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Sammanfattning  
Sex och samlevnad är ett undervisningsområde som varit obligatoriskt i svensk skolan sedan 1955. Trots detta 
har få skolor satt upp övergripande mål för arbetsområdet, och undervisningens innehåll kan skilja stort mellan 
klassrum till klassrum, samt mellan skola till skola. Ett antal studier har dessutom visat att många av de 
läromedel i ämnet biologi som finns på marknaden ensidigt utgår från att den heterosexuella samlevnaden är 
den rätta, samt ger uttryck för ett könsåtskiljande perspektiv där mannen och kvinnan ges olika egenskaper, 
roller och handlingsutrymme. Dessa till synes objektiva biologiska beskrivningar utesluter därmed vissa elever 
från deras syn på kärlek, kön, lust, sexualitet och identitet. På basis av detta har jag utifrån ett queerperspektiv 
analyserat läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, kursplanen i biologi, samt ett referensmaterial från 
Skolverket med avseende på presentationen av kön och sexualitet. Syftet är att undersöka vilka konsekvenser en 
biologisk inramning av frågor om kön och sexualitet ger åt grundskolans sex- och samlevnadsundervisning, 
samt vidare att undersöka om denna inramning är förenlig med de styrdokument som reglerar grundskolan. 
Metod för studien är diskursanalys. Slutsatsen är att biologiämnet inte räcker till för att ensamt uppfylla de 
ambitioner och mål som uttrycks i läroplanen angående till exempel könsroller, samt att sex- och 
samlevnadsundervisningen riskerar att bli mycket ensidig om den förläggs enbart till biologiämnet. 
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Inledning och problemområde 
 
 
Varför lägger sig staten i något som är så privat och ’naturligt’ som sexuallivet, frågar sig 
etnologen Maria Bäckman inledningsvis i sin avhandling Kön och känsla, och syftar då på att 
sex- och samlevnadsundervisning varit lagstadgad i svensk skola sedan 1955 (2003, s. 11). 
Sverige var först i världen med detta obligatorium. Syftet med och motiveringen av denna typ 
av undervisning har varierat under åren, och har i huvudsak utvecklats från att fokusera 
hygieniska och preventiva aspekter till att allt mer ta fasta på lust1 och samlevnad (se till 
exempel Bäckman eller Centerwall, 2005).   
 
Först i världen eller inte, så grusades åtminstone min föreställning om detta lustfyllda 
ämnesområde efter att bland andra Riksförbundet för sexuellt likaberättigandes ungdoms-
avdelning (RFSL-ungdom) undersökt ett stort antal biologiböcker för grundskolan och upptäckt 
att innehållet visst är lustbetonad, men inte för alla. Vissa grupper av elever utesluts från sin 
syn på kön, sexualitet och lust genom att de flesta läromedlen är starkt könsdikotomiserande2 
och entydigt utgår från att den heterosexuella kärleken och det heterosexuella samlivet är det 
’normala’ och ’önskvärda’. De är så kallat heteronormativa3 (Ryng mfl., 2003, avsnitt 5, samt 
bilagor). Inget av de tretton läromedlen och två lärarhandledningarna i RFSL-granskningen fick 
rakt av ”godkänt” betyg gällande behandlingen av könsidentitet och könsöverskridande, och 
presentationen av olika sexuella läggningar. Samtliga böcker bedömdes ha brister, och i många 
fall vara de föga uppdaterade till dagens/tryckårets norm- och kunskapsläge, trots att böckerna i 
övrigt, i samband med nya utgivningar, uppdaterats och moderniserats (s. 13-14). 
 
Skolverkets nationella kvalitetsgranskning 1999 slog dessutom fast att ett fåtal av de 
undersökta skolorna hade nedskrivna mål för undervisningen om sexualitet och samlevnad, 
med följdverkningen att innebörden i begreppet ’sex och samlevnad’ ofta är diffus. ”Detsamma 
gäller begreppet jämställdhet som få skolor aktivt formulerar och diskuterar.” (Skolverket, 
1999, s. 52) Jag menar att avsaknaden av övergripande samsyn och gemensamma mål riskerar 
att medföra en mycket väsenskild undervisning där lärarens egen förförståelse och kompetens 
blir avgörande för hur undervisningen formas. Detta blir i sig mycket problematiskt, vilket 
visar sig i en rapport från projektet Under ytan, ett samarbete mellan bland andra 
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), Linköpings 
universitet och Sveriges två lärarfackförbund.  Rapporten En utmaning för heteronormen visar 
att sexuell läggning4 och homofobi i liten utsträckning tas upp i lärarutbildningen och i skolans 

                                                 
1 Skolverket konstaterar att ”brandkårsutryckningar” angående bland annat riskerna med rökning och narkotika 
samt faran med oskyddat sex och bantande inte nämnvärt förändrar elevernas riskbeteende. Deras kunskaper i 
hälsofrågor blir större, men som prevention är skrämseltaktiken verkningslös. Istället bör undervinningen utgå från 
att stärka det som är positivt (s. 59). 
2 Dikotomiska uttryck kan beskrivas som motsatsförhållanden där den ena parten definierar den andra: utan ’ljus’ 
finns inget ’mörk’, utan ’aktiv’ inget ’passiv’. I detta fall – könsdikotomisering – avses ett könsåtskiljande 
persepktiv (’kvinnlig’ definierar ’manlig’) där kvinnor ges speciella, kvinnliga, egenskaper och män ges speciella, 
manliga, egenskaper.  
3 ”Med detta menar man de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller 
heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt och allomfattande, alltså det som bidrar till att en viss sorts 
heterosexuellt liv framstår som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva.”  (Ambjörnsson, 2006, s. 52) 
4 Enligt svensk diskrimineringslagstiftning definieras sexuell läggning som heterosexualitet, homosexualitet och 
bisexualitet (2003:307, § 4 [online]). Enligt Sahlström är det dock troligt att anta att många (i detta fall lärare) 
begränsar sin definition av sexuell läggning till att enbart omfatta homosexualitet och bisexualitet. I hennes 
undersökning svarade till exempel 58% av förskollärarna att de aldrig tog upp sexuell läggning i sin undervisning, 
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verksamhet. Lärarna är med andra ord dåligt förberedda för att undervisa om dessa frågor 
(Sahlström, 2006, s. 34). Det är berättigat att anta att beroendet av läromedel ökar i och med 
upplevelsen av osäkerhet och okunskap samt avsaknaden av lokala mål och arbetsplaner, vilket 
medför att biologiboksuppfattningarna riskerar att spridas oreflekterat. 
 
Även om RFSL-granskningen ska läsas i ljuset av sitt ursprung, gör det mig mycket fundersam 
att så många som elva av tretton läromedelsmaterial bedöms som ”olämpliga” eller direkt 
”svartlistade” i granskningen (s. 14-15). Visserligen är granskningen inte heltäckande, men 
ändå omfattande, och visst skulle det kunna finnas böcker med ”godkänt” innehåll som inte 
ingår i studien – men om läromedlens roll är att spegla vetenskapsdisciplinen biologi, framstår 
skolämnet biologi utifrån studien av dessa böcker som exkluderande och kanske rent av 
kränkande. Liknande, om ej lika omfattande studier har också gjorts av universitetsstuderande 
med olika vetenskaplig disciplinering.5  
 
Utifrån ovanstående frågar jag mig om biologiämnet verkligen är rätt forum för frågor om kön 
och sexualitet. Kanske finns det förgivettaganden och ’sanningar’ i den biologiska diskursen 
angående kön och sexualitet som är oförenliga med den tolerans- och respektfrämjande 
värdegrund som presenteras i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Skolverket 
[online])? Denna diskurs, som dikterar vad och vilken typ av uttalanden som legitimeras som 
’naturligt’ och vad (vem) som därmed hamnar utanför normaliteten, är i så fall något som 
förmedlas genom bland annat läromedel till såväl lärare som elever, med följden att samtliga 
elever inte känner sig hemma i den bild av kön och sexualitet som presenteras (RFSL-ungdom, 
2003, s. 3).  
 
Utifrån diskursiva analyser av grundskolans kursplan i biologi, läroplanen för grundskolan, 
samt Skolverkets referensmaterial Kärlek känns! förstår du? avser jag att undersöka 
ovanstående, för att försöka avgöra vad en biologisk inramning medför för undervisningen i 
sex och samlevnad, samt om denna är förenlig med skolans värdegrund så som den uttrycks i 
läroplanen.   
 
Den tänkta publiken för studien är dels lärare och rektorer, men också personer med 
beslutsansvar inom pedagogikens område.  
 

 

Preciserat syfte för studien 
 
Syftet med studien är tvåfaldigt. För det första avser jag att undersöka vilka konsekvenser för 
synen på kön och sexualitet en biologisk inramning ger åt grundskolans sex- och 
samlevnadsundervisning.6 För det andra diskuterar jag om denna inramning är förenlig med de 
styrdokument som reglerar grundskolan. Vilka intentioner och ambitioner för detta 
ämnesområde uttrycks i styrdokumenten? Mitt empiriska material utgörs av styrdokument samt 
ett referensmaterial från Skolverket, utgivet under ungefär samma tidsperiod som läroplanen 

                                                                                                                                                           
trots att leken/undervisningen ofta handlar om till exempel familjen (s. 14-17).  Heterosexualiteten är med andra 
ord så självklar att den inte ens benämns som en sexuell läggning. 
5 Två av dessa presenteras senare i denna uppsats. 
6 Uppsatsen blir indirekt också en länk till frågor om hur stor överensstämmelsen bör/ska vara mellan en 
vetenskaplig disciplin och dess ’skolversion’. Detta lämnas dock utanför syftet för min studie. 
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för det obligatoriska skolväsendet. Materialet analyserar jag med avseende på kön och 
sexualitet. I mångt och mycket blir denna studie därför en studie om vad som karaktäriserar den 
biologiska diskursen, utifrån ämnesområdet sex och samlevnad.  
 
Med textanalys som verktyg har jag undersökt: 
 

- Vilken syn gällande kön och sexualitet präglar Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet? 

- Vilken syn gällande biologiämnets karaktär, samt avseende kön och sexualitet präglar 
grundskolans kursplan i biologi? 

- Vilken syn gällande kön och sexualitet präglar Skolverkets referensmaterial Kärlek 
känns! förstår du? Samtal om sexualitet och samlevnad? 

- Går ovanstående perspektiv att förena? Är det rimligt att biologiämnet i grundskolan 
även i fortsättningen ska stå som värd för frågor om kön och sexualitet? 

 

 

Disposition 
 
Framställningen inleds med avsnittet bakgrund, där utgångspunkterna för min studie, teoretiskt 
såväl som metodologiskt introduceras. Därefter följer i nämnda del en sammanfattning av 
tidigare forskning. I en teoripresentation redogör jag för olika (vetenskapliga) perspektiv på 
kön och sexualitet. Detta följs av metod för studien, där bland annat urval och objektivitet 
diskuteras. I resultatavsnittet ryms själva textanalysen, och uppsatsen avslutas därefter med en 
diskussion kring resultatet och dess eventuella implikationer. 
 

 

Bakgrund 
 

Sex- och samlevnadsundervisning i ett historiskt perspektiv 
 
I Myndigheten för skolutvecklings antologi Hela livet. 50 år med sex- och 
samlevnadsundervisning beskriver Erik Centerwall bland annat hur Sveriges första kvinnliga 
läkare, Karolina Widerström, redan under de tidiga åren av 1900-talet bedrev 
samlevnadsundervisning på Stockholms högre flickskolor. Undervisningen baserades på att 
avhållsamhet var det rätta alternativet för ungdomar, och de huvudsakliga teman som löpte 
genom undervisningen – kroppsutvecklingen i puberteten, fosterutveckling, och kvinnan som 
bärare av liv - syftade till förståelse för den egna kroppen och dess funktion. Ett 
grundantagande var att kvinnors sexuella drift var svagare än mäns, varför unga kvinnor bättre 
ansågs kunna ta till sig undervisningen utan att deras lustar riskerade att väckas, och således i 
mycket högre utsträckning också fick ta del av undervisning än de jämnåriga pojkarna (2005, s. 
28-29). Denna pionjärverksamhet följdes av krav på obligatorisk sexualundervisning, men 
denna lät dock dröja till 1955 (s. 29, 35).  
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Under åren fram till 1955 hann en förändrad syn på sexualitet börja smyga sig in i det svenska 
samhället – idén om sexualitet för njutnings skull. 1933 grundades RFSU, riksförbundet för 
sexuell upplysning, av Elise Ottesen-Jensen som en reaktion på den okunskap om bland annat 
graviditet, preventivmedel och könssjukdomar, som i många fall fick direkt förödande 
konsekvenser. I en Gallupundersökning 1945 angav endast 18% av svenskarna att avhållsamhet 
före äktenskapet var av vikt (s. 30-33). Den handledning som författades till införandet av den 
obligatoriska sex- och samlevnadsundervisningen speglar dock inte denna uppfattning. 
Reproduktion och äktenskap gjordes fortfarande till sexualitetens mening och man klargjorde 
att pojkar och flickors sexualitet gestaltade sig mycket olika (s. 36-37). Ofta var budskapet att 
det var kvinnan som skulle hålla stånd mot manliga påstötningar, och att mannen måste lära sig 
att respektera detta (s. 39).  
 
Under 1970-talet började inriktningen på undervisningen svänga mot ett mer stödjande 
perspektiv där ungas sexualitet inte längre förnekades. Man betonade ungdomars förmåga att ta 
ansvar för sig själva och sin partner, och strävade efter att inte moralisera. Undervisningen 
skulle vara till stöd för ett sexuellt liv. Metodmässigt framhölls samtal och ett tvärvetenskapligt 
arbetssätt (s. 40-42). Undervisningen började utvecklas mot ett friare förhållningssätt gentemot 
de handledningar som Skolöverstyrelsen gav ut 1945, 1956 och 1977. Allmänna 
samhällsdebatter och problem influerade undervisningen i allt högre utsträckning, vilket 
medförde att sex och samlevnad bokstavligen blev en fråga om liv och död under 1980-talets 
början då HIV/AIDS-viruset identifierades (s. 43). 
 
Från att tidigare ha varit ett starkt reglerat och riskbetonat ämnesområde, fokuserat på anatomi, 
(ras)hygien7, avhållsamhet och befruktning, blev sex- och samlevnadsundervisningen med 
1994 års läroplan ett tvärvetenskapligt, men i övrigt vagt definierat tema. Varken lust- eller 
riskaspekter nämns i denna skrift, enbart att rektor är ansvarig för undervisningen om sexualitet 
och samlevnad. Ickepreciseringen medförde stor frihet för olika skolor att utforma egna mål 
och en egen definiering av ämnesområdet, men gav inte mycket rådgivning på vägen (s. 44). 
Hur undervisningen bedrivs och vad som avhandlas varierar därför mycket från skola till skola, 
men även från klassrum till klassrum inom samma skola, vilket Skolverket visade 1999 (s. 52-
53). Rebecka Edgren Aldén deklarerar för RFSU:s räkning att ”Heteronormativiteten råder, 
könsrollerna är stereotypa och på många ställen finns en outtalad uppfattning om fint kontra 
fult sex/sexualitet.” (RFSU [online], 2005) 

 

Mina utgångspunkter  
 
Det mest grundläggande för denna studies tillkomst är min uppfattning att undervisning om 
sexualitet och samlevnad är viktig. I ett samhälle som jag upplever allt mer individualistiskt, 
resultatorienterat och marknadsstyrt är respekten och toleransen för andra människor inte alltid 
självklar. Internets vida och ocensurerade utbredning har också lett till att stora 
informationsmängder har blivit lättillgängliga, även för en långt yngre publik än vad som 
kanske var ursprungsidén. Enligt min högst personliga uppfattning behövs därför ett forum för 
unga, där bland annat etermedias bild av sexualitet och kön kan problematiseras Detta fora 
behöver nödvändigtvis inte vara  i skolan, men att hålla det innanför skolans väggar ger en unik 
möjlighet att inkludera alla i samtal om något som antas vara en viktig del av våra liv - 
sexualiteten.  

                                                 
7 I korthet skulle ärftlighet, rasbiologi och rashygien avhandlas enligt 1945-års handledning (Centerwall, s. 31). 
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Jag har redan från början föreställt mig, och utgått från, att kön och sexualitet är två begrepp 
som i vårt samhälle är intimt sammankopplade för vår förståelse/sortering av våra 
medmänniskor. Mycket kortfattat förväntas ett visst kön (till exempel man) ha en viss 
sexualitet (tända på kvinnor). Detta kallas inom queerteorin för ’begärsordning’ (Lundahl, 
2006, s. 213). Framställningen är på detta vis inspirerad av queerteori, men framför allt av ett 
konstruktivistiskt perspektiv där språket ses som meningsbärande.8 Iver B Neumann skriver att 
språket är ”/…/ ett socialt system som (även) har sin egen logik, en logik som skapar 
människans verklighet.” (2003, s. 18). Studien är dock inte avsedd att vara hårt bunden till 
någon av de ovanstående traditionerna. Metodologiskt har jag valt att inrikta mig mot 
diskursanalys. 
 
Nedan presenteras de fem studier som huvudsakligen inspirerat mig till denna uppsats. Dessa 
texter ska främst ses i ljuset för vad de har varit för min studie: inspiration, samt sekundärt som 
bidragande delar till det nuvarande kunskapsläget. Samtliga texter i följande stycke är av 
samhällsvetenskaplig karaktär, vilket har sin grund i något så basalt som tillgänglighet. 
Samhällsvetenskapliga studier når lättare en större publik, och distribueras på andra sätt än 
naturvetenskapligt inriktad forskning, vilket var avgörande för den första tiden av mitt 
uppsatsarbete. Urvalet av texterna ska därför betraktas som baserat på att de var lättillgängliga, 
och inte som enbart kvalitetsstyrt (därmed inte sagt att kvaliteten är låg).  
 

HBT-inklusivitet i fokus 
HBT-inklusivitet och kvaliteten på framställningarna av HBT (homo-, bi- och transpersoner) i 
biologiläromedel står i fokus för granskningen gjord av RFSL-ungdom, vilken jag refererat till 
i inledningen. Man menar att böckerna, efter läraren, är elevernas främsta kunskapskälla, och 
att skolan i och med användning av böckerna sanktionerar deras innehåll. Av denna anledning, 
samt på basis av ny forskning, anges studien vara relevant (s. 3).  
 
Författarna finner i läromedlen en uppsjö av exempel på hur HBT görs avvikande: sex mellan 
två personer av samma kön benämns ”sex” med citattecken (för att markera att det inte handlar 
om ’riktigt’ sex); homosexerfarenheter i ungdomen förklaras utifrån möjligheten att könsdriften 
i den åldern ännu inte stabiliserat sig; samt att vuxna homosexuella ofta söker en mycket yngre 
partner (implicerande att homosexualitet hänger samman med pedofili), och att sådana 
förhållanden kan innebära problem för ungdomarna i utvecklandet av den egna sexualiteten. 
Exempel på ett mindre kränkande, eller mer respektfullt sätt att presentera sex och sexualitet 
presenteras också, men dessa är kvantitativt mycket färre (s. 11). De största bristerna i 
böckerna sägs dock ligga i behandlingen av bi- och transsexualitet. På dessa områden 
innehåller böckerna många faktafel, om de ens nämns överhuvudtaget. I och med detta, menar 
författarna, osynliggörs vissa elevgrupper (s. 12). Man konstaterar också att läromedlets 
utgivningsår inte spelar någon roll för i vilken utsträckning HBT-frågor behandlas på ett, för 
RFSL, önskvärt sätt. Ingen av böckerna i granskningen uppfyllde helt och hållet kriterierna9 för 
”godkänt” (s. 13). 
 

                                                 
8 Båda dessa perspektivs redogörs för senare i framställningen. 
9 ”Kriterierna för en helt godkänd bok är att den på ett fördomsfritt och icke fördömande sätt tar upp sexuella 
läggningar som homosexualitet och bisexualitet, och även innehåller ett avsnitt om könsidentitet och 
könsöverskridande beteende där korrekt och saklig information presenteras.” (s. 13)  
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Stereotyp normförmedling och könsbeskrivning  
Jenny Bengtsson behandlar normförmedling i sex- och samlevnadsundervisningen i sin C-
uppsats, och har främst utgått från intervjuer med högstadielärare för sin analys. Lärarna i 
Bengtssons studie gav uttryck för en viss medvetenhet gällande problematisering av kön och 
sexualitet, men hade samtidigt svårt att frångå ett underliggande heteronormativt och 
könsåtskiljande tänkande (2000, s. 36-37). Bengtsson frågar sig till exempel:  
 

Hur kan man motverka att killar tar mer plats, använder pornografi och 
pressar tjejer till sex om detta är konsekvenser av ”naturliga ” skillnader? 
Om pojkar antas vara aggressiva och att deras sexualitet är fristående från 
känslor, är det då inte ”normalt” att pojkar till exempelvis våldtar någon? ( 
s. 37)  

 
Övningar av typen ”beskriv din drömtjej/drömkille” där killarna oreflekterat och okomplicerat 
gavs den första uppgiften och tjejerna den andra, samt indirekt avståndstagande från lärarna 
gällande homosexualitet och bisexualitet genom att till exempel delegera denna del av 
undervisningen till representanter från RFSL (därigenom signalerande att homosexualitet är 
något som inte finns inom skolans värld – representanter måste sökas utanför skolans väggar), 
presenterar Bengtsson som exempel på hur ’sexuell läggning’ i praktiken är liktydigt med 
önskvärd heterosexualitet (s. 24-25, 33-35). 
 
Bengtsson ger också kortare utdrag och analyser av ett fåtal biologiböcker. De böcker hon tagit 
del av är starkt heteronormerande och könsdikotomiserande gällande beskrivningarna av sex 
och samlag. Samlag är något som sker mellan man och kvinna, med mannen som den drivande 
och aktiva parten, och kvinnan som den passivt mottagande. ”Sammantaget är samlag eller sex 
i Gleerups biologibok och NO-kombi en angelägenhet mellan en man och en kvinna, eller 
ibland kanske snarare för mannen med en kvinna.” (s. 32) Även könscellerna beskrivs som 
driftiga (i mannens fall), respektive passiva (i kvinnans fall) (s. 30-32).  
 
Hur kön konstrueras i två olika läroböcker i biologi för grundskolan senare år10, är ämnet för 
Caroline Westlings studie. Förutom textanalys har Westling även genomfört sin analys utifrån 
bilder i läromedlen (av vilket den ena blev ’godkänd’, och det andra ’svartlistad’ i RFSL-
undersökningen). Analysen omfattar presentationer av ’manligt’ och ’kvinnligt’ hos såväl 
växter, djur och människor (människan särskiljs från övriga djur i både läroböckerna och av 
Westling). I analysen framkommer, utöver resonemang liknande de som Bengtsson funnit, till 
exempel att även något så till synes köns- och sexualneutralt som växter också ges traditionellt 
könsdikotomiska egenskaper. Det är hancellen som är dominerande i befruktningen, medan 
honcellen ges betydelse av passiv mottagare. Olika djurgrupper, förutom bin, presenteras dock 
i Westlings mening könsneutralt (s. 21). 
 
Jag har valt att presentera ovanstående studier, trots att C-uppsatser i allmänhet inte ses som 
utpräglat tillförlitliga informationskällor. Jag är medveten om detta, men då ovanstående 
studier tjänat som en stor inspirationskälla för mig i inledningen av mitt uppsatsarbete, samt är 
innehållsmässigt mycket relevanta för min studie anser jag att de förtjänar lika stort utrymme 
som övriga studier.  
 

                                                 
10 Fabricius, S. mfl. (1995) Biologi SPEKTRUM. Stockholm: Liber AB; och Linnman, G. mfl. (1995) 
Biologiboken för grundskolan senare årskurser Lpo94. Stockholm: Liber AB 
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Stort kunskapsbehov och stora variationer i undervisningsupplägg 
En utmaning för heteronormen, en studie inom ramen för projektet Under ytan (ett samarbete 
mellan bland andra Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), 
Linköpings universitet och Sveriges två lärarfackförbund) visar att få gymnasie-, grundskole- 
och förskollärare (totalt 8%) anger att de under sin yrkesutbildning, i stor eller mycket stor 
utsträckning, blivit förberedda på att hantera frågor kring sexuell läggning (Sahlström s. 11). 
97% av dessa lärare anger vidare att de fått liten eller mycket liten kompetensutveckling 
gällande sexuell läggning (s. 13). Samtidigt svarar hälften av de 1392 tillfrågade lärarna att det 
ofta eller ibland förekommer en kränkande eller nedlåtande jargong bland eleverna anspelande 
på kön eller, i lika många fall, sexuell läggning (s. 24). Sammanfattningsvis pekar rapporten på 
att det finns ett stort behov av kompetensutveckling hos lärarna, för att de ska kunna ta itu med 
de kränkningar som sägs förekomma, samt för att överhuvudtaget kunna arbeta i enlighet med 
styrdokumenten Lpo94, skollag och diskrimineringslagstiftning (s. 33). Detta resultat bör dock  
granskas i ljuset av att projektet Under ytan arbetar med kompetensutveckling av just den typ 
som åsyftas. 
 
I Skolverkets kvalitetsgranskning 1999 bekräftar man att sex och samlevnad ska vara en del av 
skolans undervisningsstoff:  skolan ska ”/…/ vara mötesplatser för goda samtal” gällande 
kärlek, sexualitet och jämställdhet (s. 53). I granskningen framkom dock att inriktningen på 
sex- och samlevnadsundervisningen varierar från skola till skola: 
 

I hälften av grundskolorna ingår undervisningen i biologiämnet och 
förläggs till skolår 8. På så sätt ges alla någon form av sex- och 
samlevnadsundervisning. Tonvikten ligger på kropp och biologi och 
mindre på manlig/kvinnlig identitet och samspel mellan flickor och pojkar. 
Övriga grundskolor lägger snarare tonvikten vid att stödja den unge i 
tonårsutvecklingen (främjande perspektiv). De har ett mer varierat 
arbetssätt, som bl.a. innebär samtal i små grupper. Fler lärare är 
involverade i undervisningen, vilket medför att kunskapsområdet blir mer 
ämnesövergripande. Ju längre ned i åldrarna desto mer sammanhangs-
skapande och främjande är undervisningen och läraren utgår från barnens 
frågor och erfarenheter. (s. 53) 

 
Vad den biologiska diskursen innebär för sex- och samlevnadsundervisningen framgår inte i 
granskningen, utöver att den då fokuserar kropp och biologi. Den enda reflektion Skolverket 
gör angående den biologiska vinklingen är att den typen av undervisning ofta är traditionell och 
i mycket hög grad följer läroboken (s. 62). Anmärkningsvärt i citatet ovan anser jag vara 
Skolverkets bekräftande av en manlig respektive kvinnlig identitet. Man utgår från att könen är 
väsenskilda, vilket föranleder att man behöver samtala om ”/…/ samspel[et] mellan flickor och 
pojkar.” (s. 53) Resonemanget bygger på en komplementstanke där målet är att uppnå balans 
mellan de sinsemellan olika parterna.  
 
Som redan nämnts saknades nedskrivna mål för undervisningen i sex- och samlevnad på många 
skolor, vilket medförde att innehållet i undervisningen kunde variera mycket även inom en och 
samma skola. (s. 52)  
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Tidigare forskning om sex och samlevnadsundervisning och 
biologiämnet, eller nära angränsande ämnen 
 

Könsperspektiverande i en ’kvinnlig’ undervisning 
Bäckmans studie är en de av få avhandlingar jag har funnit som behandlar sex- och 
samlevnadsundervisning. Den utgörs av en kombinerad intervju- och observationsstudie av en 
lärares sex- och samlevnadsundervisning på en gymnasieskola, inom ämnet livskunskap. 
Målsättningen beskrivs som tvåfaldig:  
 

För det första vill jag visa hur samlevnadsundervisningen genomgående 
strukturerades av att genus gav innebörd åt hur man i klassrummet förstod 
och talade om sexualitet. För det andra ska jag analysera hur 
föreställningar om en könstypisk sexualitet låg till grund för tolkningar 
som i praktiken reserverade olika sexuella handlingsutrymmen åt killar 
och tjejer. (s. 12) 

 
 
Undervisningen som Bäckman observerade återkom ständigt till ett könsproblematiserande 
perspektiv, vilket motiverades med en önskan att få eleverna att reflektera över könsroller och 
ifrågasätta stereotyper, men angående en eventuell könsdifferens vacklade läraren själv ”/…/ 
mellan att se den skillnad hon tyckte sig märka [avseende känslor, mognad, tänke-
/handlingssätt och kön] som endera kulturskapad eller medfödd.” (s. 130) Vid ett tillfälle 
motiverades könsproblematiseringen med argumentet att ”Är det nu så att killar är på ett sätt 
och tjejerna är på ett annat sätt. Då ska de få vara det. Då ska man inte säga ’så här är det’.” (s. 
130) Även eleverna vacklade i denna fråga (s. 136). Stereotypa åtskillnader av 
’kvinnligt/tjejigt’ och ’manligt/killigt’ kunde lika ofta betonas som avfärdas (s. 138). Eleverna 
kunde granska könsmönster och deras konsekvenser samt resonera kring hur uppfostran, 
samhällsstrukturer och historiska händelser kunde vara förklaringar till vardagsbundna 
könspositioner, men samtidigt ge uttryck för ett generaliserande resonemang om skillnader de 
upplevde sig erfara och ha erfarit (s. 130).  
 
Läraren konstaterade också att undervisningen i sex och samlevnad oftast leds av kvinnor i 
femtioårsåldern och att lektionerna därför genomsyras av ett synsätt som är ”lite känslomässigt, 
på flickors vis”. Att inte fler manliga ”råbarkade” identifikationsobjekt finns inom 
undervisningen signalerar att det feminina sättet att tala på är överordnat ett mer manligt tal om 
sex (s. 130). Detta uttalande anser jag befäster i sig de skillnader och strukturer som läraren 
önskar bryta, samt är uppseendeväckande då läraren själv tillhör denna grupp. Viljan att göra 
rätt och omtanken om eleverna är för läraren styrande, oavsett om det betyder att hennes eget 
perspektiv – allt hon tror på – är ’fel’. Att samhället i stort länge varit dominerat av 
föreställningar om mannens superioritet, vilket präglar vårt sätt att tänka, ryms inte i hennes 
reflektioner. 
 
Bäckman konstaterar också att den fostrande aspekten fortfarande är högst närvarande inom 
undervisningen om sex och samlevnad: ”Vad det handlar om är att upptäcka sig själv, för att, 
om så krävs, bli någon annan.” (s. 68) Undervisningen innebär en kraftig styrning mot att bli 
den normala, önskvärda samhällsmedborgaren.  
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Pojkarna dominerar sex- och samlevnadsundervisningen 
I kontrast till läraren i Bäckmans avhandling, sammanfattar Lynn Harrison i artikeln Gender 
Relations and the Production of Difference in School-based Sexuality and HIV/AIDS Education 
in Australia att samlevnadsundervisning inte bara reproducerar heteronormativitet utan också 
befäster ett mans-centrerat perspektiv på sexualitet (s. 8).  Enligt Harrison utgör undervisning 
om menstruation en fristad för tjej-centrerade samtal, då den fokuserar en kvinnlig aspekt (s. 
9). Ändå tenderar även denna undervisning att ske på killarnas villkor, i och med att killarna 
kraftfullt positionerar sig som ickekvinnor, och därmed ointresserade av menstruation.  
 

/…/ menstruation (and contraception) is seen as the responsibility of 
young women. Young men therefore do not need to know and, in fact, not 
knowing becomes part of their identity work as heterosexual males. (s. 11) 

 
Kommentarer från pojkar sätter ofta tonen för undervisningen, så till den grad att lärare kan 
uppleva den svår och obekväm: ”We don’t want to talk about tampons and pads. When I take 
them into class, I can visualise the reaction I’m going to get.” (s. 10)  
 
Positionerandet som ickekvinnor, avser förutom att positionera sig som man, att helt utesluta 
homosexualitet.  
 

Gayness is often attributed to those who transgress role boundaries by 
exhibiting behaviours believed to be more ’female’. Almost all behaviour 
is associated with gender and gendering is subsequently assumed to 
indicate sexual preference /…/. (s. 13) 

 
Harrisons slutpoäng är att flertalet ungdomar har långt mer att vinna på att inte gå emot en 
normativ heterosexualitet, än att bekämpa den, vilket inte får underskattas i undervisning om 
homosexualitet och homofobi (s. 17). För att kunna riva heteronormativa strukturer krävs en 
destabilisering av maskulinitet, som tillåter unga att fortfarande känna att de har kontroll över 
sin tillvaro. En alltför omstörtande förändring leder till större motstånd än eftergift (s. 17). 

 

Lärarutbildningen som ”boven i dramat” om könsdikotomisering 
1992 visade Britt-Marie Berge i sin avhandling Gå i lära till lärare att lärarutbildningen i 
slöjdämnena var utpräglat könsdifferentierande. Jag finner studien relevant trots att den 
behandlar slöjdlärarutbildningen och är 15 år gammal, på grund av att det är den enda 
avhandling jag funnit om kön och lärarutbildning. Min tanke är att visa att även 
lärarutbildningarna kan ha sin del i oreflekterad könsdikotomisering. 
 
Enligt Berge var de blivande textillärarna samtliga kvinnor. ”I textilsalen tänker sig 
lärarkandidaterna att eleverna ska formas till följsamma, sparsamma och kvalitetsmedvetna 
medborgare. Båda kandidatgrupperna uppfattar också flickor i grundskolan som följsamma, 
försiktiga och lyhörda för lärarens krav. Det symboliska könet – den passiva kvinnan – 
återskapas.” (s. 214) Målbilden för den egna undervisningen, konstaterar Berge, 
överensstämmer med hur kandidaterna har upplevt sin egen utbildning – trots att de inte gillar 
den, utan önskar att få ta mer initiativ (s. 214). 
 
De blivande trä- och metallärarna var samtliga män. ”I trä&metallslöjden [sic.] tänker sig 
lärarkandidaterna att deras elever ska fostras till aktiva, initiativrika och ”händiga” medborgare. 
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Lärarkandidaterna i båda grupperna ger uttryck för, att pojkar i grundskolan lever upp till dessa 
ideal. Det symboliska könet – den aktive mannen – återskapas.” (s. 215) 
 
Berge avslutar med att konstatera att  
 

En man som bryter genusmönstren och t ex broderar uppfattas som 
”löjlig” och ”ingen riktig karl”. /…/ Kvinnor som bryter mönster ger dock 
inga större negativa reaktioner. Tvärt om uppskattas och beundras sådana 
kvinnor oftast både av män och kvinnor. De män som personligen drabbas 
av kvinnlig konkurrens får dock svårt att dölja sina olustkänslor /…/ I 
sådana konkurrenssituationer riskerar kvinnan dubbel bestraffning. Hon 
anses inte lika kompetent som männen, men inte heller lika kvinnlig som 
andra kvinnor. (s. 216) 

 
 

Varför ständigt ett behov av att återkonstruera könen, om de är 
biologiska? 
I sin avhandling ställer sig Anna Sofia Lundgren ovanstående denna fråga. Hon observerade en 
högstadieklass under tre år och konstaterade att kön och könsliga skillnader var något som 
eleverna ständigt, genom olika handlingar och uttalanden, bekräftade – ’gjorde’: 
  

Detta är olikheter som hela tiden måste påpekas, kategoriseringar som 
trots att de ofta förklaras som ”naturliga” ändå måste upprepas och 
befästas för att gränsen mellan dem inte ska grumlas, försvinna eller 
komma att definieras på andra sätt. I det ständiga ”isärhållandet” av de 
biologiska könen blir hemlighållanden ofta viktiga. Antydningar om 
gemenskap och syftningar till tyst kunskap präglad av levd erfarenhet 
hjälper till att stadfästa och legitimera rådande ordningar. Två poler som 
vill verka mer olika än de skulle behöva, måste med nödvändighet ta hjälp 
av det mytiska för att bli trovärdiga och begripliga. (2000, s. 122) 

 
Lundgren iakttog hur de mest skilda uttalanden inordnades och förstods som könsrelaterade. 
”Människor av samma kön antas dela erfarenheter /…/” och viljan att uppehålla denna ordning 
är så starkt rotad att även ageranden eller utsagor av mycket disparat karaktär sammanfogas till 
ett ’manligt’ eller ’kvinnligt’ beteende (s. 121). 
 
 

Gränsöverskridande 
Håkan Larsson presenterar i sin avhandling Iscensättningen av kön i idrott. En nutidshistoria 
om idrottsmannen och idrottskvinnan bland annat att tjejerna som deltar i tävlingsidrott, har 
utvecklat en rad strategier för att normalisera sitt eget deltagande inom ett område som länge 
ansetts manligt (s. 127). Seriöst tävlande, till skillnad från prestigelöst idrottande, ses av många 
som okvinnligt, kanske framför allt inom vissa idrottsgrenar. Larsson uppmärksammar att 
flickorna i hans studie konsekvent försökte förhålla sig till deltagandet genom att hävda sin 
seriositet (annars manligt, prestationsförknippat, enligt Larsson). Tjejerna var noga med att 
framhålla att sportandet gick utöver att vara ett socialt tidsfördriv (s. 127). Dessutom kunde de 
distansera sig från den tänkta passiva kvinnligheten genom att mena att andra flickor kanske 
inte tog idrotten på allvar, men att jag vill tävla och prestera (s. 71). På dessa sätt, samt genom 
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att ibland vända på steken och hävda att det i själva verket var pojkarna som var oseriösa, 
rättfärdigade tjejerna sin närvaro i en manligt präglad diskurs (s. 71). 
 
Även Fanny Ambjörnssons avhandling fokuserar den alternativa, gränsöverskridande 
kvinnligheten kontra normativa föreställningar. Hon fann att klass var avgörande för hur 
kvinnlighet förhandlades och mutades in bland gymnasietjejer på det samhällsvetenskapliga 
programmet respektive på barn- och fritidsprogrammet (2003).  

 

Betydelsen av ord 
The egg and the sperm: how science has constructed a romance based on stereotypical male-
female roles är titeln på en artikel skriven av Emily Martin 1991. I artikeln visar Martin hur 
läroböcker i biologi i sina beskrivningar av könscellerna faller in i en vokabulär som antyder att 
könscellerna antar traditionellt kvinnliga och manliga egenskaper. Martin konstaterar bland 
annat ”Whereas the female sheds only a single gamete each month, the seminiferous tubules 
produce hundreds of millions of sperm each day (emphasis mine).” (s. 486) Målet för artikeln 
anges delvis vara att synliggöra hur vetenskapsbiologiskt språk ger uttryck för könsstereotyper. 
Liknande tema återfinns i Westlings arbete. 
 
 

Vikten av uttalad acceptans 
Nancy J Evans driver I sin artikel Creating a Positive Learning Environment for Gay, Lesbian, 
and Bisexual Students tesen att collegevärlden mer uttalat bör vinnlägga sig om att visa sin 
acceptans och respekt gentemot homosexuella och bisexuella studenter, eftersom de annars 
riskerar att prestera sämre akademiskt, eller till och med hoppa av. 
 

Because of the hostility that gay, lesbian and bisexual students regularly 
experience, these students often question themselves and approach any 
situation with caution. To ensure that lesbian, gay, and bisexual students 
are afforded opportunies to learn equivalent to those of other students, 
faculty must take an active role in creating a supporting climate. (2000, s. 
82) 

 
Evans bygger sitt resonemang på att heterosexualitet utgör en så kraftig norm att individen 
redan från födseln får lära sig att avvisa alla typer av karaktäristika som skulle kunna tyda på 
homosexualitet. Att komma ut som lesbisk eller bög innebär att ge upp den villkorslösa 
acceptans heterosexualiteten innebär (s. 83-84). ”This “coming out” experience is not a one-
time event but rather a process that must be renegotiated with each person to whom one 
chooses to disclose.” (s. 84) Att till exempel veta att ens lärare aktivt tar ställning mot 
homofobi underlättar denna process och är en förutsättning för ett konstruktivt identitetsarbete, 
menar Evans: ”Often preoccupation over wether or not to come out supersedes paying attention 
to course content and interferes with learning that would otherwise take place.” (s. 84) 
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Teorier om kön och sexualitet 
 
 
Enligt genusforskaren Eva Samuelsson, medverkande i radioprogrammet Krister i Sveriges 
radio P3 den sjätte december 2006, finns olika sätt att förstå frågor om identitet, det vill säga 
frågor av typen ”vem är jag?”. Olika vetenskaper har olika svar på vad som ’gör’ en identitet, 
till exempel i fråga om sexuell läggning och ’könsbundna’ egenskaper: 
 
En förklaringsmodell är att organiseringen av samhället lägger grunden för vad som förväntas 
av dig som individ, och att dessa strukturer verkar internaliserande redan på det nyfödda barnet. 
Pojkar förväntas vara på ett sätt och flickor på ett annat, vilket medför att de redan från början 
behandlas och tolkas olika till exempel på barnavårdscentralen och på förskolan. Dessa 
strukturer kompletteras enligt vissa teorier av ditt sociala sammanhang – hur du växer upp. Till 
exempel ser man utifrån detta perspektiv att sannolikheten för att välja en partner av samma 
kön tycks öka om man har vuxit upp med minst en homosexuell förälder. Man menar att en 
viss tillvänjning och inlärning sker hos barnet, på samma sätt som barn till rökare i högre grad 
själva börjar röka än barn till ickerökare (se till exempel Cameron, 2006, Children of 
homosexuals and transsexuals more apt to be homosexual). Andra teoribildningar betonar att 
uppväxt och samhälle visserligen influerar dig som individ, men att detta inte räcker som 
förklaringsmodell för varför en del blir homosexuella (trots ett heteronormativt samhälle). Hur 
du hanterar dina erfarenheter av sociala och samhälleliga sammanhang är en viktig del av 
identitetsskapandet. Ytterligare ett perspektiv är det biologiska, vilket betonar att dina 
egenskaper och din identitet som homo/hetero, man/kvinna är medfödd (Samuelsson, 2006). 
 
I följande stycken presenteras framför allt det biologiska perspektivet, vilket är ämnet för denna 
studie och därmed högst relevant, samt queerteorin, vilken sammankopplar kön/genus med 
sexualitet och står som grund för min analys av styrdokumenten och Skolverkets 
referensmaterial. 
 
 

Det biologiska könet kontra ett kulturskapat genus  
 
I min studie har jag valt att inte göra någon särskiljning av begreppen kön och genus. Jag 
behandlar dem som ett och samma uttryck, utan värdering i vad som är genetiskt bundna 
egenskaper, och vad som är socialt betingade karaktärsdrag. Förenklingen har sin grund i att 
jag oftast finner både den könsliga eller genusbetingade tillhörigheten ointressant i 
beskrivandet av en individ, samt i bland andra Butlers och Haraways resonemang om att en 
uppdelning enbart förstärker idéer om natur som naturlig och skild från kultur. Enligt Butler 
och Haraway existerar inte biologi, eller ’natur’, som något frikopplat från mänskliga 
konstruktioner och representationer av verkligheten.  
 

Biologin är historisk och kopplad till tid och rum. Biologin är beroende av 
att någon >>upptäckt<< den. Den skapades som en disciplin, liksom de 
flesta andra vetenskaper, under den moderna eran. Inte ens det vi kallar 
natur /…/ existerar utanför historien och språket. På liknande sätt menar 
Butler att könet inte existerar utanför det sociala och kulturella. Kön är en 
diskurs, ett sätt att ordna vårt vetande om vissa aspekter av våra kroppar 
och identitet. Kön är inte givet över tid och rum utan återskapas genom 
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vardagliga handlingar som är präglade av våra uppfattningar om kön. 
(Lundahl, s. 211-212)  

 
I de allra flesta sammanhang i vårt samhälle är dock könstillhörighet en legitim kategorisering, 
och utgör därmed ett intressant studieobjekt.  Fortsättningsvis använder jag mig, i de 
resonemang som är mina helt egna kommentarer, reflektioner eller konstateranden, uteslutande 
av ordet kön om inget annat anges.  
 
Enligt Mikaela Lundahl utvecklades begreppet genus (Eng. gender) av den amerikanska 
psykiatrikern och psykoanalytikern Robert Stoller. Stoller studerade transsexuella under 1960-
talet och behövde en terminologi för att skilja en persons biologiska kön (kvinna/man) från 
hennes känsla av att tillhöra ett kön. Denna ickebiologiska tillhörighet kallade Stoller genus, 
och begreppet är sedan 1975 enligt Lundahl framför allt förknippat med den feministiska 
traditionen (s. 202-205). Genusvetenskap är nu en vetenskaplig disciplin, i vilken relationen 
mellan kvinnligt och manligt står i fokus: 
 

Genusforskningen är inriktad på att ur ett historiskt perspektiv kartlägga 
och förstå de mekanismer och föreställningar som ligger bakom vad som 
traditionellt uppfattas som kvinnligt respektive manligt - det vill säga vår 
socialt konstruerade könsidentiteter. Likaledes undersöker man 
naturligtvis vilken betydelse denna tillhörighet får för oss på olika 
områden i vardagsliv och yrkesliv och hur de samspelar med andra 
identitetskonstruktioner som klass, etnicitet och sexualitet. (Malmö 
högskola [online]).  

 
Uppdelningen i kön och genus är dock ovidkommande enligt Judith Butler (ofta förknippad 
med queer) och tenderar att förstärka föreställningar om en ”naturlig”, ickeskapad manlig och 
kvinnlig identitet (Ambjörnsson, s. 110). Queerperspektivet beskrivs närmre på sidan 20. 
 
En tydlig representant för ett biologiskt och essentiellt perspektiv på kön återfinns i 
histologiprofessor11 Annica Dahlström. Dahlström föreläste under Hjärnfondens seminarium i 
oktober 2006, om hur olika delar av hjärnans fysiska konstitution (hjärnbalken (corpus 
calosum), hjärnbarken (cortex) och hypothalamus) skiljer sig åt hos kvinnor och män. 
Dahlström sammanfattade hur skilda studier av hjärnan på olika sätt visar att könet ”sitter i 
hjärnan”. Könshormonerna testosteron och östrogen/progesteron gör oss till män eller kvinnor, 
med manliga och kvinnliga egenskaper, redan i fosterstadiet. Dahlström redogjorde också för 
att hjärnans kön inte alltid stämmer med det kroppsliga, vilket medför att individen upplever 
sig tillhöra ett annat kön än de kroppsliga förutsättningarna tyder på. Detta förklarades med att 
en del av Y-kromosomen, den så kallade Testicel Determinating Factor (TDF), kan lossna från 
Y-kromosomen och antingen ge ett foster med genuppsättningen XY (’normalt’ ett pojkfoster), 
men utan testosteronbildande testiklar vilket i praktiken ger kroppen kvinnlig karaktär, eller ett 
foster med genuppsättningen XX (’normalt’ ett flickfoster), med testiklar som gör kroppen till 
en manskropp. Louis Goreen konstaterar att:   
 

Human sexual differentiation is a multistep, seqentially interrelated 
process /…/ The human embryo is initially bipotential with respect to 
genital development, and consequently, disorders in any steps can result in 

                                                 
11 Histologi  = läran om cellstruktur och cellers formation i biologisk vävnad, studerad genom mikroskop med 
hjälp av ett antal olika histotekniska tekniker (fysiska eller kemiska, till exempel infärgning,  för lokalisation av 
ämnen i celler och vävnad) (http://www.healthpronet.org/ahp_month/body.htm, samt 
http://medlib.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/HISTOTCH/HISTOTCH.html)  
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ambiguity of the genitalia /.../ and the brain as substrate of sex typical and 
sexual behaviours might be bipotential in its development as well. (2006, 
s. 594) 

 
Gällande egenskaper präglas en typiskt manlig hjärna, enligt Dahlström, av förmågan att 
fokusera en sak i taget eftersom aktiviteten12 är koncentrerad till ena hjärnhalvan, medan 
information i en kvinnlig hjärna oftare utväxlas mellan hjärnhalvorna och därmed medför en 
större språklig och kommunikativ förmåga, samt vad som brukar kallas ett ’sjätte sinne’. 
Differentieringen av hjärnans struktur medför också att syn, hörsel, känsel och luktsinne skiljer 
sig åt hos kvinnor och män – samtliga av ovanstående faktorer är känsligare hos kvinnor. 
Dahlström visade på att även den statistiska fördelningen av intelligenskvot är 
könsdifferentierad, vilket kan vara en förklaring till att män traditionellt dominerat elitskiktet 
inom vissa vetenskaper och andra intellektuella sammanhang, vilket Robert W Howard 
resonerar kring i sin granskning av könsskillnader inom världseliten i schack (2006, s. 371-
380). 
 
 Dahlström konstaterade också att dessa biologiska skillnader medför att vi behandlar pojkar 
och flickor på olika sätt redan från födseln, vilket kanske spär på de biologiska 
förutsättningarna. Dahlström menade dock att det biologiska könet inte går att förfäkta med 
social fostran. Statistisk biologi säger att riskbenägenhet, aggressivitet och stark sexualdrift är 
typiska mansdrag och därför är det i en evolutionsteoretisk mening ”naturligt” för pojkar att 
slåss och senare ”sprida sin säd” (Dahlström). Kvinnor karaktäriseras som ängsligare, 
försiktigare och defensivt aggressiva, samt av evolutionsskäl sexuellt försiktiga för att skydda 
sin avkomma. 
 
 

Sexualitet 
 
Dahlström redogjorde för att även vår sexuella läggning är biologisk/genetisk till sin karaktär. 
”Homosexualitet är en normalvarians” grundad i hjärnan (Dahlström). Studier av hjärnbalken, 
corpus calosum, visar att denna är tjockare hos kvinnor och homosexuella män, än hos 
heterosexuella män. I hypotalamus har man också funnit skillnader fördelade efter samma 
mönster som ovan. Homosexuella män tycks därmed i vissa hjärnstrukturer mer likna kvinnor 
än män (Dahlström), vilket också Richard Udry och Kim Chantal konstaterar i artikeln 
Masculinity-femininity predicts sexual orientation in men but not in women (2006). Udry & 
Chantal menar att det är förekomsten av könshormoner i fosterstadiet som avgör graden av 
feminimitet/maskulinitet (s. 799). Enligt Louis Goreen är dock få studier om hjärnmorfologi 
och homosexualitet bekräftade (2006, s. 597).Varken Dahlström eller Udry & Chantal ger 
någon förklaring till homosexualitet hos kvinnor.  
 
Anthony F. Bogaert och Jian Liu menar att längd samt antalet äldre bröder korrelerar med 
förekomst av manlig homosexualitet, vilket i sin tur förklaras med ett i vissa fall förändrat 
immunsystem hos mamman efter flera tidigare födslar (2006, s. 816-817). Immunsystems-
modellen är dock omtvistad eftersom kunskapen om så kallade anti-manliga antikroppar är 
liten (James, 2006, s. 745). William H. James föreslår en alternativ tolkning till att korta män 
med många äldre bröder via anti-manliga antikroppar (som (om)formar hjärnans struktur och 
därmed egenskaper) blir homosexuella. Han menar att de pojkar som föds små, med ett mer 

                                                 
12 Mäts med hjälp av MRI-scanning (Magnetic Resonance Imaging). 
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flickaktigt beteende, i högre utsträckning utsätts för sexuella övergrepp under uppväxten och 
att det finns data från ett flertal studier som antyder att sexuella övergrepp och förekomst av 
homosexualitet (och pedofili) hos män kan ha ett samband (s. 745, 748-749). 
 
Den kvinnliga homosexualiteten är föga omskriven och beforskad och en databassökning ger få 
träffar som verkligen behandlar lesbiska och eventuella orsaker till homosexualitet hos 
kvinnor.13 Många studier konstaterar att orsakerna till kvinnors homosexualitet tycks vara 
delvis andra än homosexualitet hos mannen, vilket bland annat Udry & Chantals studie 
uttrycker. Fokuseringen på den manliga homosexualiteten kan kanske också förstås som ett 
tecken på att mannen setts (ses) som norm i samhället. Bögtemat fortsätter även hos Colin S. 
Dewar, som sociobiologiskt resonerar kring hur homosexualitet, utifrån en genetisk 
förklaringsmodell, kan vara möjlig på evolutionsteoretisk basis. Dewar motiverar sitt val på 
följande sätt: 
 

Both male and female homosexuality are equally significant from the 
sociological perspective, but the evidence suggests that they have different 
genetic aetiologies (6,9,10) and so that the explanations for them may be 
different. If this is the case it may be unnecessary to encompass both in a 
single explanation. (s. 225) 

 
Dewar lämnar med dessa ord de lesbiska och fokuserar på hur bögar, som ju, enligt honom, 
alla härstammar från heterosexuella föräldrar, och själva är ”/…/ unlikely /…/ [to] leave any 
descendants” ändå kan fortsätta att existera som grupp (s. 225). Dewar menar att det därmed 
måste finnas något positivt (för heterosamhället och för fortlevandet av arten) med de gener 
som kodar för homosexualitet, eftersom sådana gener annars borde sorteras ut av evolutionen: 
”Homosexual behaviour gains meaning in terms of its eventual contribution to heterosexual 
reproduction.” (s. 226) Dewars resonemang landar i att människan gått från ett nomadiskt 
jägarsamhälle till ett stilla agrikulturellt och handelsbaserat samhälle där empatisk, intellektuell 
och språklig kompetens favoriseras framför traditionella manliga egenskaper (s. 228-230). 
Vilden har således akademiserats och socialiserats, vilket lett till att gener med traditionellt 
kvinnliga egenskaper fått genomslag i män, och specifikt i homosexuella män. ”/…/ 
homosexual men are more like women in their intellectual function than heteorsexual men.” (s. 
229) Homosexgener har därmed överlevt evolutionstrycket eftersom de också kodar för 
kvinnlighet. Dewar anser dock att ”Exclusive homosexuality is difficult to explain from an 
individual perspective because it limits the progeny to such an extent.” (s. 229) Genom att anta 
ett evolutionsperspektiv placerar Dewar människan bland de andra djuren helt i enlighet med 
biologisk kategorisering. Människans sexualitet, liksom djurens har sin utgångspunkt i 
reproducering och fortlevnad.  
 
Bisexualitet nämns varken av Dahlström, eller i någon av de naturvetenskapliga artiklar jag 
tagit del av. En databassökning ger också mycket få träffar.14  
 
Sexualiteten ges i samtliga ovanstående studier en strikt reproduktiv aspekt, vilket medför att 
alla sexuella handlingar som inte syftar till fortplantning därmed blir ’onatuliga’ (oavsett om de 
är hetero-/homo- eller bisexuella). Fanny Ambjörnsson är inne på samma spår och konstaterar 
att den medicinska sfären begränsar sexualiteten till att vara ensidigt sammankopplad med 

                                                 
13 Jag sökte i databaserna Biological abstracts, Biological sciences och Biology digest (sökord lesbian, female 
homosexuality, female homosex*, avgränsat till full-text och publiceringsdatum 2000 och framåt.) 
14 Sökning i databaserna Biological abstracts, Biological scienses och Biology digest (sökord bisexuality och 
bisex*, avgränsat till fulltext och publiceringsdatum 2000-2006) 
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biologiska instinkter och barnalstrande. Hon menar dock vidare att människosläktet kan bestå 
även utan heterosexualitet eftersom det som egentligen krävs är att kvinnor blir gravida (vilket 
kan ske på många sätt) och inte implicerar att man lever på ett visst sätt (2006, s. 52-53). 
Dahlström ger dock uttryck för att partnerval bör utgå från målet att komplettera den egna 
kompetensen och det egna tänkandet med en motpol.  
 
 

Queer  
 
I denna redogörelse för queerteori utgår jag framför allt från Ambjörnssons beskrivning, men 
då en av hörnstenarna i begreppet är att det ska vara dynamiskt och inte entydigt definierat, kan 
betydelsen av ordet delvis variera från en användare till en annan (Ambjörnsson, 2006, s. 7-9, 
37). Queer kan enligt Ambjörnsson också förstås som en paraplyorganisation för ett flertal 
olika perspektiv på kultur, samhälle och identitet. Gemensamt för olika uttolkare är dock att 
man förhåller sig kritiskt granskande till genus, sexualitet, normalitet och identitet samt 
uppmärksammar samhällsförhållanden kopplade till dessa (s. 9, 37, 51).  
 
Enligt Don Kulick är queer ett ord som både betecknar ett bestämt sätt att analysera och agera i 
samhället, samt ett ord som betecknar den identitet som utvecklas när man synar samhället på 
just detta sätt (1996, s. 9). Queer är således både en politisk rörelse, en slags aktivism och en 
teoribildning, inom vilka man fokuserar det ”normala” och förgivettagna, istället för att studera 
det ”avvikande” (Ambjörnsson, s. 9). Tidsmässigt kan queer härledas från nittiotalets allra 
första år, då den kompromisslösa ramsan ”We’re Here, We’re Queer, Get Used To It” 
skanderades i New York under den homosexuella frigörelseparaden. Deltagarna i tåget hade 
tröttnat på ett liv i heteromarginalen och fått nog av att tyst be om acceptans. Sedan dess har 
rörelsen varit konfrontativ till sin karaktär, då det så kallat normala är det som granskas istället 
för avvikandet (Ambjörnsson, s. 13-14, 22-23).  
 
Queerteorin kan kort sammanfattas som teoretiskt tänkande om sexualitet, genus, normalitet 
och identitet. Perspektivet vänder sig emot alla typer av sortering och klassificering av 
individer, eftersom sådana processer innebär en uppdelning i termer av normalt, onormalt, bra 
och dåligt, vilket är en sorts maktutövning. Klassificering och normering, menar man, fungerar 
som en typ av disciplinering, ett kontrollförfarande, där individen lever med rädslan för att inte 
passa in och kan uppleva sig instängd i stereotyper. Faran med sorteringen är inte ”bara” att 
ickeheteros faller utanför heteronormen, utan också att den enskilda homosexuella mannen kan 
känna sig instängd i bögstereotypen, eller att heterokvinnan upplevs som udda när hon inte 
följer kvinnomallen med barnafödande (Ambjörnsson, s. 46-48, 60-61). Makt och normalitet är 
därmed nära förknippade inom queer. Makt ses som något som existerar överallt: i möten 
mellan människor, i kontakter mellan institutioner och enskilda människor, i familjen, och som 
både repressivt (förtryckande) och produktivt (skapande, alstrande) verkande. Maktutövning är 
därmed en förutsättning för våra identiteter, och vårt identitetsskapande (Ambjörnsson, s. 46-
48).  
 
Ett exempel på en mycket omfattande sorteringsprocess är vårt särskiljande av kvinnor och 
män. Utifrån kropp och egenskaper definierar vi individer som tillhörande det ena eller andra 
könet, vilket dock kan bli problematiskt i fall där kroppens utseende inte stämmer med 
mallarna för vad som gör en manskropp eller kvinnokropp. Enligt Hiort, Thyen & Holterhus  
föds uppskattningsvis ett av 5000 barn med tvetydiga genitalier, där det fysiska könsorganet 
inte kan sägas avgöra könstillhörigheten (2005, s. 20). Trots att det är kontroversiellt, tilldelar 
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man förr eller senare barnet ett kön för att det ska få möjlighet till en stabil könsidentitet under 
barndom, pubertet och vuxenliv (s. 19). Hur snabbt detta och eventuella kirurgiska ingrepp ska 
utföras är en fråga som varierar beroende på om könsidentiteten ses som biologiskt eller socialt 
betingad (se till exempel Hiort, Thyen & Holterhus, 2005 och Cohen-Kettenis, 2005).  
 
Den kroppsliga könssorteringen kompletteras med beteendeanalys: män och kvinnor förväntas 
agera, tänka och känna på olika vis. Ambjörnsson konstaterar att till exempel 
rekryteringsprocesser ger uttryck för dessa strukturer – man önskar tillföra ett ’kvinnligt’, 
komplementerande, perspektiv till arbetsplatsen. En kvinna utan de traditionellt sedda 
kvinnliga egenskaperna är dock inte välkommen – hon är inte fullt ut kvinna (s. 143).   
 
Utöver ovanstående utgår queerperspektivet också från att samhället struktureras på det vis att 
kroppar och egenskaper sammankopplas med begär. När du har positionerat dig som kvinna 
eller man (vilka är motsatsförhållanden som definierar varandra kroppsligt och 
beteendemässigt) förväntas du åtrå och begära din motsatspol. Detta kallar Butler  
heterosexuell matris, medan Lundahl istället väljer ordet begärsordning i sin sammanfattning 
av queera/feministiska tänkare (Ambjörnsson, s. 112-133; Lundahl, s. 213).15 En gränsdragning 
mellan kvinnor och män medför således också en kategorisering och ett upprättande av homo-
/heterosexualitet. Inom queer är genus en lika viktig aspekt som sexualitet för studier av 
normalitet, eftersom de ses som aseparabla (Ambjörnsson, s. 59). Begärsordningen bidrar till 
ett utestängande av alla som inte följer mallen, enligt Ambjörnsson kanske framför allt för de 
som inte alls låter könstillhörigheten påverka partnervalet, eller de som önskar leva med flera 
partners (s. 60-61).  
 
Heteronormativitet är ett nyckelbegrepp inom queer, och med hjälp av detta begrepp sätter 
queerforskningen sexuella normer i fokus istället för att fokusera ’avvikelser’. Man menar att 
heterosexualitet (liksom andra normer) ska förstås som något kulturellt, historiskt och socialt 
skapat. Queerforskning frågar sig därmed hur heterosexualitet skapas, upprätthålls och fungerar 
– alla system som bidrar till att en viss sorts heterosexualitet, och ett visst sätt att leva, framstår 
som ’naturligt’ (Ambjörnsson, s. 51). All heterosexualitet ses nämligen inte heller som 
önskvärd eller ’normal’ i samhället, enligt Ambjörnsson (s. 87).  
 
Ett annat nyckelbegrepp inom teoribildningen är performativitet, vilket refererar till språket 
som en aktiv handling som förändrar den sociala situationen. Språket skapar således vår bild av 
verkligheten. Detta synsätt delas till exempel av den metodologiska traditionen diskursanalys, 
och kommer därför närmare att presenteras under det avsnittet. Inom queer blir detta synsätt 
relevant för hur till exempel kön genom performativa handlingar ’görs’. Man menar att till 
exempel ett nyfött barn görs till flicka eller pojke genom det sätt vi upprepat talar till det, 
behandlar det, samt sättet vi tolkar dess handlingar på. Barnet blir en del av de förväntningar 
samhället har på pojkar och flickor (Ambjörnsson, s. 136-137). 
 
 

Sammanfattningsvis 
 
Utifrån Dahlströms sammanfattning av den naturvetenskapliga forskningen kring kön, är vi 
redan från fosterstadiet låsta i vissa egenskaper och beteendemönster, samt från födseln dubbelt 
låsta av hjärnans biologi i kombination med samhällets förväntningar. Män och kvinnor är 

                                                 
15 Jag använder fortsättningsvis ’begärsordning’ när nämnda resonemang åsyftas. 

 21



olika, och ska ’naturligt’ vara olika, eftersom våra hjärnor har olika struktur. Naturen är med 
andra ord oundviklig, våra strävanden begränsas därför av att göra det bästa vi kan av vad vi 
har. Av denna anledning behandlar samhället oss olika, vilket är svårt att ändra på: finns det ett 
’naturligt’ sätt att vara och handla, implicerar det ett ’naturligt’ sätt att bemöta och tolka andra 
människor. Trippelt besvärligt blir det för transpersoner, vars kroppsliga kön inte 
överensstämmer med det kön de uppfattar sig tillhöra, vilket Dahlström konstaterar är en riktig 
knipa. Den biologisk/medicinska diskursens svar på detta är att genom operation och 
hormonbehandling korrigera det yttre könet, så att det överensstämmer med det inre. Det inre 
kan vi som bekant inte ändra på enligt Dahlström.  
 
Med queerterminologi reproducerar biologisk/medicinsk vetenskap nu rådande begärsordning, 
ibland implicit och ibland mycket explicit, som i följande citat från Goreen:  “/…/ the virtual 
absence of androgen exposure is associated with a female gender identity and a sexual 
orientation towards men.” (s. 594)  En homosexuell man med traditionellt manliga egenskaper 
förefaller därför vara en omöjlig tanke inom denna typ av diskurs, eftersom attraktion till män 
här hör ihop med kvinnlighet. 
 
Enligt queer är det ointressant att försöka förklara vad sexuell läggning och upplevelse av kön 
beror på, eftersom det bygger på kategorisering och sortering. Målet med queeraktivism är att 
alla ska få vara sig ’själv’ utan press från stereotyper, vilka annars begränsar oss i våra 
handlingsmönster. Lundahl konstaterar att  
 

Människor föds in i redan givna symboliska ordningar. Dessa ordningar 
domineras av föreställningar om särskiljande kategorier som kön, 
sexualitet, klass, etnicitet och ras. Sådana meningsskapande skillnader 
utgör också värderingar som får människan att tilldelas egenskaper och 
förmodade förmågor på grundval av vad omgivningen tycker sig se hos 
personen. (…)  Kön/genus/begärsordningen är inte nödvändig, statisk eller 
evig. Den omordnas kontinuerligt genom människors handlingar. Den 
förändras genom människors medvetna eller omedvetna försök att svar 
eller inte svara på ordningens anrop. (s. 211-212) 

 
Jag har valt att positionera mig i ett queerperspektiv för denna studie eftersom det innebär ett 
normkritiskt förhållningssätt. Dock kan teorin och rörelsen ses som väl visionär. Om de 
grupper som nu anses avvikande normaliseras av queeraktivism, kommer andra grupper 
säkerligen att stigmatiseras. Judith Butler påpekar dock att queer kommer att ”/…/ revideras, 
avvisas och överges allt efter som det ger vika för protester mot användningen /…/” (2005, s. 
105). Formerna för queerteorin och queeraktivismen kommer med andra ord att förändras över 
tid, i takt med förändringar i samhället. På det viset är teorin dynamisk. Ambjörnsson menar 
också att  
 

En queer läsning vill ställas jämsides med andra sorters läsningar, för att 
på så sätt presentera ytterligare en möjlighet att se verkligheten. Hur man 
förstår ett fenomen är beroende av var man befinner sig i 
samhällshierarkin och vilka erfarenheter man har. (167-168)  

 
Detta finner jag gå hand i hand med metoden för min studie. 
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Metod 
 
För att göra metodkapitlet mer lättfattlig för läsare som inte tidigare bekantat sig med 
diskursbegreppet, inleds framställningen med en definition av begreppet diskurs, för att sedan 
ge en teoretiskt och en praktisk introduktion. 
 

Begreppet diskurs 
 
En av de största, och första användarna av begreppet ’diskurs’, Michel Foucault, har själv gett 
flera olika definitioner av begreppet, och trots flera årtionden av aktiv användning låter sig inte 
termen entydigt definieras. Olika skolor inom vetenskap och vetenskaplig metod använder 
begreppet olika. Följande utdrag ur Foucaults Diskursens ordning finner jag dock belysande: 
 

Man har ofta undrat över hur 1800-talets botanister och biologer egentligen bar 
sig åt för att undgå att se att det som [Gregor] Mendel [pionjär inom genetisk 
forskning] sade var sant. Men det berodde på att Mendel talade om objekt, 
använde sig av metoder och placerade sig inom en teoretisk horisont som alla 
var okända för biologin på hans tid. (1971, s. 24) 

 
Kort sagt verkade Mendel utanför sin tids diskurs; utanför de försanthållanden, det språkbruk 
och de vetenskapliga teorier och metoder som var gängse. Den aktuella diskursen – sättet man 
talar om och förstår verkligheten – utgör en direkt exkludering av allt som inte stämmer med 
denna. ”Mendel talade sanning men befann sig inte inom det ”sanna” i sin tids biologiska 
diskurs.” (Foucault, s. 24) Diskurser sätter således ramar för hur världen kan (och får) förstås. 
Jag menar att diskurs i denna mening är något av en synonym för en viss (vetenskaplig) 
’disciplin’, i och med att ”/…/ en disciplin definieras av en objektsdomän, en samling metoder, 
en korpus av påståenden som hålls för sanna, ett spel av regler och definitioner av tekniker och 
instrument.” (Foucault, s. 24) En disciplin avgränsas och begränsas av sin diskurs, och 
diskursen utgör i sig själva disciplinen. Till exempel karaktäriseras biologens sätt att tala om 
kön och sexualitet av att han/hon är just biolog och omfattas av, samt aktivt formar, den 
biologiska diskursen. 
 
 

Teoretisk introduktion 
 
Metod för studien är textanalys inspirerad av diskursanalys, men jag gör inga anspråk på att 
vara strikt lojal mot någon av de inriktningar eller tänkare som finns inom denna analytiska 
metod. (Se t.ex. Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Neumann, 2003; Bergström & Boréus, 
2005, eller originalverk av Fairclough; Laclau & Mouffe; Foucault)  
 
För diskursanalysen, oavsett inriktning, står språket i fokus, konstaterar Göran Bergström & 
Kristina Boréus (2005, s. 305), och detta, enligt Potter & Wetherell vare sig det handlar om det 
skrivna eller talade språket (Neumann, 2003, s. 22). Det är språket som nagelfars och 
analyseras på jakt efter innebörder och direkta eller indirekta avgränsningar. Bergström & 
Boréus konstaterar vidare att ”Språket återger inte verkligheten direkt och på ett enkelt sätt utan 
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bidrar snarare till att forma den.” (s. 305) Således har språket både en konstituerande verkan 
och  en beskrivande, utredande aspekt. Foucault drar detta resonemang till sitt yttersta genom 
att hävda att ”Vi måste uppfatta diskursen som ett våld mot tingen eller åtminstone som en 
praktik vi påtvingar dem.” (1971, s. 37) Inom diskursanalysen som disciplin finns således inga 
föreställningar om att beskriva något utifrån en yttre, extern, position. Man utgår istället från att 
analytikern obevekligen är en del av en social verklighet, som är omöjlig att ställa sig utanför 
(Neumann, s. 15). På det viset kan forskaren aldrig förhålla sig så kallat ’objektiv’ eller 
’neutral’, eftersom hon eller han alltid för med sig bilder av hur verkligen är konstituerad in 
forskningssituationen. ”Läran verkställer en dubbel underkastelse: de talande subjekten 
underställs diskursen och diskursen underställs, så förutsätta det åtminstone, gruppen av 
talande individer.”(Foucault, s. 31) 
 
Diskursanalysen skiljer sig därmed från till exempel från idé- och ideologianalys, vilken 
domineras av ett annat vetenskapsteoretiskt synsätt, som inbegriper att våra föreställningar 
speglar den yttre världen (Bergström & Boréus, s. 305). Dessutom tar diskursanalysen avstamp 
i att relatera språk till kontext (under vilken tidsperiod/under vilka förhållanden skrev 
texten/gjordes uttalandet?), vilket separerar den från lingvistisk analys (Bergström & Boréus, s. 
306). Båda dessa distinktionerande drag anser jag tjänar mitt syfte och delvis mitt sätt att se på 
språk, mening och verklighet. Till exempel är begreppet ’jämställdhet’ inte statiskt eller i sig 
fyllt med mening, förrän vi ger det mening – vilken förändras beroende på vilken social kontext 
vi  befinner sig i. Jämställdhet i 2006 års Sverige har inte samma innebörd som i Storbritannien 
2006, eller i för den delen för femtio år sedan i Sverige. Diskursanalysen studerar just detta 
meningsskapande, samt dess ursprung: språket. Neumann konstaterar vidare att 
”Diskursanalyser lämpar sig väl för situationer där det existerar en kulturell (gramsciansk) 
hegemoni.16 Dessa situationer utmärks av att en viss maktkonstellation upprätthålls med hjälp 
av kulturella maktmedel vilka endast i liten utsträckning ifrågasätts.” (s. 57) Min övertygelse är 
att det finns dominerande föreställningar i både styrdokument och inom vetenskapen biologi. 
 
Kritiska röster skulle kanske hävda att en svaghet med diskursanalysens sätt att se på språk och 
meningsskapande är att detta kan generera ’sanningar’, som vi intuitivt eller traditionsenligt 
anser ’osanna’. Om ’alla’ säger att jorden är platt, blir den på detta vis ’objektivt’ platt, 
eftersom språket menas konstruera verkligheten. Jorden blir dock inte platt, även om vi säger 
det. Däremot kommer vår övertygelse om plattheten att färga vårt tal, våra resonemang och vårt 
sätt att söka förklaringar till hur saker och ting tycks fungera. Diskursanalytiker hävdar dock, 
som tidigare nämnts, aldrig själva att de kan ge objektiva förklaringar, eller att det inte existerar 
en verklighet utanför oss. Tvärtom finns det en verklighet som är oberoende av oss, men som 
inte blir meningsfull förrän vi ger den innebörd. Rund är således inte rund om vi inte stoppar 
rundheten in i begreppet.  På samma sätt förnekar inte diskursteoretiker att det finns biologiska 
skillnader mellan olika individer, men hur dessa skillnader ska förstås, begripliggöras och 
fyllas med mening kan förstås diskursivt. Winther Jørgensen & Phillips sammanfattar: 
 

Somliga kritiker har uppfattat diskursteorin så att när allt ses som diskurs 
betyder det att verkligheten inte finns, men detta är ett missförstånd. Som 

                                                 
16 Hegemoni, ett viktigt begrepp inom diskursanalytisk teori,  kan förklaras som en specifik diskurs dominans 
över andra diskurser. En rådande hegemoni kontrollerar hur och om nya ideér integreras och görs ‘sanna’ inom 
den kontext som förhärskas av hegemonin, och karaktäriseras enligt Neumann som situationer där ”/…/ en viss 
maktkonstellation upprätthålls med hjälp av kulturella maktmedel vilka endast i liten utsträckning ifrågasätts.” 
(2003, s. 57) Norman Fairclough, frontföreträdare för den kritiska diskursanalysen (CDA), definierar också ett 
hegemoniskt tillstånd som ett tillfälligt, och skört jämviktsläge som långtgående begränsar nytänkande och 
kreativitet (1993, s. 137). I denna uppsats har jag dock valt att tala om dominerande diskurser istället för 
hegemoni. 
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också är fallet med de andra diskursanalytiska angreppssätten existerar det 
för diskursteorin både en social och en fysisk verklighet, men även tillträdet 
till den senare förmedlas alltid av diskurser. De fysiska objekten innehåller 
inte själva någon betydelse, det är något som vi tillskriver dem. Laclau & 
Mouffe säger till exempel att en sten visserligen existerar oberoende av 
sociala klassifikationssystem, men om den uppfattas och används som en 
projektil eller som ett konstverk beror på vilken diskursiv kontext som den 
placeras in i (1990:101). (s. 42) 

 
Teori och metod är inom diskursanalysen sammankopplade, vilket innebär att de teorier om 
språk som ligger till grund för angreppssättet måste accepteras och assimileras av forskaren – 
annars är inte en diskursiv analys möjlig (Winther Jørgensen & Phillips, s. 10). Om språket inte 
ses som meningsbärande och konstruerande, finns så att säga ingenting kvar att dissekera med 
denna metod. Olika grenar inom diskusanalysen är dock olika hårt bundna till språkets och 
diskursernas verklighetskonstituerande aspekt.17  
 
Ett grundantagande inom diskursanalys är att diskurser utgör ramar för hur en människa kan 
agera och tala utan att anses som avvikande. Foucault konstaterar bland annat att: ”Alla vet att 
man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när som helst och, slutligen, att 
inte vem som helst får tala om vad som helst.” (1971, s. 7) Norman Fairclough, och den 
kritiska diskursanalysen, skulle dock inflika att det utöver diskurser existerar ett antal 
strukturella förhållanden, till exempel kön, klass och etnicitet, vilka begränsar 
handlingsutrymmet för individer. Trots att dessa faktorer ses som socialt skapade, är de 
svårförändrade. (Winther Jørgensen & Phillips, s. 63) Oavsett om diskurser ses som den 
allenavarande strukturerande kraften, eller om andra aspekter menas vara medstrukturerande, är 
det för samtliga diskursanalytiker en huvuduppgift att ’se’ de möjligheter som en viss typ av 
diskurs stänger ute, vilka utsagor som accepteras som ’sanna’ och/eller ’naturliga’, samt vad 
som är ’självklart’. På det viset kan man urskilja de sociala konsekvenserna av en diskurs. 
(Winther Jørgensen & Phillips, s. 28, 45) Diskursanalys är i och med detta fokus ofta grunden 
för studier av makt och maktfördelning. 
 
En specifik diskursanalys kan fokusera en mycket övergripande diskurs, eller en mer specifik 
social praktik:  
 

The analysis of the discoursive event as a social practice may refer to 
different levels of social organisation – the context of situation, the 
institutional context, and the wider socail context or ’context’ of culture’ 
/…/.  (Fairclough, 1993, s. 137)  

 
Man kan således tala om en diskursanalys i olika nivåer, där en person kan tillhöra ett flertal 
praktiker, vilka innebär olika diskursiva miljöer, till exempel ’kvinna’/’svensk’/’medelklass’/ 
’tandläkare’/’mamma’/’granne’.  
 
 

                                                 
17 Bland de olika inriktningarna kan diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi nämnas. 
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Praktisk introduktion – själva tillvägagångssättet 
 
Det finns inte någon entydig analysmanual när det gäller konkret diskursanalys eftersom 
diskursanalysen inte utgörs av en ensam ansats, utan är tvärvetenskaplig och multidisciplinär 
(Winther Jørgensen & Phillips, s. 7). Beroende på vilket fokus forskaren har för sin analys, 
gestaltar sig det praktiska tillvägagångssättet på olika sätt. Winther Jørgensen & Phillips 
konstaterar att ”Det behövs fantasi när man letar efter redskap till den konkreta diskursanalys 
man är på väg in i.” (s. 8) Insikter från andra diskursanalytiska studier, även inom områden 
som kan tyckas mycket avlägsna från det egna forskningsobjektet, kan användas som grund 
(Winther Jørgensen & Phillips, s. 8) För min analys har jag till exempel tagit del av Faircloughs 
analys av ”/…/ the marketization of public discourse” (1993), vilken bland annat behandlar 
platsannonser för universitetslärartjänster.  
 
För många diskursanalytiska studier står, som tidigare nämnts, makt i fokus. Faircloughs 
kritiska diskursanalys söker här efter hur makten är fördelad (man utgår från att ojämn 
maktfördelning råder), och vilka konsekvenser detta får (Winther Jørgensen & Phillips, s. 69), 
samt kan ha ambitionen att med hjälp av studien förändra dessa förhållanden (Fairclough, 
1993, s. 158; 2000, s. 15) En studie med ett utgångsperspektiv likt Foucaults, intresserar sig 
mer för hur en viss ordning uppehålls (med vilken typ av styrning?), vilka möjligheter som 
ryms inom maktordningen (vad pekas ut som problem?), samt vilken kunskap som ses den 
’sanna’ (makt är alltid knutet till kunskap) (Bergström & Boréus, s. 331).  
 
I sökandet efter ovanstående kan analytikern till exempel använda sig av innehållsanalys, där 
texten noga granskas. Vad säger innehållet i en rapport/ett tal/en artikel om diskursen? Ett sätt 
att ta sig an innehållsanalysen är att undersöka förekomsten av olika ord och begrepp, i vilka 
sammanhang de förekommer, samt hur och om de relateras till varandra. (Bergström & Boréus, 
s. 41).18 Innehållsanalysen kan också baseras på en analys av vilken ’genre’ texten kan 
inskrivas i (traditionellt officiell/personlig/privat, brev/rapport/pressrelease), grammatisk 
struktur, samt i vilken tid, under vilka förutsättningar och med vilken överhängande diskurs är 
texten publicerad (Fairclough, 1993, s. 146-150). 
 
En diskursanalytisk studie kan också utföras med inriktning på identitetskonstruktion – hur 
något ’görs’. Detta låter sig till exempel beskrivas med hjälp av upprättande av 
ekvivalenskedjor/analogikedjor, vilka utgår från ett centralt tecken i diskursen för att sedan 
namnge de egenskaper eller beskrivande ord som sammankopplas med det centrala, så kallade, 
nodtecknet (Bergström och & Boréus, s. 335-337). Ekvivalenskedjorna fyller funktionen av att 
visa vad som är centrala tecken för en identitet av ett visst slag i en viss diskurs, vilka som 
inkluderas i en viss identitet, vilka gränser diskursen medför och vilka handlingar som ryms 
inom det tillåtna för diskursen (Bergström & Boréus, s. 337).19 Analysverktyget kan i detta fall 
utgöras av en scanning av problem-orsak-lösning – det vill säga vad som anges som problem, 

                                                 
18 För exempel på detta arbetssätt, se till exempel Fairclough, (2000),  New labour, new language? London: 
Routledge 
19 Ekvivalenskedjor kan också användas i syfte att undersöka andra aspekter än identitet. Vad legitimeras/görs 
önskvärt i en diskurs? Vilka tecken (ord) kopplas samman för att beskriva en praktik? Vad likställs med vad? En 
analogikedja utifrån en argumenterande liberal, ekonomiserad, EU-vänlig diskurs skulle till exempel kunna utgå 
från begreppet frihandel: frihandel-lika konkurrensvillkor-effektiva företag-tillväxt-arbeten-känna sig behövd/få 
utvecklas och lyckas (mitt, fiktiva, exempel). Denna analogikedja visar hur argument för frihandel tar vägen via 
begrepp som effektivitet och arbetstillfällen, för att slutligen landa i att frihandel ger lycka åt folket. 
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vilken explicit eller implicit orsak som sägs ligga bakom, samt vilken lösning man ger 
problemet (Bergström & Boréus, s. 336).  
 
En djuplodande diskursanalytiskt studie kombinerar med fördel material av olika typer, för att 
inte ge en ensidig belysning av en diskurs. Vad som sägs, är som bekant inte alltid vad som 
görs. (Bergström & Boréus, s. 347) 
 

Tillvägagångssättet för denna studie 
För denna studie har jag utgått från hur kön/sexualitet beskrivs i de valda texterna, med 
avseende på 

- vilket vokabulär som används och vad det signalerar, 
- vad som omnämns som problem, orsak och lösning, 
- vad som tas förgivet eller är så självklart att det ej problematiseras eller nämns,  
- vilka konsekvenser det förgivettagna får,  
- vilka diskurser som präglar skrivningarna, både övergripande och på detaljnivå, 
- vad som är uppseendeväckande, ur ett queerperspektiv? 

 
 

Kommentarer till analysarbetet: förklara eller förstå? 
 
Övergripande för all kvalitativ forskning är enligt Stúkat, att de tolkningar forskaren gör när 
hon eller han söker förstå sitt material inte gör anspråk på att vara objektiva eller generella, 
utan beroende av forskarens utgångspunkter och bakgrund (2000, s. 32). Lars-Göran Johansson 
hävdar i Introduktion till vetenskapsteorin att även naturvetenskapliga, förklarande, studier till 
viss del måste ges denna subjektiva aspekt, trots naturvetenskap i många avseenden anses vara 
”objektiv” till sin karaktär. Han slår fast att till exempel observation av ett fenomen, ett 
beteende, eller dylikt, är teoriberoende och innebär en omedveten tolkning av sinnesintryck. 
Observationen, och tolkningen av den samma, varierar utifrån observatörens kunskaper och 
förutfattade meningar om studieobjektet, och är i detta avseende därför aldrig helt objektiv. 
Dessutom menar Johansson vidare att observationssatsen, det vill säga resultatet av 
observationen i formulerad form, i sin tur kräver användandet av ett språk, vilket är konstituerat 
med utgångspunkt i en viss världsuppfattning eller teoribildning. (2003, s. 79) Således är total 
objektivitet en omöjlighet. Angående diskursanalytiska studier konstaterar Winther Jørgensen 
& Phillips att:  

 
Diskursanalytikern är ofta själv förankrad i just de diskurser som hon vill 
analysera. Och under alla omständigheter är diskursanalytikern alltid 
förankrad i en eller annan diskursiv strukturering. Även om arbetet hela 
tiden går ut på att distansera sig från dessa diskurser och ”visa dem som de 
är”, så finns det i detta teoribygge inget hopp om att man kan komma 
utanför diskurserna och säga den rena sanningen. För sanningen är själv 
alltid en diskursiv konstruktion. (s. 56) 

 
Dock gäller att analytikern själv ska sträva efter att redogöra för hur hon/han ställer sig i 
förhållande till undersökningens diskurser, samt reflektera över vilka konsekvenser det egna 
bidraget till omvärldsförståelsen kan få med avseende på diskursiv produktion (Winther 
Jørgensen & Phillips, s. 29). Foucault påpekar i sin tur att författaren av vilket verk som helst 
inte bara definieras av rådande diskurser, utan också begränsas i sitt författande: 
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Det han skriver och det han inte skriver, det han avser som ett utkast till 
verket – liksom det han lämnar åt sidan som alldagligt tal, hela detta spel 
av skillnader föreskrivs av författarfunktionen sådan som hans epok givit 
honom den och sådan som han i sin tur omformar den. (s. 21) 

 
Viss intersubjektivitet, det vill säga subjektiva tolkningar som uppfattas som ’rimliga’ av en 
större grupp individer, kan dock uppnås i kvalitativa studier genom att forskaren eftersträvar en 
transparens i sina resonemang och sin analys. Genom att tydliggöra på vilka grunder studien 
utförts, samt genom att till exempel ge talrika exempel från det empiriska materialet får läsaren 
större möjlighet att avgöra studiens forskningsvärde.  

 

Urval och avgränsningar 
 
Att studera dokument är kanske inte den mest vanliga, eller mest kända metoden men har länge 
varit en viktig datakälla för sociologiska studier, enligt Paul Drew (Drew, Weinberg & 
Weinberg, 2006, s. 63). Bergström & Boréus konstaterar också att en forskningsinriktning som 
tar fasta på språkets betydelse definitivt är rimligt och relevant med tanke på att allt mindre tid 
av människans dygn åtgår till praktiker som är ”kommunikationslösa”. Texter och bilder tar allt 
större plats i våra liv, menar de (s. 348). 
 
Min övergripande tanke och avsikt med att studera texter, istället för till exempel tal, i form av 
intervjuer med lärare/elever eller deltagarobservationer i undervisningssituationer, är att 
texterna enligt mig utgör ett fastare fundament för analys eftersom de har omformulerats och 
genomarbetats ett flertal gånger för att slutligen nå slutmålet: publicering. Utifrån 
bearbetningen utgör texterna något annat än den ögonblicksbild som en observation kan ge, 
eller det spontana infall som en intervju kan avspegla. I och med publicerandet av en text, 
uttrycks ambitioner, åsikter och forskningsutfall på ett genomtänkt sätt, och förhoppningsvis på 
ett sätt som verkligen avspeglar den diskurs den rör sig inom. Som refererats i ett tidigare 
stycke, medför varje sammanfattning av forskningsresultat att forskaren måste välja ett 
lämpligt språk för sin presentation, och att detta språk är högst kontextuellt bundet. (Johansson, 
s. 79) 
 
För denna studie utgörs det empiriska materialet av styrdokument för grundskolan, samt ett 
referensmaterial från Skolverket. Då styrdokument är det som i hög grad reglerar verksamheten 
i grundskolan, fann jag det omedelbart relevant att undersöka vad dessa skrivningar ger för 
direktiv angående kön och sexualitet, samt vilka föreställningar om kön och sexualitet (vilken 
typ av (människo)syn) som präglar dokumenten. Min erfarenhet är också att lärare i högre grad 
förlitar sig på dessa dokument samt färdiga material av handledningstypen än andra (till 
exempel vetenskapliga rapporter) för att legitimisera/bekräfta sin undervisning.20  För analysen 
av synen på kön och sexualitet i skolämnet biologi utgick jag från den internetbaserade 
kursplanen i biologi för grundskolan (inrättad år 2000).21 På det viset ämnade jag få den allra 
senaste versionen av detta dokument. Utöver kursplanen i biologi valde jag Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, Lpo94, internetbaserad version uppdaterad med tillägg fram till 

                                                 
20 Förklaringar till detta skulle enligt mig kunna vara upplevd tidsbrist, hög arbetsbelastning eller okunskap att 
söka och ta del av informationen. 
21 Kursplanen utgör egentligen en grund för två analyser: styrdokumentsfunktionen samt representationen av 
vetenskapen biologi.   
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2006:23, för styrdokumentsanalysen angående kön och sexualitet. Dessa är de två skrivningar 
som jag finner mest relevanta att analysera av samtliga styrdokument.  
 
Utöver ovanstående valde jag att också granska Skolverkets referensmaterial för undervisning i 
sex och samlevnad, ”Kärlek känns! Förstår du” Samtal om sexualitet och samlevnad i skolan, 
av Erik Centerwall (1995), då jag ansåg att den kunde komplettera kursplanen i biologi, vilken 
är föga utförlig, i och med att Skolverket står bakom publikationen. Referensmaterialet är dock 
inte ett uttalat biologiskt inriktat underlag, utan anges bygga på biologi likväl som psykologi, 
sociologi, skönlitteratur och etik, samt kommentarer och utsagor från ungdomar (s. 7). 
 

 

Källkritisk presentation av de analyserade texterna 
 
Enligt Neumann bör diskursanalytikern förhålla sig till de texter som studeras på liknande vis 
som historiker ägnar sig åt källkritik (s. 49). Av denna anledning har jag för avsikt att nedan 
presentera mina utvalda texter på ett källkritiskt vis.  

 

Läroplanen och nationella kursplaner 
Läroplaner för obligatoriska samt frivilliga skolformer formuleras på uppdrag av 
regeringskansliets utbildningsdepartement. De är således en politisk produkt, som speglar det, 
för författandet, aktuella politiska läget. Nuvarande läroplan för grundskolan gavs ut i mars 
1994, under regeringen Bildt, men arbetet med detta styrdokument påbörjades långt tidigare. I 
dagsläget är alltså skrivningen tolv år gammal, men i praktiken äldre än så. Tillägg till 
läroplanen görs dock, och har gjorts så sent som hösten 2006. Tilläggen kan ses som ett 
uppdaterande av värderingar och preciserade uppdrag och mål, men stommen från nittiotalet 
kvarstår dock.  
 
De nationella kursplanerna för grundskolan ges ut av Skolverket, vilken är en central 
myndighet som på den egna hemsidan beskrivs som en ”/…/ central förvaltningsmyndighet för 
det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och 
skolbarnsomsorgen.” Skolverkets uppgift är att ange styrande mål för undervisningen, 
informera i påverkanssyfte (här nämns till exempel nationella prov, samt prognosmakeri), samt 
granska i förbättringssyfte. Verkets granskningar anges alltid fokusera ”/…/ varje individs rätt 
till kunskap och personlig utveckling.” (Skolverket, granskat 2005, [online])  
 
Nuvarande kursplaner som finns att tillgå på Skolverkets hemsida härstammar från år 2000. 
 
 

Skolverkets referensmaterial
Syftet med framställningen sägs vara att ge en bakgrund till kunskapsområdet sexualitet och 
samlevnad. Med en helhetssyn ska boken ge ”/…/ grundtankar i undervisningen, den historiska 
bakgrunden, områdets betydelse för barns och ungdomars psykosexuella utveckling, exempel 
på sätt att arbeta samt vissa grundfakta.” (1995, försättsbladet) Framställningen gör inga 
anspråk på att var heltäckande. ”Det viktigaste syftet är att visa på sexual- och 
samlevnadsfrågornas betydelse i unga människors liv.” (1995, försättsbladet) 
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”Referensmaterialet vill göra kunskapsförmedlingen mer adekvat så att fler elever upplever sig 
som sedda och bekräftade i sitt identitetssökande.” (s. 5) ”Det är som nämnt inte en 
handledning utan en samling fakta och synpunkter, vilkas huvudsyfte är att ge material för en 
undervisning väsentligt närmare ungdomars verkliga livssituation.” (s. 7) 
 
 

Analys och resultat 
 
Resultatavsnittet i denna uppsats innehåller den textanalys jag genomfört med diskursanalys 
som inspirationskälla och förebild. Som redan har redogjorts för, gör jag inte anspråk på att 
förmedla en verklighet så som den objektivt ’är’ utan snarare så som den ’skulle kunna vara’; 
att redovisa en diskurs objektivt är, som redan avhandlats, omöjligt (Johansson, s. 79). 
 
 

Vilken syn präglar Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
Lpo94 gällande kön och sexualitet? 
 
Sammanfattningsvis är de stycken där kön och sexualitet tas upp ganska få. Jag har därför valt 
att visa samtliga av dessa, men också ge en mer övergripande bild av den syn (värdegrund) som 
präglar läroplanen i stort. 

Under avsnittet ”Skolans värdegrund och uppdrag” slås följande fast gällande förståelse och 
medmänsklighet: 

 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall 
prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på 
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande 
behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling 
skall aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas 
med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (s. 3) 

 

Stycket inleds med ett omsorgsresonemang, där ord som inlevelse och förståelse sätter tonen, 
men läsaren inser snabbt att likabehandling (med utgångspunkt i hur det framställs ovan) inte 
är något enkelt, eller självklart, utan en handling/ett förhållningssätt som är omgärdat av 
problem. Skrivningen ger sken av att man inte förväntar sig att alla behandlar varandra med 
respekt, och att lärare och rektorer inte lägger samma kraft i begreppen ’respekt’ och ’tolerans’ 
om det inte uttryckligen sägs att detta innebär att ingen ska trakasseras eller kränkas. Här ges 
också en fingervisning om hur skolan ska arbeta för att få bukt på trakasserier eller intolerans: 
kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser meddelas vara medicinen mot dylika företeelser.  

Vilken typ av kunskap som avses anges dock inte, vilket kan ha att göra med att inte heller 
’intolerans’ vidare definieras. Med avseende på det första ordet i meningen 
(främlingsfientlighet) är det lätt att tolka även fortsättningen utifrån ett etniskt perspektiv, även 
om ordet främlingsfientlighet i sig egentligen inte behöver signalera att det handlar enbart om 
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fientlighet gentemot människor med annan etnisk bakgrund (det skulle lika gärna kunna betyda 
fientlighet mot någon från en annan stad, eller generellt mot någon du inte känner). Risken med 
att på detta sätt gömma intolerans bakom främlingsfientlighet är att intolerans mot andra typer 
av främlingsskap, till exempel diskrimineringsgrunderna sexuell läggning, handikapp, religion 
och kön, eller mot människor från en annan stadsdel inte uppmärksammas och motarbetas på 
samma sätt. Beroende på vilken typ av intolerans som åsyftas är det högst troligt att det är olika 
typer av kunskap som tänks vara en del av ’botemedlet’. Denna otydlighet, eller frihet, ställer 
också stora krav på läraren att inte reproducera invanda och/eller oreflekterade föreställningar 
om till exempel handikappade eller manligt/kvinnligt.  

Efter rubriken ”En likvärdig utbildning” postuleras att: 

 
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i 
skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att 
forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 
har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför 
ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 
intressen oberoende av könstillhörighet. (s. 4) 

 
I ovanstående stycke ger man uttryck för ett perspektiv där kön i mångt och mycket är socialt 
skapat. En kropp är således från födseln inte fylld av något ’manligt’ eller ’kvinnligt’, utan 
dessa eventuella könsbundna egenskaper definieras och formas socialt. Förlängningen av detta 
uttrycks som att skolans personal därmed är ansvarig för att reflektera över vad som anses som 
manligt och kvinnligt, för att kunna motarbeta att tjejer fastnar i traditionellt kvinnliga hjulspår, 
och att killar stelnar vid manliga diton.22 Värt att fundera över är vilka traditionella mönster 
man är ute efter: handlar det uteslutande om intressen och förmåga, vilka är de två aspekter 
som nämns? Hur ställer man sig till exempel gällande beteende, kläder och partnerval? Hade 
’traditionella könsmönster’ samma innebörd då, 1994, som nu, 2006? Det existerar knappast en 
enighet bland dagens undervisande lärare ens om vad som nu, 2006, ska anses som 
könsmönster, än mindre traditionella könsmönster, eller om mönster ens är något som 
lärarkåren bör tillerkänna sig. Dessutom: om traditionella könsmönster existerar, finns då också 
icketraditionella könsmönster? Vad innebär dessa mönster och hur ska de i så fall behandlas?  
 

Enligt läroplanen är det vidare lärarens uppdrag att: 

 

se till att alla elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll /…/. (s. 13) 

 
Läraren ska också ”/…/  verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och 
utrymme i undervisningen”  (s. 13) Båda dessa skrivningar antyder att alla elevgrupper annars 
kanske inte får lika inflytande, och att det finns skillnader i bemötande av olika elever, 
                                                 
22 Intressant nog, finns i läroplanen för det frivilliga skolväsendet, Lpf94, en skrivning som egentligen uttrycker 
raka motsatsen till ovanstående perspektiv: ”Läraren skall se till att undervisningen till innehåll och uppläggning 
speglar både manliga och kvinnliga perspektiv.” (s. 11) I de frivilliga skolformerna finns det således ett manligt 
och ett kvinnligt sätt att vara/tänka/agera, och indirekt ett perspektiv att könen kompletterar varandra.  
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oberoende av om bemötandet är socialt konstruerat (en tradition) eller om det bygger på en 
tro/tanke/uppfattning att killar är på ett visst sätt och att tjejer är på ett visst, annat, sätt. Vidare 
görs kön i citatet ovan till något grundläggande, eftersom det är utifrån den aspekten eleverna 
ska få lika stort inflytande. En mer kategorineutral skrivning kunde ha varit att ALLA elever 
ska få utrymme i undervisningen, eftersom detta hade inkluderat även andra tänkbara 
anledningar till att elever annars inte ’syns’ i undervisningen. Man kan också fråga sig om en 
jämn inflytandefördelning någonsin är möjlig: oavsett kön finns det i varje klass elever som av 
olika anledningar får lite mer inflytande över undervisningen än andra23. Dessutom finns 
förhållanden som tyder på att till exempel talutrymmet i klassrummet inte enkelt kan kopplas 
till framgång i skolan: pojkar påpekas ofta ta större plats, men flickorna får i snitt högre betyg 
(se till exempel pressmeddelande från Skolverket, 2006-11-17).  
 
Alla som arbetar i skolan skall dessutom ”/…/ bidra till att motverka sådana begränsningar i 
elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön eller social eller kulturell bakgrund.” (s. 
15) Slående är att läroplanen innehåller många förmaningar om att kön inte ska vara en faktor 
för hur individen ska behandlas, men ändå upprepat påpekar att det är en aspekt som kan 
medföra olika behandling. I och med att man på många ställen återför skrivningen från att 
behandla INDIVIDEN, till att handla om individen som han eller hon (eller för den delen som 
invandrare, jude, bisexuell eller rullstolsburen) befästs att (biologiskt) kön ändå är något som 
existerar, samt att tjejer och killar agerar på olika sätt (vilket ska hindras). Om biologiskt 
bundna beteenden existerar varför ska de då bekämpas?  
 
En övergripande syn i Lpo94 är annars att individer inte från början med automatik ÄR, snarare 
att de BLIR unika individer och samhällsmedborgare, med unika egenskaper. Personligheten 
indikeras vara något som i hög grad konstrueras socialt, varför det är viktigt att skolan blir en 
plats där alla får rum att utveckla just denna personlighet. Det anges att ”Skolans uppgift är att 
låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom 
att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (s. 3) Eleven skall i skolan fostras till att BLI en 
samhällsmedborgare, genom att hon eller han i undervisningen ska få del av ”grundläggande 
demokratiska värden”.  ”I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”. (s. 5)  
 
Man återkommer i denna skrivning gång på gång till begrepp som ”grundläggande värden”, 
”kulturarv” och ”gemensamt kulturarv”, och det konstateras att ”Skolan har en viktig uppgift 
när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt 
samhällsliv vilar på.” (s. 3) Dessa uppges vara människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 
med svaga och utsatta. Skolan ska också 
 

/…/ förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma 
referensram alla i samhället behöver. /…/ Utbildning och fostran är i 
djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – 
värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. (s. 5)  

 
Med en sådan vag skrivning som ovanstående riskerar man dock att värden, traditioner och 
språk av ett mycket traditionellt snitt överförs på ett oreflekterat sätt. Heterosexualitet kan till 
exempel ur vissa teoretiska perspektiv vara ett sådant beständigt värde.  

                                                 
23 Till exempel elever som har ett gott förhållande till sin lärare; elever som uttrycker sig väl och argumenterar 
sakligt när de yttrar sig; elever som mer eller mindre tvingar igenom sin vilja mot en lärare som inte orkar stå 
emot. Inga av dessa anledningar är könsbundna enligt min erfarenhet. 
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Ytterligare ett genomgripande tema är demokrati, vilket exemplifieras med kärnvärdena 
samhörighet, solidaritet, ansvar, respekt och tolerans. Man menar bland annat att (erhållandet 
av) respekt är en grundförutsättning för personlig utveckling och framsteg.  
 

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. /…/ Varje 
elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara 
den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 
svårigheter. (s. 7)  

 
Om de nämnda förutsättningarna finns kommer eleven att känna samhörighet, utveckla tolerans 
och göra framsteg, vilket i sin tur ger en värdig, normaliserad samhällsmedborgare som bidrar 
till det svenska samhället med sin akademiska och, minst lika viktigt, emotionella och sociala 
kompetens. Omvänt är den normaliserade individen en förutsättning för att demokrati ska råda, 
en viss typ av socialisering, utifrån vissa typer av värden, måste åstadkommas för att det 
eftersträvade (rådande) samhället ska nås (fortleva). Om respekten för den egna personen 
uteblir kommer elevens lärande och växande bli lidande.  
 
Totalt sett tycks läroplanen genomsyras av en viss ambivalens kring i hur grad vi ÄR, eller 
BLIR individer med specifika egenskaper. Skrivningen tippar över mot att kön är något som 
aktivt griper in i våra liv och avgör vårt handlingsutrymme, och därför ska motverkas då 
enskilda individer annars kan hindras från att prestera sitt bästa. Det handlar om rätten att välja 
sitt eget liv, utan att styras av traditioner eller omedvetna strukturer. Därmed impliceras att kön 
är något som i hög grad är kulturskapat eftersom genetiska skillnader vore svåra att 
avprogrammera i skolan. Genomgående betonas att skolan är en demokratiserande verksamhet, 
vars fostransansvar är tungt. Där hemmet inte räcker till som normaliseringsgrund blir skolan 
avgörande för att föra vidare de värden som från politiskt håll ansågs eftersträvansvärda i 
början av nittiotalet.  
 
 
 

Vilken syn präglar kursplanen i biologi gällande biologiämnets 
karaktär, samt avseende kön och sexualitet? 
 
Vilket är biologiämnets syfte i grundskolan? Kursplanen anger följande svar:  

 
Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara naturen och levande 
organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt skall 
utbildningen befästa upptäckandets fascination och glädje och människans 
förundran och nyfikenhet inför det levande. Utbildningen i biologi syftar 
också till att göra kunskaper och erfarenheter användbara för att främja 
omsorgen om och respekten för naturen och medmänniskorna. 

 
Utöver kunskaper i biologi, upptäckarglädje och naturvetenskapligt arbetssätt kan man i 
ovanstående styckes sista mening notera att skolämnet biologi har en social aspekt, i och med 
att kunskaperna som förvärvas ska omsättas i omsorg och respekt för levande ting. Skolan som 
fostransinstitution lyser här igenom – demokratitemat återkommer. Angående biologiämnets 
karaktär och uppbyggnad, ingår dimensionen människan som en av fyra huvuddimensioner.24 

                                                 
24 De andra dimensionerna är ekosystem, biologisk mångfald och cellen. 
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Även här anläggs ett socialt perspektiv: ”I alla dessa fyra dimensioner kommer kunskaper i 
biologi till användning i samband med människans existentiella frågor, som angår både 
individen och samhället i stort.”  
 
Dimensionen människan beskrivs innehållsmässigt på följande vis:  
 

Biologiämnet behandlar människan som biologisk varelse. Häri ingår 
kunskaper om cellen, om inre organ och deras funktion samt hur dessa 
samverkar. Frågor som hälsa, droger och funktionshinder belyses. Utifrån 
perspektivet att ta ansvar både för sig själv och andra behandlas frågor om 
kärlek, sexualitet och samlevnad. 

 
Här anges klart att all undervisning om människan ska behandlas utifrån ett biologiskt ramverk. 
Ingen inbjudan till tvärvetenskap, eller ett större perspektiv görs. I den övergripande kursplanen 
för grundskolan naturorienterande ämnen anges dock att ”Studier inom det naturorienterande 
ämnesområdet kopplas samman med kunskaper och uttrycksformer inom skolans andra 
ämnen.” (Skolverket [online]) Här pekas sålunda två skilda riktningar ut som önskvärda, och 
ingen kan sägas vara förhärskande eftersom de båda planerna ska komplettera varandra.25 
Denna organisering av kursplanen kan ifrågasättas, likväl som dess användbarhet, men detta är 
dock inte platsen för en sådan diskussion. Summan av skrivningarna pekar på att 
undervisningen ska spegla ett biologiskt synsätt och biologiska förklaringsmodeller, men bjuda 
in andra perspektiv. Detta vinner nog biologiämnet på, då ett strikt biologiskt perspektiv på till 
exempel ’kärlek’ (frisättning av diverse styrämnen vars ’syfte’ är fortplantning) troligtvis 
skulle vara långt ifrån tonåringens syn och behov.  
 
Kärlek, sexualitet och samlevnad ska enligt ovanstående utdrag ur kursplanen behandlas utifrån 
perspektivet att ta ansvar för sig själv och andra. Ungdomar har därmed rätt till sin sexualitet, 
under förutsättning att den är ansvarsfull, utifrån vuxnas definition. Annars blir kärleken en 
risk. Denna formulering KAN tänkas omsättas och utgöra grund för argument av typen ’kärlek 
och sex ska höra ihop’, ’vänta tills du är mogen’, ’respektera ett nej’ (ofta stereotypiserande) 
och andra moraliserande budskap i undervisningen.  
 
Både målen att sträva efter, och målen att uppnå, präglas ifråga om kön och sexualitet av ett 
snarast mekaniskt synsätt. Det handlar om människokroppens funktion, pubertetens inverkan, 
insikt om fortplantning, sexuallivets biologi och preventivmetoder. Här nämns ingenting om 
känslor eller funderingar kring dessa aspekter och samtliga kursiverade ord ger allt annat än ett 
dynamiskt/intimt/lustfyllt/engagerande intryck. Dock rymmer både strävansmål och uppnåen-
demål varsin diskussionspunkt där ’mjukare’ frågor inryms. Nedan följer en förteckning av 
samtliga mål (direkt återgivna från Skolverket [online]) som jag anser berör kön och/eller 
sexualitet:   

                                                 
25 ”Den gemensamma kursplanetexten, utformad i ett naturorienterande perspektiv, utgör tillsammans med 
kursplaner för de olika ämnena en helhet vars delar skall stödja och komplettera varandra. De olika delarna bildar 
tillsammans det nationella uppdraget för utbildningen i de naturorienterande ämnena.” (Skolverket [online]) 
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Mål att sträva mot (ang. kön 
och sexualitet) 

Mål att uppnå i slutet av år 
fem (ang. kön och sexualitet) 

Mål att uppnå i slutet av år 
nio (ang. kön och sexualitet) 

 
Skolan skall i sin 
undervisning i biologi sträva 
efter att eleven: 

- utvecklar kunskap om 
människokroppens 
byggnad och funktion, 

- utvecklar kunskap om 
pubertetens inverkan 
på individen, 

- utvecklar förmågan att 
diskutera frågor om 
hälsa och samlevnad 
utifrån relevant 
biologisk kunskap och 
personliga 
erfarenheter. 

 
Eleven skall: 

- ha insikt om 
människans 
fortplantning, födelse, 
pubertet, åldrande och 
död. 

 

 
Eleven skall: 

- ha kunskap om vad 
befruktning innebär, 

- ha kunskap om 
sexuallivets biologi, 
preventivmetoder och 
sexuellt överförbar 
smitta, 

- kunna föra 
diskussioner om 
sexualitet och 
samlevnad och därvid 
visa respekt för andras 
ståndpunkter och för 
olika samlevnads-
former. 

 
 
Flera frågor aktualiseras: Vilken kunskap är den relevanta kunskap som eleverna ska diskutera 
utifrån? Är det biologibokens? Forskningen som fokuserar varför bögar blir bögar? Beroende 
på vilket perspektiv som anammas kommer säkerligen elevernas resonemang att variera. ”Ha 
kunskap om vad befruktning innebär” skulle kunna innebära långtgående resonemang om 
könsroller, mamma-/pappaledighet, karriär och (familje)liv.  
 
Slående är att målen inte rymmer någon problematisering av ’kön’ och ’manligt’/’kvinnligt’, 
särskilt då till exempel kön även ur ett rent biologiskt/genetiskt perspektiv faktiskt kan 
ifrågasättas. Med ökade kunskaper om DNA-teknik vet man sedan ett tag tillbaka att inte 
kromosomuppsättningen XY alltid borgar för en individ med ’manligt’ könsorgan, likväl som 
uppsättningen XX inte alltid innebär att individen har ett ’kvinnligt’ könsorgan. Inte heller är 
’rätt’ könsorgan (vagina, livmoder, äggstockar) på ’rätt’ person (kvinna) en garant för att 
individen upplever sig vara av ’rätt’ kön (kvinna).   
 
En sex- och samlevnadsundervisning som tar plats enbart inom biologiämnet, utifrån målen 
ovan riskerar att bli mycket ensidig och sparsmakad.   
 

Vilken syn präglar Skolverkets referensmaterial ”Kärlek känns!” 
gällande kön och sexualitet? 
 
 
Detta material skiljer sig väsentligt från de två andra analyserade texterna, då hela innehållet är 
inriktat enbart på frågor om kön och sexualitet. Detta medför att upplägget av 
analyspresentationen också blir annorlunda: då jag tidigare redovisat alla skrivningar angående 
ämnet, tvingas jag här skifta till att redovisa ett urval av citat för att belysa den syn som präglar 
materialet. Urvalet har gjorts på basis av att uttalandena är synnerligen uppseendeväckande 
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eller slående utifrån ett queerperspektiv. Meningar, eller delar av meningar från olika sidor 
presenteras ibland sammandragna och i samma citatstycke, vilket kan ge texten en extrem 
karaktär. Avsikten är att effektivisera analyspresentationen, inte att förvanska Centerwalls 
framställning. Analysen är fokuserad till avsnittet Kärlek, sexualitet och identitet, vilket 
sträcker sig från sidan 45-79 i referensmaterialet. 
 
Redan i förordet postuleras att ”Referensmaterialet vill göra kunskapsförmedlingen mer 
adekvat så att fler elever upplever sig som sedda och bekräftade i sitt identitetssökande.” (s. 5) 
Sexualitet sammankopplas därmed med identitet, vilket är ett tema för hela referensmaterialet. 
Undervisningen i sex- och samlevnad handlar ytterst om ”/…/ att var och en av eleverna ska 
känna sig sedd – och att de ska slippa bli behandlade som en ”hop, som är på ett visst sätt”.” (s. 
14) I följande stycken visar jag hur dessa visioner i Centerwalls eget författande begränsas till 
att vara just visioner – frikopplade från hur Centerwall presenterar kön, sexualitet och identitet.  
 

Könsdikotomisering 
Egentligen finns bara ett fåtal möjliga identitetspositioner i Centerwalls värld: identitet som 
kvinna eller man, samt som hetero eller homo. Bisexualitet existerar inte, ej heller osäkerheter 
gällande kön, eller identiteter som baseras på klass eller annan social tillhörighet. Kvinnor 
världen över har med andra ord mer gemensamt än en man och en kvinna från samma land, 
samma yrke eller samma intresseorganisation – eller snarare: en individ med en viss typ av 
kropp är otvetydigt lik alla som har en liknande kropp. Att biologiskt skilda kön finns, med 
specifika egenskaper, tas för givet i denna framställning och pekas ut i flertalet sammanhang 
där eventuella könsskillnader är helt ovidkommande för sammanhanget, till exempel på sidan 
6026:    
 

En pojke eller flicka kan uppleva sig som missnöjd med den egna kroppen 
och dess utveckling, bli blyg och undvikande under den tid som de stora 
kroppsförändringarna sker. (s. 60)  

 
I ovanstående citat hade samma budskap hade kunnat förmedlas, utan att pojkar och flickor 
överhuvudtaget hade behövt nämnas. Centerwall skriver uttryckligen att ”Pojkar och flickor 
utvecklas olika och behöver bekräftelse av sin ”särart” lika väl som en insikt i samspelet.” (s. 
72) Utvecklingen handlar för flickans del om att hon identifierar sig med sin mamma i första 
hand, och sina (enbart!) kvinnliga vänner i andra hand27:  
 

När en flicka får mens innebär det förutom alla fysiska förändringar också 
en ny upplevelse av den egna kroppen. Hon kan få barn. Hon blir som 
mamma. Hon måste ta hand om sin kropp på ett nytt sätt. Hon blir som 
sina kamrater.” (s. 56)  

 
Pojken däremot, positionerar sig som moderns motpol, vilket gör hans identitetsarbete mer 
fundamentalt enligt Centerwall. Därför kan pojken också väntas vara mer ”antagonistiskt” 
inställd till kvinnor under tonåren än flickan (s. 73-76). Skillnaden i synsätt blir här slående: 
flickan ska ta hand om sin kropp så att hon senare i livet kan bli gravid, medan man kan 

                                                 
26 Även ”När en flicka eller pojke får klart för sig att de flesta andra också är blyga, då kan den känslan av att vara 
annorlunda förflyktigas.” (s. 107) Samt: ”En pojke eller flicka som kämpar med sig själv och sina egna 
moralregler [ang. onani och fantasi] ska kunna veta att man inte behöver ransonera detta uttryck för könsdriften.” 
(s. 58) 
27 Centerwalls avsnitt Att urskilja sin identitet speglar ett freudianskt synsätt. 
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förvänta sig en kraftfull positionering och upprorsanda från pojken. Inget nämns heller om att 
pojken bör ta hand om sin kropp eller att han kanske senare har del i en graviditet, utan enbart 
att hans första pollution ofta passerar utan uppmärksamhet eller uppståndelse. Kort sagt speglar 
resonemanget att det är könet som gör identiteten (och sexualiteten).  
 
 

Könstereotypa framställningar 
Centerwall ger också uttryck för de stereotyper, vilka förklaras utifrån biologiska och 
psykosociala utvecklingsskillnader (s.73-76), som han själv avser att inte hamna i.  
 

Killars sexdrift och tjejers kärlekssökande gör tjejer till offer 
Trots att Centerwall postulerar att ”Ingenting säger att pojkar skulle bli mindre kära än flickor” 
(s. 98), och att man ”/…/ inte [ska] ta för givet att pojkar (och män) är på ett visst sätt [gällande 
pornografi] /…/” (s. 113) lyckas han inte hålla denna linje genom framställningen, utan 
hemfaller åt att stereotypisera sexdrift som manlig, och kärlekssökande som kvinnligt. Detta 
kommer bland annat till uttryck genom skrivningen ”En pojke upplever sexualiteten som mer 
fristående, som hans egen värld, även om han samtidigt kan vara djupt förälskad.” (s. 74) I och 
med att den manliga sexualiteten är ”frikopplad” är det också vanligare att pojkar onanerar, och 
grupponani förkommer som ett naturligt identitetsskapande menar Centerwall (s. 57-58).  
 

En orsak till att flickor onanerar mindre sägs vara att de stöter på mer 
tabun som skambelägger den kvinnliga sexualiteten. Men en annan [och 
indirekt uttryckt, viktigare] orsak kan vara att pojkars och flickors sexuella 
utveckling ser olika ut. Flickor verkar tänka kring sex på ett ofta mer 
relaterande sätt. (s. 58)  

 
Kärlekssökandet beskrivs inte bara som ett tema för tjejer i ett heterosexuellt förhållande. Om 
det homosexuella ”uppvaknandet” skriver Centerwall: ”Homosexuella ungdomar – kanske 
särskilt flickor – kan beskriva hur insikten om vem man är kommer genom en stark förälskelse 
i en annan av samma kön.” (s. 64) Hur flertalet bögar kommer på att de är bögar anges inte, 
men det sker i alla fall inte genom att de blir kära. Med en något förvånad ton refererar också 
Centerwall till en undersökning: ”De flesta av dem som börjat med samlag är njutningssökande 
och ofta experimenterande. Även för flickor framstår orgasmen som ett mål.” (s. 69) Att detta 
ens pekas ut, tyder på att man (enligt Centerwall) kunde ha förväntat sig ett annat utfall.  
 
I avsnittet Kärlekens risker ges ett långt utdrag från ”Nillas” ingående berättelse av hur hon 
utnyttjades av en kille, vilken Centerwall kort kommenterar. Efter detta är stycket slut, vilket 
ger intryck av att det bara är tjejer som råkar illa ut, och att det är killar som gör illa. Bilden av 
den kärlekstörstande tjejen och den hänsynslösa sexmonsterkillen förstärks. (s. 62-64) 
 

Passiv kvinna och aktiv man 
Centerwall skriver att 
  

Identitetsskapandet har kanske för pojkar en mer prestationsinriktad 
karaktär /…/ Att vara duktig på sex är ju också ett socialt krav som kan 
vara pressande för många pojkar. Flickor kan ställa sig frågan: Hur ska jag 
göra för att bli omtyckt? Och riskerar då att förlora sin personlighet och 
spontanitet. (s. 60)  
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Flickorna görs i ovanstående passiva och inkännande, riktade mot att fokusera vad andra tycker 
om dem, medan pojkarna sägs ha krav på sig att vara aktiva och presterande. Jag vill dock 
mena att så som samhället ser ut idag, är kraven på tjejerna att prestera i diverse sammanhang 
minst lika höga, om inte högre, än för killar. Centerwall gör sedan ett försök att neutralisera 
påståendena genom att konstatera att de ”/…/ traditionella rollerna idag inte alls är så 
generaliserbara som tidigare.” (s. 60) Man kan fråga sig varför han då nämner dem 
överhuvudtaget? 
 
Temat med den presterande mannen, som är väsenskild från kvinnan, kommer dock igen:  
 

Som så många pojkar upplever han ett ansvar även för hennes njutning, att 
hon ska ha det bra men inser samtidigt att det för hennes del är fråga om 
en lite annorlunda inlärning än det är för honom som pojke. Hon lär sig ett 
särskilt sätt att njuta. Han är också klar över att hon har andra gränser för 
det sexuella experimenterandet än han. Pojkar uttrycker ofta också genom 
sina beskrivningar och frågor att de vill vara bra älskare, de vill veta hur 
man ska göra för att det ska vara bra för henne. (s. 66)  

 
Vad gör då flickorna? Vad vill de? Är de inte måna om att partnern ska ha det bra? Utifrån 
Centerwall gör de ingenting – han ger nämligen inga svar på detta. Den manliga sexualitetens 
prestationsaspekt återkommer dock på ytterligare ett antal ställen, liksom försäkrande att pojkar 
minsann inte är onda varelser ändå. De hyser sexuell omtanke. På sidan 70 får vi det enda 
svaret angående flickans sexuella driv, vilket består av ”Lenas” beskrivning om hur hon aldrig 
fått orgasm och implicerar (eftersom det är det enda exemplet) att tjejer har svårt för att njuta 
av sexuellt samliv. 
  
 

Romantiserat heterosex och heteronormativitet 
Utöver könsidentitet utvecklar man en sexuell identitet, vilken dock, enligt Centerwall, inte 
enkelt kan sägas avgöras av sexuella erfarenheter eller fantasier i ungdomen, utan också faller 
tillbaka på genetiska faktorer (s. 72). Centerwall skriver bland annat att:  
 

Sexuella lekar med en av samma kön innebär ett jämförande av likheter, 
egenskaper och upplevelser och är inte i egentlig mening 
homosexuella./…/ Att göra sexuella utforskningar med någon av samma 
sort som en själv, innebär ett identitetssökande och säger ingenting om 
framtida kärleksliv. /…/ Under och strax före puberteten är det vanligt att 
både pojkar och flickor har starka band till någon kamrat av samma kön, 
ofta liknar detta en förälskelse. Detta är naturligtvis en mycket 
betydelsefull upplevelse i vuxenblivandet och innebär en förmåga att 
knyta an känslomässigt, vare sig den andre är av samma eller motsatt kön. 
(s. 52) /…/ Hemliga fantasier och upplevelser som handlar om någon av 
samma kön kan ju både homo- och heterosexuella ha. (s. 54) 

 
Resonemanget slätar ut och avser att normalisera att även barn är sexuella varelser, och att man 
inte ’behöver oroa sig’ för att sexuellt anspelande lekar mellan samkönade verkar 
determinerande på den sexuella läggningen. Emellertid signalerar just detta, att man inte 
’behöver oroa sig’ att det finns något att oroa sig för – nämligen homosexualitet. Dessutom 
säger Centerwall emot sig själv genom att senare påpeka att  
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Ändå kan många homosexuella berätta om hur deras sexuella lekar och 
kärleksupplevelser redan i barndomen hade en laddning som de nu i 
efterhand kan se som uttryck för ett intresse för någon av samma kön. (s. 
54) 

 
Homosexuell kärlek ses också snarare som ett problem för den ’drabbade’, jämfört med den 
romantiserade bilden av heterosexuell kärlek:  ”Någon pojke och flicka är kära i varandra, sitter 
i ett skimmer av drömmar. Någon kanske undrar över sig själv: Är jag homosexuell?” (s. 11) 
Homosexualitet görs med en enda rad svårt, problemtyngt och troligtvis är kärleken också 
obesvarad, medan heteroparet lever i lycklig tvåsamhet där kärleken är obesvärligt besvarad. 
Att vara kär är omstörtande för alla, så varför inte porträttera det ett lesbiskt skimmer eller en 
bögromans? Heterokärlek är inte heller alltid besvarad eller lycklig.  
 
Angående det första samlaget kör Centerwall fullkomligt fast i vuxna floskler, idealism, 
komplementstankar och romantisering av heterosexet:  
 

Flickorna kan /…/ beskriva det som att han väckte henne, precis som Erik 
beskriver det, under det att andra pojkar upplever det som att hon initierar 
honom. (s. 66) /…/ Samlagsdebuten har för många en symbolisk innebörd, 
en sorts helighet speglad genom föreningen mellan manligt och kvinnligt. 
Samlaget är den yttersta bekräftelsen på en själslig helhetsupplevelse, som 
kan ha en medveten andlig innebörd, kanske bara som en aning. (s. 67) 
/…/ Förälskelse och kärlek kan ses /…/ som en vilja att skapa en inre 
helhet av manligt och kvinnligt. En pojke närmar sig det han upplever som 
kvinnlighet och flickan tar del av det hon förknippar med manlighet. Detta 
innebär på ett djupare plan en upplevelse av helhet och gränsöverskridande 
som ger den där särskilda dynamiken åt kärleksupplevelsen.  (s. 75)  

 
I polemik med Centerwalls övertygelse om att sexualiteten är något vi bär med oss hela livet 
(se nedan), ger ovanstående citat uttryck för att sexualiteten är något slumrande, som väcks av 
en partner. Samlagsdebuten omgärdas i framställningen av storslagna ord som helighet, 
själsupplevelse och symbolisk innebörd. Att den sexuella debuten har en symbolisk innebörd är 
troligtvis inte något att betvivla, men om den är symbolisk på det vis Centerwall antyder menar 
jag i många fall vara mycket osannolikt. Hur många ungdomar har en så (vuxen)romantiserad 
samlagsdebut? Formuleringar som dynamik i kärleksupplevelsen låter dessutom påskina att 
man måste vara både kär och hetero för att ägna sig åt sex. I framställningen ovan finns inget 
rum för homo- eller bisexualitet, eller andra aktiviteter än penetration. Petting och oralsex ryms 
inte på Centerwalls karta och jag frågar mig om detta är hans adekvata kunskapsförmedling?  
 
Även genom formuleringar som ”/…/ med sina kompisar kanske en kille pratar om vilken tjej 
han gillar” (s. 49) understryks det riktiga i heterosexuella känslor. Centerwall menar dessutom 
att man som homosexuell inte får ta del av det spel mellan motsatser som ett heterosexuellt 
förhållande ger, vilket kan resultera i identitetsförlust:  
 

Kärlek till någon av samma kön blir ju tvärtom en bekräftelse av identitet 
och på likhet. /…/ Förälskelsen kan bli mer gränsöverskridande – med alla 
risker detta innebär för känslan att förlora sig själv i en än mer existentiell 
mening. (s. 75) 
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Återigen ger Centerwall också uttryck för att kroppar av samma typ har samma uppsättning 
egenskaper och känslor. Varken homo-, bi- eller heteroförhållanden antyder dock i sig själva i 
vilken grad man är lik sin partner. 
 
Centerwall strävar dock efter öka toleransen för homosexuella i sin framställning och menar att 
”/…/ utanförståendes bild av den homosexuelle mannen ofta sexualiseras och brutaliseras. Den 
bilden stämmer inte överens med verkligheten.”  (s. 46) Avsikten är god, men spontant undrar 
jag var flatorna i så fall tog vägen? Finns det bilder och skildringar av lesbiska som inte heller 
är rättvisande? Varför nämns i så fall inte de? Och hur är det egentligen med de bisexuella? 
Finns det överhuvudtaget några uppfattningar om dem? Centerwall ger inga svar.  
 

Lustfylld sexualitet för livet 
Sexualiteten hör inte bara vuxenlivet till, påpekar Centerwall. ”En sexuell varelse med förmåga 
till kärlek, det är man under hela livet. Fast sexualiteten och kärleken har kanske olika innehåll 
för olika människor.” (s. 13) Redan som barn prövar vi vår sexualitet i lek (s. 48). Trots detta, 
förknippar Centerwall ändå sexualiteten relativt hårt med vuxenblivande. Skolans undervisning 
i sex och samlevnad ”/…/ handlar om den längtan, de prövningar och den verklighet som hör 
vuxenblivandet till.” (s. 12) Jag ställer mig dock tveksam till om ungdomar ser sexualiteten 
som ett vuxenblivande – snarare är detta ett vuxenperspektiv, i och med att gränserna mellan 
ungdom och vuxen numera ofta är oklara. Allt fler lever ett ’ungdomsliv’ allt längre. 
 
Centerwall konstaterar att sex- och samlevnadsundervisningen riskerar att fokusera frågor som 
speglar vuxnas oro – risken i fokus, snarare än lusten. ”Vuxnas oro har ingenting att göra med 
den unga människans känslor just nu. Och kärleken och sexualitetens skulle ju vara vägen till 
ett eget liv och till friheten.” (s. 16)   
 

Osäkerheter existerar inte 
Konsistent saknas andra perspektiv än det kvinnliga/manliga och hetero/homo i Centerwalls 
framställning. Bisexualitet nämns inte på en enda rad i referensmaterialet. Inte heller 
transsexualitet tas upp i samband med identitetsskapande. Inget nämns överhuvudtaget om de 
situationer där gränserna inte är så klara. Identitetssökande framstår överhuvudtaget som något 
relativt oproblematiskt, utom för homosexuella. I Centerwalls värld finns inga tveksamma 
identiteter eller något mellanläge, svart eller vitt, kvinna eller man är det enda som existerar. 
Alla tjejer upplever sig dock inte som supertjejer, normalfeminima, flickaktiga eller önskar ens 
att hålla sig innanför ramarna för det kvinnliga. Hit når inte Centerwall, trots att han som 
sexualupplysare har alla möjligheter att presentera en mer komplex bild av identiteter.  
 
Framställningen visar på ett antal förgivettaganden som Centerwall och hans rådgivande 
expertteam inte förmår kliva ur: 

- Kön är självklart – vi är olika, utvecklas olika, biologiskt och socioemotionellt. Framför 
allt är det manliga könet självklart, aktivt och drivande, även om prestationskraven kan 
slå tillbaka på den unga mannen. Konsekvent är det ´pojkens´ sexualitet och 
identitetsarbete som lyfts fram i mycket högre utsträckning än ´flickans’. 

- Hetero är självklart, och heterosamlivet är fint och meningsfullt. Ibland kan 
könsskillnaderna dock göra att vi missförstår varandra. 

 
Dessutom ses lusten och sexualiteten som berikande, självklar och meningsfull, så till den grad 
att romantiserande grad att detta till viss del förhindrar ett problematiserande och reflekterande 
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synsätt. Tidvis är Centerwall närmast svärmisk i sina formuleringar – och åtminstone för mig 
helt obegriplig:  
 

Kärlekens vägar rör sig ofta på en symboliserande nivå /…/ Mötet med 
kärleken och sexualiteten kan ses som ett identitetssökande fram till en 
beredskap att ta emot och älska. /…/ Vägen till kärlek går via förnekande, 
prövning, uppvaknande och insikt. /…/ Pojken kan se sexualiteten som en 
prövning av flera i vuxenblivandet. Mot denna kan han värja sig [genom 
att ”bida sin tid”, vänta, hänge sig åt sportaktiviteter, spel eller 
destruerande våld eller kriminalitet]. (s. 52-54)   

 
Flickan kan för honom ha en symboliskt förlösande innebörd, som han inte 
helt kan klargöra för sig själv. Även till flickan kommer kärleken som en 
förlösning, kanske ur familj och närhet till modern.” (s. 67-68)  

 
Centerwall visar också en nästan nitisk tilltro till att sexualitet är vuxenblivande, och frigörelse 
från hemmets bojjor. Detta ser jag som ett vuxenperspektiv på sexualiteten, som troligtvis inte 
okomplicerat omhuldas av dagens ungdomar. I de tider då sex och samlag förknippades med 
äktenskap hamnar vuxenblivandeperspektivet i ett annat, och mer trovärdigt ljus. 
 
Viljan att åstadkomma något fördomsfritt räcker inte hela vägen fram, trots formuleringar som: 
”Bakom varje fråga om sexualitet eller kärlek finns ju en människa med en alldeles speciell 
historia och hon har rätt till respekt för sina livsval.” (s. 97) 
 

 

Diskussion och slutsatser 
 
 
Som säkerligen redan har framgått, har jag funnit att samtliga texter från Skolverket som jag 
har tagit del av för denna studie, har tagit kön och differentierade könsliga egenskaper för 
givet. Man pläderar för jämställdhet utifrån ett komplementstänkande där könens olikheter 
tillsammans utgör en större helhet. I ett pressmeddelande om könsbundna betygs- och 
prestationsskillnader från Skolverket explicitgörs att det är fråga om biologiska, naturliga 
skillnader, som kan medföra svårigheter för pojkarna i grundskolan, vilka i snitt lyckas sämre i 
skolan. 

 
En faktor som kan påverka är de biologiska skillnaderna mellan pojkar och 
flickor. Pojkarna har en senare biologisk mognad än flickor och blir senare 
mottagliga för komplex inlärning än flickor. En annan förklaring är 
skillnader i attityder och värderingar. Flickor lägger ner mer tid på 
läxläsning, är mer målinriktade och ambitiösare än pojkar. Pojkar är 
mindre engagerade i skolan, har god självkänsla och skattar sin egen 
förmåga högre än flickor. Många pojkar tycks ha svårt att förena sin 
manlighet med studieintresse. /.../ 89 procent av de extremt högpresterande 
eleverna i årskurs nio är flickor.28 /.../ en grupp pojkar är skolans förlorare. 
Många flickor betalar sina framgångar med en alltför hög stressnivå. /…/ 
Skolan behöver utmana pojkar att vara vetgiriga och ambitiösa i skolan. 
De måste också uppmuntras att ta ansvar och förstå att man måste 

                                                 
28 Med detta avses ett meritvärde på 300 poäng eller högre. 

 41



anstränga sig för att nå framgång. Flickor behöver å sin sida stöd för att 
hitta en rimlig ambitionsnivå, så att deras hälsa inte äventyras. 
(Pressmeddelande från Skolverket, 17 november 2006) 

 
Problemet med ovanstående, och andra liknande uttalanden och texter från Skolverket är att de 
troligtvis rankas ganska högt på en trovärdighetsskala av både lärare och av samhället i stort. 
Skolverket är en auktoritet, och uttalanden som ovanstående riskerar att gå okritiserade förbi, 
annat än i vissa, mindre allmänna kretsar. Skolverket rekommenderade så sent som i sin 
kvalitetsgransking 1999 det egna referensmaterialet Kärlek känns (s. 57-58), vilket i jämförelse 
med läroplanen redan vid utgivandet framstår som otidsenlig. Diskrepansen mellan dessa två 
verk är stor, trots att läroplanen inte heller är entydigt dikotomiserande. 
 
Sexuell läggning får i styrdokumenten litet utrymme – och ges i samtliga fall en 
problematiserande vinkling, eftersom de direkt eller indirekt behandlar homosexualitet. Sexuell 
läggning (uteslutande heterosexualitet) kan vara en grund för diskriminering, men ska så inte 
vara enligt läroplanen, och Centerwalls framställning av homosexualitet är i samtliga fall inte 
av den typ han förespråkar - lustfylld. Sahlström uttrycker att ”Ett heteronormativt 
grundantagande kan utgöra ett strukturellt hinder för arbetet med att motverka diskriminering 
och kränkningar på grund av sexuell läggning i skolan.” (s. 13) Samt att ”De kränkningar som 
består av riktade ord eller jargong är egentligen bara toppen på ett isberg. En omedveten 
heteronormativitet är kanske det största problemet.” (s. 25) ”Heteronormativa antaganden är en 
stor del av det som kan begränsa och kränka skolans barn, vuxna och elever.” (s. 33) Denna 
omedvetenhet präglar i allra högsta grad Centerwalls framställning, där den positiva 
sexualiteten är reserverad för heterosexuella.  
 
Sahlström menar vidare att arbetet med sexuell läggning och homofobi uttryckligen och 
mycket mer genomgående måste in i skolans struktur (s. 32). Då många skolor bjuder in 
fristående organisationer för att prata om dessa områden, riskerar man att förstärka att 
ickeheterosexuella är en speciell sorts människor som inte finns i skolan. Syftet att försöka 
avskriva eventuella skillnader mellan människor med olika sexuell läggning stupar därmed 
redan i fosterstadiet. Risken är också att specialinbjudna gäster även i fortsättningen innebär att 
lärarna själva inte behöver utöka sin kompetens i dessa frågor, samt att gästföreläsarna tas emot 
okritiskt. Det finns egentligen ingen garanti för att dessa gäster förhåller sig i enlighet med 
läroplanens värdegrund, eller avhåller sig från att reproducera stereotyper. En granskning av 
dessa organisationers föreläsningar och informationsmaterial vore både välkommet och 
intressant.  
 
 

Är det rimligt att biologiämnet i grundskolan även i fortsättningen 
ska stå som värd för frågor om kön och sexualitet? 
 
Skrivningar angående undervisning om kön och sexualitet finns utöver i kursplanen för biologi 
också i kursplanerna för samhällsvetenskap och den övergripande kursplanen för de 
samhällsorienterande ämnena (Skolverket [online]).29 Biologiämnet har därmed inte ensamrätt 
                                                 
29 Syftet med samhällskunskapsämnet är att  ”Utbildningen skall öppna för skilda uppfattningar och uppmuntra att 
de förs fram samt främja aktningen för varje människas egenvärde oavsett kön, klass och etnisk bakgrund. Pojkars 
och flickors, kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter skall aktivt och medvetet tydliggöras.” (Skolverket 
[online]) Uppnåendemålen för år nio fastslår också att eleven skall ”kunna reflektera över människors villkor och 
hur dessa skiftar utifrån kön och social och kulturell bakgrund.” (Skolverket [online] I den övergripande 
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på denna typ av frågor, och kanske kompletterar formuleringarna i de samhällsvetenskapliga 
ämnena kursplanen för biologi. Skolverkets kvalitetsgranskning 1999, visade dock att 
undervisningen i sex och samlevnad i hälften av de undersökta skolorna bedrevs inom 
biologiämnet. Tonvikten låg på ”kropp och biologi”, som man uttryckte det (s. 53). 
 
Risken med att undervisningen förläggs enbart inom ramen för biologiämnet är att den 
biologiska diskursen riskerar att ständigt fokusera avvikelse från det normativa, då detta 
traditionellt står i centrum för forskningen. Man ställer sig inom naturvetenskapen frågor av 
typen: varför beter de sig så där (ovanligt/konstigt)? Varför fungerar detta inte som vanligt? 
Vad är det som gör att fenomenet inte följer regelbundenheter? I den meningen kommer det 
alltid att finnas normer, från vilka något avviker. Till exempel har mannen länge varit norm och 
utgjort den mall i samhället, utifrån vilken kvinnor har bedömts. Heterosexualiteten kommer ur 
ett biologiskt perspektiv antagligen alltid att vara normen, eftersom förenandet av en äggcell 
och en spermie är förutsättningen för vår fortlevnad. I den meningen kommer troligtvis sexuell 
läggning inte på länge (eller ens någonsin?) att ses som oväsentligt ur ett biologiskt perspektiv, 
trots att det svenska samhället i övrigt bevisligen marscherar åt det hållet (se till exempel 
skrivningar i Lpo94, samt Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling av barn och elever (2006:67)). Biologin som vetenskap är också, i och med 
ambitionen att beskriva något objektivt, oförmögen att behandla värdefrågor av olika slag. 
Således belyses sex och sexualitet utifrån att dessa på något vis har en funktion för människans 
överlevnad, vilket leder till att fortplantning och reproduktion mer eller mindre ensidigt 
beskrivs som sexualitetens mening.  Om läroplanens budskap ska kunna genomsyra skolan 
måste undervisningen i sex och samlevnad se upp med de biologiska ’naturligheter’ som kan 
användas för att rättfärdiga resonemang av den typen vi försöker fjärma oss ifrån. 
 
Kokar vi ner ovanstående resonemang till dess kärnpunkt handlar det om strävandet efter 
jämställdhet. Trots stundtals motsägelsefulla skrivningar i läroplanen, präglas skrivningen av 
en politisk diskurs där jämställdhet är ett nyckelbegrepp för demokratins fortsatta varande. Att 
varje individ får möjlighet att lösgöra sig från hämmande stereotyper är därmed en del av 
strävandet mot ett mer jämställt (och ett i samma mening mer demokratiskt) samhälle. Foucault 
konstaterar att ”Varje utbildningssystem är ett politiskt medel för att upprätthålla eller förändra 
tillägnelser av diskurser och därmed också de kunskaper och den makt de bär med sig.” (1971, 
s. 31) Denna vilja till en ny ’sanning’, lyser igenom i läroplanen, trots att formuleringarna 
också skvallrar om hur svårt det är att frigöra sig från det invanda (uppdelningen av kön till 
exempel). 
 
Lärare (i biologi, likväl som andra ämnen) som under sin utbildning inte tvingats att se utöver 
vanemässig sortering och kategorisering, kommer troligtvis inte att göra det i fortsättningen 
heller, om inget utifrån ändrar på det rotade tankesättet. Foucault uttrycker det som att ”En lära 
förbinder individerna med vissa typer av yttranden och förbjuder därmed alla andra.” (1971, s. 
31) Dessa lärares tolkningar av kursplanerna och andra styrdokument, eller läromedel kommer 
därmed troligtvis inte att ifrågasätta till exempel biologiska ’naturligheter’. 1999 års 
kvalitetsgranskning konstaterade också att ”I stort sett samtliga granskade skolor saknar 
resonemang kring vilka perspektiv man vill anlägga på undervisningen.” (s. 63 ) Det är således 
upp till varje enskild lärare att anlägga perspektivet för sin undervisning, kanske med hjälp av 
det material som finns tillgängligt på skolan.  
 
                                                                                                                                                           
kursplanen nämns att undervisningen ska sträva mot att eleven ”gör det till en vana att i sitt handlande ta hänsyn 
till allas lika värde och rättigheter, oberoende av exempelvis kön, klass och etnisk tillhörighet.” (Skolverket 
[online]) 
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Är det då rimligt att frågor om kön och sexualitet även i fortsättningen förläggs till 
biologiämnet, eller är så att säga sexet på kollisionskurs med samlevnaden i en biologisk 
diskurs? Denna fråga är inte helt lätt att svara på eftersom undervisningens innehåll i så hög 
utsträckning varierar beroende på vilken lärare som håller i undervisningen. Utifrån kursplanen 
i biologi är svaret från min sida att samlevnaden, så som den uttrycks i läroplanen, inte 
korrelerar med den mekaniska, strikt biologiska fortplantningen. Om biologiämnet ska stå som 
värd för en sex- och samlevnadsundervisning där ambitionerna i läroplanen kan förverkligas, 
måste kursplanemålen revideras och utökas. Som de är formulerade nu förespråkar de inte en 
dynamisk, främjande undervisning enligt mig.  
 
I och med detta aktualiseras dock frågan om hur stor överensstämmelsen mellan en vetenskap 
och dess skolversion bör vara. Om skolämnena ska ses som komprimerade sammanfattningar 
av vetenskaperna, bör inte frågor om kön och sexualitet enbart belysas inom biologiämnet, 
eftersom köndikotomiseringen inom denna vetenskap tycks lika fullkomlig som 
heteronormativiteten är kvävande. Sex- och samlevnadsundervisningen kommer då att verka 
exkluderande för de elever som inte känner sig hemma inom traditionella mallar. Min åsikt är 
att sex- och samlevnadsundervisningen ska vara tvärvetenskaplig, och en väl sammanhållen 
enhet där elever inte behöver byta klassrum för att se fler perspektiv på kön och sexualitet. 
Detta implicerar en förändring i sättet att organisera sex- och samlevnadsundervisningen där 
flera vägar dock är möjliga.  
 
Av egen erfarenhet vet jag att det är relativt vanligt att sex- och samlevnadsundervisningen 
behandlas som ett fristående tema (även om man kan ifrågasätta hur fristående undervisningen 
egentligen blir från till exempel den biologiska disciplinen). Tankarna med detta är goda, men 
resulterar tyvärr ofta i att frågor om kön och sexualitet hänvisas enbart till två veckor, av totalt 
tre år i år 7-9. En annan öppning vore att förlägga sex och samlevnad till ett ämne vars karaktär 
varken är helt naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig. Idrott och hälsa är ett sådant ämne, 
där frågor om kön, könsroller, identitet och sexualitet ständigt förhandlas redan idag, om än 
kanske i det tysta. En hälsofrämjande undervisning kan i organiserad form föra ut dessa frågor i 
ljuset, utan enbart biologisk eller samhällsvetenskaplig överbyggnad. 
 
 

Varför överhuvudtaget lägga sig i? 
 
Avslutningsvis finner jag det angeläget att återkoppla till uppsatsens allra första rad: Varför 
lägger sig staten i något som är så privat och ’naturligt’ som sexuallivet? Om 
(hetero)sexualiteten är enbart naturgiven, borde undervisning rimligtvis inte krävas för att 
bemästra den. Sex- och samlevnadsundervisningen värderas dock som viktig i och med att den 
är ett obligatorium i svensk grundskola, implicerande att även om naturgivna förutsättningar 
kanske existerar, förstår och förvaltar vi dessa i ljuset av det samhälle vi lever i. Centerwall 
motiverar undervisningen med att elevens självbild ska stärkas och att hans/hennes världsbild 
ska bli mer realistisk:   
  

Tanken bakom detta är i sin tur att en ung människa med bättre 
verklighetskontakt kan fatta mer genomtänkta beslut, ta ett större ansvar 
för och vara aktsam om sitt sexuella liv – och alltså ytterst ha större 
förmåga att skydda sig mot oönskade graviditeter och könssjukdomar. 
(Centerwall, s. 107) 
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Ansvarstemat uttrycktes också i kursplanen i biologi, där ungdomars sexualitet kan ses som 
självklar under förutsättning att den är ansvarsfull och moralisk. Den normaliserande och 
fostrande aspekten av undervisningen går därmed inte att ta miste på. Vad det handlar om är att 
försäkra sig om att människor beter sig på ett för samhället önskvärt sätt. Med ett något 
annorlunda perspektiv uttalar sig Olle Waller i Kärlek känns! förstår du?:  
 

Jag menar att skolans ansvar inte ska underskattas. Ansvaret gäller i första 
hand att se till att frågorna kring den sexuella identitetens utveckling får ett 
självklart utrymme. Resten av ansvaret kan vi nog med varm hand 
överlämna till de unga själva. (Centerwall, s. 15) 

 
I Wallers önskade sexualundervisning är friheten snarare vägledande, utifrån att alla fått 
möjligheten att känna att de duger till. Elevens identitetssökande går före allt annat. Även 
Centerwall menar att elevperspektivet ska vara det vägledande, men utifrån att undervisningen 
annars inte får så stor effekt: ”/…/ sexualundervisning är ett trubbigt instrument om det bara 
utgår från vuxna avsikter.” (Centerwall, s. 50)  
 
Ett flertal olika perspektiv konkurrerar om uppmärksamhet inom sex- och samlevnads-
undervisningen vilket både ovanstående, samt min analys, visat, och motiveringen av 
ämnesområdet varierar därför något, med den fostrande hälsoaspekten som dominant. Att 
undervisningen i praktiken också varierar framstår därmed som mindre uppseendeväckande. 
 
Ur arbetet med denna uppsats bär jag framför allt med mig queer som ett verktyg för att syna 
strukturer och organisationer av skilda slag, eller som Sahlström uttrycker det: ”Att som lärare 
ha en icke-heteronormativ utgångspunkt innebär en granskning av de normer man både själv 
ingår [i] och de normer som förmedlas till elever. /…/.” (s. 33) Det synsättet kan aldrig bli fel. 
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