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The aim of this study is to investigate discursive positions that are made about lgbt-people 

in study books for upper secondary school in the religious studies subject. The study uses 

a critical discourse analysis to uncover how textual formations as well as textual structures 

shape a discourse that impacts lgbt-people. The study shows that there are some issues at 

hand concerning the way that the course books present lgbt-people and -themes. The 

study does show that there are some differences between books produced before and after 

the implementation of gy11 curriculum which can indicate some changes in the discursive 

practices which lgbt-people can benefit from. 
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Inledning 
 

Detta arbete handlar om hur läromedel i religionskunskap framställer hbt-personer. 

Ämnet religionskunskap kan anses vara ett ämne som innefattar flertal frågor om 

identitet och skulle kunna bidra till identitetsskapande processer för hbt-personer. 

Samtidigt finns risken att en kopplar religion till homofoba tendenser men så är inte 

alltid fallet, vilket gör att det kan vara värdefullt att undersöka hur läroböcker inom 

religionskunskapsämnet ställer sig till de frågorna. Läromedel kan anses ha en didaktisk 

funktion och det kan därför vara viktigt att undersöka hur innehållet i dessa böcker ser 

ut. Denna studie lyfter olika problem med framställningen av hbt-personer i 

läroböckerna med hjälp av diskursanalysens metod. 

 

Denna text kommer att lyfta problematiska element ur texter och som Johan Wickström, 

som forskat inom religionsdidaktik, nämner är det viktigt att tänka på att alla texter kan 

problematiseras: varje individ tolkar texter utifrån sina erfarenheter (Wickström, 2011, 

163). Genom att använda diskursanalys kan en peka på hur textuella element speglar 

samhällelig problematik som kommer in i skolans värld. Med hjälp av sådan analys kan 

maktrelationer undersökas och en kan avsiktligt problematisera hur maktrelationer 

kommer till uttryck i text.  

 

Jag vill genom detta arbete kunna lyfta fram diskurser som finns angående hbt-personer 

för att ge utrymme till hbt-personer inom skolans värld, samt visa på diskursiva 

förhållanden som en person som inte är hbt kan tänka på i sin undervisning. Jag anser 

att det är viktigt att se till att det inte finns någon elev som hamnar utanför för att en 

lärare saknar kompetens angående hbt och inte kan förse positiva bilder om detta till 

elever genom läromedel. Enligt min mening är hbt-personer sällan väl representerade 

inom skolans värld och jag vill därför undersöka om detta stämmer. Då jag utbildar mig 

inom religionsämnet kommer undervisningsmedel för detta ämne att undersökas. 

Transpersoner kommer att stå i fokus för att skapa mer utrymme åt transpersoner. Men 

det är även viktigt att lyfta homo- och bisexuellas erfarenheter, eftersom alla hbt-

personer påverkas av heteronormen.  
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Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka framförallt bilden av transpersoner i läromedel, 

men även att undersöka relationen mellan religion och hbt-frågor inom läromedel i 

religionskunskap för gymnasiet, samt att jämföra om det har skett någon förändring av 

representationen av transindivider sedan Gy11. Det kan anses vara relevant att 

undersöka detta ämne eftersom religionskunskapen har som mål att utbilda kring 

relationen mellan kön och sexualitet kopplat till ämnet. 

 

Frågeställningar och Avgränsningar 
 

- Hur presenteras hbt-personer i läromedlen? 

- Vilka möjliga diskurser skapas i association till hbt i de utvalda läromedlen? 

 -Finns det någon skillnad i hur frågorna presenteras före och efter Gy11? 

 

Undersökningen avgränsas till läroböcker från 2000 fram till 2015. Detta kan ge ett 

antal relevanta källor från båda perioderna av material, utan att backa för långt inom 

Lpo94 läromedel. Avgränsningen görs med motivation att ha material innan Gy11 att 

jämföra med, men det största intresset ligger på läromedel som skrivits efter att Gy11 

kommit till.  

 

Centrala Begrepp 
 

Cisnormativitet: Struktur som placerar cispersoners erfarenheter som det vanliga vilket 

leder till transpersoners erfarenheter marginaliseras. Likt heteronormen grundar sig 

cisnormativa i antaganden rörande kön och sexualitet. Heteronormen och cisnormen 

hänger samman, men termen cisnormativ kan brukas när det rör sig om normer som 

drabbar transpersoner i första hand (Transformering 2017). 

 

Cisperson: Termen anges för personer vars könsidentitet korrelerar med det kön en 

tillskrevs vid födseln (RFSL 2017-08-14). 

 

Hbt-person: term som kan beskriva en person som är antingen homosexuell, bisexuell 

eller har transerfarenhet (RFSL 2017). 
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Heteronormativitet: Struktur som placerar heterosexuellas erfarenheter som normativa 

och överställande av homosexuella, eller bisexuellas erfarenheter. Detta förutsätter att 

heterosexuellas erfarenheter står i centrum och marginaliserar hbt-personer 

(Transformering, 2017). 

 

Intersexualitet: Ett samlingsbegrepp för olika typer av diagnoser som innefattar ett 

tillstånd där könskromosomerna, könskörtlarna, eller könsorganens utveckling anses 

vara atypisk (RFSL, 2017). 

 

Transperson: En heltäckande term för personer med transerfarenhet. Transerfarenhet 

kan innebära olika typer av erfarenheter gällande könsidentitet. Att ha transerfarenhet 

kan beskrivas genom att ens könsidentitet inte stämmer överens med det tillskrivna 

könet (Transformering, 2017). 

 

Transsexuell: En terms som kan brukas för personer som söker någon form av 

könsbekräftande behandling. Transsexualitet benämner en diagnos som ger 

godkännande av någon form av behandling (Transformering, 2017). 

 

Transvestit: Oftast en cisperson som klär sig med attribut som inte anses korrelera med 

ens könsidentitet (Transammans, 2017). 

 

Queer: Queer kan definieras på olika sätt. Det kan fungera som en heltäckande term för 

personer som är hbt, men används även i andra situationer. RFSL menar på att det rör 

sig om ”både sexuell läggning, könsidentitet, relationer, och sexuell praktik, men kan 

också vara uttryck för ett kritiskt förhållningsätt till rådande normer” (RFSL 2017). 

Eftersom queer inkluderar praktiker utanför hbt kommer termen hbt-person brukas 

istället för hbtq-person för att förtydliga vad som avses. Queer som självidentifierande 

begrepp kan anses bli något otydligt i avsikten att analysera hbt-personers livsvillkor. 

Däremot kommer det som tas upp som queer analyseras som diskursiv punkt i relation 

till hbt-personer, eftersom det hänger samman. 
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Tidigare Forskning 
I detta avsnitt kommer forskning som undersökt liknande teman kring hbt och skola att 

presenteras. Först kommer två artiklar om hbt och skola att presenteras, den ena skriven 

av Olof Franck (2007) och den andra av Lars Gårdfeldt (2007). Dessa artiklar behandlar 

dels problematik som existerar kring heteronormativitetens påverkan på skolan men 

också sätt att kunna arbeta runt fenomenet. Sedan kommer tre studier som behandlar 

olika uttryck av hbt-personers villkor. Den första studien av Amalia Clausson (2014) är 

ett examensarbete inom utbildningsvetenskap som undersökte framställningen av 

sexualitet och könsdrift inom samlevnadsundervisningen från 1955 till 2014. Studien 

presenterar historisk bakgrund till hur diskurser kring hbt har sett ut genom tiderna. Den 

andra studien av Leonor Wastesson (2010) är en kandidatuppsats inom 

utbildningsvetenskap som undersökte transpersoners villkor inom skolan genom 

intervjustudier. Den ger en bakgrund till hur situationen för transpersoner kan sett ut 

inom skolan. Den tredje studien skriven av Johannes Sundström (2014) är ett 

examensarbete inom utbildningsvetenskap som undersökte hur 

religionskunskapsläroböcker gestaltar sexualitet.  

 

“Kärlekslärare -utkast till en existentiell relationspedagogik” (2007) Olof Franck  

 

Olof Franck skriver om problematiken kring hur genus och sexualitet presenteras inom 

religionsundervisningen. I texten kopplar författaren tematiken kring att undervisa icke-

konfessionellt i religionsvetenskap till en möjlighet att icke-konfessionellt undervisa om 

kärlek. I det som blir en icke-konfessionell undervisning kring kärlek blir det att 

undervisa om istället för i. Detta i sin tur innebär att en lärare inte skulle lära ut om en 

korrekt form av uttryck för kärlek precis som en inte skulle undervisa om ett korrekt 

uttryck för religion. Detta kräver att lärarna ska kunna ha en inlevelseförmåga och ett 

engagemang att kunna förstå olika uttryck för kärlek och sexualitet (Franck, 2007, 49). 

 

För att kunna uppnå denna förståelse menar Franck att det krävs en öppenhet från 

lärarnas sida. Författaren skriver att eftersom en lärare inte kan ha erfarenheter kring allt 

kan denne istället ta med sig från olika perspektiv genom ett öppet förhållningssätt 

(Franck, 2007, 50). Vidare lyfter Franck att det finns ett stort värde av de personliga 

reflektioner som kan skapas i ett relationellt lärande kring kärlek, där världen får tolkas 

utifrån våra olika förhållandesätt som finns kring könsidentitet och sexualitet. En 
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öppenhet som kännetecknas av sökande efter förståelse av tillvaron och utan 

kränkningar kan leda till en öppen skola (Franck 51f). Det kan vara betydelsefullt att i 

texter anpassad för skolans miljö reflektera kring olika uttryck för genus och sexuell 

identitet. Som Franck nämner finns det element där en hindras i sitt undersökande av sin 

sexualitet på grund av negativt bemötande (Ibid.). Dessutom kan en tänka på hur detta 

visar på det spänningsfält som existerar kring hbt-personers identitetsskapande inom en 

skolmiljö. Franck lyfter vikten av att föra öppna diskussioner kring teman om kön och 

sexualitet (57f). En öppenhet som inte erbjuder varje elev möjlighet att fritt utforska sin 

sexualitet eller könsidentitet är problematisk. Franck menar att det bör finnas ett värde i 

varje individs utforskande av sin sexualitet. Ofta finns ett negativt bemötande från 

elevhåll till att utforska den egna sexualiteten.  Skolan har som möjlighet att kunna förse 

detta positiva utforskande genom ett korrekt bemötande. Ett bemötande som inte tillåter 

en öppenhet leder till en försvårad situation som hindrar möjligheter till att varje elev 

ska kunna positivt utforska sin identitet. Från just denna diskussion kan en tänka sig hur 

religionsämnet bemöter teman om sexualitet i dess relation till religion. Det sätt som 

hbt-teman presenteras kan påverka det som Franck föreslår och de diskurser som ges 

kan kontrasteras med den pedagogiska reflektion som Franck bidragit med 

 

”Det finns nog inga homosexuella på vår lilla skola” (2007) Lars Gårdfeldt   

 

Lars Gårdfeldt, präst och hbtq-aktivist, skriver i kapitlet “Det finns nog inga 

homosexuella på vår lilla skola” om skolors kompetens och utvecklingsmöjligheter 

gällande hbt-personer. Författaren hänvisar till två studier, den ena skriven av Eva Tiby 

och den andra skriven av Hans Knautgård, angående att skolan inte tagit itu med 

mobbning och hatbrott som hbt-elever utsatts för (Gårdfeldt, 2007, 72f).  

 

De hänvisade studierna var skrivna under millennieskiftet och dess innehåll kan kanske 

anses daterad, men Gårdfeldt visar att under tiden då hans artikel skrivits kvarstår 

problematiken. Artikelskribenten skriver att homofientlighet är utbrett i skolan och att 

det finns ett osynliggörande och objektifierande av homosexuella. Som författaren 

skriver så blir bögar ett objekt som heterosexuella killar tar avstånd från genom att se 

det som något äckligt, medan tjejer har en positiv objektifiering gentemot dem. Båda 

typerna av objektifiering medför psykiska påfrestningar som drabbar bögars 

förutsättningar i livet (Gårdfeldt 2007, 76). Gårdfeldt nämner att avståndstagande från 



 

6 

 

homosexuella blir ett sätt att bli en del av gemenskapen (2007, 77). Studien pekar på 

just den objektifiering som sker mot homosexuella och att det finns diskurser som 

reducerar homosexuella, men även övriga hbt-personer, till att bli sedda som det andra i 

skolmiljöer.  

 

Gårdfeldt nämner hur heteronormativiteten står som grund för homofientligheten och att 

skolan i hög grad är drabbad av den. I skolorna förutsätts eleverna vara heterosexuella 

(och cis), den som inte är det anses vara avvikande. Samtidigt som en homosexuell 

person i skolan blir utpekad som homo och utsatt för trakasserier blir lärarna delaktiga i 

heteronormativiteten skriver Gårdfeldt (2007, 84). Det finns ett aktivt ignorerande av 

hbt-personers levnadsvillkor från skolans vinkel eftersom utsattheten tillåts fortsätta. 

 

Slutligen nämner Gårdfeldt hur skolan kan tänka för att förbättra skolans villkor för hbt-

personer. Han anser att språklig medvetenhet är en viktig punkt för att kunna förminska 

heteronormativitetens verkningar i skolmiljön. Det kan exempelvis handla om hur 

kärleksrelationer i klassrummen behandlas. Att vara medveten och ta ansvar för det 

språkbruk som gäller kring hbt-personer är viktigt för att eleverna som är homo-, 

bisexuella, och transpersoner ska kunna bli delaktiga. Trakasserierna blir inte lika 

påtagliga om det finns en språkmiljö där eleverna kan känna att deras sexuella identitet 

och/eller könsidentitet inte skyms undan utan får uttryckas positivt, skriver Gårdfeldt 

(2007, 85f).  

 

Sexualitet i skolan (2014) av Amalia Clausson  

 

Studien undersökte framställningen av sexualitet och könsdrifter i samlevnadsläromedel 

och hur detta kopplades med läroplanen visade hur beskrivningen av sexualitet har gått 

igenom olika förändringar med tiden (Clausson, 2014, 32). Undersökningen visade att 

det har skett en ökning i inkludering av olika typer av sexualitet. Undersökningen visar 

även att man frångått en normalisering av heterosexualitet, i samband med 

läromedelsförändringarna. Clausson nämner att fram till 2000-talet dominerade det 

heterosexuella synsättet i läroböckerna. Ytterligare, i de äldre läromedlen hamnade 

homosexualitet och intersexualitet under samma kategorier som pedofili och 

exhibitionism (Clausson, 2014, 32). Det kan tilläggas här att även om intersexualitet 
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inte nödvändigtvis ingår inom kategorin hbt-person kan en ändå hävda att 

heteronormativa och cisnormativa strukturer påverkar även intersexuella personer. 

 

I sin diskussion lyfter Clausson fram hur heterosexualitet varit en tydlig matris från 50- 

och 60-talet genom att homosexualitet framställts som sexuell avvikelse. Detta har 

sedan förändrats under 80-talet till att gå från avvikelse till variation, därmed har 

heterosexuella perspektivet tappat makt. Men, som Clausson också nämner, kopplas 

heterosexualitet till barnalstring vilket tyder på heteronormativa antaganden om 

sexualitet (Clausson, 2014, 34). Vidare lyfter författaren teman om att heterosexualitet 

tas för givet i läromedlen, vilket gör att fastän homosexualitet tas upp nämns det som 

något som är avvikande (Clausson, 2014, 35). Det som kan lyftas fram är hur 

heterosexualiteten normaliseras genom att positionera det som inte är heterosexuellt 

som det andra. 

 

Claussons undersökning kan ge en bakgrund till min studie genom att den visar på hur 

det har skett förändringar i perspektiv i naturvetenskapliga läromedel utifrån 

benämnandet av hbt-personer, samt var dessa kopplingar sker. Den visar på en bakgrund 

av det som talats om kring hbt-personer, av att hbt-personer gjorts till det andra, men att 

detta tycks minska med tiden. Claussons studie visar på att skolans värld blivit mer 

inkluderande gentemot hbt-personer. Däremot kan det ifrågasättas i vilken utsträckning 

detta sker i praktiken. Genom att undersöka hur hbt presenteras inom andra läromedel 

kan bilden av det som framställs i Claussons studie kompletteras. 

 

”Om man inte ens har begreppet, så är man bara annorlunda liksom” (2010) av 

Leonor Wastesson  

 

Wastessons undersökning belyser hbt-personers situation i en utbildningsmiljö och 

behandlar specifikt transpersoners konstruerande av identitet i skolan. Studien 

genomfördes 2010, vilket är innan Gy11 implementerandes, men studien kan 

fortfarande vara relevant. Den ger en bild av hur situationen kan ha sett ut för 

transpersoner innan Gy11, och kan användas som bakgrund till jämförelse av 

förändringar. 
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Syftet med studien var att undersöka hur skolan bemöter och behandlar fem 

transpersoner utifrån deras berättelser och hur detta bemötande påverkar deras 

identitetsskapande. Studien lägger större tyngd på berättelser från transmän då 

författaren anser att de inte ges lika utrymme inom forskningen. Totalt intervjuades tre 

transmän, en icke-binär transmaskulin, och en transkvinna. Framförallt belyses 

transmäns situation vilka i vissa avseenden har en annorlunda situation än transkvinnor, 

enligt författaren (Wastesson 2010, 6).  

 

Undersökningen belyser att skolan fungerar som en heteronormativ arena baserat på de 

intervjuades svar. Relevanta teman från uppsatsen som tas upp är hur den heterosexuella 

matrisen påverkar skolan samt hur elevers identitetsskapande bildas i relation till detta. 

Ett viktigt tema från uppsatsen visade att det fanns ett större inslag avisade på homofoba 

och transfoba idéer innan gymnasiet (Wastesson, 2010 32 f).  

 

Men vissa fall pekar på att det även finns möjligheter till att skolans senare del agerar 

mindre heteronormativt. Det kan nämnas att det togs upp olika perspektiv i synen på 

transpersoner inom gymnasiet och efter gymnasiet; beroende på vilket program och 

vilken skola som valdes, kunde eleverna bilda en starkare känsla av identitet genom 

tillhörighet till olika kulturer (Wastesson, 2010, 36f). I bildandet av subkulturer som 

ställer sig bortom det normativa upplevdes de intervjuade kunna skapa en gemenskap 

(Wastesson, 2010 37f). 

 

Det som slutligen kan nämnas är att de intervjuade uttryckte att det fanns ett sorts 

osynliggörande inom deras skolgång. Deras identitet kunde inte riktigt få uttryckas i 

samma omfattning som cispersoner fick. På liknande sätt visades ett tema av att icke-

transpersoner tycktes normera vad som var korrekt sätt att identifiera sig själv 

(Wastesson, 2010 44f).  Det blir som att transpersoner ställdes utanför det normala i 

klassrumssituationer och cispersoners syn kring kön blev det som ansågs korrekt i 

skolans värld. 

 

Uppsatsen visade på en levande heteronorm som påverkade transpersoners välmående. 

Det visade sig saknas möjlighet att kunna bekräfta sin identitet inom skolan. Däremot 

fanns möjligheten som transperson bilda sin identitet och bekräftas genom subkulturer 

och genom att ställa sig mot normen. Det fanns lite utrymme att få vara sig själv utan att 
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ifrågasättas som trans. Utifrån detta kan man ställa frågan om läroböcker kan bidra med 

komplement för transpersoners erfarenheter, beroende på om diskurserna bidrar med 

negativa eller positiva bilder. 

 

Hur sexualitet gestaltas i läroböcker i ämnet religionskunskap för gymnasieskolan 

- utifrån ett queerperspektiv (2014) av Johannes Sundström  

 

Sundströms undersökning behandlar sexualitet i religionsläromedel. Den lyfter teman 

som avsaknad om samtal kring hbt-relationer. Dessutom presenterades avsaknad av 

berättarröster och representation inom det området. I sin studie av tre läroböcker har 

Sundström visat på heteronormativa tendenser i läromedel i religionskunskap inom 

gymnasiet. Det finns likheter mellan Sundströms studie och min. De läroböcker som 

Sundström undersökte är Religion 1 & 2 – Specialisering (2012), En mosaik – 

Religionskunskap 1 (2012) och Söka svar -  Religionskunskap kurs 1 och 2 (2012).  

Religion 1 & 2 – Specialisering undersöks även i min studie, men eftersom vi har olika 

infallsvinklar kan min studie bidra med andra perspektiv; Sundströms fokus låg mer på 

sexualitet än hbt-personer och har inte inkluderat ett transperspektiv. 

 

Det första som lyfts av Sundström är ett aktivt exkluderande kring samtal om hbt-

frågor. Författaren tar upp dessa frågor genom hur äktenskap porträtteras ur ett 

heteronormativt perspektiv. Inom den första läroboken lyfts exempel där författare inte 

för en vidare diskussion kring vilka parter som kan ingå inom ett äktenskap; det enda 

som nämns är heterokonstruktioner (Sundström, 2014, 16).  I den andra boken visar 

Sundström att det finns en form av exkluderande där det framhålls att äktenskapet är 

viktig för den religiösa identiteten. Men det som nämns är endast heterorelationer, vilket 

blir ett samtal om identitet inom ramen kring heteronormen. Den tredje läroboken har en 

identisk text.  Sundström menar att genom avsaknaden av hbt-personer i texten, 

reproduceras heteronormativiteten i läroböckerna och gör det inte möjligt att till 

exempel föreställa ett homosexuellt par inom judendomen och islam (Sundström, 2014, 

17f).  

 

En annan sak som nämns är avsaknaden av ägandet av det egna narrativet. I detta 

avseende pekar skribenten på att, fastän hbt-teman nämns, så sker det utan att hbt-

personer kommer till tals om dessa erfarenheter (Sundström, 2014, 19). Sundström 
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lyfter att en problematisering av heteronormativa inslag finns inom vissa böcker, men 

att det fortfarande inte är homosexuella själva som får komma till tals. Att andra berättar 

om det som en själv utsätts för kan upplevas som problematiskt. Detta kan möjligen 

motiveras genom att det kan vara känsligt att tala om kränkningar gentemot hbt-

personer, särskilt om en själv utsatts för det, menar Sundström (2014, 22f). Ett inslag 

som kan tas upp från Sundströms studie är vem som styr diskursen inom religionen; är 

hbt-personer själva som får delge sina erfarenheter eller om det är utomstående som 

talar om vad som sker? Det behöver inte vara kränkningar eller dylikt, utan kan handla 

om hur hbt-personer själva reflekterar kring sina livserfarenheter. Dessutom kan en 

undersöka om detta finns inom flera läromedel i religionskunskap. 

 

Metod 
 

Den metod jag kommer att använda mig av är kritisk diskursanalys. Till att börja med 

finns det olika vägar inom diskursanalysen som jag här presenterar, för att sedan gå 

vidare med en specifik metod inom diskursanalysen. Wetherell et.al nämner hur ”the 

study of discourse is the study of language use” (Wetherell et al., 2001, 3). Metoden 

används för att undersöka hur människor kommunicerar. En annan poäng som 

författarna lyfter fram är att individers meningsskapande undersöks inom 

diskursanalysen (ibid.). Vidare skriver författarna att diskursanalys kan handla om den 

sociala interaktionen och debatter kring kunskap och vad som innefattar den kunskap vi 

bär.  

 

En annan författare inom diskursanalysen är Norman Fairclough. Denna typ av 

diskursanalys går in mer på den kritiska diskursanalysen. Fairclough förespråkar att 

språket bör ses som en social praktik i bruket av termen diskurs. I sin tur innebär detta 

att diskurser ses som ageranden, som människor är delaktiga inom och utövar på 

varandra och världen (Fairclough, 1992, 63). Vidare menar Fairclough att genom olika 

kategoriseringar och relationer till strukturer skapas och begränsas diskurser 

(Fairclough, 1992, 64). Faircloughs syn på diskurs kan noteras genom tre olika aspekter. 

Den första som tas upp är att diskurser är delaktiga i identitetsskapande processer och i 

förhållande till olika typer av subjekt. Den andra är att sociala relationer mellan 

individer är påverkade av diskurser. Den tredje är att diskurser bidrar till olika 

kunskaper och värderingar (ibid.) Det som kan uttryckas genom diskurser visar på olika 
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norm- och värdesystem inom samhället, samtidigt som diskurser används för att skapa 

förändring (Fairclough, 1992, 65). 

 

Ett annat koncept som Fairclough nämner är intertextualitet. Detta koncept kan bidra till 

en diskursanalys, eftersom det behandlar språket på ett relationellt plan. Grundläggande 

innebär det att varje text innehåller en annan text inom sig. Det vill säga, en texts termer 

och formuleringar står i någon form av relation till någon annan text, antingen direkt 

eller indirekt (Fairclough, 1992, 84): ”Each utterance is linked in a chain of speech 

communication” (Fairclough, 1992, 102). Sättet en brukar språket på hänger samman 

med hur andra använder språket. Om en tänker sig detta i textformat blir texter urplock 

av andras texter. Användningen av språket hänger ihop med hur andra har språkat. Vårt 

sätt att kommunicera är baserat på hur andra använder språket, värderingar genom 

diskurser kan på sådant sätt lyftas fram baserat på vilka kopplingar som kan finnas inom 

en text. 

 

Andra viktiga element att använda inom diskursanalysen är representation och 

modalitet. Representation talar om hur uppfattningar om grupper bildas genom vem 

som för talan. En kan prata om ifall det är gruppen själv som står till svars för sina 

värderingar och uttryck eller om det är någon annan som för talan. (Jörgensen & 

Phillips, 2000, 52f). Modalitet betecknar hur texten skapar ett medhåll till fenomenet 

som beskrivs genom texten, hur texten skapar en relation till ämnet genom distansen 

mellan subjektet och objektet. Detta sker då genom hjälpverb. Det kan också ske genom 

att använda modala verb till att yttra osäkerhet eller säkerhet till ett påstående, som 

betonar en viss typ av sanning, skriver Jörgensen & Phillips (Jörgensen & Phillips, 

2000, 80). 

 

Otterbeck går vidare in på språkliga teman om diskursanalysen. Författaren menar att 

metoden innebär en djupgående analys av språket och hur språket används (Otterbeck, 

2010, 155). Vidare nämner skribenten hur en håller en kritisk blick till den kunskap som 

anses självklar, eftersom diskursiva praktiker är kopplade till historiska och kulturella 

sammanhang. Otterbeck nämner även hur kunskap går samman med social handling. 

Uttryck och beteende som inte är ifrågasatta ”är beroende av socialt konstruerad 

kunskap ordnad i diskurser” (Otterbeck, 2010, 155).  Diskurserna blir sätt att forma 
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människors förhållanden. Det som nämns och det som inte nämns inom kommunikativa 

händelser blir en fråga om makt (ibid.). 

 

Diskursanalysen måste använda sig av någon form av metodisk datainsamling för att 

undvika alltför mycket subjektiva inslag. Otterbeck nämner att det krävs att det finns 

någon form av struktur i insamlingen av material för att analysen ska kunna hålla sin 

grund. (Otterbeck, 2010, 156). Det gäller inte bara att ha en text och sedan hävda att 

denna manifesterar en helhet, utan det bör finnas ett urval av texter som kan visa att det 

finns diskursiva positioner som tas in.  

 

Det kan vara fördelaktigt att ha ett större urval av material att referera till och använda 

sig av för att kunna belysa olika tendenser och undersöka vad en text har för möjliga 

teman. Detta kan även backas upp av tidigare forskning och teoretiska perspektiv som 

tar upp hur olika utryck finner sig inom vissa teman och hur dessa teman kan stå i 

relation till samhället och texten. Intertextualitet kan ha relevans i detta sammanhang: 

att koppla samman uttryck som nämns i förhållanden till andra texter med liknande 

uttryck, som sedan kan visa att en viss typ av diskurs använts där vissa saker nämns och 

andra utelämnas. 

 

Material 
 

Materialet uppdelas i det som utkommit före respektive efter Gy11. 

De böcker som skrivits under Lpo94 är Söka svar (2001), Relief: Livsvägar 

(2008) Religion och sammanhang (2001). 

De böcker som skrivits efter Gy11 är Relief: Livsvägar (2012) Lika och unika 

(2011), Religion och Sånt (2013), Religion 1&2 Specialisering (2013) och En 

Människa Tusen Världar (2015). 

 

Till analysen har jag även använt mig av böckerna Invisible Lives (2000) av Viviane K. 

Namaste och Ett transfeministiskt manifest (2016) av Maria Ramnehill. Namastes verk 

utforskar de sociala villkor som transpersoner tar del av. Hon lyfter problematiken med 

olika teoretiska ramverk vilket begränsar transpersoners levnadsvillkor, samt bidrar med 

en tes som ger utrymme till transpersoners narrativ. Namastes text används framförallt 

till att hänvisa till ett intertextuellt samband mellan läroböckerna och transfientliga verk. 

Ramnehill bidrar med sitt manifest en insyn i transpersoners situation likt det som 
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Namaste gör. Namastes bok kommer framförallt att användas för att belysa hur 

problematiska språkbindningar påverkar synen på transpersoner. Tillsammans bidrar de 

två författarna med material kring hur transpersoner själva förhåller sig till samhället. 

Det ger en inblick i hur situationen för transpersoner är och hur diskurser kring 

transpersoner bemöts av transpersoner själva. Annat material är information från 

föreningarna RFSL och Transformering, som är föreningar som arbetar för hbt-

personers rättigheter och kan fungera som en språklig auktoritet på inkluderande 

språkbruk. Ytterligare har jag med en utredning från Socialstyrelsen med benämningen 

Transsexuella och övriga personer med könsidentitetstörningar (2010), som visar hur 

instuitioner har pratat om transpersoners situation. 

 

Resultat 
 

Först presenteras Lpo94 och Gy11s läroplansformuleringar för att se om det finns någon 

tydlig skillnad som kan ha påverkat hur läromedlen skrivits. Sedan presenteras 

materialets innehåll vilket analyseras i relation till olika diskursiva formationer. Vidare 

lyfts i resultatdelen diskursiva former fram som kan påvisas. Avslutningsvis följer en 

diskussion kring möjliga diskursiva element och dess effekter. 

Skillnader i läroplanerna. 

 

Läroplanen till Lpo94 nämner ingen specifik del kring frågor som kön och sexualitet. 

En kan finna i värdegrunden att läroplanen lyfter teman om etiska förhållningssätt till 

andra (Skolverket 12). En kan tänka sig att koppla etiska förhållningsätt till en sexuellt 

annan, men det är inte direkt nämnt. Av dessa grunder finner en att läromedlen under 

denna period inte behöver ta upp teman om sexualitet och kön, eller könsöverskridande 

identiteter. Inom religionsämnet läggs mer fokus på existentiella frågor om tro och 

livsåskådningar än på olika levnadsvillkor. Det finns passager som nämner förståelsen 

för relationer till samhället (Skolverket 12f), vilket kan leda till att det tas upp teman om 

hbt-personer i läromedlen som kopplats till denna tid. Men avsaknaden av explicit 

skrivning gör att det kan ses som ett tema som inte måste föras med. 

 

I och med skolreformen 2011 däremot, kan en finna att det i kursmålen till 

religionskunskapsämnet finns skrivningar om att relatera förhållandet mellan religion, 

kön, och sexualitet (Skolverket, 2011, 138). Av detta kan en därmed tänka sig att det 

kommer mer av dessa teman med i läromedlen, vilket också kan påvisas. Samtliga 
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läromedel har med någon sektion om sexualitetsteman, även om det sker i olika grad. 

Det skiljer sig från läromedel innan 2011 där det inte fanns med i alla av de utvalda 

materialen. 

Religion och sammanhang 2001 

 

Börje Ring som skrivit boken är lärare i religionskunskap och svenska. Religion och 

sånt och Religion och sammanhang har identiska texter. Däremot skiljer sig denna bok 

ifrån Religion och sånt då det är det endast kristendomens kapitel där hbt-teman nämns. 

I Religion och sånt lyfts även judendomens syn och där finns en sektion ämnad åt hbt-

frågor. Dessa skillnader kan peka på en diskursiv ändring i form av att det tas upp mer 

hbt-frågor inom Religion och sammanhang. 

Söka Svar (2001) 

 

Bokens huvudförfattare Malin Mattsson undervisar i religionskunskap på gymnasial 

nivå. Denna bok lyfter en fråga om homosexualitet under ett kapitel med benämningen 

”Nya frågor och krav” (Eriksson et al. 237). Denna del nämner hur kristna ser på 

homosexualitet, som något som bemöts med icke-acceptans. Vidare lyfter texten frågan 

om konstprojektet Ecce-homo och hur det skapade en debatt (Ibid.).  Det är inte mycket 

som kommenteras, utan texten visar att homosexualitet kan väcka debatt. Det finns 

inget vidare ställningstagande i texten. Det finns inte mycket att nämna om textuella 

diskurser i texten. Det går att hävda att det finns viss brist av representation eftersom det 

talas mer om den debatt som skapades än om vad konstprojektet för med sig för hbt-

personer. 

Relief Livsvägar (2008), (2013) 

 

De som författat boken är, Nils-Åke Tidman och Kerstin Wallin. Dessa texter finns 

inom olika läroplaner och visar också på förändringar som har skett. Det som kan visas 

är hur en diskussion i ett avsnitt om hbt-äktenskap har förändrats. Den första upplagan 

från 2008 har formuleringen. “Hannes och Anders vill gifta sig och bli föräldrar 

tillsammans. Tycker du att de ska ha rätt till det? Diskutera i klassen” (Tidman och 

Wallin 2008 80f). I den senare upplagan har detta ändrats till “Två personer av samma 

kön önskar gifta sig och bilda familj med gemensamma barn. De är båda kristna. Vilka 

olika svar på sin önskan om äktenskap, vigsel i kyrkan och bildande av familj skulle de 
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få av olika kristna kyrkor i Sverige?” (Tidman och Wallin 2013).  Av detta framgår det 

att förändring har skett från att diskutera om homosexuella ska ha rätten till att gifta sig 

till hur olika kristna kan se på denna fråga. Ett heteronormativt perspektiv har minskat 

från just denna lärobok, genom att giftermålet eller homosexuella individers rätt att gifta 

sig inte diskuteras ifrågasättande. Istället ses det som en självklar rätt och frågan är hur 

andra kan tänka om det utöver en själv. 

 

Lika och Unika (2011). 

 

Olof Francks bok tar upp i ett par kapitelreflektioner kring hbt-perspektiv.  I en del tar 

upp idén om normkritiska perspektiv. I denna del skulle en kunna peka på en 

problematisk formulering som beskriver hbt-personer vilken lyder “homo-, bi- och 

transsexuell läggning” (Franck, 2011, 82). Citatet kan visa på en bild av transpersoner; 

som att transsexualism har en koppling till sexuell läggning, istället för att tala om det 

som att handla om könsidentitet. Detta kan därför klassas som ett cisnormativt 

perspektiv.  

 

Det kan urskiljas olika möjliga diskurser som ger makt åt hbt-personer i Lika och Unika. 

I en sektion ifrågasätter texten om det finns en naturlig sexualitet och samtidigt används 

termer där könsorganen inte nämns som naturligt kopplade till könsidentitet (Franck, 

2011, 92ff). Detta kan i sin tur bryta mot cisnormativa perspektiv från läromedlet. 

Denna del tar på så vis ställning för homosexuella personers livsvillkor genom att ställa 

sig ifrågasättande angående värderingar som går emot homosexuella människor. 

 

Denna lärobok har med sig representation genom en intervju med RFSL:s dåvarande 

ordförande. Denna intervju nämner olika punkter om hbt-frågor i samhället (Franck, 

2011, 115). Här finns ett inslag med perspektiv om hbt-frågor, med fokus på hur det ser 

ut i Sverige. 

 

Det görs en koppling till religion och sexualitet inom ett kapitel om judendomen. Det 

som tas upp är att det finns olika syn på homosexualitet.  Som det uppkommer i texten 

nämns det “splittrad syn på homosexualitet och samkönade relationer” (Franck, 2011, 

237).  Det kommenteras inte mycket mer om just den frågan. Det som tas upp är att det 

förekommer en heterosexuell mall inom judendomen. 
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Denna bok tar upp hbt-teman på ett inkluderande vis. Vissa brister kan dock påvisas i 

hur de religiösa hbt-personernas liv representeras samt att transpersoner i viss mån 

hamnar utanför. Men genom intervjun kan en peka på att hbt-personer, till skillnad från 

hur det sett ut i tidigare forskning, får föra sin egen talan.  

 

Religion och Sånt (2013) 

 

I ett kapitel om livsåskådningar finns det en sektion om vad hbtq är. Denna inkluderar 

en lista av definitioner över vad som ingår i förkortningen och vad detta innebär. Efter 

denna lista följer en sektion som kallas för ”Olika uttryck för kön och sexualitet” (Ring, 

2013, 16) som inleds med att det kan vara svårt att förstå dessa olikheter. Vidare följer 

en betoning på att respektera hur andra väljer sina liv. Denna del lyfter även att det finns 

diskussioner om könsroller och kring heteronormativitet (Ring, 2013, 16f). Det kan 

finnas perspektiv som ifrågasätter heteronormativitetens värde men språket ger inga 

entydiga antaganden. 

 

Vidare nämner boken om könskorrigering. ”De flesta identifierar sig med sitt biologiska 

kön. Men en transsexuell person är inte bekväm i sin kropp och kan därför genomgå en 

operation där det biologiska könet ändras” (Ring, 2013, 17). I detta kan det anses att 

biologiskt kön blir synonymt med cis. En cisperson är sitt biologiska kön inom denna 

textkonfiguration och en transperson blir en form av antibiologisk individ. Vidare kan 

en se att transpersoners erfarenheter språkligt kopplas till könskorrigerande 

behandlingar, vilket kan ställas emot de flertal processer som Socialstyrelsens dokument 

lyfter angående behandlingar kring könsdysfori (Socialstyrelsen, 2010, 45). Det 

tillskrivna könet kopplas samman med biologiskt kön. Detta kan problematiseras vilket 

kommer att tas upp senare under diskussionen. 

Religion 1 & 2 – Specialisering (2013) 

 

Birgitta Thulin och Sten Elm Religion 1 & 2 – Specialisering av Thulin och Elm från 

2013, lyfter reaktioner kring att en person kommit ut. Denna berättelses textuella 

formationer kan ifrågasättas genom hur den lyfter teman om homosexualitet. Uppgiften 

inleds med en beskrivning av en populär sympatisk kille följt av ett stycke som ger 

informationen om att denne populäre sympatiske killen “är homosexuell! Varken du 
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eller dina klasskamrater hade någon aning om detta” (Thulin och Elm, 2013, 141). 

Uppgiften skapar en bild av att det är chockerande att någon är bög. Det bildas en idé 

om att en så kallad vanlig kille som är populär etc. omöjligen kan vara gay. Texten 

bygger upp en bild av homosexualitet som någonting som avvikande genom första 

styckets givande av attribut till personen i fråga och sedan andra stycket som ger 

någonting som skulle vara konträrt till det. Texten lyfter komma ut processer som 

dramatiska händelser, vilket tydligt anspelar på en heteronormativ uppfattning kring 

homosexualitet som blir något avvikande.  

 

I denna bok kan en exemplifiera en potentiell diskurs med att det nämns “först 2009 tog 

bort stämplingen av transvestism och annan sexuell läggning som psykisk sjukdom och 

beteendestörning”. (Thulin och Elm, 2013, 140) Det som kan vara intressant med detta 

citat är att samtidigt som det lyfts problematik kring transfrågor existerar ett tema kring 

idén om trans som en sexuell läggning. Konjunktionen med satsen “och annan sexuell 

läggning” visar, på liknande sätt som boken Lika och Unika, på en möjlig cisnormativ 

diskurs, där könsidentiteten ges en sexuell identitet. Det kan också vara av intresse att 

det lyfts under rubriken homosexualitet varigenom ett likhetstecken sätts mellan trans- 

och homosexualitet. Ytterligare kan det vara av mening att lyfta upp att transvestit får 

stå som utrymme för transpersoner i denna text. Detta med tanke på att transvestism är 

den enda term som används i relation till transpersoner. Det går samtidigt att nämna att 

under denna period klassades transsexualism som psykisk störning vilket kan visas 

genom dokument från Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2010, 23). Detta visar på att inte 

alla transpersoners erfarenheter tas i akt inom läroboken. 

 

En fråga i denna text som kan vara av intresse är att eleven får i uppgift att försöka 

förklara varför “homosexualitet skapar osäkerhet hos många människor”. Textens 

modalitet pekar på en sanning om att homosexualitet skapar osäkerhet hos människor. 

Samt kan det ses i meningskonstruktionen att homosexuella bär ansvaret för denna 

osäkerhet, eftersom de har rollen som agent i denna mening. De utvalda meningarna och 

deras meningsbyggnad pekar på en sorts heteronormativitet. 
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En människa tusen världar (2015) 

 

Det introducerande kapitlet i boken lyfter sektioner om kön och sexualitet. Varje kapitel 

om religionerna har en sektion som behandlar kön och sexualitet. I dessa sektioner lyfts 

hur religionerna kan förhålla sig till hbt-personer, med beskrivningar hur olika grupper 

inom religionerna ser på homosexualitet. Det går att tala om att det finns teman om 

representation inom denna bok. Däremot kan en lyfta andra aspekter som går att 

problematisera. 

 

Ett flertal organisationer som driver för hbt-personers rättigheter inom religionerna tas 

upp. I Tuvesons bok kan en läsa att grupper som The world Congress of Gay, Lesbian, 

Bisexual and Transgender Jews, The Jewish Gay and Lesbian Group (Tuveson, 2015, 

121), Riksförbundet Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer, Gay Christian 

Europe, Gay Christian Newtwork (Tuveson, 2015, 158), Humsafar Trust, Naz 

Foundation (240), Gay buddhist Sangha och Gay Buddhist Fellowship (274). Det står 

även med att det finns ”en aktiv muslimsk queerrörelse” (Tuveson, 2015, 198). Detta 

visar på att det finns en inkludering av hbt-personer i läromedlen som kan ge plats till 

hbt-personers livsvillkor i relation till det religiösa. 

 

När det kommer till transpersoner kan en peka på att det finns vissa brister inom boken, 

Just att termen transvestism nämns med i vissa delar om sexualitet kan ha cisnormativa 

kopplingar. Transvestism får korta benämningar som kan exemplifieras genom följande 

två stycken “I dagens judendom varierar inställningen till homosexualitet och 

transvestism från respekt och förståelse till avståndstagande och fördömande” (Tuveson, 

2015, 121), och ”reformvänliga organisationer som dessa har att kämpa mot mer 

traditionalistiska krafter som hävdar att homosexualitet och transvestism är fel” (ibid.). I 

dessa stycken finns en konjunktion mellan homosexualitet och transvestism. Det finns 

inga tydliga kopplingar mellan religion och transpersoner mer än transvestism, vilket 

gör att det utrymme som ges till transpersoner kan problematiseras. 

 

I sektionen om kön används benämningen trans. Det kan dessutom vara intressant att 

undersöka beskrivningarna om kön. Där uttrycker texten “man kan enkelt säga att vi 

föds med ett visst biologisk kön, som pojke eller flicka. Men riktigt så enkelt är det inte. 
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Det finns också olika transidentiteter” (Tuveson, 2015, 14).  Vidare i stycket kan det 

lyftas “Transsexualism kan förenklat beskrivas som att individens könsidentitet inte 

stämmer överens med det kön hen föddes med” (ibid.). Här kan det finnas inslag av en 

sorts avköning av transpersoner. 

 

“Biologiskt kön är någonting man “är” medan socialt kön är någonting man “gör” eller 

“blir” i samspel med andra” (Tuveson, 2015, 14). Det kan finnas ett sorts tema här som 

ifrågasätter essentialism genom att sätta termen ”är” inom citattecken. Men en kan även 

påpeka att denna användning av biologiskt kön som något man är, ger en insikt i att 

tänka efter vad det innebär att vara i relation till biologiskt kön. Däremot kan en sorts 

essentialism bildas av denna tillskrivning. Den sätter en sorts identitetsstatus till det 

biologiska könet. 

 

En problematik som kan lyftas inom denna text är benämnandet av hirjas. Det som 

beskrivs om dem i texten är att “många av dem föddes som pojkar men var androgyna 

och uppfostrades därför som flickor” (Tuveson, 2015, 240). Återigen existerar en 

struktur som kan kopplas till problematiken kring biologiskt kön. Den ger biologiska 

förklaringar till existensen indiska transpersoner. Däremot lyfts inte fram att detta är 

personer med transerfarenhet utan att de är biologiskt androgyna, vilket i sig är ett 

uttryck som inte riktigt håller. 

 

Sammanfattningsvis kan textavsnitt i denna bok anses innehålla cisnormativa 

påståenden. De finns i formerna om att personerna föddes som ett visst kön, vilket som 

nämnts tidigare kan innehålla teman om essentialism. I textformerna “men var 

androgyna” och “och uppfostrades därför som flickor” kan en finna en bortkoppling av 

personerna från deras egna identitet. Det handlar istället mer om att hirjas växte upp 

som flickor på grund av en sorts yttre utryck av kön. Det finns ingen agency hos hirjas 

själva, den blir av textens form inte viktig. Textens användande av att vara androgyn 

skapar en sorts oklar bild av vad androgynitet kan innebära. I detta fall kan en se att det 

blir ett annat medel att förkroppsliga genus på. Androgynitet blir en indikation på att en 

person är trans. Termen “växte upp som flickor” blir på liknande sätt att avfärda ens 

eget i sitt förhållande till könsidentitet i sin uppväxt. I sin helhet blir den textuella 

formen en koalition mellan att avköna transpersoner och förneka deras kön som 

autentiskt, vilket även är en del i att skapa en cisnormativ diskurs. 
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Analys 
 

Till en början kan en nämna var hbt-teman tas upp och vad detta kan innebära. Det kan 

urskiljas tre olika områden där hbt-personers liv lyfts upp i de undersökta läromedlen. 

Dessa delar, kan delas upp inom avsnitt om identitet i relation till livsfrågor, etik, och 

hur religionen ser på hbt-personer. Hur detta sedan lyfts upp skiljer sig delvis mellan 

läromedlen. När det kommer till sexualitet, kan en säga att det framkommer få inslag av 

den heterosexuella matrisen inom läromedlen. Någon bok har tydlig koppling till detta, 

medan andra böcker inte har någon större koppling eller någon koppling alls. Hur den 

heterosexuella matrisen framkommer kan för det mesta diskuteras, eftersom det är 

mindre tydliga inslag. Vidare kan en jämföra hur hbt-teman framförts innan och efter 

implementering av gy11. 

Skillnader och likheter före och efter Gy11 

 

Det går att se både likheter och skillnader mellan läromedel före gy11 och läromedel 

efter gy11 och inom respektive läromedel. Likheterna i äldre verken består i att det är 

just inom kristendomen som homosexualitet nämns, varav kristendomen och dess 

relation till homosexualitet kan ses ha rätt mycket utrymme, exempelvis har böckerna 

avsnitt med specifikt fokus på homosexualitet. Verken efter gy11 har blivit mer 

inkluderande när det gäller hbt-personer.  

 

Ytterligare kan det ses som att nyare böcker lyfter hbt-personer inom religionerna och 

hur deras identitet som hbt-personer kan uttryckas inom religionen. När det kommer till 

representation om transpersoner, har dessa väldigt lite utrymme i de äldre läromedlen. 

medan de nyare lyfter termer kring trans, och har med det i något stycke. Det som har 

förändrats är från att trans inte står med alls, till att trans får stå med som någonting som 

religionerna också tycker illa om. Det är inte bara homosexuella som blir utsatta, men 

även transpersoner. Detta kan inte anses tillräckligt för att bidra till en förståelse för 

transfrågor inom religionsämnet. 

Synen på homosexualitet i relation till religion 

 

Det som ofta lyfts är just de negativa synerna som kyrkan ofta har haft på 

homosexualitet. I de flesta böckerna ges det ett större utrymme till kristendomens syn 

på homosexuella äktenskap och hur kyrkan ser på detta. Det kontinuerliga 
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uppbringandet av kristendomen och dess syn på homosexualitet som lyfts upp i större 

sektioner med fokus på sexualitet i kapitel om kristendomen, kan skapa en diskurs som 

fokuserar sexualitets- och könsidentitetsdiskussionerna kring kristendomen. Detta kan 

indikera att kristendomen kan ses som mer öppen för dessa frågor. 

 

En annan möjlig diskurs som kan framkomma i texterna är hur böckerna tar ställning till 

de olika utsagorna som religionerna kan ha till sexualitet och genus, och genusidentitet. 

En textform som återkommer kan exemplifieras genom det som står i En människa 

tusen världar ”som med hänvisning till uttryckliga förbud i Torah hävdar att 

homosexualitet och transvestism är fel” (Tuveson, 2015, 121).  Detta kan tolkas som en 

sorts platsgivande till homofoba perspektiv. Uttrycket ”med hänvisning till uttryckliga 

förbud i Torah” kan bli ett sätt att ge grund till dessa tolkningar, genom att de kan 

hänvisa till att Torah skulle ha direkta förbud gentemot samkönade relationer och 

transpersoner. Däremot kan en argumentera för att texten innehåller en viss grad av 

modalitet genom uttrycket ”hävdar”, vilket gör att påståendets sanningsvärde kan 

ifrågasättas. Detta går dock att problematisera. Det finns en modalitet som visar på att 

texten utrycker en sorts distans med att gruppen hänvisar till något, vilket gör 

påståendet mindre faktabundet. Däremot kan det anses att texten inte ger ett direkt 

ställningstagande för en utsatt grupp eftersom den inte menar att det ändå skulle finnas 

tydliga förbud emot hbt-personer, vilket ger legitimitet till homofoba tolkningar. 

 

Johannes Sundström lyfter i sin undersökning från 2014 två teman om hur berättarröster 

tas upp i avseendet om homosexualitet. I detta avseende nämner författaren att det finns 

en avsaknad av berättarröster i presentationen av homosexualitet (Sundström, 2014, 19). 

Detta kan ses i de undersökta böcker där hbt-personer står med men det går att 

ifrågasätta om det är hbt-personer själva som kommer till tals. 

 

Vidare kan en diskutera innebörden av att inkludera hbt. Att hbt inkluderas kan i vissa 

fall agera för heteronormen. Ett inslag från Sundströms diskussion pekar på detta 

fenomen. Vad som visats där är att med inkludering av hbt-teman tenderar författare att 

skapa en värdeladdning av sexualitet, där heterosexualitet ställs mot homosexualitet 

(Sundström, 2014, 24). Liknande spår går även Claussons studie in på, som tidigare 

nämnts (Clausson, 2014, 34). Denna värdeladdning kan hävdas finnas i de andra 

läroböcker som undersökts. Det kan exemplifieras genom diskussioner om 
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homosexuellas rättigheter gällande giftermål som finns i Relief (Tidman och Wallin, 

2008, 80f). Texten tar upp hbt-personers situation, men i diskussionen blir 

homosexuella äktenskap som ett sorts avvikande gentemot annat giftermål. Annat 

exempel som följer liknande spår kan tas från Religion och Sånt. Där beskrivs en 

förändrad syn på homosexualitet från att homosexuella ansetts vara sjuka till att få gifta 

sig (Ring, 2013, 17).   

Cisnormativitet och biologiskt kön 

 

En term som används genomgående inom böckerna är biologiskt kön. Denna term kan 

ha olika kopplingar beroende på hur den används. I vissa fall kan det ses som ett 

könsessentialistiskt perspektiv som skapar missvisande bilder av transpersoner, men det 

kan även lyftas att det används av transpersoner själva, vilket gör att det kan bli en 

annan bild. På hemsidan Transformering, en sida av RFSL för information för och om 

transpersoner, beskrivs biologiskt kön på detta sätt: 

 

Begreppet är inte entydigt, och det används ibland för att nedvärdera transpersoner, för 

att säga att någon egentligen skulle ha ett visst kön. Det vill säga att det ändå skulle 

vara kroppen som avgör (Transformering, 2017). 

 

Biologiskt kön är en term som inte kommer utan problem och har potentiellt transfoba 

kopplingar. Att använda biologiskt kön kan i vissa fall leda till en diskurs som 

exkluderar mer än inkluderar. Däremot lyfter de även att användningen av biologiskt 

kön, inte nödvändigtvis är transfobisk och har en egen identifierande funktion. Men att 

använda biologiskt kön som ett annat ord för cisperson innebär ett exkluderande av 

transpersoner.  

 

Att använda biologiskt kön kan medföra vissa komplikationer, som nämnts, men 

behöver inte nödvändigtvis representera transfoba teman, som kan kopplas till det som 

Transformering nämner. 

 

Som vi ser det just nu fyller idén om ”biologiskt kön” en funktion: den kan vara ett sätt 

att förstå sig själv, att uttrycka sig och sina behov. Däremot ska en gärna vara försiktig 

med att försöka definiera andra med det begreppet. Dels för att det är att (be)döma 

någon utifrån hens kropp (Transformering, 2017). 



 

23 

 

 

Det kan finnas en viss problematik att använda biologiskt kön som term för både ens 

könsorgan och tillgivna könsidentitet. Denna variant blir i sin tur ett skapande av 

biologiskt kön som det naturliga och även normala tillståndet att uppleva sin 

könsidentitet. Transpersoner blir genom dessa definitioner, biologiskt det kön som 

tillskrevs vid födseln och socialt “det motsatta”. En transperson blir fast i sitt biologiska 

kön, av denna form av bruk till biologiskt kön. Man “föds till pojke eller flicka” istället 

för att betona att man tillskrivs ett kön vid födseln baserat på sekundära könsfunktioner. 

Det är en cisnormativ diskurs i användandet av biologiskt kön som någonting man föds 

till. 

 

Det kan lyftas mer kring där det biologiska könet kan användas som ett sätt att värdera 

och förminska transpersoner. Ramnehill lyfter där att det biologiska används emot 

transpersoner, i detta fall transkvinnor. En ciskvinna anser sig ha rätten till att veta om 

en person gjort ett ”könsbyte” på grund av röst, och utseende. Könsattribut kopplas till 

en ide om det biologiska och används till att förminska transpersoner (Ramnehill, 2016, 

11). 

 

Ytterligare ett genomgående tema som kan lyftas från böckerna när det kommer till 

presentationen av transpersoner är framtoningen av transfenomen som ett medicinskt 

fenomen. Med utgångspunkt i Namastes studie om transpersoner kan en finna hur 

läroböckernas texter kring transpersoner hamnar i en intertextuell relation med de 

diskurser som Namaste problematiserar. Det fokus som läggs på det medicinska kan 

göras med kopplingar till teoretiska missuppfattningar om transsexuella, och övriga 

transpersoner, som görs av varierande genusforskare. Namaste poängterar hur 

genusvetare som Janice Raymonds har ett medicinskt fokus i deras kritiska forskning 

emot transpersoner. Fokuset på det medicinska skapar en koppling till teorier som har 

en negativ syn på transpersoner som fenomen. Namaste nämner den problematiska 

inställningen från hur olika genusforskare begränsar transfenomen till en enbart 

medicinsk praktik (Namaste, 2000, 33). Namaste lyfter problematiska aspekter från 

genusvetare som Janice Raymonds som har skrivit om transpersoner i ett vad som kan 

anses nedvärderande syfte. Namaste lyfter att Raymonds hävdar att transpersoner ska 

vara ett enbart medicinskt fenomen vilket i sin tur skulle vara producenter av sexistiska 

stereotyper. De slutsatser som kommer från Raymonds blir att transpersoners 
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existensberättigande blir ifrågasatt. Följaktligen lyfter Namaste problematiken med det 

medicinska fokus att de förtränger de problem som transpersoner stöter på i samhället 

(Namaste, 2000, 33f). En kan finna att fokus ligger på medicinska processer i 

förklaringar av trans i läroböckerna, vilket kan innebära en liknande problematik till det 

som Namaste nämner. 

 

Ramnehill lyfter även problematiken kring att ha transsexualism med fokus på diagnos. 

Detta kan en se i läroböckerna genom att vid de tillfällen när trans nämns, så är fokus på 

just könskorrigeringen och att det är övergången från det ena till det motsatta som läggs 

fram mest. Det blir, likt det som Ramnehill nämner, spänningen av vad transition 

innebär, samt det ständiga suget efter att veta vad personen har för genitalier (Ramnehill 

9f). Dessa teman kan anses hänga ihop med föreställningarna om biologiskt kön som 

används i läroböckerna.  

 

Ett uppkommande mönster är ett avkönande av transpersoner. Ramnehill nämner hur 

journalisters språk kring transpersoner, framförallt transkvinnor är att avköna dem 

genom att använda könsneutrala termer i beskrivningar av trans. Transkvinnor blir på 

något sätt könsneutrala kvinnor (Ramnehill, 44). Detta tema kan kopplas till denna 

beskrivning av transpersoner som finns i boken, eftersom det är den enda gång som 

termen hen egentligen används. Beskrivningen av transpersoner följer ett tema av att 

avköna transpersoner, och ta bort legitimiteten från deras könsidentitet, genom att 

använda könsneutrala termer i relation till dem. Det kan motsägas med att hävda att hen 

brukas här i form av att inkludera både transmän och transkvinnor. Men det enskilda 

bruket av termen tycks följa det mönster som Ramnehill nämner, där diskussionen om 

trans endast använder könsneutrala termer i transkontext 

 

Ett annat tema är att transvestism ofta används som en helhetsterm för transpersoner. De 

kopplingar mellan transvestism och transsexualism som existerar i samhället och 

används emot transpersoner, kan vara en diskurs som finns inom de texter som väljer att 

använda termen transvestism. Ramnehill nämner en problematik med att koppla 

samman allt som har med trans att göra till att ha med transvestism att göra. Att 

benämna transvestitism som en helhetlig term blir problematiskt då det kan förminska 

bilden av transkvinnor. Som Ramnehill nämner kan en finna synsätt där transkvinnor 

inte ses som riktiga kvinnor och som ofta leder till våld som transkvinnor utsätts för 
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(Ramnehill 50).  Att enbart tala om transvestiter kan bli ett sätt att ta bort andra 

transpersoners erfarenheter, samt skapa en bild som hävdar att transpersoner inte riktigt 

är det kön de är.  

 

Avslutande diskussion om diskursiva positioner i läroböckerna 

 

Av det som har nämnts kan en plocka upp flera möjliga diskurser ur läroböckerna. Det 

går att se en möjlig förändring i hur mycket som inkluderas och hur heteronormativa 

inslag minskas. Andra fall visar på olika former av reproduktion av heteronormen inom 

vissa verk. Ytterligare exempel visar på att det existerar en reproduktion av 

cisnormativitet. 

 

En kan peka på den problematik av hur hbt-teman tas upp på skolan responderar till det 

som Franck och Gårdfeldt nämner. De tar upp liknande aspekter av det osynliggörande 

som sker på skolor i hur lärare inte tycks reflektera kring existensen av hbt-personer och 

de olika uttryck som finns bland hbt-personer. Framförallt hamnar hbt-teman inom en 

form av diskussionsplats utanför det religiösa livet vilket då kan motverka 

möjligheterna till en normalisering av alla uttryck för sexualitet och könsidentitet som 

Franck tagit upp. Detta i sin tur kan ställas gentemot det Gårdfeldt nämner att ingen 

riktigt kan vara kapabel till att koda framförallt då homosexualitet. I läroböckerna som 

undersökts kan en hävda att det finns brister i hur hbt-personer själva relaterar till 

religiösa teman vilket kan argumenteras blir ett sätt att skapa en bild av hbt-personer 

som ett avvikande andra. Sammandraget kan en hävda att det finns en pedagogisk 

problematik i läromedlen som skapar en maktobalans mellan uttryck för kön och 

sexualitet i relation till religion om en följer det som både Franck och Gårdfeldt har 

presenterat. 

 

En sak som kan tas upp är diskursiva förändringar om hbt-teman. Som tidigare 

forskning även visar finns det en större inkludering av hbt-teman. I jämförandet av före 

och efter gy11, kan en se att hbt-teman tar mer plats i läromedlen. När det kommer till 

transperspektiv blir det däremot brister. Läromedlen kan fortfarande sägas vara fast i 

språkliga former, både i uttryck och ordval, som talar från ett utifrånperspektiv om 

transpersoner. 
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En kan titta på de avslutande ord som Clausson nämner, det vill säga att den 

heterosexuella matrisen minskar i läromedlen i takt med de nya läroplanernas 

utveckling (Clausson, 2014, 34f). Detta kan även ses inom det material som undersökts 

inom denna uppsats, vilket även kan kopplas till att det ges mer utrymme till hbt-teman 

inom läroböckerna. Dock kan det påpekas att det ökade inslaget av hbt-information inte 

nödvändigtvis ger en god insyn i hbt-personers erfarenheter. 

 

Det språk som används i definitionerna av transpersoner, kan ses som ett språk som inte 

är anpassat till transnarrativ.  Detta kan ses framförallt i avsaknaden av termen cis i 

relation till trans, eller att termen cisperson inte används. En avsaknad av detta 

språkbruk kan visa på att materialet tillskriver diskurser som inte inkluderar ett språk 

som möjliggör att transpersoner kan inkluderas på sina egna villkor. Trans kan ses stå 

utanför det som anses vanligt i relation till kön av att det saknar en motpart. 

 

Som Wastessons forskning visade på fanns i skolans miljö ett negativt bemötande mot 

transpersoner. Detta visar på en bristande kunskap om personer med transerfarenhet i 

skolan. Läroböckernas diskurser kan visa på att skolan har en del att arbeta med när det 

kommer till transfrågor och med bristerna i perspektiv. Vi kan se en produktion av 

maktförhållanden som visas genom tidigare forskningen och det som uttrycks i 

läroböckerna. Läroplanens text ger kanske inte tillräckligt med utrymme för att 

transperspektiv ska få ta mer plats. Bemötandet som transpersoner får kan kopplas till 

bristerna som finns i att lyfta dessa personers egna narrativ. Avsaknaden av 

representation kan leda till ett negativt bemötande. Det som uttrycks i läroböckerna 

visar på att transpersoner inte är garanterade att få ett bra bemötande i skolan. Eftersom 

att läroböckerna inte visar sig bidra med komplement för transpersoners berättelser, kan 

en peka på diskursiv reproduktion av negativa värderingar. Fastän det går att peka på 

diskursiva förändringar i läroböckerna kan en hävda att diskurserna kring trans inte 

förändrats då det finns ett osynliggörande från läromedlens håll. Detta kan skapa olika 

erfarenheter för transpersoner under gymnasieperioden beroende på möjligheter som 

ges av identitetskonstruktioner samt hur insatta lärare själva är. En slutlig punkt att lyfta 

är att diskursiva positioner ifrån läroböckerna tycks vara de samma som under tiden då 

Wastessons studie gjordes, vilket kan leda till problem för transpersoner i skolvärlden. 
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Det kan vara meningsfullt att lyfta att endast en bok kan anses följa riktlinjerna som 

finns i läroplanen från 2011. Författaren till En människa tusen världar har tagit till sig 

läroplanens bud om att förtydliga förhållandet mellan religion och sexualitet genom att 

varje kapitel lyfter hbt-organisationer som verkar inom religion. Detta kan bidra med 

viss representation som kan bidra till en diskurs som ökar medvetenheten om hbt-teman 

inom religionsämnet. Andra läroböcker som skrivits efter gy11 skiljer sig från tidigare 

läromedel genom att ha med sektioner om hbt inom ett kapitel om etik eller annat. I 

övrigt följer dessa ett mönster av att lyfta det i några utvalda religioner. Dock kan det 

vara viktigt att poängtera att det existerar problematiska aspekter även om koppling till 

religionen finns inom En människa tusen världar. Som tidigare nämnts finns textuella 

kopplingar och uttalanden som kan problematiseras, vilket gör att det kan behövas mer 

än att ta med hbt-organisationer 

 

De läroböcker som undersöktes i Sundströms studie visar på brist i form av att ge 

utrymme till hbt-personer. Endast Lika och Unika har med en hbt-person som får 

komma till tals genom en intervju. Men denna intervju relaterar inte till religionsämnet 

utan handlar mer om samhället i sig. Som ovan nämnts, tar En människa tusen världar 

upp olika hbt-organisationer som verkar inom det religiösa livet, men en fråga som kan 

ställas är om det är deras egna ord om religionen som kommer fram. Även om 

representation kan ifrågasättas fullt ut, visar denna bok trots allt på en möjlig diskursiv 

förändring gentemot andra läroböcker som inte tar upp detta fenomen. Däremot kan en 

nämna att dessa diskursiva förändringar tycks efterlikna det Sundström påvisar: att hbt-

personer presenteras genom heteronormativa perspektiv (Sundström, 2014, 31). Man 

kan se att det har skett diskursiva förändringar som kan kopplas till läroplanernas 

formuleringar om sexualitet och kön som bidrag till utvecklingen från att vara något 

som inte är med till att ses som en del att belysa i någon form i läroböckerna. Som 

tidigare nämnts går det att peka på ökade inslag av hbt-teman. Resultaten i denna studie 

förstärker det som kom fram i Sundströms studie, det vill säga att hbt-teman presenteras 

men fastnar inom heteronormativa ramar. 
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Metoddiskussion 
 

Diskursanalysens olika metodiska delar har bidragit med att visa på hur hbt-teman 

framställs i förhållande till samhället i sin helhet. Metoden har bidragit till att belysa den 

problematik som existerar inom samhället gällande hbt-teman och hur denna återspeglas 

i läroböcker, samt hur läroböckerna kan medverka till att befästa rådande 

maktförhållande. Att förstå språkets roll i formationen av maktförhållanden kan kopplas 

till texten, på det sätt som Otterbeck skriver; det som inte tas upp har en funktion i att 

skapa diskursiva positioner (Otterbeck, 2010, 155). Detta kan kopplas till hur 

transvestism används systematiskt i läroböckerna istället för termer som transperson 

eller transsexuell. Det kan även kopplas till teman om osynliggörande som Wastessons 

studie tar upp (Wastesson, 2010, 44f). Alltså kan en peka på att det möjligen finns en 

diskurs som håller transpersoner i samhällets marginaler.  

 

När det gäller modalitet finns det en avsaknad av modalitet inom texterna. Sättet som 

böckerna pratar om hbt-personer och hur synen kring dessa är framkommer ofta i brist 

på modala verb. Detta kan bidra med diskursiva positioner som minskar utrymmet för 

hbt-personer genom att det skapas lite distans till hur synen på homosexualitet ser ut. 

Det framkommer ofta att religionen har en viss syn på homosexualitet och denna syn 

blir legitimerad av avsaknaden på distans från deras påståenden. Detta kan bli 

problematiskt eftersom det kan innebära att det inte blir något ställningstagande för hbt-

personer vilket minskar deras maktställning i samhället. 

 

Vidare kan diskursanalysen visa på hur läroböckerna förhåller sig intertextuellt till 

möjliga kommunikationskedjor. En kan hävda att det finns en viss intertextualitet 

mellan läroböckerna och ideologier som ställer sig emot transpersoners 

existensberättigande. Som tidigare nämnts har Namastes studie visat på hur ett 

medicinsk fokus på trans kan problematiseras genom att det hänger samman med 

transfientliga ideologier (Namaste, 2000, 34f). Det fokus som finns på det medicinska 

kring transition kan visa på att läroböckerna och transfoba idéer står i ett intertextuellt 

förhållande. 

 

Däremot kan den intertextuella problematiken ifrågasättas. Exempelvis kan en titta på 

Socialstyrelsen utredning vars språk kan efterlikna ett fokus på medicinska förklaringar 
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kring trans (Socialstyrelsen, 2010 8, 9ff). Däremot har utredningen med information om 

utsatthet i samhället, vilket då skiljer sig från läroböckerna (Socialstyrelsen, 2010, 18f). 

Därmed kan en hävda att läroböckerna håller sig intertextuellt till texter som inte är 

skrivna av transpersoner själva eller har avsikt att minska transpersoners utsatthet, 

eftersom texter som vill minska utsattheten tycks förhålla sig mer problematiskt till ett 

medicinskt fokus. Men detta minskar inte det faktum att en kan spåra språket till 

problematiska textkällor. Alltså kan en peka på att läroböckerna tillhör en 

kommunikationskedja som förhåller sig till idéer som marginaliserar transpersoner.  

 

Det intertextuella förhållandet kan vara svårt att spåra eftersom även källor som kan 

gynna transpersoner kan använda ett språkbruk som efterliknar ett marginaliserande 

språkbruk. Däremot kan en peka på att det språk som läroböckerna använder sig av 

efterliknar det språk som transfoba teoretiker använder sig av, således kan en peka på en 

problematik inom läroböckerna. 

 

Slutligen inom diskursanalysen kan en nämna att även om det är inom ett specifikt 

område, det vill säga läromedel i religionskunskap, kan en peka på att de diskurser som 

framträder inom texten påverkas av samhälleliga strukturer där hbt-personer 

missgynnas. Texterna är delaktiga i att reproducera heteronormativa värderingar och 

skolvärlden är delaktig i denna reproduktion. 

 

Slutsatser 
 

En slutsats är att heteronormativa och cisnormativa värderingar i sin helhet blir 

reproducerade inom de undersökta läromedlen. Det gör att transpersoners 

existensberättigande blir begränsat. Det utrymme som ges är mycket litet och visar på 

ett missförstånd kring vad transpersoner är. Detta kan tyckas stå identiskt med det som 

tidigare framkommit gällande trans. Men jämförelsen av böckerna visar samtidigt på en 

förändring där trans ingår i temat om hbt i de nyare läroböckerna, samt att hbt-personer 

får ett större utrymme i diskussionen. Gällande diskurserna kring sexualitet kan det 

nämnas att det finns en brist på eget narrativ för hbt-personer. Ytterligare en slutsats är 

att läroböckerna nämner mer om homosexualitet än trans, men det innebär inte att det 

alltid är positiva framställningar. Exempel från läroböckerna är att det är chockerande 

om någon kommer ut som homosexuell. Ett annat exempel visar att homosexualitet 

anses skapa oro. Det framgår ofta att hbt-personer diskuteras från ett utifrånperspektiv. 
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Slutligen kan en nämna att det finns textuella brister i framställningen av hbt-personer. 

Hbt-temat placeras oftast i en position som hamnar utanför det religiösa livet och utan 

eget narrativ. Det kan ifrågasättas hur mycket utrymme som kan räknas som positivt 

som ges till hbt-personer. Med det sagt, kan en säga att efter gy11s införande finns det 

en rörelse mot att ifrågasätta heteronormativa inslag vilket kan visa på en förändring av 

normer där vissa läroböcker gör detta mer än andra. Generellt manifesteras ett 

cisnormativt perspektiv tydligt i texterna som gör att transpersoners erfarenheter 

marginaliseras. 

 

Avslutningsvis kan en nämna att det som tas upp kring hbt-teman är mer om att placera 

in information om hbt-frågor i olika samhälleliga aspekter och mindre om att placera 

hbt-perspektiv inom den religiösa världen. Förslagsvis bör hbt-informationen göras 

mindre heteronormativ, framförallt genom att ta in fler perspektiv från religiösa hbt-

personer. För det finns hbt-personer som är religiösa på olika sätt och dessa perspektiv 

kan möjligen ge insyn i relationen mellan religion och sexualitet, vilket läroplanen i sig 

vill få fram. Fler inslag utifrån ett hbt-perspektiv skulle kunna minska negativa 

diskurser om hbt-teman. 
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