

namn.  

 

7.1   Identitet  

7.1.1 Vad är identitet? 

SA 1b definierar identitet som ett begrepp som ”handlar om vem du är: dina egenskaper, 

målsättningar, intressen och värderingar”128 Läromedlet beskriver också identitet som ett 

komplicerat pussel, där varje pusselbit tillsammans skapar individens identitet, där bland 

annat kön, ålder, nationalitet och sexualitet ges som exempel. Läromedlet redogör för att 

individens identitet kan skilja sig åt beroende på vem som tillfrågas, eftersom alla uppfattar 

människor olika. Läromedlet lyfter att vänner, familj, arbetsgivare och lärare kan alla har 

olika uppfattningar samma person. Vidare redogör för läromedlet social- och personlig 

identitet som kategorier av identitet:  

 
Alla människor ingår i många olika grupper, och vår relation till dessa grupper bygger 

tillsammans upp vår sociala identitet. Den sociala identiteten handlar alltså om vår 

samhörighet med olika grupper. Du har säkert också en helt egen uppfattning om vem 

du är. Din självbild, eller personliga identitet, är den bild av dig själv som du känner 

är ”sann” – det som verkligen är ”du”, oavsett vad alla andra tycker.129 

 

Forum 123 gör ingen konkret definition av vad identitet är.  Istället redogörs för individens 

personliga identitet och gruppidentitet (social identitet) genom att besvara frågan ”vem är 

du?”: 

Du har också skapat en egen bild av dig själv. Denna självbild är din personliga 

identitet, alltså din upplevelse av att vara någon. Vem är jag? Hur ska du kunna 

besvara denna fråga utan att också placera in dig i ett större sammanhang? 130 

 

                                                 
128 Eriksson, Thornström & Kesselfors 2016: 26.  
129 Eriksson, Thornström & Kesselfors 2016: 26. 
130 Brolin & Nohagen 2017: 50.  
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Vidare redogör för Forum 123 gruppidentitens funktion i relation till andra grupper eller 

identiteter. Här redogör för läromedlet kön, intressen, religiös åskådning, ålder och 

nationalitet som exempel på aspekter av gruppidentiteten, men också ansatser för den 

personliga identiteten.  

 

Du jämför dig hela tiden med andra personer och identifierar dig med grupper du vill tillhöra. 

Detta ger dig en gruppidentitet – en upplevelse av att ingå i en gemenskap – och det kan finnas 

flera. Du kan samtidigt vara kvinna, hiphoppare, muslim, tonåring och svensk.  

 

Digilär definierar identitet som personens självbild av vem individen är samt att individens 

självbild styrs av olika faktorer. Läromedlet belyser även att individens identitet inte är 

statiskt utan att delar av identiteten kommer att förändras över tid och i samband med olika 

händelser. Även detta läromedel belyser att det finns två olika typer av identitet:  

 

En del av din identitet är bara kopplad till dig medan andra delar av din identitet är 

kopplad till en gemensam identitet som tillhör en grupp människor. Det kan vara din 

familj, dina kamrater, en samhällsgrupp, ditt land eller din etniska bakgrund.131 

 

Vidare redogör för läromedlet de aspekter av individens identitet som lyfts och 

problematiseras i innehållet.  

 

Vi kommer att granska hur grupperingar i samhället efter kön, klass, socioekonomiska 

grupp och etnicitet kan påverka både individen, grupper och samhället.132  

 

7.1.2 Kultur, normer och socialisation    

Samtliga läromedel har gjort en redogörelse av hur den kultur som individen lever inom kan 

påverka individens personliga- och sociala/gruppidentitet. I SA 1b används kultur för att 

förklara hur människor inom en viss grupp eller samhälle agerar, tänker och kommunicerar:  

 

Kulturen består av normer, traditioner, tankemönster och språk – ja, allt sådant som 

kan få människor inom en viss grupp människor att känna samhörighet och förståelse 

för varandra.133 

 

                                                 
131 Digilär.se 2018.  
132 Digilär.se 2018.  
133 Eriksson, Thornström & Kesselfors 2016: 30.  
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I detta sammanhang beskrivs normer som oskrivna regler som talar om hur människor i en 

given grupp skall bete sig och uttrycka sig i relation till andra människor, och man lär sig 

kulturens normer genom att ta efter andra människor inom kulturen. Denna lärprocess 

synliggörs i läromedlet som socialisering och beskrivs ha en stor betydelse för hur väl 

individen anpassas till den rådande omgivningen. Det blir därför viktigt för alla individer 

inom gruppen att förhålla sig till kulturens normer.  

 

Oftast blir en person inte medveten om vilka normerna är i gruppen eller i samhället 

förrän någon bryter mot dem. Ju starkare normer det finns inom gruppen och ju 

viktigare gruppen är för dig, desto svårare är det att sticka ut eller gå emot gruppen.134 

 

Forum 123 beskriver att identiteten skapas då vi lär oss efter den kultur individens växer upp 

inom. Läromedlet lägger vikt i att individens identitet påverkas av det arv och den miljö som 

är rådande för givet samhälle, och att exempelvis intelligens, kroppsform eller intressen är ett 

resultat av ett komplext samspel mellan genetiska och kulturella faktorer. Detta kopplas ihop 

med socialisering som i detta läromedel benämns som en påverkansprocess. 

 

Du har alltså blivit den du är genom påverkan från många olika håll. Det har står 

betydelse var du växt upp, vilka dina föräldrar är och vilket kön du har. Allra mest har 

de du lever tillsammans med och dina närmaste vänner påverkat dig att bli den du är. 

135 

 

Normer, i Forum 123, beskrivs som vägvisare i det sociala landskapet och är de regler som 

individen behöver känna till i umgänge med andra människor, både inom och utanför den 

egna gruppen. Normer beskrivs som regler som gör det enklare att leva tillsammans med 

andra människor. Dock lyfts det även fram i läromedlet att normer inte är helt problemfria.  

 

Men normer kan också vara ett hinder i det sociala rummet. Exempel på detta är de 

könsrollsmönster som säger att pojkar ska vara på ett visst sätt och flickor på ett 

annat. Sådana normstrukturer kan låsa fast oss i traditionella roller och leda till att 

sociala orättvisor uppstår.136 

 

                                                 
134 Eriksson, Thornström & Kesselfors 2016: 30. 
135 Brolin & Nohagen 2017: 49.  
136 Brolin & Nohagen 2017: 51.  
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I Digilär beskrivs kulturen som ”limmet” som håller samman en grupp eller ett samhälle, samt 

att det finns olika sorters kulturer som nationella kulturer och speciella kulturer inom vissa 

samhällsgrupper.  

 

Inom sociologin har begreppet kultur en vidare mening där man täcker in andra 

faktorer som utmärker en grupp i samhället eller ett helt samhälle. Det kan vara hur 

man klär sig, vad man arbetar med, vilka seder och traditioner man har, vilket språk 

man talar eller vas som anses vara manligt och kvinnligt.137 

 

Normer beskrivs som de osynliga regler som styr individerna i den givna kulturen. De styr 

vad som anses vara viktigt, värdefullt och vad som är ”fint” och vad som är ”fult”, och för att 

passa in i gruppen eller kulturen måste individen anpassa sig till rådande normer.  

 

Normer kan reglera en speciell livsstil, vara regler om uppförande, uppfostran och 

bildning som i sin tur påverkar individens identitet. Normerna kan ha praktisk 

bakgrund som trafikregler och regler för hur man spelar fotboll medan andra normer 

är direkt kopplade till samhällets kultur.138 

 

7.1.3 Sammanfattande analys  

Det går att konstatera att samtliga läromedel har lagt stor vikt och utrymme i innehållet för att 

göra en så god redogörelse av identitet, kopplat till ett större samhällsperspektiv.  

Samtliga läromedel gör en omfattande och konkret definition av identitetsbegreppet. Alla 

läromedel redogör för också att det finns olika identiteter och deras funktion i relation till 

varandra, samt att alla tolkar individens olika. Det är dock synd att inte sexuell läggning 

presenteras som en viktig aspekt av individens identitet i alla läromedel, som Giddens hävdar 

är en av de viktigaste delarna i individens identitet.139 Forum 123 presenterar förvisso 

sexualitet senare i innehållet, men det hade möjligtvis varit av värde om sexualitet som aspekt 

av identiteten presenterats i samband med redogörelsen av identitetsbegreppet. Det är även 

problematiskt att Digilär inte alls tar upp sexualitet som en aspekt av individens identitet, 

vilket de andra analyserande läromedel gör.  

 

Det är också av värde att samtliga läromedel även lyfter hur kulturella aspekter och 

socialisation kan tänkas påverka individens identitet, eftersom den som konsumerar innehållet 

                                                 
137 Digilär 2018.  
138 Digilär 2018.  
139 Giddens 2003: 556.  



   

 

 32 

får då större förståelse för hur identiteten skapas och präglas över tid. Detta kan i sin tur bidra 

till att elever, eller övriga som konsumerar dessa texter, kritiskt kan fundera över hur rådande 

kultur och uppfostran kan ha påverkat hur eleven uppfattar sig själv. Att kultur vidare kopplas 

ihop med normer gör att individen får förståelse för kulturens påverkan och sätts i ett större 

sammanhang, eftersom samtliga läromedlen lyfter normernas kulturella betydelse och hur 

dessa tenderar att begränsa de individer som inte kan eller vill förhålla sig till kulturens 

normer. 

 

7.2   Könsidentitet  

7.2.1 Manligt och kvinnligt  

I tidigare avsnitt redogjordes för hur människor tenderar att kategorisera in andra människor i 

grupper eller kategorier, baserat på olika gemensamma egenskaper. SA 1b lyfter att dessa 

kategorier i första hand är konstruerade och används för att organisera och strukturera hur 

människor ser på världen. Vidare lyfter SA 1b att alla individer föds med ett biologiskt kön 

men att individens könsidentitet skapas under uppväxten samt genom extern påverkan från 

rådande omgivning. SA 1b redogör för även begreppet genus i samband med könsidentitet, 

där begreppet används för att beskriva individens sociala kön, det vill säga de egenskaper och 

värderingar som förknippas med vad som är typiskt ”manligt” eller ”kvinnligt”.  

 

Vi föds med olika biologiska kön – med vår könsidentitet skapas också genom 

uppfostran och yttre påverkan. Vi lär oss tidigt vilka beteenden som vår omgivning 

uppmuntrar, beroende på om de betraktas oss som pojkar eller kvinnor.140 

 

Likt SA1b lyfter också Digilär att kategorisering av kön också är en social konstruktion. De 

Läromedlet lyfter den tidigare uppfattningen om att en könsuppdelning baserades på de 

naturliga biologiska skillnaderna mellan könen. Läromedlet lyfter även att människor, både 

medvetet och omedvetet ”gör kön”, det vill säga människor konstruerar egenskaper för vad 

som en man eller kvinna förväntas att följa/göra.  

 

Förr var den styrande uppfattningen att det fanns en könsuppdelning som utgick ifrån 

de biologiska skillnaderna som finns mellan män och kvinnor. Den nutida 

samhällsvetenskapliga forskningen är mer intresserad av att se könsrollerna som en 

                                                 
140 Eriksson, Thornström & Kesselfors 2016: 45. 
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social konstruktion. Med det menas att den könsuppdelning som finns är skapad av 

oss människor utifrån våra kulturer och normer.141 

 

Forum 123 lyfter begreppet könsidentitet mer konkret än SA 1b och Digilär. I läromedlet görs 

en tydlig definition av vad könsidentitet är, som beskrivs handla om hur en individ uppfattar 

sig själv i termer av kön. Här synliggörs att en individ kan uppleva sig själv som man, kvinna 

eller att individen kanske inte alls vill koppla ihop sin identitet med ett specifikt kön, eller kön 

alls. Könsidentiteten beskrivs även inte som något statiskt eller givet bestämt, utan att en 

individs könsidentitet kan förändras över tid samt betonar vikten av att det är individen själv 

som bestämmer sin könsidentitet.  

 

Vi människor är inga passiva mottagare av en identitet. Vi är aktörer och blir de vi 

blir i samspel med vår omgivning – vi utvecklas hela tiden. Därför är det viktigt att 

var och en får bestämma sin könsidentitet och utveckla sin sexuella läggning själv. 

Ingen utomstående ska sätta en etikett på någon annan. 142 

 

Forum 123 lyfter fram att i de flesta fall hänger en individs biologiska kön ihop med 

individens egen könsidentitet, men att det finns personer i samhället som inte känner att 

individens könsidentitet stämmer överens med det givna biologiska könet.  

 

Ofta hänger könsidentiteten ihop med det biologiska könet (t.ex. könskromosomer 

och hormoner), med det är inte alltid så. Det finns de som inte känner sig hemma i sin 

kropp eller som växlar mellan att känna sig som man och kvinna.143 

 

Läromedlet lyfter begreppet transperson, som definieras som ett samlingsnamn för de 

individer som inte vill inplacera sig i den traditionella könsuppdelningen man/kvinna. I 

läromedlet redogörs för begreppets latinska ursprung och betyder ”överskrida” eller ”befinna 

sig på olika sidor”.144 Vidare redogörs för de olika könsidentiteter som transbegreppet 

innefattar.  

 

Det kan exempelvis vara en man som tycker om att klä sig i kvinnokläder (transvestit) 

eller den som varken känner sig som kvinna eller man (transgender). Det kan också 

                                                 
141 Digilär 2018.  
142 Brolin & Nohagen 2017: 57.  
143 Brolin & Nohagen 2017: 58.  
144 Brolin & Nohagen 2017: 58.  
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handla om en känsla av att vara född i fel kropp (transsexuell). Varje år byter cirka 50 

svenskar kön. Efter könsbytet väljer många att inte längre kalla sig för 

transsexuella.145 

 

För en vidare förklaring och redogörelse av olika könsidentiteter redogörs för begreppen 

queer och cisperson.  

 

Ibland används uttrycket queer som står för ett annat sätt att se på könsidentitet (och 

sexuell läggning). Ordet queer kommer från engelskans ’annorlunda’. Att vara queer 

innebär ett ifrågasättande av samhällets normer kring kön och sexuell läggning. Den 

som inte är queer eller transperson kan kallas för cisperson. Att vara cis är att ha en 

könsidentitet som stämmer överens med det biologiska, sociala och juridiska kön man 

har. ”Cis” är latin och betyder ’på samma sida’.146 

 

7.2.2 Jämställdhet och jämlikhet  

Gällande kön så läggs ett storts utrymme i samtliga läromedel på att beskriva definitionen av 

jämställdhet och jämlikhet. I SA 1b beskrivs jämställdhet och jämlikhet mellan män och 

kvinnor i förhållande till utbildning, arbetsmarknad och familjeansvar. Här lyfts aspekter att 

kvinnor har en överordnad position än män inom vissa områden, exempelvis att det är fler 

kvinnor som utbildar sig vid högskolor och universitet, samtidigt som det tydligt betonas att 

kvinnor generellt sett har en lägre ställning än män.  

 

Jämställdhet innebär att alla flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter i livet. Men som samhället ser ut i dag är 

män och kvinnor inte jämställda. Mannen är fortfarande överordnad kvinnan inom 

flera olika områden.147 

 

Vidare redogörs för begreppet jämlikhet, som i SA 1b, beskriver alla människors lika värde 

och rättigheter. Här lyfts inte bara lika värde mellan kön, utan även alla grupper i samhället 

ska behandlas lika oavsett kön. Men även detta är något som inte alltid uppfylls.  

 

Biologiska skillnader har länge använts för att styrka och bevara maktordningen 

mellan könen. På grund av kroppsliga skillnader har mannen länge fått stå för det 

                                                 
145 Brolin & Nohagen 2017: 58.  
146 Brolin & Nohagen 2017: 58.  
147 Eriksson, Thornström & Kesselfors 2016: 46.  
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starka och överordnade, medan kvinnan har fått stå för det svaga, omvårdande och 

underordnade.148 

 

Likt SA 1b lyfter också Forum 123 begreppen jämställdhet och jämlikhet.  

 

Med jämställdhet menar att män och kvinnor ska ha samma rättigheter och 

möjligheter inom livets alla områden – såväl i hemmet som i övriga samhället. (…) 

Jämlikhet är ett vidare begrepp som avser rättvisa förhållanden mellan alla individer 

och grupper i samhället. Det utgår ifrån att alla människor har lika värde oavsett kön, 

etnicitet, religion, social tillhörighet med mera.149 

 

Även Digilär lyfter jämställdhetsbegreppet för att förklara hur kvinnor, ur ett historiskt 

perspektiv, mer eller mindre alltid fått en underordnad roll i samhället och där mannen alltid 

varit den styrande. Digilär lyfter även att den historiska utvecklingen har resulterat i att 

kvinnor har fått ett större inflytande och makt inom politiska-, ekonomiska- och religiösa 

institutioner.  

 

Om det råder likställda förhållanden mellan män och kvinnor där det finns samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter att exempelvis kunna utbilda sig, arbeta och 

påverka sitt samhälle, kallas det för att det råder jämställdhet.150 

 

Digilär lägger en stor vikt vid att beskriva hur män och kvinnor tenderar att särbehandlas i 

utbildning, sjukvård och arbetslivet, med betoning på att Sverige räknas som ett av de mest 

jämställda länderna i världen. Läromedlet lyfter att det är ett resultat av att mannen ses som 

normen.  

I vår kultur är fortfarande mannen normen, det normala, medan kvinnor avviker från 

det normala. Inom sjukvården har länge mannen setts som normen. (…) Vissa ord vi 

använder inom samhällsvetenskapen visar tydligt att mannen är normen i samhället. 

Orden slutar alla på med man. Det heter tjänsteman, oavsett kön. Riksdagens 

ordförande heter talman. Om det är en kvinnlig talman säger man fru talman. Vi har 

diskrimineringsombudsman och så vidare. 151 

 

 

                                                 
148 Eriksson, Thornström & Kesselfors 2016: 45, 47.  
149 Brolin & Nohagen 2017. 56. 
150 Digilär.se 2018.  
151 Digilär.se 2018.  
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7.2.3 Sammanfattande analys  

Det går att urskilja en tydlig cisnorm i läromedlen, då det enbart är manlig och kvinnlig 

könsidentitet som exemplifieras. Både SA 1b och Digilär lyfter att kategorisering av kön är en 

social konstruktion, men det förs ingen vidare problematisering av denna kategorisering 

eftersom inte alla aspekter av könsidentitet vävs in. I båda läromedlen är det endast kvinnliga 

och manliga könsidentiteter och könsroller som får utrymme, vilket är problematiskt eftersom 

individer som inte definierar sig i termer av kön kan komma att känna sig exkluderade och 

marginaliserade. Det går därför att argumentera för att SA 1b och Digilär befäster 

heteronormen och normen om att det endast finns två kön, och två kategorier av könsnormer 

för vardera kön, genom att enbart ta upp exempel i termer av män och kvinnor.  

 

Forum 123 är det enda läromedel som lyfter och problematiserar könsidentiteten i förhållande 

till det biologiska könet och lyfter att könsidentiteten inte alltid stämmer överens med det 

biologiska könet och att individen kan uppfatta sig själv utanför eller mellan termer av kön. 

Forum 123 är också tydliga med att belysa att även om givet samhälle kategoriserar in 

människor i termer av kön är det ändå individen själv som bestämmer sin könsidentitet. 

Genom denna problematisering skildras en normkritik, eftersom transpersoner och deras 

relation till kön och cisbegreppet lyfts fram. Att även lyfta begreppet queer och dess definition 

är också av värde eftersom begreppet lyfts i olika sammanhang i media, men sällan med en 

klar definition av vad det innebär. Att då tydligt beskriva queer som ett ifrågasättande av 

samhällets normer av kön och sexualitet ger eleverna en grund för att själva fundera över 

normer, och förhoppningsvis tänka kritiskt över de.  

 

Det går också att urskilja en tydlig tvåkönsnorm i läromedlen då majoriteten av läromedlen 

inte problematiserar kön. Även om Forum 123 redogör för trans och non-gender (icke-binär) 

inkluderas inte trans- eller cispersoner i problematiseringen av jämställdhet och jämlikhet. I 

samtliga läromedel presenteras bara statistik om hur kvinnor och män särbehandlas på grund 

av kön, men det förs ingen redovisning av transpersoners förhållande till jämställdhet och 

jämlikhet. Att lyfta att transpersoner tenderar att utsättas för diskriminerande och kränkande 

behandling är givetvis viktigt, men att inte inkludera dessa diskussionen om negativa 

särbehandlingar i yrkesliv och utbildningen gör att problematiseringen missar flera viktiga 
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aspekter, exempelvis att transpersoners väljer att inte påbörja studier eller ta sig in på 

arbetsmarknaden för rädsla att utsättas för exkluderande och diskriminerande behandling.152 

 

7.3   Sexuell läggning 

7.3.1 Homosexuellas rättshistoria  

SA 1b lyfter sexuell läggning ur en rättshistorisk kontext, där homosexualitet redogörs för 

som tidigare kriminaliserat samt sjukdomsklassificerat. Att ett samkönat par idag får ingå 

äktenskap och adoptera lyfts också.  

 

I dag är det självklart för många att vi får älska vem vi vill, oberoende av kön. 

Men så har det inte alltid varit. Fram till 1994 var homosexualitet olagligt i 

Sverige, och så sent som 1979 betraktades det som en sjukdom av 

Socialstyrelsen.153  

 

SA 1b redogör för också hur homosexualitet betraktas i andra delar i världen, och ger 

exemplet att det i Ryssland är kriminaliserat att tala om sin homosexuella identitet för 

omgivningen.  

 

I vissa länder är det belagt med dödsstraff att vara homosexuell. Homosexuella 

förföljs, trakasseras, hotas och lever därför under ständig skräck. Samtidigt som 

många länder gör framsteg vad gäller attityden kring och lagarna för sexuellt 

likaberättigande finns det länder som tar ett kliv tillbaka.154 

 

I Forum 123 ges tre exempel på sexuella läggningar som individen kan ha. Läromedlet 

redogör för termerna heterosexualitet, homosexualitet samt bisexualitet, och vad dessa 

sexualiteter innebär.  

 

Är du heterosexuell, homosexuell eller bisexuell? Det här är tre exempel på 

sexuell läggning som människor kan ha. Orden beskriver om en person attraheras 

sexuellt av det motsatta könet, det egna könet eller både och.155 

 

                                                 
152 Folkhälsomyndigheten 2015. 
153 Eriksson, Thornström & Kesselfors 2016: 47. 
154 Eriksson, Thornström & Kesselfors 2016: 47. 
155 Brolin & Nohagen 2017: 57.  
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Även Forum 123 lyfter homosexualitetens rättshistoria. Här redogörs för att homosexualitet 

länge betraktades som något onaturligt, sjukligt eller till och med syndigt och ett verk av 

djävulen.  

Numera vet vi att sexuell dragning till det egna könet är en naturlig del av livet 

för många individer hos både djur och människor. Det är alltså ganska många som 

har en homosexuell eller bisexuell läggning.156 

 

I Digilär är inte sexuell läggning eller -identitet representerad.   

 

7.3.2 Heteronormativitet  

Forum 123 är det enda läromedel som tar upp normer om kön och sexuell läggning/identitet 

och hur de kan påverka individers köns- och sexuella identitet. I läromedlet lyfts 

heteronormativitet, som hävdas vara den starkaste normen för könsidentitet och sexuell 

identitet i givet samhälle.  

 

I alla samhällen finns det mer eller mindre uttalade regler för hur man ska vara 

som kille och tjej. En sådan föreställning är att heterosexualitet (hetero = olika) är 

det naturliga och det normala. Vi ska också klä oss, bete oss och identifiera oss 

med det kön vi ser ut att tillhöra. Pojkar ska vara maskulina och flickor feminina. 

Män och kvinnor ska bli kära i varandra. Sådana uppfattningar om könsidentitet 

och sexuell läggning kallas för heteronormativitet.157  

 

Vidare redogör för parnormen som en del av heteronormativitet, som innebär att människor 

bör leva i par, främst med någon av det motsatta könet. Att leva i ensamt hushåll eller i andra 

konstellationer uppfattas, i denna norm, som onaturligt.  

 

Parnormen är också inbyggd i lagstiftningen, vilket påverkar oss till tvåsamhet. Att 

tillexempel vara gift med flera personer polygami) är förbjudet i Sverige.158 

 

Forum 123 lyfter även HBTQ-begreppet som i läromedlet beskrivs som ett samlingsnamn för 

alla som inte följer heteronormen. Läromedlet synliggör även RFSL – Riksförbundet för 

homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter – som en organisation som 

                                                 
156 Brolin & Nohagen 2017: 59. 
157 Brolin & Nohagen 2017: 58.  
158 Brolin & Nohagen 2017: 58.  
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arbetar för HBTQ-personers rättigheter och möjligheter, samt den statliga myndigheten 

Diskrimineringsombudsmannens arbete mot trans- och homofobi.  

 

Eftersom heteronormen och parnormen är så dominerande blir andra rätt att vara på 

ofta betraktade som onaturliga och konstiga. De som inte passar in i denna mall kan 

då komma att utsättas för trakasserier, diskriminering och hatbrott.159 

 

7.3.3 Sammanfattande analys 

Att SA 1b lyfter homosexualitet i en rättshistorisk kontext är av stor betydelse då det 

möjliggör en förståelse för den process homosexuella män och kvinnor gått igenom för att bli 

”accepterade” i det svenska samhället. Dock kan det uppfattas som problematiskt att hävda att 

det är ”annorlunda i andra länder”, med syfte att redogöra för hur andra länder ser på 

homosexualitet, eftersom det fortfarande finns problematiska aspekter för homosexuella, och 

bisexuella, i Sverige fortfarande eftersom det finns en stark heteronorm i samhället. Detta 

syns väldigt tydligt i läromedlet då det bara är homosexualitet som lyfts fram i innehållet, inte 

heterosexualitet. Detta går att tolka som att homosexualitet är den avvikande sexualiteten och 

att den måste redovisas för sig. Detta går att koppla ihop med Kumashiros Utbildning om de 

Andra eftersom läromedlet lyfter homosexualitet som marginaliserad grupp, och genom att 

lyfta homosexualitetens rättshistoria får läsaren en empati för denna grupp.160 Om 

homosexualitet hade redogjorts för i ett större sammanhang, exempelvis tillsammans med 

heterosexualitet och bisexualitet (som inte inkluderas i läromedlet) hade denna uppdelning 

inte blivit lika tydlig, och tolkningen om att homosexualitet som avvikande sexualitet hade 

inte gjorts.  

 

Forum 123 är även det enda läromedel som lyfter fram heterosexualitet, homosexualitet 

och bisexualitet i samma sammanhang, vilket kan ses som ett normaliserande av samtliga 

sexualiteter. Genom att beskriva att sexuell attraktion till det egna eller båda könen är en 

naturlig del av livet, sker en ytterligare normalisering av olika sexuella läggningar.161 

Forum 123 är också det enda läromedel som konkret redogör för heteronormativitet och 

problematiserar normen. Genom att koppla ihop heteronormativitet och homosexuellas 

rättshistoria exemplifieras heteronormens dominerande och starka prägel på det dåtida 

samhället, en koppling som inte SA 1b gör. Läromedlet gör också en ansats problematisera 

                                                 
159 Brolin & Nohagen 2017: 59.  
160 Kumashiro 2002: 39-41. 
161 Brolin & Nohagen 2017: 59.  
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heteronormen genom att normalisera de personer lever utanför parnormen, då läromedlet 

bland annat lyfter de faktum att många väljer att leva ensamma eller i andra 

levnadskonstellationer, bortom det traditionella och ”normala”.  

 

Varför Digilär inte tar upp sexualitet i avsnittet om identitet går att kritiskt ifrågasätta, 

eftersom övriga läromedel gör det. Utan att ta kontakt med förlag och redaktörer går det att 

fråga sig om det har att göra med att sexualitet anses påverka identiteten till den betydelse att 

det ska inkluderas i innehållet, eller att det helt enkelt handlar om att utrymmet i läromedlet är 

begränsat, vilket kan anses vara ett vagt argument då Digilär är det enda digitala läromedlet 

som är betydligt lättare att redigera än i ett tryckt läromedel. Oavsett går det att dra slutsatsen 

att det skapar mer problematik att inte inkludera sexualitet i termer av identitet, än att göra 

det, oavsett hur begränsat innehållet är. Framför allt om andra läromedel på marknaden gör 

det, eftersom det innebär att de läromedel som finns på marknaden inte är likvärdiga, vilket i 

sin tur skapar problematik i undervisningen.  
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8. Slutdiskussion  

I detta avslutande avsnitt kommer studiens diskussion genomföras. Inledningsvis kommer 

diskussionen av studiens resultat och slutsatser att föras. Därefter kommer studiens valda 

metod diskuteras. Slutligen kommer förslag på vidare forskning att ges.  

  

8.1   Resultatsdiskussion  

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur olika könsidentiteter och sexuella 

läggningar skildras i läromedel för samhällskunskapsämnet för gymnasieskolan, samt att 

undersöka vilket utrymme normer om kön och sexualitet skildras. Baserat på studiens resultat 

går det att dra ett antal slutsatser. En första slutsats är att identitet är ett viktigt begrepp som 

får ett stort utrymme i samtliga läromedel. Det läggs stor vikt i att beskriva definitionen av 

begreppet, vilka viktiga delar som ingår individens identitet samt hur individens personliga 

identitet och gruppidentitet påverkar varandra i förhållande till kultur, normer och 

socialisationsprocesser.  

 

En andra slutsats är att läromedlen tenderar att synliggöra och beskriva vissa delar av 

identiteten mer utfört än andra delar, vilket kan tolkas som att dessa delar upplevs som 

viktigare än andra. I SA 16 och Digilär beskrivs biologiskt kön och könsidentitet i termer av 

man och kvinna, utan att ta hänsyn till det faktum att det idag finns fler könsidentiteter.162 

Forum 123 är det enda läromedel som lyfter transidentiteten, men lyfter inte transpersoner in i 

diskussionen om negativ särbehandling i jämställdhets- och jämlikhetsdiskussionen, där 

samtliga läromedel endast redovisar mäns och kvinnors särskiljande. Att inte lyfta in 

transpersoner har flera problematiska aspekter. Som denna studies resultat, och även tidigare 

forskning, visar blir inte transpersoner representerade i läromedlen, vilket kan resultera i att 

elever med transidentitet, tenderar att inte identifiera sin könsidentitet likvärdig den kvinnliga 

och manliga könsidentiteten som lyfts i läromedlen.163 Skolans värdegrund gör en tydlig 

betoning att inga elever får diskrimineras eller exkluderas på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller sexuell läggning, och att undervisningen ska vara likvärdig 

för alla elever, oavsett bakgrund eller förutsättningar, och eftersom majoriteten av läromedlen 

inte tagit hänsyn till alla aspekter av kön och könsöverskridande identitet blir undervisningen 

inte likvärdig om undervisande lärare enbart utgår från dessa läromedel.164 Förutom den 

                                                 
162 Gäredal & Hård 2016: 169, Löfgren-Mårtensson 2016: 116. 
163 Bland annat Hessel 2015; Engman, Eriksson & Eriksson 2014; Lucas 2016 
164 Skolverket 2013b: 34.  
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problematik som uppstår för transpersoners icke representerade roll i läromedel, uppstår även 

en utbildningsmässig problematik då någon fullständig kunskap om olika aspekter kön och 

könsöverskridande identitet inte förmedlas till eleverna som grupp. Läromedlen exkluderar 

därför viktig kunskap som kan få betydande effekt för elevernas attityder mot transpersoner 

och personer med icke-binära könsidentiteter. Mot bakgrund i skolans värdegrund och Costa 

och Davies studie, kan kunskap om olika könsidentiteter anses vara ett av de effektivaste 

medel för att motverka transfobiska attityder, och det kan då tyckas vara självklart att 

läromedel för skolans åldrar tar upp detta viktiga ämne.165  

 

En tredje slutsats är att inte heller sexuell läggning beskrivs som en betydande del av 

identiteten. Denna studies resultat stämmer väl överens med tidigare forskning, som visar på 

att en heteronormativitet konsekvent genomsyrar majoriteten av läromedlen. Även om 

homosexualitet lyfts fram i två av läromedlen, tenderar beskrivningarna att sättas i relation 

mot heterosexualiteten, vilket kan tolkas inom ramarna för studiens normkritiska teori, som 

ett särskiljande av ett ”vi” och ett ”dom”.166 I Forum 123 redogörs för visserligen hetero-, 

homo- och bisexualitet i samma sammanhang, men i de resterande läromedlen blir det extra 

tydligt eftersom i det ena läromedlet synliggörs inte sexualitet alls, och i det andra läromedlet 

är det bara homosexualitet som lyfts fram. Detta kan tolkas som att heterosexualitet är det 

normala, medan homosexualitet och homosexuella individer är marginaliserade och 

avvikande och därför måste lyftas.167 I läromedlen förs inte heller någon konsekvens 

normkritiskt diskussion av sexualitet, vilket stärker heteronormen ännu mer i läromedlen.168 

Att sexualitet inte problematiseras i SA 1b, eller överhuvudtaget lyfts i Digilär, kan tänkas 

bero på sexuell läggning är ett ämne läromedelsproducenterna inte har kunskaper i. En annan 

alternativ tolkning är att sexualitet fortfarande inte upplevs vara ett relevant ämne för 

samhällsvetenskapen, utan till biologin eller övriga naturorienterande ämnen. Ett tredje 

alternativ är att läromedelsförfattarna saknar verktyg för att föra en normkritisk diskussion, 

något som även utskiljs i läromedlen.  

 

För att sammanfatta studiens resultat går det att konstatera att det finns brister i innehållet om 

könsidentiteter och sexuell läggning, i vissa läromedel mer än andra. Även om det inte går att 

                                                 
165 Skolverket 2013b; Costa & Davies 2012.  
166 Kumashiro 2002: 32f.  
167 Kumashiro 2002: 39-41, Ambjörnsson 2016: 125-126 
168 Ambjörnsson 2016: 125 

 



   

 

 43 

besvara frågan om varför informationen om olika könsidentiteter och sexuella läggningar är 

så pass olika mellan de läromedel som granskats och analyserats går det ändå att spekulera att 

ämnena möjligtvis inte har uppfattats som signifikant för samhällskunskapsämnet hos de som 

producerat läromedlen.169 Det går också att spekulera i att könsidentitet och sexuell läggning 

helt enkelt bara är ett ämne som ”glömts bort”. Dock kommer dessa spekulationer att förbli 

obesvarade. 

 

Även om ett läromedels innehåll är betydligt mer innehållsrikt och relevant för givet ämne, 

skapar dock läromedlen flera problematiska aspekter riktat mot de grupper av elever som inte 

är representerade i läromedlens innehåll. Det finns då en stor risk att dessa elever också 

kommer känna sig bortglömda, vilket medför att undervisningen inte uppfyller de krav om en 

jämställd och likvärdig undervisning som skolans värdegrund understryker.170 Det går att 

argumentera för att ett läromedel som exkluderar och inte representerar olika aspekter av 

könsidentitet och sexuell läggning också skapar ämnesdidaktisk problematik för undervisande 

lärare. Det är inget inkonsekvent med påståendet att lärare idag väljer att planera och 

genomföra undervisning efter det innehåll i läromedel som elever har tillgång till, och att 

läromedel tenderar att styra undervisningen. Att då ha ett läromedel som inte uppfyller alla 

krav som en lärare har för ett läromedel, går det då att argumentera för att läromedlet istället 

begränsar undervisningen. Om då undervisning om identitet ska genomföras kommer då 

förmodligen flera läromedel uppfattas som bristande, då fullständig kunskap om olika 

könsidentiteter och sexuella läggningar inte kommer kunna erhållas. Detta gör att 

undervisande lärare måste söka efter informationskällor utanför givna läromedel, vilket inte 

alltid är en prioritet i en redan överbelastad yrkesroll.171 

 

8.1.1 Koppling till samhällskunskapsämnet  

Undervisningen i samhällskunskap på gymnasienivå syftar till att ge eleverna kunskap och 

förståelse för människors livsvillkor, med utgångspunkt i olika samhällsfrågor, samt kunskap 

om samhällsfrågor som berör makt, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna.172 Därför vill 

jag med denna studie understryka vikten av att läromedel i samhällskunskap enhetligt borde 

lyfta alla aspekter av könsidentitet, sexuell läggning, jämställdhet och normer kring dessa. Jag 

                                                 
169 Bryman 2012: 307. 
170 Skolverket 2013b: 24,34. 
171 Skolverket 2006a: 14, Skolverket 2006b: 32-33. 
172 Skolverket 2013a.  
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vet, efter denna studie, att jag i min framtida yrkesprofession kommer att behöva 

kompletterande material vid eventuell användning av dessa läromedel, då jag förstår att jag 

kommer ha elever som inte rymmer inom de normer som finns om könsidentitet och sexuell 

läggning, och som jag kommer lägga mycket tid på att få dessa elever att känna sig 

inkluderade.   

 

8.2   Metoddiskussion  

Ett läromedel i samhällskunskap kan inte vara hundraprocentig i den mån att den inkluderar 

all fakta som kan hävdas vara relevant för samhällskunskapsämnet på gymnasiet eftersom det 

inte är rimligt att inkludera alla aspekter, teorier och forskning inom det 

samhällsvetenskapliga fältet. Det kommer heller aldrig finnas ett läromedel som tar hänsyn till 

allt, eftersom det alltid kommer finnas uppfattningar om att viktiga aspekter saknas, aspekter 

som någon annan sedan kanske anser inte är relevanta för innehållet. I egen mening anses inte 

läromedlen vara bristfälliga i sin helhet, då samtliga läromedel har ett brett innehåll inom 

olika samhällsvetenskapliga områden som är relevanta för undervisning i samhällskunskap för 

gymnasieskolan. Det är enbart valt studieobjekt och område där innehållet är tunt och som 

måste problematiseras. Som metodavsnittet redogör för har urvalet av analysmaterial gjorts 

genom att välja läromedel som jag tidigare kommit i kontakt med under verksamhetsförlagd 

utbildning, dock inte i undervisning eller annat sammanhang som berört de delar i läromedlen 

som granskats och analyserats. Då jag inte ville bli påverkad av läromedlens innehåll om 

könsidentitet och sexuell läggning, valdes därför läromedel innan jag fått en djupare insikt i 

varje givet läromedlens innehåll om givet ämne. Om jag hade valt läromedel efter kvalitén i 

läromedlens innehåll hade möjligtvis studiens resultat varit omöjlig att problematisera 

eftersom urvalet inte hade skett objektivt, något som hade påverkat studiens validitet och 

reliabilitet. 

 

I efterhand hade denna studie möjligtvis gynnats av att inkludera fler läromedel i 

granskningen, vilket kanske resulterat i att fler aspekter om könsidentitet och sexuell läggning 

hade kunnat lyftas i resultatet. Det hade också kanske varit till studiens fördel att inkludera 

läromedlens bilder och övriga illustrationer i innehållsanalysen. Dock ansågs det textuella 

innehållet vara av större intresse för denna studie, samt att en semiotisk analys hade blivit för 

mycket arbete i under en redan tidsbegränsad arbetsprocess. 
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8.3   Vidare forskning  

Vid en vidare forskning hade denna studies syfte kunnat kvarstå, men att i analysen kunna 

utöka antalet läromedel för granskning för att få ett bredare och mer nyanserat resultat. 

Studien hade kunnat innefatta fler läromedel för andra ämnen, exempelvis för 

naturorienterande ämnen, som både är aktuella för den nya läroplanen, men även läromedel 

som utdaterades i och med den nya läroplanen 2011. Detta för att undersöka vilket utrymme 

köns- och sexuell identitet, samt normer, fått i tidigare läromedel för samhällskunskapsämnet.  
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