Examensarbete
Examensarbete I för grundlärare åk 4-6 15 hp

Den obligatoriska heterosexualiteten

En forskningsöversikt om heteronormativ sex- och
samlevnadsundervisning

Examensarbete I

Halmstad 2020-02-21
Ida Aspberg och Hanna Olsson

Titel.

Den obligatoriska heterosexualiteten – En forskningsöversikt om
heteronormativ sex- och samlevnadsundervisning

Författare.

Ida Aspberg & Hanna Olsson

Akademi.

Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Sammanfattning.

Denna uppsats berör vad forskningen säger kring undervisning i
sex och samlevnad och om huruvida denna är heteronormativ
alternativt icke-heteronormativ. Vi ser huruvida den praktiserande
läraren inom sex- och samlevnadsämnet ifråga, antar att alla
individer i elevgruppen följer sitt biologiska könsmönster och
identifierar sig som heterosexuella. Teori som används under
arbetets gång är ett queerteoretiskt perspektiv, som även ligger till
grund för analys av blivet resultat. Detta grundar sig i särskillnad
mellan det biologiska könet, det sociala könet och den sexuella
läggningen. Vi använder också perspektiv som
“heteronormativitet”; heterosexualitet utgör en samhällsnorm.
Resultatet visar på hur HBTQ-frågor antingen tematiseras eller
utesluts ur sex- och samlevnadsundervisningen. Detta leder till att
resultatet också kan visa på att HBTQ-orienterade personer inte
verkar som deltagande i sex- och samlevnadsundervisningen på ett
meningsfullt sätt, alternativt att de inte är deltagande
överhuvudtaget. Resultatet visar också på hur sex- och
samlevnadsundervisningen genomsyras av sociala förväntningar
på det biologiska könet, samt hur deltagande individer ofta får
utstå en obligatorisk sexualitet som innebär heterosexualitet.

Nyckelord.

HBTQ, sexualitet, sexualkunskap, heteronormativitet.

Handledare.

Håkan Fleischer & Pernilla Granklint Enochson

1

“No culture can live, if it attempts to be exclusive.”
- Mahatma Gandhi
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Förord
Under följande tid som du, kära läsare, lägger på att läsa vår forskningsöversikt skall du veta
att vi är tacksamma. Du kommer, i vårt arbete, få läsa om vad forskning säger kring sex- och
samlevnadsundervisning utifrån ett heteronormativt perspektiv. Anledning till varför vi valt
att tala kring detta är för att öka vårt eget medvetande tillsammans med andras. Vår tro är att
detta krävs att tas upp för diskussion. Bland annat för att normer, som du snart skall få läsa
om, skall upphöra eller i alla fall ifrågasättas.
Vi har, innan arbetets gång, tidigare arbetat ihop. Vi vet våra egna och varandras styrkor
och svagheter och har valt att utgå därefter. Ida är duktig på att läsa och organisera. Ida har
hittat källor, läst och sammanfattat dessa och får ständigt Hanna att hålla fötterna på jorden
genom sin organisation och noggrannhet. Ida har också skrivit avsnitten ”metod” samt
”metoddiskussion”. Hanna är fantasifull och duktig på att skriva. Hanna har författat större
delen av arbetet, förutom metod och tillhörande diskussion, och fått ner det till skrift. Idéer
som både är med i arbetet och har blivit uteslutna ur arbetet, kommer allt som oftast från
Hannas mun. Där Ida sedan försöker ordna upp Hannas idéer och tankar. Kanske har Hanna
någon gång fått Ida att lyfta lite från jorden. Vi båda har bidragit till skratt genom arbetets
gång och har på så sätt skapat en gemytlighet tillsammans, något vi uppskattar väldigt hos
varandra.
Hoppas du, kära läsare, kan komma till någon ny insikt genom att läsa vårt arbete. Och,
om inte det hoppas vi i alla fall att du tyckte det var trevligt under tiden. Vi har i alla fall haft
väldigt kul på vägen.
Tack.
Ida Aspberg & Hanna Olsson
P.S. Tack Eric och Hampus för att ni hållit oss både flytande och flygande. Och tack för att ni
plötsligt fått två sambos och dessutom är helt okej med det. D.S.
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1. Inledning
I Skollagens första kapitel, under 5 §, står det “Utbildningen ska utformas i överensstämmelse
med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet samt solidaritet mellan människor”. Utbildningen skall alltså genomsyras av
demokratiska värderingar som skall grundas på bland annat jämställdhet. Detta innebär att
utbildningsväsendet skall vara likvärdig inför varje individ som ställs inför denna.
Likt detta står det i diskrimineringslagen (2008:567), som verkar för att ingen individ skall
bli diskriminerad i utbildningsväsendet, på arbetsplatsen eller i samhället som stort.
Diskrimineringslagen slår fast att de som arbetar inom utbildningssektorn skall aktivt arbeta
för främjande av rättigheter för barn oavsett sexuell läggning. Uppdraget innefattar också att
främja och förhindra alla typer av trakassering, kränkning samt diskriminering av denna
grund.
European Union Agency For Fundamental Rights (2010) skriver att all diskriminering
som sker på grund av kön och sexuell läggning är förbjuden. 2014 släppte också Europeiska
Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter (2014) , även kallad FRA, resultat från en
undersökning i EU som visade på upplevd diskriminering bland LGBT-gemenskapen. LGBTgemenskapen består av personer som identifierar sig som Lesbian, Gay, Bi och/eller Trans.
Denna undersökning gjordes via en enkät som besvarades av över 93,000 respondenter som
tillhör gemenskapen, varav cirka 2400 personer av dessa respondenter angav att de var bosatta
i Sverige. Denna undersökning visade på att 47% av de deltagande, i hela EU, har under året
2014 upplevt diskriminering på grund av sin sexuella läggning. 35% av respondenterna som
var bosatta i Sverige angav att de under året 2014, på grund av sin sexuella orientering, blivit
utsatta för diskriminering och kränkning.
Enligt Lgr11, läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet, skall skolan
gestalta och förmedla människors lika värden, solidaritet och jämställdhet. Ingen i skolan
skall utsättas för diskriminering eller kränkning på grund av könsöverskridande identitet eller
sexuell läggning. Sådana tendenser skall i sådant fall aktivt motarbetas av skolan och dess
personal. Läraren skall verka för att alla elever skall få likvärdig utbildning och sträva efter att
ge elever en livslång lust att lära. Eleverna skall ges möjlighet att influera sin egen utbildning
och kunna lyfta frågor som rör denna. Rektorns uppdrag, enligt Lgr11, är bland annat att se
till att undervisning i olika ämnen integreras av jämställdhet samt sex och samlevnad. Skolan
skall också arbeta för att motverka traditionella könsmönster. I Lgr11 står det även
framskrivet att innehållet skall beröra frågor som jämställdhet, identitet, kärlek och ansvar
samt människans pubertet, reproduktion och sexualitet.
Folkhälsomyndigheten (2017) gjorde en undersökning som berörde huruvida
respondenterna fått tillräcklig med kunskap i sex och samlevnad i skolväsendet.
Undersökningen utfördes med hjälp av drygt 7500 respondenter som var i åldern mellan 16
och 29, av de svarande var det 49% som ansåg att skolan gett dem tillräckliga kunskaper inom
sex och samlevnad. När respondenterna utvecklar sina svar om vad de har fått lära sig i
skolan, innefattar detta reproduktion, anatomi och kunskap om en del preventivmedel. Vad
majoriteten av respondenter upplever är att de inte fått någon, alternativt för lite kunskap om
genus, jämställdhet och HBT-perspektiv.
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Efter att undersökningen publicerades har Skolverket gjort ett lärarstöd för ämnet sex och
samlevnad där de betonar vikten av en normkritisk undervisning. Skolverket menar att läraren
måste synliggöra de normer som finns samt ifrågasätta dessa. Frågor som hur normerna
skapar begränsning, diskriminering och exkludering skall lyftas för att tillsammans med
eleverna bemöta värderingar och fördomar. Detta skall således leda till en öppenhet i
klassrummet, förståelse för varandra och en möjlighet för varje enskild elev att våga vara sig
själv.
1.1. Syfte och frågeställning
Vi vill undersöka huruvida sex och samlevnad undervisas utifrån ett icke-heteronormativt
perspektiv som inbjuder till att alla elever, med olika sexuella läggningar och
könstillhörigheter, får likvärdig utbildning kring identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och
ansvar. Vår frågeställning blir därför;
Vad berättar forskning om undervisning i sex och samlevnad utifrån ett
heteronormativt alternativt icke-heteronormativt perspektiv?
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2. Ordlista
Cisheteronormativ - En person/grupp som orienterar sig/identifierar sig som heterosexuell,
som också är i samklang med sin kulturs könsmönster.
Fenaughty 2019.
HBT - En person/grupp av personer som orienterar sig/identifierar sig som Homo, Bi
och/eller Trans. Det svenska begreppet för LGBT.
Hast & Danielsson 2016.
HBTQ - En person/grupp av personer som orienterar sig/identifierar sig som Homo, Bi,
Trans och/eller Queer. En utveckling av begreppet HBT, innehåller även sexualiteten Queer.
Det svenska begreppet för LGBTQ.
Hast & Danielsson 2016.
Heteronormativitet – Förväntning av att alla individer identifierar sig/orienterar sig som
heterosexuella. Även förväntningar på det biologiska könet, femininitet och maskulinitet.
Samhället vilar på en heteronorm.
Ambjörnsson 2004.
LGBT - En person/grupp av personer som orienterar sig/identifierar sig som Lesbian, Gay,
Bi och/eller Trans. Det internationella begreppet för HBT.
FRA 2014.
LGBTQ - En person/grupp av personer som orienterar sig/identifierar sig som Lesbian, Gay,
Bi, Trans och/eller Queer. En utveckling av begreppet LGBT, innehåller även sexualiteten
Queer. Det internationella begreppet för HBTQ.
FRA 2014.
Obligatorisk heterosexualitet - Heterosexuell läggning ses som önskvärd och påtvingad.
Ambjörnsson 2004.
Queerperspektiv - Särhållning mellan biologiskt kön och sexuellt begär.
Simonsson 2017.
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3. Bakgrund
Bakgrunden utgår från hur heteronormativitet visar sig, alternativt inte visar sig, i samhället
och vilket påverkan denna har på deltagande individer. Bakgrunden är indelad i tre
underkategorier av anledning att lättare kunna orientera sig bland den tidigare forskningen. En
av underkategorierna är ”kvinnan, mannen och heteronormen” som behandlar förväntningar
på könet samt påverkan av sagda förväntningar. Under rubriken ”utanförskapet och
heteronormen” lyfts huruvida könstillhörigheter påverkar individens beteende och hur ett
normbrytande beteende kan leda till brist på meningsfullhet genom utanförskap samt våld av
psykisk och fysisk karaktär.
Den ”obligatoriska sexualiteten” lyfts systematiskt genom bakgrund samt resultat och
syftar på att undervisning, och andra sociala situationer, bedrivs utifrån en föreställning om att
alla deltagande individer är heterosexuella och att detta ses som något eftersträvansvärt. De
personer som utmanar den rådande heteronormen kategoriseras som ”de andra”.
3.1. Kvinnan, mannen och heteronormen
Ambjörnsson (2004:105f) försöker förklara kvinnors underordning utifrån två principer. Den
ena är obligatorisk heterosexualitet och den andra är särhållning mellan män och kvinnor.
Med detta menas att kvinnor och män är åtskilda i två kollektiv, där det ena då dessutom är
överordnat det andra; män är överordnade kvinnor. Något som också är ”viktigt” för den
rådande genusordningen och kvinnors underordning är att dessa två kollektiv skall, och
förväntas, åtrå varandra. Vad Ambjörnsson (2004:105f) ser under sina observationsstudier i
två gymnasieklasser, är att tjejer skall verka inom vissa normer för genusordningen för att
prestera i vissa relationer och bibehålla status. Framförallt skall tjejerna agera inom diskursen
för normativ femininitet, vilket innebär en socialt konstruerad praktik där rådande normer ska
följas. De skall också ingå i homosociala och heterosexuella relationer. Det vill säga;
vänskapsrelationer tjejer emellan och sexuella relationer mellan tjejer och killar. Det finns en
strävan att vara heterosexuellt attraktiv och även vara en del av de homosociala relationerna.
För att kunna kategorisera de som inte ingår i den stereotypiska rådande normen,
exempelvis de kvinnor som likt Ambjörnssons (2004:1005f) exempel inte är en del av de
heterosexuella och homosocial relationerna, använder sig Kumashiro (2000:26ff) av
begreppet ”de andra”. ”De andra” behöver alltså inte endast vara människor som är HBTQtillhörande; utan även människor av färg, familjer utan sysselsättning, män eller kvinnor som
inte beter sig enligt normen för manligt respektive kvinnligt. Kumashiro (2000:26ff) talar
också kring olika typer av förtryck som sker i utbildningsväsendet, av både elever och
utbildare. Ett exempel är hur kvinnor upplever förtryck genom ignorans och minskat
talutrymme, jämfört med män, och att detta skall ske av både skolpersonal som elever.
Kvinnor vittnar även om talrika dokumenterade tillfällen där de blivit utsatta för
diskriminering, trakasserier, fysiskt och psykiskt våld, exkludering och isolering. Vad som
också tydligt kan ses är hur lärare behandlar sina kvinnliga elever på stereotypiserande
grunder; de gör fördomsfulla och sexistiska skillnader mellan hur de agerar gentemot kvinnor
respektive män.
Bengtsson (2013:78) lyfter hur sexualitet genomsyrar det sociala samspelet även i unga
åldrar, efter flertalet observationer i årskurserna två och tre. Barn kan ses som oskuldsfulla
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och ovetandes, medan sanningen är att de vet vilka förväntningar som finns när det kommer
till just sexualitet. De konstruerar tidigt flick- och pojkroller och dessa roller råder inom de
typiska diskurserna för vad som ”kvinnligt” och ”manligt”. Barnen förväntas också, även i
dessa unga åldrar, bygga relationer inom heteronormen; vem skall bli ihop med vem. Det är
också så att det finns en “risk” att en flicka och pojke antas vara ihop om de leker med
varandra “för mycket” och detta kan då anses som “äckligt”. Återigen kan detta jämföras med
Ambjörnssons (2004:105f) observationer kring tjejer i en gymnasieklass; de heterosexuella
och homosociala relationerna. Flickor skall vara vänner med flickor och pojkar skall vara
vänner med pojkar, däremot förväntas dessa två grupper att ingå i heteroorganiserade
relationer.
3.2. Utanförskapet och heteronormen
Siverskog (2016:119ff) skriver att man redan vid födseln får en “ryggsäck”, på grund av det
biologiska kön man föds in i. Med biologiskt kön kommer också förväntningar kring hur en
skall agera. Hon talar om transerfarenheter och att det med det juridiska könet tillkommer
förväntningar. Transpersoner förklarar sin oro kring att bli “ingenting” och upplever hur de
inte är ett begripligt subjekt i en samhällsvärld. Siverskog (2016) beskriver exempel på hur
heteronormativa och könsnormativa antaganden sker genom hela livet och i flera sociala
samspel. Hon talar bland annat om antagandet kring heterosexuellt äktenskap och önskan om
barn; att inte följa förväntningarna kring en heterosexuell familjebildning kan leda till en
känsla av utanförskap. Hon lyfter flera exempel på personer som dolt sina transidentiteter och
istället lever i heteroorganiserade äktenskap med barn, på grund av de upplevda, påtryckande
förväntningarna och rädslan för just utanförskapet.
Siverskog (2016:143f) lyfter också begreppet “genderbashing” som är ett begrepp som
beskriver homofobt och queerfobiskt våld. Dock menar Siverskog (2016) att våld mot
homosexuella inte sker på grund av deras sexuella identitet, eftersom dessa i regel inte är
synliga. Homofobt våld förekommer snarare av anledning att en inte samstämmer med de
könsnormer som råder. Medan queerfobiskt våld ofta härstammar från risken att bli
“påkommen”. Transpersoner ses som könsbedragare och trojanska hästar som endast försöker
lura allmänheten med någon typ av fejkad fasad. Flera transpersoner vittnar för hur
alternativet att exempelvis “följa med någon hem från krogen” inte finns på grund av rädslan
att bli påkommen och därmed utsatt för våld. Risk måste vägas mot begär.
Bengtsson (2013:110) ser inte bara på hur de typiska diskurserna för flickor och pojkar
råder redan i tidigare nämnda lågstadieklasser; hon ser också hur det manliga våldet mot
kvinnor existerar och ursäktas under sina observationer. Hon har observerat situationer där
lärare håller i “tjejsnack” efter önskemål av tjejerna i klassen. Däremot genomförs eller talas
det aldrig om något “killsnack”. Vid nämnda tjejsnack berättar tjejerna hur de hamnat i bråk
och varit elaka mot varandra, men att detta senare har lösts genom gemensam diskussion.
Vissa bråk och elakheter löses även under tiden för tjejsnacket. Vidare förklarar tjejerna hur
killarna kan bråka, slåss och vara elaka mot dem. Läraren försöker förklara detta genom att
säga att killarna är “förtjusta” i tjejerna och att bråkigheterna kan vara ett försök till att visa på
denna förtjusning. Problematiken Bengtsson (2013:110) ser i detta är den heteronormativa
inramning som sker under samtalet. Ett heterosocialt bråk kan ses som ett tecken på intresse
gentemot varandra och blir därför förmildrande av denna anledning. Däremot ses inte ett
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homosocialt bråk som ett uttryck för intresse, utan snarare ett uttryck för gemenskapsordning.
Det tjejerna gjorde gentemot varandra i bråken anses som värre än våldet brukat mot dem av
killarna. För att jämföra med våldet uträttat mot transpersoner, där risk måste vägas mot
begär, måste risken vid detta tillfälle ses som en reaktion av begäret. Och, att detta dessutom
ses som accepterat och förståeligt.
3.3. Den ”obligatoriska heterosexualiteten”
Adrienne Rich skrev 1980 en artikel som introducerade begreppet “compulsory
heterosexuality” som rakt översatt till svenska innebär ”obligatoriskt heterosexualitet”. Hon
visar genom sin artikel kritik på den ”obligatoriska heterosexualiteten” som råder. Hon
vittnar för sagda teorier som menar på att lesbiska relationer är en typ av effekt av
ekonomiska och politiska faktorer, som gör att kvinnor försummar det heterosexuella “valet”.
Vissa teoretiserar också för att “valet” av kvinnor att leva med kvinnor kommer från upplevt
mansförtryck. Alltså, om män hade varit mer vårdande och mer känslomässigt tillgängliga,
hade kvinnor “valt” en heterosexuell relation. Fastän kvinnor attraheras av kvinnor
teoretiserar vissa för att det trots det alltid finns en biologisk, alternativt mystisk, lutning från
kvinnor mot män. En orsak till bakgrund för dessa teorier, menar Rich (1980:17), är det
kvinnliga Oidipuskomplexet; en dotters undermedvetna strävan att hitta en partner lik sin far.
Rich (1980:21f) talar också kring den manliga dominansen och att kvinnor inte endast får de
lågavlönade arbetena, utan att de också skall vara sexuellt tillgängliga. De kvinnor som inte är
sexuellt tillgängliga på sin arbetsplats klassificeras som “lesbiska”. Den homosexuella
kvinnan behöver inte bara agera heterosexuell på sin arbetsplats på grund av den obligatoriska
heterosexualiteten, hon måste även agera som heterosexuell kvinna; sexuellt tillgänglig och
feminin.
”Obligatorisk heterosexualitet” lyfter även Røthing & Bang Svendsen (2011:97ffff) som
menar att heterosexualiteten är obligatorisk för alla elever, men upplevs med en större
tydlighet för de elever som inte orienterar sig som heterosexuella. Røthing & Bang Svendsen
(2011:97ffff) visar på exempel där ”obligatorisk heterosexualitet” finns närvarande under
olika typer av skolsituationer. Ett tydligt exempel de lyfter är när en lärare upplever att hon
genom att para in eleverna i par om kille/tjej vid dans på idrottslektionen, skapar ett mer
jämställt klimat bland kvinnor och män. Det hon däremot inte reflekterar kring är hur hon, i
sitt försök till att nå jämställdhet, bidrar till just ”obligatorisk heterosexualitet”. Läraren i
fråga argumenterar för sina val genom att säga “de skulle dansa bugg”, då hon menar att det
då skall vara heteroorganiserade par.
Lundin (2016) menar att heteronormativitet är något som måste granskas i alla
institutioner, både kring huruvida den existerar och i så fall dess ursprung. Heteronormen är
en reaktion på samhället och dess förväntningar på, inte bara sexuell läggning, utan även kön.
Detta, menar Lundin (2016), även påverkar lärare som orienterar sig inom HBTQ. Han vittnar
för exempel där homosexuella lärare upplever rädsla inför sina studenter och är rädda för
förolämpningar på grund av sin sexuella läggning. Han menar också att utbildningssektorn
kan vara en av de svåraste miljöerna inom arbetslivet. Lundin (2016) talar om svårigheterna
för lärare inom HBTQ att “komma ut” kring sin sexualitet för elever och kollegor.
Anledningen till detta är på grund av rädslan att uppfattas som “sexuella”. Han nämner att
lärare vittnar för hur heterosexuella lärare kan tala kring relationer och partners utan att bli
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ifrågasatta och upplevas som att de pratar kring sin egen sexualitet. Medan homosexuella
lärare upplever, vid prat om sin partner eller relationer, att detta kan uppfattas som opassande
och icke professionellt. Lärare vittnar också för olika strategier för hur de skall undvika att
uttrycka sin sexuella läggning; exempelvis lämna rummet vid konversationer kring relationer
eller helt enkelt att inte ingå i en social grupp. Homosexuella lärare talar kring hur de önskar
att de också kunde berätta vad de gjort i helgen och med vem, men upplever att de inte kan av
rädsla att inte bli förstådda. Den ”obligatoriska heterosexualiteten” genomsyrar alltså hela
skolinstitutionen, både bland elever som personalstyrka.
Tidigare nämns Kumashiros (2000:26ff) begrepp ”de andra” och hur det vittnas för
diskriminering på grund av stereotypisering av ”de andra”. Det finns en uppfattning av
normen, medvetet eller undermedvetet, hur “de andra” skall bete sig, tänka och vara.
Kumashiro (2000:26ff) menar att det finns olika sätt för hur “de andra” bearbetar och
reagerar på de förtryck som de utstår. Exempel på detta kan vara att “överkompensera” inom
sociala aktiviteter eller utbildning. Detta kan ske genom att till fullo anpassa sig efter rådande
norm och den ”obligatoriska heterosexualiteten”, alltså att inte leva efter sin homosexuella
läggning. Vissa av ”de andra” anpassar sig delvis, men bibehåller sin kultur; genom att inte
visa på sin sexuella läggning på formella platser som sitt arbete, men däremot på informella
platser som i familjerelationer. Andra vägrar att tvingas in i den struktur som råder och
uttrycker sin sexualitet och personlighet oavsett rådande diskurs. Kumashiro (2000:26ff)
menar också att ett sätt att undvika förtryckande miljöer är genom att representera “de andra”
för “de andra”. Med detta menas att det skall finnas förebilder som tillhör gruppen “de
andra”. Likt Lundin (2016) som menar att alla institutioner måste granskas utifrån
heteronormativitet; den ”obligatoriska heterosexualiteten” bör granskas och homosexualiteten
bör representeras.
4. Metod
Inledningsvis i denna forskningsöversikt har vi talat om läroplanen, skollagen,
diskrimineringslagen och annan information som har varit till grund för vårt huvudsakliga
syfte. Dock, ger detta ingen information kring vilken forskning som finns gjord, men vi fick
det bekräftat för oss att vårt syfte kan anses vara av vikt på grund av lagar och läroplan.
Vi har valt att samla in material och vetenskapliga artiklar till avsnitt ”bakgrund” genom
diverse databaser. Vi har använt oss av Libris, SwePub och ERIC för att nå avhandlingar och
artiklar, inte bara inom Sveriges gränser, utan även internationellt. Vi har använt oss av våra
nyckelord på både svenska samt engelska. Detta för att vidga våra sökningar och nå empiri
som inte endast är författad på svenska. Att använda sig av två språk har varit avgörande för
våra strängsökningar; det som vi i svenskt tal benämner som HBTQ, benämns som LGBTQ
på engelska.
Antalet träffar har varierat och av anledning att det har varierat har lett till att vi valt att
göra en avgränsning som innebär att vi valt att använda oss av avhandlingar och
refereegranskade artiklar. Detta för att sträva efter innehåll med hög validitet i vår
forskningsöversikt. Forskning kring heteronormativitet och undervisningen i sex och
samlevnad är begränsad. Detta har lett till att vi inte gjort någon begränsning kring årtal i vår
frågeställning och därför inte heller någon begränsning för publikation av empirin.
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Vi har använt oss av en Boolesk logik där möjligheten finns att utgå ifrån tre olika
strategier; AND, OR eller NOT. Utgångspunkten var användning av orden ”sex” och
”samlevnad”. Det innebär att man via sökningen AND använder både ”sex” och ”samlevnad”.
Man kan också välja endast ett sökord av de två man ursprungligen hade, exempelvis
”samlevnad” (OR) eller så väljer man att skriva till vilka ord som man inte vill skall finnas
med, såsom ”digitalisering” (NOT). Det problematiska med den sista strategin är när målet är
att utesluta irrelevanta artiklar, kan effekten bli motsatt; artiklar som vi skulle kunna ha nytta
av försvinner. Vid uppstart av de sökningar vi har gjort, har vi därför till största del använt oss
av AND, vilket innebär att vi haft två nyckelord då det varit önskvärt att båda funnits med i
den forskning vi sökt. Som nämnt ovan startade vi med orden ”sex och samlevnad”, men
insåg ganska snabbt att det var väldigt begränsat till specifika svenska artiklar och
avhandlingar. Det föll sig därför naturligt att istället använda sig av trunkeringstecken. Det
ledde till möjligheterna att finna fler artiklar kring ämnet. Eftersom vår frågeställning utgår
ifrån undervisningen kring sex och samlevnad och vilket perspektiv som det undervisas ifrån,
heteronormativt alternativt icke-heteronormativt perspektiv, har också möjligheterna med
trunkeringstecken gjort att våra sökningar har breddats.
Vid sökning av forskning innebär det att vi behöver vara kritiska kring vilken typ av texter
det är vi kommer i kontakt med. Vi har därför varit noggranna med att det skall vara
refereegranskade artiklar eller avhandlingar för att styrka vårt innehåll – då dessa är noga
granskade. När man söker i de olika databaserna, finns det ett avsnitt som kallas “utökad
sökning”, där det är enklare att navigera sig kring hur de olika artiklarna man kommer i
kontakt med skall vara utformade. Alternativ som ”refereegranskade” har då gått att välja och
har av oss också blivit valt. Detta för strävan mot hög validitet på grund av de tidigare, hårda
granskningarna av sagd forskning.
För att hitta ytterligare information har vi genom de olika avhandlingarna och artiklar vi
funnit, genomfört en trådsökning och har därigenom funnit forskning.
5. Resultat
Resultatet för sagd frågeställning grundar sig på 13 olika avhandlingar och vetenskapliga
artiklar samt forskningsöversikt. Dessa avhandlingar och artiklar är valda genom söksträngar
samt trådsökningar, för en tydligare överblick se metod. Resultatet är uppbyggt utefter fyra
identifierade huvudresultat. Dessa fyra huvudresultat har kategoriserats genom fyra
underkategorier. Underkategorin ”Könsroller som skapar mening” lyfter vårt första
huvudresultat; HBTQ-personer verkar i sex- och samlevnadsundervisningen på ett icke
meningsfullt sätt. Andra identifierade huvudresultatet är att HBTQ-personer är ej inbjudna att
delta i undervisningen, vilket lyfts under kategorin ”heterosexualiteteten och de andra”. I
tredje underkategorin ”HBTQ som tematiskt arbete” lyfts nästa huvudresultat; HBTQ-frågor
utesluts eller tematiseras i sex- och samlevnadsundervisningen. Och, sista huvudresultatet;
sex- och samlevnadsundervisningen bygger på förväntningar på det biologiska könet lyfts
under rubriken ”förväntningar på könet”.
5.1 Könsroller som skapar ”mening”
Genom observationsstudier i två åttondeklasser har Simonsson (2017) studerat sexualitet i
klassrummet utifrån ett queerperspektiv. Simonsson (2017:29) beskriver detta perspektiv som
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en kritik mot heteronormaliseringen, som kan ses som att heterosexualitet är någonting
självklart och nästan önskvärt. Queerperspektivet, enligt Bäckman (2003:86), har också
kommit till synes genom att visa på att en heterosexuell norm ligger till grund för samhället i
stort. Simonsson (2017:35f) menar också att normativitet krävs för att kunna skapa “mening”,
någon typ av igenkänning, och att denna fås genom gemensamma nämnare som “binder” folk
samman. En sådan typ av normativitet menar Simonsson (2017:35f) är oundviklig när
människan på något vis skall skapa gemensamma diskurser. Det är genom att följa dessa
diskurser som subjektet kan verka i gemenskapen på ett meningsfullt sätt, där subjektet blir
igenkänt. Ett sådant exempel kan vara att verka inom diskursen för vad som är “kvinnligt”
respektive “manligt”. Det är genom upprepning och återskapande av diskurser som
normativiteten också blir tydlig; begriplighet styrs av normer. Även detta är något Orlander
(2011) bevittnat genom sin etnografiska studie i en högstadieskola, vilket innebär att hon
studerar individers och gruppers beteenden i sociala sammanhang. Orlander (2011:50f) menar
att diskurser leder till en maktordning och att denna maktordning går att utmana - den är inte
oföränderlig. Lärare i biologi kan, genom sina handlingar, bli bärare av teoretiska
föreställningar; exempelvis kring huruvida en föds som färdig man eller kvinna eller om
kulturen ålägger femininitet alternativt maskulinitet. Det finns risk att de rådande diskurserna
inte blir ifrågasatta och på så vis är läraren lika delaktig i maktordningen som de som har
”skapat” den.
Lundin (2014:378) menar, utifrån sin observationsstudie av två åttondeklasser, att
naturvetenskaplig undervisning ofta ses som faktabaserad och att denna skall bestå av
lagbunden kunskap. Dock skall kärlek, sexualitet och relationer utgöra en del av sex- och
samlevnadsundervisningen enligt Lgr11. Detta innebär att sexualundervisningen skall rymma
både det biologiska, som det genusteoretiska perspektivet på kön. Lundin (2014:380) menar
att heteronormen som genomsyrar sex- och samlevnadsundervisningen leder till, som
Kumashiro (2000:26) säger, att de icke-tillhörande av normen ses som ”de andra”. Han
beskriver hur sådan undervisning också leder till att den heterosexuella maskuliniteten blir
hegemonisk. Den ”typiska” manligheten ses som en hierarkisk fördel bland pojkarna och att
detta uppmuntras av skolmiljön. De pojkar som inte delar en stereotypisk maskulinitet och
bryter den rådande normen riskerar marginalisering.
Hast & Danielsson (2016:29) har genom sina observationsstudier bedrivit en
diskursanalys och sett tre olika gymnasielärare försöka ge biologiska förklaringar till
homosexualitet i sex- och samlevnadsundervisning. En lärare beskriver att forskning pågår
kring huruvida det finns en “homogen” eller inte och uppmanar sedan eleverna för att ha en
diskussion kring för- och nackdelar kring denna forskning. I en klass menar då en elev att
“homogener” hade kunnat leda till att homosexualitet återigen ses som en sjukdom, då det
hade kunnat ses som en mutation av “den vanliga genen”. Läraren håller med eleven och
befarar risken för abort om det skulle kunna vara så att en “homogen” hade kunnat ses på ett
embryo. En annan lärare lyfter den biologiska förklaringen huruvida sexualitet kan grunda sig
på vilka luktreceptorer en har i näsan. Läraren menar på att människor bli attraherade av olika
människor beroende på ens egna luktreceptorer; om dessa reagerar på kvinnligt respektive
manligt könshormon. När läraren berättar detta frågar eleverna “om det inte finns någonting
man kan göra åt det?”, varpå läraren ifrågasätter med att fråga “varför skulle man vilja göra
det?”. Till följd av detta påbörjas en kort diskussion där eleven säger att “de homosexuella”
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då hade sluppit stå ut med ”en massa saker”. Läraren motsätter genom att undra om
homosexuella måste stå ut med ”en massa saker” och ämnet lämnas därefter.
5.2. Heterosexualiteten och ”de andra”
Røthing & Bang Svendsen (2011:97ffff), från Rich (1980), talar kring begreppet “obligatorisk
heterosexualitet” och menar att det kan te sig på olika sätt; heterosexualiteten kan vara
antagande eller påtvingad. Utifrån sin etnografiska studie, där de studerat flera
högstadieskolor samt HBTQ-orienterade lärare, kan de se att de lärare som inte är
heteronormativa i sin sex- och samlevnadsundervisning istället kan bli bemötta av en
heteronormativ kultur bland eleverna. Ett exempel som ges är när en lärare talar kring sex och
uttalar sig som “när två ungdomar har sex” och försöker på så vis inte normalisera en
heterosexuell sexupplevelse mer än någon annan. Dock beskriver forskarna hur mottagarna,
alltså eleverna, sedan börjar talar kring termer som “hon och han”. På så vis
heterosexualiseras situationen av eleverna och diskussionen blir på så vis återigen
heteronormativ, trots lärares försök att inkludera alla. Forskarna lyfter också exempel som att
elever och lärare talar kring hetero- och homosexualitet med begrepp som “vi” och “de”.
Elever betonar vikten av att de är “för” homosexualitet och säger att “De homosexuella har
rätt att praktisera sin läggning, det är viktigt att vi respekterar de homosexuella och de
homosexuella är ju vanligt folk som kan bli sårade precis som vi”.
Bäckman (2003:73fff) har skrivit sin avhandling utifrån etnografiska observationsstudier
på två gymnasieskolor och en högstadieskola som grund. Under dessa observationer har hon
tydligt sett att läraren under undervisning i sex och samlevnad försökt “lösa”
fördomsproblematiken hos eleverna genom närvaro till fördomarna; prata om fördomarna
med eleverna. Problematiken som Bäckman (2003:73fff) upplever är dock lärarens egna
fördomar, som tydligt genomsyrar lektionen under observationstillfället. Läraren uttrycker sig
med “bögar är mer sexfixerade än heterosexuella män” och påbörjar då en diskussion kring
homosexuellas större sexdrift. Det som Bäckman (2003:82) också ser under sina
observationer är hur eleverna talar kring “vi” och “de”, där vi:et i elevernas diskussioner
innebär “vi heterosexuella”. På så vis är det ”vi heterosexuella” som får tolkningsföreträde
och talutrymme i situationen, medan “de homosexuella” inte har detta. På så vis blir också
klassrummet en scen för en heteronormativitet och homosexualiteten ses som något “annat”,
som inte finns i just deras närhet.
Att undervisning i sex och samlevnad presenteras utifrån heterosexualiteten är något som
lyfts även av Bang Svendsen (2012:400fff). Hon har gjort en forskningsöversikt utifrån ett
queerteoretiskt ramverk. Bang Svendsen (2012:400fff) beskriver hur homosexualitet lyfts,
men att detta görs genom att kommunicera tolerans gentemot homosexuella.
Homosexualiteten blir ”det andra” och något som skall tolereras, då heterosexualiteten på så
vis blir privilegiat. Heterosexualiteten blir inte en fråga kring huruvida den skall tolereras eller
inte, utan ses som en normalitet. Samtidigt har ”den heterosexuella” möjligheten att välja
huruvida hen vill tolerera homosexualitet eller inte. På så vis får heterosexualiteten kraften att
underordna någon annan. Bang Svendsen (2012:400fff) lyfter även framförd kritik mot
undervisning i sex och samlevnad utifrån ett feminist- och queerperspektiv, där de menar att
vissa politiska förändringar kring sex- och samlevnadsundervisningen redan borde behandlats.
Exempel på kritiken som framförts är hur preventivmedelsinformation endast diskuteras i
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förhållande till heterosexuella samlag. Annan framförd kritik är även bristen på diskussioner
kring sexuell etik som innefattar exempelvis samtycke och även samtal kring homosexualitet i
tidig ålder.
En forskningsöversikt med pedagogiskt, teoretiskt ramverk gjord av Fenaughty (2019:627)
visar på hur ungdomar som orienterar sig utanför en heteronorm, exempelvis könsminoriteter,
oftare får utstå mobbning än andra ungdomar. Det finns också undersökningar som visar på
att sexuella och könsmässiga minoritetbaserade mobbningsåtgärder är sällsynta trots vikten av
deras existens. Fenaughty (2019:632) skriver också kring hur pedagogiken måste utvecklas
för att undvika cisheteronormativa förtryck. Exempel på detta är genom att uttryckligt
fokusera på hur normer är sociala konstruktioner och hur dessa på så vis kan producera
förtryck på grund av kön och sexualitet.
5.3. HBTQ som tematiskt arbete
I artikeln skriven av Hast & Danielsson (2016:26f) talar de kring undervisningsexempel där
lärare tematiserar undervisningen och eleverna får välja ett eller flera av dessa “teman” i
smågrupper och sedan skapa ett fiktivt fall som skall innehålla en problematisering. Detta fall
skall sedan mynna ut i en redovisning inför och diskussion tillsammans med klassen.
“Temana” som finns för eleverna att välja mellan är; graviditet, abort, preventivmedel,
könsstympning/omskärelse, könssjukdomar, anatomi och fysiologi, insemination/IVF, lust
och orgasm, HBT, pornografi, alkohol/narkotika/tobak och sex samt könsroller. Hast &
Danielsson (2016:23) menar att detta tematiska arbete nog kommer från goda intentioner där
läraren exempelvis vill förhindra diskriminering och skapa tolerans bland elevgruppen.
Problematiken med detta tematiska arbete är dels att HBT (homo, bi, trans) diskuteras i
samband med begrepp som exempelvis abort, könsstympning och könssjukdomar, samt att
HBT som begrepp tematiseras överhuvudtaget. Att HBT är ett “tema” som skall
problematiseras och sedan redovisas kring, ger en indikation på att det är någonting åtskilt
som behöver problematisering. Hast & Danielsson (2016:33) menar också att då
heterosexualiteten inte heller finns som val som “tema” för eleverna, visar detta på hur den
kan ses som oproblematisk och att alla sexualiteter inte kan diskuteras i samklang med
varandra.
Det tematiska arbetet som elevgruppen skall utföra kan också ses som problematisk, enligt
Hast & Danielsson (2016:26f), eftersom “temana” är valbara för elevgruppen. Eleverna får
alltså på egen hand välja ett eller flera ämnen för egen genomförd problematisering samt
redovisning. Detta innebär en risk att ingen elev kommer välja HBT som tema och att dessa
frågor då inte kommer att lyftas. Risken finns också, eftersom eleverna får välja flera teman,
att HBT kopplas samman med problematiska teman som exempelvis sexuellt överförbara
sjukdomar. Det är också så att eleverna själva skall skapa ett fiktivt fall i en rådande norm och
struktur, detta innebär risker som att de fiktiva fallen kan te sig stereotypa och
generaliserande.
Likt detta lyfter Snyder & Broadway (2004:635fffff) i sin analys av läroböcker i sex- och
samlevnadsundervisning, där de analyserar åtta olika biologiböcker utifrån ett queerteoretiskt
perspektiv. De försöker se om läroböckerna innehåller ett queerperspektiv och huruvida
HBTQ-frågorna lyfts i samklang med heterosexualiteten eller om de lyfts överhuvudtaget.
Efter analys av sagda läroböcker ser de att HBTQ inte lyfts överhuvudtaget i fem av dessa. I
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de resterande tre ser de att homosexualitet lyfts, men att detta sker under samma ”tema” som
könssjukdomar och då, framförallt, i samband med könssjukdomen AIDS. Vid dessa tillfällen
talas det också om att de som faller inom riskzonen för AIDS är homosexuella män och
intravenösa droganvändare. Likt hur Hast & Danielsson (2016:23) lyfter hur HBT tematiseras
tillsammans med ”könssjukdomar” sker denna tematisering även i läroböcker, som enligt
Snyder & Broadway (2004:622), är en reaktion på vad samhället ser som vedertagen kunskap.
Hast & Danielsson (2016:31) ser utifrån sina studier är att homosexualiteten berörs, dock
att denna berörs enskilt som “tema” eller “ämne” medan heterosexualiteten genomsyrar hela
samlevnadsundervisningen. De ser också att diskussioner ofta utgår från problemen runt
homosexuella och att “de homosexuella” är grunden för problemen. Istället för att diskutera
och ifrågasätta strukturer, normer, homofobi och heterosexism och se detta som grunden för
problematiken kring generalisering och diskriminering.
5.4 Förväntningar på könet
Orlander (2011:71f) vittnar för hur eleverna ofta bemöter förenklade presentationer av
normativiteten under undervisning i sex och samlevnad. Förväntningar kring vad som är
”normalt” presenteras för eleverna och Orlander (2011:71f) drar tolkningen att detta ofta sker,
på grund av att eleverna inte ifrågasätter läraren i fråga. Slutsatsen dras då kring huruvida
skolan skulle kunna utmana de rådande förväntningarna genom att bryta normaliteten och
erbjuda mångsidighet i undervisningen. Det menas också att normalitet och brist på
mångsidighet inte härstammar från okunskap, utan snarare rädsla för att utmana det vi redan
”vet”.
Ambjörnsson (2004:220ff) talar kring en heteronorm utifrån en etnografisk,
socialkonstruktivistisk observationsstudie där hon studerar 28 gymnasietjejer genom både
deltagande och icke-deltagande observationer. Hon bevittnar, under lektionstillfälle i sex och
samlevnad, hur den observerade läraren håller i en frågestund som bygger på anonyma lappar
som de observerade eleverna själva skrivit. Ambjörnsson (2004:220ff) ser att läraren i fråga
ständigt könsbestämmer avsändaren till dragen lapp, trots att dessa lappar är och skall vara
anonyma. Exempelvis säger läraren “Jaha, här har vi en tjej som undrar vad killar bli mest
upphetsade av. Kan ni svara på det killar?”. Frågan som ställs är inte självklart skriven av en
kvinna, trots detta könsbestämmer läraren avsändaren. Det är också så att läraren antar att alla
killar i det sagda rummet blir upphetsade av kvinnor och kvinnliga attribut. Denna fråga
skiftar sedan fokus mot tjejerna, där läraren ber tjejerna besvara frågan ”vad blir tjejer
upphetsade av hos killar?”. En elev, som öppet är lesbisk, får även hon frågan av läraren och
svarar lydigt “händerna”. I detta fall blir det tydligt att läraren har sina egna föreställningar
kring normalitet och eleverna får inget utrymme för att utmana och ifrågasätta denna. Läraren
är, likt Orlanders (2011:50f) tidigare ord, bärare av teoretiska föreställningar och blir på så vis
delaktig i en maktordning.
Likt detta skriver European Expert Group on Sexuality Education (2015:427) i sin
forskningsöversikt, där de menar att sex- och samlevnadsundervisning av god kvalitet leder
till positiva attityder och kan på så vis jämna ut maktordning mellan kön och sexualiteter.
Alltså, kraven ställs på läraren och undervisningen. De beskriver också hur sex- och
samlevnadsundervisningen utvecklats under åren och att det idag utvecklats till fler
diskussioner och reflektioner kring könsjämlikhet och könsnormer.
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6. Analys
Vad vi kan se utifrån våra resultat är att forskningen kring undervisning i sex och samlevnad
utifrån ett heteronormativt, alternativt icke-heteronormativt perspektiv, kan delas in i fyra
huvudresultat. Forskningen säger ofta att könsroller som inte skapar “mening”, alltså inte
passar in i en typ av normativitet, ofta utesluts från sociala kontexter och ses som “någonting
annat”. Simonsson (2017) beskriver hur subjekten i sociala relationer behöver vara igenkända
för att delta i gemenskapen på ett meningsfullt sätt. Individer behöver alltså passa in i
gruppers gemensamma diskurser. Likt detta beskriver Kumashiro (2000) där han talar kring
könsroller och diskurser för vad som är kvinnligt och manligt och att dessa också utgör en
hierarkisk ordning. Detta går också att jämföra med Hast & Danielssons (2016) observationer
där diskussioner kring huruvida “homogener” kan leda till exempelvis ökad abort, samt hur
luktreceptorer som reagerar på samma kön skulle kunna gå att “göra något åt”. Det talas
alltså om HBTQ-personer på ett sätt som indikerar på att sexualiteten skulle vara ickeönskvärd. Anledningen till varför detta går att jämföra med Simonsson (2017) och Kumashiro
(2000) och deras teorier kring diskurser hur dessa skapar en hierarkisk ordning är av
anledning att eleverna och läraren ofta uttrycker sig som “de homosexuella”. Det görs på så
sätt en instinktiv åtskillnad på “de homosexuella” och att dessa inte passar in i diskursen för
vilken sexualitet som anses önskvärd. “De homosexuella” blir inte igenkända i den rådande
diskursen och blir därför uteslutna i “vi:et”. Forskningen säger alltså att undervisning i sex
och samlevnad är heteronormativ, vilken i sin tur leder till att HBTQ-orienterade personer inte
verkar i gemenskapen på ett meningsfullt sätt på grund av socialt skapade diskurser.
Likt detta kan vi sedan gå vidare till nästa huvudresultat som vi ser som ett av de befintliga
resultaten på vår frågeställning och det är den “obligatoriska sexualiteten”. Denna kan ses
som en typ av reaktion på ovannämnda diskurser och den sociala gemenskapen. Så, det är inte
bara så att HBTQ-personer har problematik med att verka i gemenskapen under
undervisningen på ett meningsfullt sätt, viss forskning säger att de inte ens blir inbjudna att
delta. Røthing & Bang Svendsen (2011) lyfter den “obligatoriska sexualiteten” och beskriver
den med att heterosexualiteten antingen är antagande eller påtvingad. Detta beskrivs även av
Bäckman (2003) samt Ambjörnsson (2004), som båda lyfter hur alla deltagande i sex- och
samlevnadsundervisningen antas vara heterosexuella. De talar återigen om “vi” och “de”,
vilket indikerar på att det inte ingår några med HBTQ-sexualitet i det “vi:et” som är deltagare
av undervisningen. Resultaten indikerar också på att tolerans gentemot “de homosexuella”
ofta lyft i sex- och samlevnadsundervisningen. Det är inte alltså bara så att homosexuella
personer ses som icke-deltagande, utan det är också fråga kring huruvida de bör tolereras av
“vi:et”.
Flertalet forskare lyfter och beskriver hur fördomar leder till antingen förtryck eller en
fråga kring tolerans (Røthing & Bang Svendsen 2011; Bang Svendsen, 2012; Fenaughty,
2019). Fenaughty (2019) beskriver också bristen av minoritetbaserade mobbningsåtgärder i
pedagogiken och att en åtgärd skulle kunna vara just att lyfta fördomar och normer och tydligt
diskutera att dessa är skapade av sociala konstruktioner. Dock motsätts detta av Bäckman
(2003) som menar på att diskussioner kring fördomar och normer redan sker i sex- och
samlevnadsundervisningen. Hon beskriver dock att dessa diskussioner ofta kommer från goda
grunder av lärare som försöker bestrida fördomar, men istället resulterar diskussionerna i att
genomsyras av lärarens egna. Så, forskningen säger alltså inte bara att HBTQ-personer inte
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verkar på ett meningsfullt sätt i sex- och samlevnadsundervisningen, det är även så att HBTQpersoner inte ens blir inbjudna utan antas vara heterosexuella; därav blir sex- och
samlevnadsundervisningen heteronormativ.
Det tredje huvudresultatet som vi ser kring vad forskningen säger om sex- och
samlevnadsundervisningen är att HBTQ ofta tematiseras medan heterosexualiteten
genomsyrar hela undervisningen i sex och samlevnad. Detta lyfts av både Hast & Danielsson
(2016) samt av Snyder & Broadway (2004). Skillnaden är dock att Hast & Danielsson (2016)
ser tematiseringen i den aktiva undervisningen, medan Snyder & Broadway (2004) ser hur
HBTQ tematiseras i läroböcker i sex och samlevnad. Dock uttrycker de problematiken av
tematiseringen på liknande sätt; HBTQ-sexualiteter blir antingen uteslutna eller lyfts i
samklang med begrepp som abort eller könssjukdomar. Detta innebär att resultaten säger att
undervisningen i sex och samlevnad antingen utesluter eller tematiserar HBTQ-frågor, medan
heterosexualitet får genomsyra hela undervisningen.
Det fjärde huvudresultatet vi också kan se är inte bara vad forskning säger kring HBTQfrågor och sex- och samlevnadsundervisningen. Det är även så att heteronormativitet syftar
till antaganden utifrån det biologiska könet och att det biologiska könet förväntas vara i
samklang med det sociala könet och en heterosexuell läggning. Orlander (2011) och European
Expert Group on Sexuality Education (2015) talar kring könsmaktsordningen och att denna
också förblir rådande på grund av lärares och elevers okunskap och bristande ifrågasättande
av normaliteten. Ambjörnsson (2004) ger ett tydligt exempel på en undervisningssituation där
läraren könsbestämmer och tvångsheterosexualiserar elever utifrån anonyma lappar, som
dessutom inte ger indikationer på vilket kön och sexualitet avsändaren har i fråga. Jämför
detta med att sådana förväntningar, enligt Orlander (2011), inte härstammar från okunskap
utan från rädsla att utmana sitt eget vetande. Kraven för att sex- och
samlevnadsundervisningen skall utvecklas mot jämlikhet och utmanande av normalitet ligger
hos läraren.
7. Diskussion
Diskussionen är delad i två avsnitt, varav första delen är metoddiskussionen. Under detta
avsnitt diskuteras metod för tillvägagångssätt vid strängsökningar och trådsökningar. Likväl
diskuteras reliabiliteten och validiteten för denna forskningsöversikt. Under avsnittet
”resultatdiskussion” diskuteras delar av resultatet i relation till delar av bakgrunden. Vi lyfter
även de kunskapsluckor vi sett under utförandet av denna forskningsöversikt.
7.1. Metoddiskussion
Arbetet som behandlar både den obligatoriska heteronormativiteten i samhället och dess
påverkan av undervisningen i skolan, tog form genom att vi använde olika sorters söksträngar
som passar in till vårt syfte och vår frågeställning. Forskning kring ämnet heteronormativitet
och sex- och samlevnadsundervisning är begränsad. Faller vår litteraturstudie inom ramen för
validitet? Av anledningar att forskningen som sagt är begränsad, har vi valt att inte ha någon
begränsning kring årgång för forskningen. Därav kan validiteten också ifrågasättas då en del
forskning är av äldre årgång, vilket kan ju då i sin tur ifrågasättas huruvida den fortfarande är
aktuell. När vi började läsa forskarnas olika söksträngar ser vi att forskarna ständigt refererar
till varandra och ny forskning utifrån vår frågeställning lyfts heller inte.
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Tidigare forskning har bedrivits både i Sverige och internationellt, vilket lett till att
materialet vi läst, till stor del har varit artiklar och avhandlingar på engelska. Av denna
anledning har läst forskning krävt översättning av oss. På grund av detta kan både validiteten
och reliabiliteten i vår forskningsöversikt ifrågasättas, då översättning kräver tolkning. Det är
även så att forskning författad på svenska kräver tolkning och bearbetning av oss, på så vis
kan även detta göra att validitet och reliabilitet kan ifrågasättas.
Anledningen till varför vi inkluderat internationell forskning är på grund av att bredda
tillgång till empiri som berör vår frågeställning. Det man skall ta i beaktning, då forskningen
som bedrivits och sammanställs sprider ut sig internationellt, är att resultatet kan ifrågasättas
då det inte är lokalt eller nationellt. Empirins resultat är sig likt och visar på
heteronormativitet i sex- och samlevnadsundervisningen. Med detta sagt, inte fastställt i alla
undervisningssituationer som sker, utan enbart i de undersökta.
Syftet med vår litteraturstudie är att se vad forskningen säger kring sex- och
samlevnadsundervisning i skolan och ifall undervisningen bedrivs ur ett heteronormativt
alternativt icke- heteronormativt perspektiv. Jämfört med många andra ämnen, finns det lite
forskning som talar kring själva undervisningen. Därför ligger frågeställningen oss varmt om
hjärtat för att själva kunna bedriva en bra undervisning när vi är examinerade.
Forskningsöversikten innefattar inte bara hur undervisningssituationen ser ut, utan även vad
resultatet blir av att undervisningen inte håller de mått som förväntas enligt lagar och
styrdokument. Vi har kunnat utläsa HBTQ-lärarnas känslor, hur manligt och kvinnligt
påverkar människor utanför normen och hur tidigt den påtvingade normen kan
problematiseras redan i tidig ålder.
7.2. Resultatdiskussion
Syftet med denna forskningsöversikt är att undersöka huruvida skolväsendet är jämlikt,
eftersom kravet från Lgr11 är att så skall fallet vara. I Lgr11 står det också skrivet att sex- och
samlevnadsundervisningen i biologi skall innefatta identitet, jämställdhet, relationer, kärlek
och ansvar. Därav fick även forskningsöversikten kring jämlikhet i sex- och
samlevnadsundervisningen ett huvudfokus – vilket blev heteronormativitet; om skolväsendet
skall vara jämlikt, skall sex och samlevnad undervisas utifrån ett perspektiv som inbjuder till
att alla elever, oavsett sexuella läggningar och könstillhörigheter, får likvärdig utbildning.
Den första problematiken vi kan se, där vi ser en rådande heteronorm, kretsar kring de
förväntningar som råder på heterosexuella och homosociala relationer. Sexualiteten förväntas
vara heterosexuell, medan intellektuella relationer förväntas vara homosociala. Detta fenomen
ser vi överensstämmer utifrån vår bakgrund och vårt resultat. Pojkar och flickor konstruerar
tidigt tydliga pojk- och flickroller, vilka innefattar heteroorganiserade relationer samt att flera
samkönade vänskapsrelationer är en högstatusfaktor (Bengtsson, 2013; Ambjörnsson, 2004).
Detta ser vi också genomsyra vårt resultat; förväntningarna på det biologiska könet och dess
eventuella relationer, samt vad dessa förväntningar medför. Åter till detta senare.
”De andra” är också något som vi ser som ett resultat av vår frågeställning. Heteronormen
genomsyrar sex- och samlevnadsundervisningen, vilket leder till att de som identifierar sig
som icke-heteronormativa ses som ”någonting annat”. Vi ser, genom vår bakgrund, hur
HBTQ-personer hamnar i ett utanförskap i samhället. Detta utanförskap sker genom att
HBTQ-personer inte verkar i den totala gemenskapen på samma premisser som de som
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identifierar sig och verkar inom heteronormativiteten (Kumashiro, 2000; Lundin, 2016; Rich,
1980; Røthing & Bang Svendsen, 2011). Detta ser vi också genom vårt resultat, där ”de
andra” hamnar i ett utanförskap genom att HBTQ-frågor tematiseras i sex- och
samlevnadsundervisningen. HBTQ-frågor, icke-heterosexuella relationer samt
könsöverskridande identiteter diskuteras som något särskilt, medan heterosexualiteten
genomsyrar hela undervisningen (Hast & Danielsson, 2016; Snyder & Broadway, 2004). En
skulle då kunna argumentera för att ”de andra” tematiseras som grupp i både sex- och
samlevnadsundervisningen samt i samhället i stort. För vi kan också anta att diskurserna för
vad som är ”kvinnligt” respektive ”manligt” skapas och bibehålls även utanför skolväsendet;
enligt Bengtsson (2013) skapas redan dessa föreställningar kring vad ”pojke” respektive
”flicka” innebär och hur de förväntas agera i tidiga åldrar.
I bakgrunden lyfts även det psykiska och fysiska våld som sker mot personer tillhörande
HBTQ-rörelsen. Siverskog (2016) lyfter HBTQ-personers rädsla för att bli ”ingenting” på
grund av att en inte överensstämmer med en rådande norm och blir därför inte ett
meningsfullt subjekt i en samhällsvärld. Hon lyfter också det fysiska våldet mot HBTQpersoner, som Siverskog (2016) menar är en effekt av just normbrytande könsidentiteter och
beteenden. Hon vittnar också för fall där transpersoner ”gömt undan” sin identitet på grund av
rädsla för att inte passa in och vara igenkännliga i en samhällsstruktur. Liknande fall kan vi se
i resultatet av vår studie där Ambjörnsson (2004) talar kring en situation där en lärare
könsbestämmer en anonymt skriven lapp av anledning att den handlar om manlig attraktion,
då läraren antar att lappen är skriven av en kvinna. Läraren frågar även en öppet, lesbisk
kvinna om manlig attraktion och kvinnan i fråga svarar att händerna är det mest attraktiva hos
en man. Jämför detta med rädslan för utanförskap som lyfts i bakgrund; den lesbiska kvinnan
i undervisningssituationen svarar ett förväntat svar på frågan, möjligtvis på grund av rädsla att
bli ”ingenting” i en social konstruktion. Likt Simonsson (2017) skriver, så är igenkänning
primärt för att kunna skapa mening och igenkänning finns inom ramarna för en rådande norm.
Och, det är denna norm och igenkänning som binder folk samman, utan den finns det risk för
att bli just ingenting.
Åter till förväntningar på det biologiska könet; vad som ses som ”manligt” respektive
”kvinnligt” samt vilka relationer som respektive individ förväntas ha just utifrån sitt
biologiska kön. Under arbetsprocessen med denna forskningsöversikt har det ständigt funnits
ett uttryckt som följt oss an; ”obligatorisk sexualitet”. Begreppet har, enligt Rich (1980), från
början använts som en reaktion på en föreställning om att lesbiska relationer är något som en
kvinna ”väljer” på grund av manligt förtryck; hade män varit mer vårdande och ömsinta hade
en kvinna inte ”valt” att leva i en homosexuell relation. Begreppet ”obligatorisk sexualitet”
används även av Røthing & Bangs Svendsen (2011) och de använder begreppet för att
beskriva förväntningen på att alla deltagande individer i sex- och samlevnadsundervisning
ofta antas vara heterosexuella. Just den ”obligatoriska sexualiteten” är den vi ser genomsyra
all den forskning vi bearbetat genom denna litteraturstudiens gång. Men, det vi också kan se
utifrån Røthing & Bang Svendsens (2011) forskning är att denna förställning inte endast finns
hos lärare, utan även elever. De vittnar för lärare som försöker bedriva en icke-heteronormativ
undervisning, men där elevernas fördomar och förväntningar sedan genomsyrar
diskussionssamtalen i vilket fall. Just detta säger ju något; det är inte enbart den äldre
generationen som gör antaganden utifrån tillhörande biologiskt kön. Det är inte heller bara en
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äldre generation som har föreställningar för hur relationer skall se ut och hur deltagare skall
verka i dessa relationer. Dessa antaganden och föreställningar sträcker sig alltså ner i unga
åldrar, vilket ju talar för att det är ett samhällsproblem. Föreställningar som är djupt rotade
och som ärvs i generation för generation.
Hur mönster som ovan nämnda skall kunna brytas och omvärderas är ingenting vi har svar
på. Dock kan vi, genom denna forskningsöversikt, bekräfta att heteronormativitet verkar i
sex- och samlevnadsundervisningen. Och, eftersom vi också kan bekräfta detta kan vi också
dra slutsatsen att skolväsendet misslyckas med Lgr11:s mål – utbildning skall vara jämlik.
Möjligtvis kan en sådan bekräftelse och att frågan lyfts till diskussion, vara ett steg i en
riktning mot en jämställd skola för alla.
Vi har genom utarbetandet av denna forskningsöversikt kommit fram till en stor
kunskapslucka; forskning kring samtal om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och
ansvar i sex- och samlevnadsundervisning i de yngre åldrarna är knapp. Vi finner det märkligt
att det inte finns någon forskning kring detta ämne trots att Lgr11 kräver att detta skall lyftas
för diskussion på sex- och samlevnadsundervisningen i årskurserna 4-6.
8. Framåtsyftande text
Vår forskningsöversikt har utgått ifrån vad forskningen säger kring hur undervisningen i sexoch samlevnad bedrivs, och vi har således kommit fram till att den undervisas utifrån ett
heteronormativt perspektiv. I resultatet lyfter vi hur HBTQ-personers meningsfullhet i sexoch samlevnadsundervisning är nästintill obefintlig och att de inte är inbjudna att delta i
undervisningen under samma förutsättningar som individer som identifierar sig som
heterosexuella. Eftersom undervisningen byggs på förväntningar på det biologiska könet och
en heterosexuell norm, skiljer också undervisningen på “vi:et”, vilka heterosexuellt
orienterade personer tillhör, och “de andra” som inte ingår under den kategoriska
heteronormen.
Vi ser att det bedrivits forskning kring sex- och samlevnadsundervisning och att detta leder
till att frågor kring sexualitet och kön lyfts och bearbetas. Detta innebär också att elever har
fått möjlighet att samtala kring hur man förväntas att vara och hur det är att leva i ett samhälle
uppbyggt kring normer; feminint och maskulint är varandras motpoler, men de skall samtidigt
åtrå varandra. Vad vi ser att det däremot saknas forskning kring är huruvida sex- och
samlevnadsundervisning bedrivs med samtal kring normer och kön i de lägre åldrarna. Enligt
Lgr11 är det ett krav att lyfta identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar redan från
årskurs fyra, vilket även innebär att forskning behöver bedrivas för att uppmärksamma och
förbättra hur vi talar kring dessa tunga, men ack så viktiga begrepp.
Den största kunskapsluckan finnes således inom forskning av sex- och
samlevnadsundervisningen i lägre åldrar, vilket gör det till ett givet val för oss att ta vid där.
Möjligheten för oss att kunna skapa antingen en kvalitativ studie utifrån ett queerteoretiskt
perspektiv i de lägre åldrarna eller en läromedelsanalys som granskar de böcker som eleverna
stöter på när de talar om identitet, jämställdhet och sexuell läggning, är någonting som vi ser
fram emot. Oberoende om urvalet är stort eller litet, är vår uppfattning att all uppmärksamhet
kring detta ämne är av största vikt. Huruvida studien skall omfatta både intervjuer och
observationer, enbart en del eller ett analyseringsmoment, är ännu inte fastställt.
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Oavsett, kommer det leda oss ytterligare en bit fram mot att lyfta frågor som för oss två är så
självklara; oberoende av kön och sexuell läggning har alla individer rätt till likvärdig
utbildning. Och vad vi kan se, är så inte fallet.
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