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Sammanfattning 
 

I skollagen framgår tydligt att ingen i skolan får diskrimineras på grund av 

sexuell läggning. Syftet med denna uppsats är därför att studera hur, och om, 

homosexualitet behandlas i kurslitteratur i religionskunskap för gymnasiet. 

Anledningen till att jag valde religionskunskapsämnet är att det är inom detta 

ämne etiken i skolan har sin främsta plats och att det är i kursbeskrivningen för 

detta ämne områden som behandlar, eller bör behandla, homosexualitet 

kommer upp. Jag har utgått från Fanny Ambjörnssons bok Vad är Queer, där 

hon beskriver queerteori och heteronormativitet. 

Då heteronormativiteten är en dold struktur har det inte varit helt lätt att 

kunna urskilja hur denna faktiskt kommer i uttryck och hur homosexualitet 

behandlas i litteraturen utifrån detta perspektiv. Enligt styrdokumenten får 

ingen i skolan diskrimineras på grund av sexuell läggning. Heteronormativitet i 

sig är dock inte ett medvetet diskriminerande förhållningssätt, men det kan för 

många människor upplevas så. 

Min undersökning visar att flera böcker i studien har ett heteronormativt 

förhållningssätt, vilket gör det svårt för eleverna att självständigt kunna ta 

ställning i olika frågor som rör homosexualitet. Även om läroböckerna inte 

direkt bryter mot skollagen eller brister i sitt uppdrag enligt styrdokumenten 

bidrar detta upprätthållande av fasta strukturer kring sexualitet att 

undervisningen fastnar i diskussioner för eller emot homosexualitet, eller att 

eleverna inte tillåts skapa egna normer och värderingar. Det fanns dock ett 

undantag, och denna lärobok utgick inte från någon förutfattad mening kring 

vad som är normalt eller inte. 
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1. Inledning 
 

År 1995 träder partnerskapslagen i kraft i Sverige. Fyra år senare införs en 

svensk lag mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Samma 

år inrättas också ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell 

läggning, HomO. År 2003 införs i grundlagen förbud mot hets mot folkgrupp på 

grund av sexuell läggning. Lagen om rätt till adoptionsprövning för par som 

ingått partnerskap träder i kraft, liksom likställd sambolag för samkönade och 

olikkönade par. Homosexualitet, transsexualitet och bisexualitet är begrepp de 

flesta svenskar känner till idag. Det finns en öppenhet i samhället för alla 

människor oavsett sexuell läggning och icke‐heterosexuella exploateras i media 

som en allt mer naturlig del av mänskligheten i övrigt. 

Samtidigt, medan vi kämpar mot diskriminering i samhället kan vi konstatera 

att det sker en kraftig ökning av våldsbrotten. Mellan 2002 och 2003 ökade 

antalet brott med homofobisk karaktär med 38 procent enligt Säpo. 1999 

uppgav 25 procent av HBT‐personerna i en undersökning att de utsatts för 

hatbrott, i form av allt ifrån kränkande tillmälen till grov misshandel. År 2004 

hade siffran ökat till 50 procent.1 

Att homosexuella är en grupp som utsätts för förtryck råder det alltså inga 

tveksamheter kring, frågan är hur arbetet kring att motverka denna 

diskriminering bör se ut. Orsaker till att hatbrott mot homosexuella ökat 

diskuteras inte i denna uppsats, men att det över huvud taget förekommer 

visar på behovet av att öka toleransen och öppenheten för alla människor i vårt 

 

1 Höra hemma, RFSL s. 43 
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samhälle. Denna diskussion är givetvis nödvändig att föra även i skolan, som 

har en viktig uppgift att förmedla en värdegrund som bygger på alla människors 

lika värde. 

I lärarutbildningen idag är ett moment om värdegrund och värdegrundsarbete 

obligatoriskt. Den värdegrund skolan ska bygga på uttrycks i skollag och 

läroplaner och denna är varje enskild lärare skyldig att följa. Läroplanen för 

gymnasiet betonar exempelvis ”människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män 

samt solidaritet med svaga och utsatta”2 Vidare uttrycks att ingen i skolan ska 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan 

kränkande behandling.3 Läroplanen är alltså mycket tydlig med att 

undervisningen ska bygga på denna värdegrund, det finns dock inga direktiv 

hur undervisningen ska bedrivas eller hur läro‐ och kursplanerna ska tolkas. På 

grund av detta föreställer jag mig att många lärare förlitar sig på den 

kurslitteratur de har att tillgå i sitt ämne, och att dessa följer den värdegrund 

skolan ska arbeta utifrån. Detta ställer givetvis stora krav på den kurslitteratur 

som skrivs och det är detta som är min utgångspunkt för den här uppsatsen. 

 

 

2 Lpf 94, s. 3 
3 Lpf 94, s. 3 
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2. Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att studera hur homosexualitet behandlas i 

kurslitteratur i religionskunskap för gymnasiet. Med ”hur” menar jag då inte 

hur mycket/hur lite som skrivs i kurslitteraturen om homosexualitet eller 

huruvida den information som finns är felaktig eller inte. Istället fokuserar jag 

på hur sexualitet framställs i litteraturen i förhållande till heteronormativitet. 

Detta är betydligt mer relevant, eftersom det genom ett sådant fokus verkligen 

framgår hur homosexualitet framställs i litteraturen samt om eleverna ges 

möjlighet att göra ställningstaganden utan påverkan av ett heteronormativt 

förhållningssätt. Då skollag och läroplaner ställer vissa krav på hur 

kurslitteraturen ska vara utformad blir det nödvändigt i undersökningen att 

dessutom ta reda på hur väl litteraturen överensstämmer med skollag och 

läroplan. Samtidigt krävs det en granskning av dessa styrdokument för att 

kunna utläsa vilka krav denna ställer på undervisningen, och om det finns 

motsägelser inom styrdokumenten. Frågeställningen blir alltså 

 Vilka krav ställer styrdokumenten på undervisningens utformning 

gällande homosexualitet? 

 Hur väl överensstämmer dessa krav med hur homosexualitet behandlas i 

kurslitteraturen i religionskunskap på gymnasiet? 

 Hur behandlas homosexualitet i kurslitteratur i religionskunskap på 

gymnasiet? 
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3. Metod 
 

För att kunna besvara dessa frågeställningar är det flera saker som måste 

klargöras. För det första reder jag ut ett antal begrepp, som homosexualitet, 

heteronormativitet och queerteori. Det är ur queerteorin jag valt att ta min 

teoretiska ansats och därför studerar jag sedan kurslitteraturen utifrån denna 

teori för att se hur sexualitet behandlas. Detta har inte varit helt lätt då 

heteronormativiteten är, som vi ska se, en dold struktur. Att då enbart leta 

efter delar i texterna som urskiljer sig från denna är inte tillräckligt, eftersom 

det då är lätt att missa det riktigt väsentliga – nämligen just den dolda 

strukturen som får oss att ta det heteronormativa som självklart och naturligt. 

Problemet blir ju då att letar jag efter det som skiljer sig från denna struktur 

accepterar jag den ju också och kan därför inte problematisera den. Jag har 

därför fått granska texten utifrån ett perspektiv som ständigt ifrågasätter vad 

som egentligen ska tas för normalt, när det handlar om kärlek och sex. Detta 

har givetvis inte varit enkelt och jag har flera gånger trasslat in mig i 

diskussioner om vad som är normalt för att till sist upptäcka att även jag då 

accepterat en norm, denna norm jag vill försöka få bort från mitt, och andras, 

medvetande. Det har varit en process att nå dit att jag kunnat läsa texterna 

utan ett heteronormativt synsätt för att upptäcka denna dolda struktur i de fall 

den förekommer. Det jag har fått leta efter är alltså vad som förväntas vara 

självklart för mig som läsare i de texter som behandlar kärlek, sex och 

relationer. Vem förväntas älska (med) vem och hur framställs relationer, 

äktenskap och sex ur ett heteronormativt perspektiv? 
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Då denna litteratur är skriven utifrån skollag och läroplaner för ämnet 

religionskunskap måste jag dessutom studera dessa texter för att se vilka delar 

som berör homosexualitet. Finns det något stöd i skollag och läroplan för att 

alls behandla homosexualitet i religionsundervisningen? Därefter kan jag 

studera hur väl behandlingen av homosexualitet i kurslitteraturen är kopplad 

till de krav som ställs på den i läroplanen. 

3.1 Avgränsning 
 

Jag har valt att endast undersöka kurslitteratur i religionskunskap. 

Anledningarna till detta är flera. Jag studerar till lärare i religionskunskap, 

därför är detta givetvis ett ämne som är bekant för mig. Men det är också inom 

religionskunskapen etiken fått sin plats i skolan. Inom detta ämne ingår etiken 

och värdegrund som en stor del och även den etiska dimensionen vid studiet av 

religioner anses särskilt viktig. Detta uttrycks i kursplanen för religionskunskap: 

”Etikdimensionen visar hur olika inställningar i fråga om tro och livsåskådning 

bestämmer synen på etiska frågor och genusdimensionen riktar 

uppmärksamheten på vilken roll religioner och andra livsåskådningar har vid 

utformningen av våra föreställningar om mäns och kvinnors värde och uppgifter. 

Dessa dimensioner kan bidra till att analysen av de studerade fenomenen vidgas 

och fördjupas. I dag ser man den etiska dimensionen som särskilt viktig vid 

studiet av religion och andra livsåskådningar.”4 

Det är också i just religionskunskapsämnets syfte och målkriterier det tydligast 

går att finna områden som behandlar – eller bör behandla – homosexualitet.5 

Jag har dessutom valt att endast undersöka kurslitteratur tryckt efter 1994, då 

det är läroplanen från detta år jag bygger min undersökning på.
 

4 http://www.skolverket.se  
5 http://www.skolverket.se  

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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4. Homosexualitet 

 

Homosexualitet beskrivs enligt Nationalencyklopedin som ”känslomässig och 

sexuell dragning till individer av det egna könet”6 Denna definition pekar 

främst på sexuell erfarenhet och relationer, men som homosexuell definierar

man i allmänhet sig själv som utifrån en inre självbild som ingår i den 

homosexuella identiteten.7 Så sent som 1979 ströks homosexualitet ur 

Socialstyrelsens sjukdomsklassifikation, då uppfattningen att homosexualite

var en psykisk sjukdom eller abnormitet inte har något vetenskapligt stöd. Det 

existerar idag inte någon enhetlig förklaringsmodell till varför vissa m

blir homosexuella. Denna kategorisering av homosexualitet som något medfött 

och inte en sjukdom gjorde att det uppstod kulturer där homosexuella kun

identifiera sig med varandra.8 Sedan 1995 kan homosexuella par ingå 

registrerat partnerskap och 1999 kom lagen om förbud mot diskriminering i 

arbetslivet på grund av sexuell läggning. 

 

6 http://www.ne.se/  
7 http://www.ne.se/  
8 Höra hemma, RFSL s. 19 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/


9 

 

                                              

5. Styrdokument 
 

5.1 Skollagen 
 

I skollagens första kapitel uttrycks att verksamheten i skolan skall utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar: 

”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja 

aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

Särskilt skall den som verkar inom skolan 

1. främja jämställdhet mellan könen samt 

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling så som mobbning och 

rasistiska beteenden. Lag (1999:886).”9 

 

5.2 LPF 94 
 

1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna inleder med en definition av 

skolans värdegrund och uppgifter. Denna värdegrund bygger på skollagens 

första kapitel som beskrivits ovan. Vikten av skolans uppgift att förmedla och 

förankra dessa värden poängteras också. Dessa värden presenteras som 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta. Det står även ”i överensstämmande med den etik som förvaltas av 

kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens 

 

9 http://www.riksdagen.se/  

http://www.riksdagen.se/


10 

 

                                              

fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”10 Läroplanen 

är sedan väldigt tydlig med att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling.11 Alla som 

verkar i skolan skall dessutom alltid hävda de grundläggande värden som anges 

i skollagen och läroplanen och klart ta avstånd från det som strider mot dem. 

Enligt dessa formuleringar i skollag och läroplan borde följaktligen 

homosexualitet behandlas på något sätt i de svenska läroböckerna i 

religionskunskap för gymnasiet. Detta bör dessutom enligt den demokratiska 

värdegrund skolan vilar på behandlas på ett sätt som innebär att 

homosexualitet inte uppfattas som något negativt eller som någon sjukdom. 

Bland de värden skolan bygger sin värdegrund på finns ju alla människors lika 

värde med. Dessutom uttrycker läroplanen tydligt att ingen människa får 

diskrimineras på grund av sexuell läggning. Därför ska jag nu titta lite närmare 

på ämnet religionskunskap och de delar som behandlar, eller bör behandla, 

homosexualitet. 

 

5.3 Ämnet religionskunskap 

 

Den grundläggande utgångspunkten för studierna i religionskunskap är 

människan.12 Det är hon som ska stå i centrum för religionsstudierna och 

etikdimensionen inom religionskunskapen anses idag särskilt viktig. Det är 

 

10 Lpf 94 s. 3 
11 Lpf 94 s. 3 
12 http://www.skolverket.se  

http://www.skolverket.se/
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alltså inom religionskunskapen etik främst behandlas. Religionskunskapsämnet 

har syftet att ge kunskaper om olika uppfattningar i etiska frågor och ämnet ska 

bidra till en medveten etik baserad på en i samhället allmänt accepterad 

värdegrund. Denna värdegrund bör således vara densamma som beskrivs i 

skollag och läroplan och då dessa texter behandlar diskriminering mot bland 

andra människor med olika sexuell läggning bör detta ingå i undervisningen. I 

målkriterierna för religionskunskap A finner vi att eleven efter avslutad kurs ska 

”kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider 

mot grundläggande värden i samhället” och för att bli godkänd i ämnet krävs 

att eleven ”värderar några företeelser i samhället som befrämjar eller som 

strider mot dess värdegrund”.13 För att eleven ska kunna identifiera och 

dessutom värdera dessa företeelser krävs att undervisningen presenterar dessa 

grundläggande värden på något sätt. Här bör således också homosexualitet 

behandlas eller åtminstone beröras. 

I läroplanens presentation av skolans värdegrund uttrycks de värden skolan ska 

gestalta och förmedla. Därefter kan man läsa: ”I överensstämmelse med den 

etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta 

genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande.” Låt oss stanna kvar vid denna formulering ett ögonblick. 

Göran Linde, docent och universitetslektor vid Lärarhögskolan i Stockholm, lät 

fyra grupper av studenter (sammanlagt 105 studenter) göra en textkritisk 

granskning av värdegrunden. En majoritet av dessa reagerade negativt på 

denna textpassage. Motiveringarna till detta var av skiftande slag. Vissa 

menade att formuleringen är kränkande mot de elever som kommer från 

 

13 http://www.skolverket.se  

http://www.skolverket.se/
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länder som inte förvaltar kristen tradition och västerländsk humanism. 

Meningen avslutas ju med en uppfordran att uppfostra till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande och denna uppfordran gäller oavsett 

vad man hävdar att dessa värden har för historisk grund. Eleverna tolkade 

textpassagen som ett försök att hävda upphovsrätten till det goda och att den 

därför är etnocentrisk, historiskt tveksam, inte särskilt välgrundad och 

dessutom kränkande mot alla de kulturer som hävdar samma värden. Kritik 

framfördes även gällande formuleringen ”kristen tradition och västerländsk 

humanism”, där man frågade sig om detta ”och” likställer de två begreppen 

eller syftar till att eleven ska fostras i värden grundade i två skilda traditioner. 

Begreppet ”humanism” är ju dessutom problematiskt då det dels kan uppfattas 

som något mänskligt (humant), dels som en livsåskådning som är en direkt 

motsats till kristendomen.14 Slutligen kritiserades texten då föreskriften om en 

icke‐konfessionell skola inte bör kombineras med någonting som kan tolkas 

som en kristen skola.15 Detta kommenterar även Kennet Orlenius, men han 

menar att värden som rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande 

har sin rot i den kristna traditionen och västerländsk humanism och den 

angivna demokratiska grunden är alltså på så sätt insatt i ett kulturhistoriskt 

och livsåskådningssammanhang.16 

Vidare kan vi läsa i målkriterierna för Religionskunskap A att ”eleven reflekterar 

enskilt och i grupp över vad tolerans gentemot olika människors sätt att se på 

tillvaron innebär.” och ”eleven argumenterar för ett eget sätt att tolka livet 

med respekt för att andra har rätt till sin livstolkning.” Det finns alltså flera 

 

14 Orlenius, K. 1993, s. 24 
15 Linde, G. 2006, s. 90‐92 
16 Orlenius, K. 1993, s. 19 
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uppnåendemål som behandlar tolerans gentemot andra människor och att 

etikdimensionen inom religionskunskap är central har redan nämnts. Men 

frågan är hur eleverna tillåts arbeta med dessa frågor, om det råder en 

heteronormativ struktur de måste anpassa sig efter. I följande kapitel ska jag 

titta lite närmare på hur sådana strukturer kan se ut. 
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6. Queerteori och heteronormativitet 

6.1 Queerteori 
 

Jag har valt att i denna uppsats utgå från ett queerteoretiskt perspektiv när jag 

gör min undersökning av läroböckerna. Begreppet queer är väldigt vagt och 

själva idén med begreppet är just att det ska vara svårt att ringa in. 

Anledningen till detta är det är just de fasta normerna och strukturerna man vill 

frånsäga sig. Dessutom existerar det flera olika queerteorier. Queer är alltså ett 

samlingsnamn på olika kritiskt granskande perspektiv på sexualitet.17 

Fanny Amjörnsson skriver i Vad är queer att sexualitet enligt ett 

queerperspektiv kan förstås på flera sätt. Ibland kan den handla om identitet, 

som homosexuell eller bisexuell. Ibland handlar sexualiteten om handlingar, 

som kyssar, samlag och ibland ses sexualiteten som ett normsystem där lagar 

och attityder sätter ramarna för vad som är legitimt. Queerteoretikerna är dock 

inte intresserade av att bena ut vad som är vad, utan istället ligger fokus på att 

undersöka hur det som vi i samhället beskriver som sexualitet organiseras, 

regleras och upplevs.18 

Queerteorin har sin bakgrund i de tankar som började formuleras under 1960‐ 

och 70‐talen bland europeiska akademiker. Dessa tankar influerade av 

strukturalismens tankar om att betydelse alltid skapas i relation till något 

annat. Beteckningen vuxen betyder ingenting i sig själv, enligt ett 

strukturalistiskt synsätt. Det är först genom att peka ut vad ett barn är den får 

 

17 Ambjörnsson, F. 2006, s. 37 
18 Ambjörnsson, F. 2006, s. 36 
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betydelsen vi vanligen avser. Eftersom betydelsen alltid är beroende av 

skillnad, är den alltså också relativ till sin karaktär. Därför ställde man sig också 

misstänksam till påståenden om att våra identiteter delas av alla människor 

oavsett kultur och tid och därför även de föreställningar som råder om vad som 

är naturligt manligt och kvinnligt. Flera feminister påpekade också att de 

egenskaper som traditionellt brukar betraktas som kvinnliga, omsorgsfullhet, 

mjukhet och förfining, snarare beror på kulturella, ekonomiska och historiska 

omständigheter. Därför ifrågasattes även den naturliga uppdelningen mellan 

manligt och kvinnligt. Ändå görs ju detta, av de flesta människor idag. Enligt 

Michel Focault, en teoretiker som betytt mycket för queerteorin, är en följd av 

denna stora betydelse vi ger skillnad mellan människor att vi också har ett 

behov av att diagnostisera människor. När vi klassificerar människor med 

begrepp som ADHD, homosexuell eller hysterisk skapar vi identiteter för dessa 

människor och enligt Focault blir följden av dessa klassificeringar en 

maktkontroll som innebär att det accepterade beteendet är att följa normen. 

För en person som tidigare kanske endast betraktat sig som någon som hade 

sex med någon av samma kön blev följden att han/hon nu plötsligt fått en 

identitet – homosexuell. De homosexuella är en minoritet i samhället och det 

accepterande beteendet är att följa den normaliserade normen, härmed skapas 

ett dolt förtryck. Enligt Foucault är vi människor så rädda för att inte passa in, 

att samhällets normsystem införlivats i själva individen. Normalisering är därför 

ett viktigt begrepp inom queerteorin och att normalisering är kopplat till makt 

är en av queerteorins utgångspunkter.19 

 

19 Ambjörnsson, F. 2006, s. 41 f 
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Jag har valt att i min undersökning utgå från ett tema inom den queerteoretiska 

forskningen, heteronormativitet. Nedan följer en redogörelse av detta begrepp. 

6.2 Heteronormativitet 
 

Med heteronormativitet menar man det som bidrar till att ett visst 

heterosexuellt liv framstår som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva, 

det vill säga de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som 

upprätthåller heterosexualiteten som något naturligt. Att använda begreppet 

heteronormativitet istället för heterosexualitet visar att det intressanta i 

undersökningen inte är människors sexuella handlingar, utan själva 

normsystemet.20 Främst är det då normer kring genus och sexualitet man 

intresserar sig för, och det är den normerande heterosexualiteten som 

problematiseras. Tidigare forskning kring sexualitet utgår från att den 

heterosexuella sexualiteten är given, men queerteoretikerna anser att den, 

liksom andra former av social organisering, är kulturellt, historiskt och socialt 

skapad. Man undersöker hur denna norm skapas, upprätthålls och fungerar.21 

Ett exempel på hur heteronormativitet kan ta sig i uttryck är att insemination 

exkluderar ensamföräldrar. Detta visar ju att det är en familjebildningsmodell 

enligt ett heteronormativt mönster som premieras. Queerforskaren vill alltså 

problematisera heterosexualiteten som norm och undersöka varför 

heterosexualitet framstår som den mest önskvärda formen av samlevnad i vårt 

samhälle.22 Hur fungerar då heteronormativiteten? Enligt Ambjörnsson finns 

det några utgångspunkter för heteronormativitetens fortlevnad och de två 

 

20 Ambjörnsson, F. 2006, s. 52 
21 Ambjörnsson, F. 2006, s. 51 
22 Ambjörnsson, F. 2006, s. 52 
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mest grundläggande är för det första gränsdragningen mellan hetero‐ och 

homosexualitet, alltså det faktum att en kvinna förväntas att älska (med) en 

man, samt gränsdragningen mellan man och kvinna, eftersom vetskap om 

personens kön är nödvändig för att kunna fastställa huruvida någon är hetero‐ 

eller homosexuell.23 Heteronormativiteten verkar alltså genom att upprätthålla 

dessa gränser. I samma stund en man berättar på jobbet att det är hans 

pojkvän, inte flickvän, som följer med på semesterresan skapas en mängd 

förutfattade meningar om dem. Hur de lever, hur de klär sig, vad de tycker om 

för musik etc. Genast får arbetskamraten en ny identitet – homosexuell. Skulle 

han ha berättat att det var en flickvän som skulle med på resan hade det inte 

fått alls samma genomslagskraft hos de övriga att instinktivt försöka bestämma 

hela hans identitet. Detta för oss in på den andra utgångspunkten, nämligen 

hierarkin som finns mellan hetero‐ och homosexuella. Heterosexualiteten har 

en betydligt högre status och dessutom existerar det skillnader i lagstiftning då 

homosexuella i dagsläget inte har rätt att ingå äktenskap med varandra. I 

praktiken innebär denna ordning, enligt Tiina Rosenberg, att den dominerande 

gruppen skapar regler som minoriteten sedan måste anpassa sig efter. Utifrån 

dessa förutsättningar ska de sedan försöka hävda sig.24 Den hierarkiska 

uppdelningen synliggörs även i människors attityder och handlingar. Ett 

exempel på detta är det våld HBT‐personer idag riskerar att råka ut för, på 

grund av avvikande sexualitet eller genus. Ambjörnsson berättar om den ofta 

mycket kränkande massmediala rapporteringen av politikern Tiina Rosenberg 

under hösten 2005, som fokuserade på dels att hon är kvinna och dels att hon 

är lesbisk. Varken hennes utseende eller hennes sexualitet stämde överens 

 

23 Ambjörnsson, F. 2006, s. 59 
24 Rosenberg, T. 2002, s. 102 
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med den heterosexuella normen, och enligt Ambjörnsson blev hon därför extra 

hårt ansatt. Ambjörnsson menar att samma sorts utseendefixerade 

rapportering knappast drabbar heterosexuella män. Detta ger en tydlig bild av 

heteronormativiteten i Sverige.25 

Det är dessa utgångspunkter jag fokuserar på i min undersökning av 

läroböckerna. Jag kommer alltså, utöver att undersöka hur homosexualitet som 

begrepp behandlas i böckerna, även studera vilket förhållningssätt till 

heteronormativitet som uttrycks. Förutsätts det i texterna att män lever med 

kvinnor och att sexuella handlingar utförs mellan kvinna och man? Dessa frågor 

är centrala i min undersökning. 

 

25 Ambjörnsson, F. 2006, s. 61 f 
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7. Resultat 
 

7.1 Homosexualitet i läroboken 
 

De flesta läroböckerna i min undersökning disponeras så att de stora 

världsreligionerna presenteras i varsitt kapitel medan etik och moral behandlas 

för sig, i ett eget avsnitt. Endast en av böckerna behandlar heterosexualitet och 

homosexualitet under enskilda rubriker. Under rubriken homosexualitet 

konstateras då att samhällets öppnare klimat kring sexuella frågor har ”medfört 

en mera tillåtande syn på homosexualitet – ”sexualitet inriktad på det egna 

könet”.26 Författaren menar att attraktionen mellan människor av samma kön 

inte är lika skambelagd som förr och att denna attitydförändring bygger på 

humanistiska värderingar. Samtidigt poängteras att det för många 

homosexuella inte känns så accepterande, att det finns en utbredd ”homofobi 

– rädsla för homosexualitet”27och att många därför döljer sin läggning. Någon 

diskussion om vad homofobi kan vara ett uttryck för förekommer inte alls, utan 

framställningen fokuserar snarare på att försöka förklara vad homosexualitet 

är. 

I övriga läroböcker behandlas sexualiteten endast i relation till religion och när 

det handlar om homosexualitet nästan alltid i relation till kristendomen. Hos 

Börge Ring behandlas homosexualitet i avsnittet om kristendom, under 

 

26 Alm, L‐G. 2002, s. 146 
27 Alm, L‐G. 2002, s. 146 



20 

 

                                              

rubriken Kyrkan och homosexualitet. Även här tas det öppnare klimatet kring 

sexualitet upp: 

”Svenska kyrkan är den kyrka som tydligast öppnat sina portar för homosexuella. 
Många av dagens präster är homosexuella och lever i fasta relationer och 
homosexuella par välsignas i kyrkan, vilket också sker i vissa frikyrkor.”28 

Avsnittet berör även den intolerans som finns mot homosexuella av främst 

bibeltrogna kristna, och att homosexualitet är ”en brännande fråga i all 

världens religioner, allt från Rastafari‐religionen till buddhismen.”29 Det 

förekommer dock ingen diskussion kring varför homosexualiteten är så 

kontroversiell. 

Även i Relief A+B nämns homosexualitet endast i de texter som berör 

kristendom. Här konstateras homosexualitet vara ett ämne som på olika sätt 

splittrar kyrkan eller relationen människa – kyrka: 

”Svenska kyrkan brottas också med flera allvarliga konflikter. Den svåraste 
stridsfrågan handlar om kvinnliga präster /…/ 
Detsamma gäller ett annat omdebatterat ämne inom kyrkan: frågan om 
homosexuella skall få rätt till kyrklig vigsel.”30 
 
”Synen på homosexualitet eller hur församlingarna skall förhålla sig till nya 
rörelser som Livets ord och Trosrörelsen är frågor som rivit upp djupa sår i vissa 
frikyrkosamfund.”31 

Man behandlar alltså inte alls vad homosexualitet är och det förekommer ingen 

diskussion kring varför detta är ett så omdebatterat ämne som splittrar 

människor inom kyrkan så. 

 

28 Ring, B. 2005, s. 98 
29 Ring, B. 2005, s. 98 
30 Arlebrand H, Arvidsson B, Axelsson H, Hermansson M, Tidman N‐Å. 1998, s 191 
31 Arlebrand H, Arvidsson B, Axelsson H, Hermansson M, Tidman N‐Å. 1998, s 194 



21 

 

                                              

I Din tro eller min behandlas homosexualitet varken under någon egen rubrik 

eller i avsnittet om kristendomen. Dock tas ämnet upp i en diskussion kring 

ordets makt och hets mot folkgrupp. Fallet som diskuteras är åtalet mot 

pingstpastor Åke Green som 2003 åtalades för hets mot folkgrupp när han 

predikat att homosexualitet är en cancersvulst på samhällskroppen. I denna 

text framstår inte homosexualitet som ett ”problem” utan ”problemet” är 

istället hur religionsfrihet och yttrandefrihet kolliderar med hets mot folkgrupp. 

Att Åke Greens uttalande var kränkande är enligt författaren odiskutabelt: 

”Han (Åke Green, min anm.) hade predikat att homosexualitet är en sexuell 
perversion, en cancersvulst på samhällskroppen, att trohet i homosexuella 
förhållanden är föraktligt i Guds ögon, och mycket annat kränkande.” /…/ 

”Betyder detta att man kan få säga precis vad som helst i skydd av 
religionsfriheten? Är inte kränkande ord lika kränkande när de uttalas i en 
religiös omgivning som när de skrivs på ledarplats i en dagstidning?”32 

Din tro eller min tar även upp problematiken kring homosexualitet och religion. 

”Ali älskar Antonio. Antonio älskar Hanna. Hanna älskar Yusuf. Yusuf älskar också 
Hanna men ska gifta sig med Alexandra. Alexandra, som ska gifta sig med Yusuf, 
älskar Andreas. Andreas älskar sin dator.”33 

Här handlar det om några ungdomar som har olika problem kring sexualitet och 

religion. Att Ali är homosexuell och muslim är ett av problemen som tas upp, 

just homosexualiteten är inget som värderas eller problematiseras i sig, utan 

endast i relation till att Ali är muslim och att detta är en av de krockar som kan 

uppstå i mötet religion – sexualitet. 

Samtliga texter ovan har använt begreppet homosexualitet och har i olika grad 

diskuterat eller förklarat begreppet. Detta är förhållandevis konkreta exempel 

 

32 Appelros E, Hornborg A‐C, Röcklinsberg H. 2006, s. 164 
33 Appelros E, Hornborg A‐C, Röcklinsberg H. 2006, s. 168 
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ur läroböckerna, som behandlar homosexualitet. Men som jag tidigare nämnt 

är homosexualitet en del i ett större sammanhang, och att enbart se hur 

läroböckerna behandlar begreppet homosexualitet ger inte hela sanningen om 

hur de faktiskt behandlar homosexualitet som en del i detta sammanhang. 

Därför ska jag nu studera om, och i så fall hur, läroböckerna upprätthåller ett 

heteronormativt förhållningssätt. 

7.2 Heteronormativitet i läroboken 
 

7.2.1 Äktenskap och familj 
 

Ett sätt att upprätthålla heteronormativiteten i samhället är, som tidigare sagts, 

att behålla den hierarkiska ordningen mellan heterosexualitet och 

homosexualitet. Framstår heterosexualitet som norm blir oundvikligt 

homosexualiteten normavvikande och inrättas på en hierarkiskt lägre nivå. De 

religioner som behandlas i läroböckerna förespråkar oftast i allra högsta grad 

att om någon sexuell aktivitet ska förekomma ska denna ske mellan man och 

kvinna. Nu är det ju trots detta inte så att alla människor som anser sig tillhöra 

en religion lever exakt efter de förhållningsregler som uppstod i religionens 

begynnelse, utan många anser att religion bör kunna utvecklas i sitt 

sammanhang. Det finns givetvis ingen anledning att kritisera 

skapelseberättelsen ur ett heteronormativt perspektiv, utan syftet är snarare 

att studera hur läroböckerna framställer religionerna ur ett nutida perspektiv 

och om heteronormativiteten upprätthålls. 
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Att äktenskapet i många religioner anses vara en angelägenhet mellan man och 

kvinna är exempelvis ett faktum, men är det självklart att jag som läsare delar, 

eller bör dela, den synen? 

”En kristen vigselakt besår av psalmsång, bön och bibelläsning och går i flertalet 
kristna samfund till på ungefär samma sätt. Församlingens präst eller pastor 
frågar bruden och brudgummen om de vill ta varandra till man respektive 
hustru.”34 

Så här beskriver Relief A+B hur ett bröllop i den kristna kyrkan går till. Det 

framgår tydligt att denna akt förutsätts ske mellan en man och en kvinna. Det 

finns inget i texten som antyder att ett bröllop skulle kunna ske mellan två 

personer av samma kön, utan detta är bokens beskrivning av ett bröllop. Så här 

ser det dock inte ut i alla böcker, Alm resonerar kring både äktenskapet och 

familjen utifrån ett något större perspektiv: 

”Det heterosexuella äktenskapet har stort stöd i alla världsreligioner, och 
familjen ses som den självklara samlevnadsformen, nästan som en plikt. /…/ 

I Sverige har samlevnadsformerna förändrats en hel del under 1900‐talet. Men 
trots det lever de flesta vuxna i en kärnfamilj av något slag – två vuxna med eller 
utan barn eller en vuxen med barn. Man blir lätt hemmablind. Många svenskar 
upplever nog kärnfamiljen som den ”normala” eller ”naturliga”. Möjligen har 
man på senare år börjat inse att en familj också kan bestå av två män eller två 
kvinnor, med eller utan barn.”35 

I Alms text framkommer en accepterande hållning till det som fortfarande dock 

anses avvikande. Ännu längre går kanske Din tro eller min som inte alls 

problematiserar den ”normavvikande” familjebilden utan nämner den som en 

naturlig del av människans viktiga händelser i livet: 

 

34 Arlebrand H, Arvidsson B, Axelsson H, Hermansson M, Tidman N‐Å. 1998, s 34 
35 Alm, L‐G. 2002, s. 150f 
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”Det kan kännas viktigt att genom religiösa riter högtidlighålla viktiga tillfällen i 
livet som ett barns födelse, starten på ett äktenskap eller registrerat 
partnerskap, eller en anhörigs död.”36 

Äktenskapet är i de flesta religioner själva startskottet för familjebildning. Ja, 

familjebildningen anses som själva anledningen till att äktenskapet ingås – 

varför det blir extra kontroversiellt inte bara när homosexuella ingår äktenskap 

utan dessutom skaffar barn tillsammans. När det i läroböckerna handlar om 

familjebildning och olika frågor kring detta framkommer oftast en bild av 

mamma, pappa och barn. 

”Mamma, pappa, flicka, pojke. Nog är de väl lyckliga, den symmetriska familjen. 
Eller? Är det rätt att använda fosterdiagnostik för att skapa den leende 
veckotidningslyckan?”37 

Texten ovan är hämtad ur Relief A+B och är en bildtext till en bild på en lycklig 

familj, bestående av den perfekta (?) konstellationen mamma, pappa, dotter 

och son. Detta förutsätts vara den ultimata familjen. 

Att en kvinna som bär på ett barn har en man vid sin sida förutsätts dessutom 

hos Alm som ber eleven argumentera kring olika argument för en abort: 

”Fundera också på vilka som är berörda av aborten och som därmed har rätt att 
komma med synpunkter. Kvinnan, naturligtvis. Men hur är det med mannen? 
Kvinnan och mannens föräldrar? Den läkare som ska utföra aborten?”38 

Är anledningen till en abort en oönskad graviditet torde det vara en man och 

en kvinna inblandade, det är svårt att argumentera mot. Men den berörda 

texten handlar framförallt om etiska diskussioner kring att abortera skadade 

foster och i dessa fall bör man kunna anta att det faktiskt inte nödvändigtvis 

 

36 Appelros E, Hornborg A‐C, Röcklinsberg H. 2006, s. 74 
37 Arlebrand H, Arvidsson B, Axelsson H, Hermansson M, Tidman N‐Å. 1998, s 156 
38 Alm, L‐G. 2002, s. 161 
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måste finnas en pappa med i beslutet. Graviditeten kan ju ha skett med hjälp av 

insemination, och de som ska fatta beslutet kan ju då vara två kvinnor. Att en 

graviditet kan ske på detta sätt informeras eleverna om, men det verkar inte 

vara helt oproblematiskt: 

”Det är idag ganska vanligt att lesbiska par skaffar barn genom insemination. Inte 
sällan är spermiedonatorn också homosexuell. Är det bra att homosexuella 
kvinnor och män skaffar barn på detta sätt? Vilka etiska argument talar för? Vilka 
emot? Vilka väger tyngst?”39 

Det förekommer i samma lärobok en allmän diskussion kring konstgjord 

befruktning: 

”Är det rätt att genomföra konstgjord befruktning? Om ja: är det någon metod 
som är att föredra av moraliska skäl? Är det någon metod som måste avvisas av 
moraliska skäl?”40 

Frågan har alltså ställts tidigare, ändå anser författaren att det krävs en särskild 

diskussion kring homosexualitet och konstgjord befruktning. Dessutom 

ifrågasätts motiven till att homosexuella vill ha barn: 

”Diskutera också tänkbara avsikter. Varför skaffar människor egentligen barn? 
Har homosexuella andra avsikter med det än heterosexuella? Vad tror ni?”41 

Ambitionen att låta eleverna diskutera frågor som rör äktenskap och 

abortfrågor förekommer även i Din tro eller min. Här är dock inte frågorna så 

precisa, och heterosexualitet och homosexualitet ställs inte heller mot 

varandra: 

”Inom kristendomen finns olika åsikter i många frågor, t.ex. abort, dödsstraff, 
kvinnliga präster, sex, äktenskap osv. Välj en fråga som intresserar dig. Ta reda på 
några olika kristna ståndpunkter och hur dessa motiveras. Hur tänker du själv?”42 

 

39 Alm, L‐G. 2002, s. 157‐158 
40 Alm, L‐G. 2002, s. 156 
41 Alm, L‐G. 2002, s. 158 
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7.2.2 Sexuella relationer 
 

Äktenskap och familjebildning är som vi sett i flera av läroböckerna något som 

förutsätts, eller antas, ske mellan man och kvinna. Hur ser det då ut när det 

handlar om åtrå och sexuella relationer? 

”Steg 7, rätt medvetenhet, innebär en noggrann självkontroll, så att man alltid är 
medveten om vad man gör. Ögat får inte vandra så att man plötsligt ser någon av 
motsatt kön och fylls av åtrå. I stället ska man hela tiden vara medveten om vart 
ögat är riktat, så att man snabbt kan titta bort för att undvika frestelser.”43 

På detta sätt beskriver Alm den sjunde av de buddhistiska moralreglerna. 

Förvisso existerar det inom buddhismen åsikter om att homosexualitet är 

förkastligt, men avsikten med denna text är att förklara hur man undviker åtrå, 

och är det självklart för mig som läsare att min åtrå endast väcks av det 

motsatta könet? I Relief A+B finns ett liknande förhållningssätt, i en text om 

slöjan i islam: 

”Generellt sett ska kvinnan inte klä sig på ett så utmanande sätt att andra män 
än maken kan bli attraherade av henne.”44 

Man kan fråga sig om det är nödvändigt att skriva ut ”andra män” i texten. 

Spelar det någon roll om det är en kvinna eller en man som står för åtrån i 

detta fall? 

Att sexuella relationer mellan människor av samma kön fortfarande är ett tabu 

på många områden finner vi också hos Alm i hur kärlek framställs på bild. Ett 

nygift heterosexuellt par avbildas kyssande i närbild45, medan bilden som hör 

 

42 Appelros E, Hornborg A‐C, Röcklinsberg H. 2006, s. 81 
43 Alm, L‐G. 2002, s. 39 
44 Arlebrand H, Arvidsson B, Axelsson H, Hermansson M, Tidman N‐Å. 1998, s 76 
45 Alm, L‐G. 2002, s. 150‐151 
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till avsnittet om homosexualitet föreställer två män som vandrar på några 

klippor.46 Är de ett par? Det finns ingenting i bilden som avslöjar det, männen 

rör inte vid varandra, de tittar inte ens på varandra. Det enda som får mig som 

betraktare att tro att de är ett par är att bilden ligger i direkt anslutning till 

kapitlet om homosexualitet. Men varför låter inte Alm ett homosexuellt par 

kyssas på bild? Börge Ring är mer tillåtande och har i anslutning till en text om 

kyrkan och homosexualitet med en bild på två nygifta brudar som kysser 

varandra.47 

Som vi tidigare sett problematiseras inte homosexualiteten i ”Din tro eller 

min”, däremot problematiseras samhällets och religioners inställning till 

homosexualitet: 

”Ta reda på mer om de kulturella och religiösa bakgrunderna till personerna som 
inleder kapitlet. /…/ 

Vad skulle egentligen kunna hända med Ali om han började leva öppet som 
homosexuell?”48 

Elevens uppgift består alltså i att undersöka vilken effekt homosexualiteten får i 

Alis religiösa och kulturella kontext. Hos Alm är elevfrågorna kring sexualitet 

annorlunda utformade: 

”Alla blir vi kära ibland. De flesta i någon av det motsatta könet, en del i någon av 
samma kön. Är det ena lika naturligt och acceptabelt som det andra? Finns det 
någon moralisk skillnad? 

Hur skulle du reagera om din kompis blev kär i någon av samma kön? Om du själv 
blev det? Enligt svensk lag gäller numera ungefär samma regler för 
heterosexuella och homosexuella par. Är det bra? Varför? Varför inte? 

 

46 Alm, L‐G. 2002, s. 147 
47 Ring, B. 2001, s. 98 
48 Appelros E, Hornborg A‐C, Röcklinsberg H. 2006, s. 173 
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Vilka etiska argument talar för en positiv syn på homosexualitet? Vilka för en 
negativ syn? Vilka argument väger tyngst?”49 

Precis som kring frågorna kring homosexuella som väljer att skaffa barn ska 

eleven argumentera för och emot. Det förväntas således finnas etiska 

argument både för och emot homosexualitet, och eleven ska hitta dessa och 

väga dem mot varandra. 

 

49 Alm, L‐G. 2002, s. 148 
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8. Diskussion 
 

Som vi har sett tar alla läroböcker i undersökningen upp ämnet homosexualitet 

i varierande utsträckning. Utmärkande för majoriteten av de undersökta 

läroböckerna är att de behandlar homosexualitet som något normavvikande, 

där normen dessutom förväntas vara heterosexualitet. I Relief A+B är detta 

särskilt tydligt i beskrivning av hur ett bröllop går till och hur boken framställer 

den ideala familjen. Den familj som i läroboken framstår som ideal består ju 

inte endast av friska människor (texten ingår i kapitlet om fosterdiagnostik), 

utan märk väl, även av en mamma, en pappa, en flicka och en pojke. Förutom 

att föräldrarna är två heteropersoner, har de dessutom både en dotter och en 

son. Könsbalansen är orubbad. Denna bild ger inte endast tydliga signaler om 

vad som anses normalt, den lyfter dessutom fram vad som anses idealt. I den 

bilden finns det ingen plats för dem som faller utanför det heteronormativa. 

Även hos Alm förväntas läsaren ha ett heteronormativt förhållningssätt till 

texten. Som vi såg i texten om den buddhistiska moralregeln om rätt 

medvetenhet antas åtrå endast uppstå i ett möte med en människa av motsatt 

kön. Även i texten om abort ovan anses det hos Alm självklart att det finns en 

man och en kvinna med i bilden. Att detta inte alltid är självklart diskuteras 

faktiskt, men i en annan del av boken som separat tar upp detta. Detta verkar 

nämligen inte helt oproblematiskt för Alm, då han anser att homosexualitet och 

adoption bör diskuteras. Eleven förväntas argumentera för eller emot inte bara 

rätten för homosexuella att skaffa barn, utan även om det är moraliskt rätt 

med homosexualitet alls. I sann argumentationsteknik bör eleven kunna 

formulera goda argument både för och emot sitt ämne och här framstår det 



30 

 

som att det faktiskt finns goda argument både för och emot homosexualitet. 

Detta förhållningssätt gör att det också framstår som okej att vara emot 

homosexualitet. Vilka konsekvenser detta får för homosexuella diskuteras dock 

inte. Att godkänna en negativ inställning till homosexuella strider dessutom 

mot den värdegrund som presenteras i de styrdokument skolan måste följa. 

Problemet, som jag ser det, hos Alm är alltså lärobokens förhållningssätt till 

homosexualitet. Varför ska eleven ta ställning till vad han/hon anser om 

homosexualitet. Däremot är det inom ämnet för religionskunskap viktigt att 

titta på de olika religionernas förhållningssätt till inte bara homosexualitet, 

utan sexualitet och könsroller allmänt. Din tro eller min ger eleven möjlighet att 

diskutera detta utan att själv behöva ”ta ställning”. Fokus i denna lärobok ligger 

just på att koppla religionernas synsätt till förändringar i samhället och 

diskutera dem utifrån ett religionsperspektiv. När homosexualitet 

problematiseras gör det också det, som vi sett, just i relation till religion. Att 

homosexualitet är en brännande och kontroversiell fråga inom islam är ett 

faktum, men frågan till eleven är vilka konsekvenser detta får för Ali om han 

skulle komma ut som homosexuell. Det finns ingenting i texten som antyder att 

eleven ska diskutera om homosexualitet är okej eller inte. 

Som jag tidigare antytt är det inte försvarbart att förhålla sig negativt om 

homosexuella, eller ge eleven möjlighet att diskutera homosexuella hur ett 

rätt‐ eller fel‐perspektiv. Men att göra som i Din tro eller min då, att så tydligt 

förhålla sig positivt till homosexualitet och dessutom fördöma all form av 

kränkning mot homosexuella, är det rätt? Det är ju faktiskt att ta ställning. Jo, 

efter att ha studerat styrdokumenten är det inte bara accepterat att göra det, 

det är författarens uppdrag. Att ens antyda något annat strider mot det mest 
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grundläggande i läroplanen, nämligen att ingen människa får diskrimineras på 

grund av bl. a. sexuell läggning. 

Alm har ett förhållningssätt till homosexualitet som påminner om den 

diskussion som förts inom svenska kyrkan, där man ställer hetero‐ och 

homosexualitet mot varandra och försöker hitta en lösning för dessa två 

samlevnadsformer att samexistera. Även Ring och Relief har ett 

heteronormativt perspektiv, vilket innebär att homosexuella människor kan 

uppleva en kränkning och ett utanförskap i läsandet av texterna. Din tro eller 

min är den lärobok som jag anser har lyckats bäst, och dessutom mycket bra, 

med sitt uppdrag att utforma en lärobok i religionskunskap. En lärobok som 

öppnar elevernas förmåga att diskutera och förhålla sig till religion och andra 

människor utan en av författaren skapad norm att förhålla sig till. 

Betyder då resultatet av min undersökning att Alm, Ring och Relief inte följer 

sittuppdrag enligt styrdokumenten, eller att de rentav bryter mot skollagen? 

Nej, så är det nog inte. Jag vidhåller att dessa läroböcker inte är lämpliga i 

religionsundervisningen då de förstärker heteronormativiteten, men 

heteronormativitet i sig kan knappast ses som diskriminering i den form som 

skollagen förbjuder. Att det är ett brott att medvetet kränka och förtrycka 

homosexuella är självklart, och skulle detta förekomma i läroböckerna hade de 

brutit mot skollagen. Men riktigt så illa är det lyckligtvis inte. Det som uttrycks i 

läroböckerna är dock ett accepterande av en samhällsstruktur, som i sig inte är 

en medveten diskriminering men som ändå kan uppfattas som diskriminerande 

av vissa grupper i samhället. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur 

homosexualitet behandlas i kurslitteratur i religionskunskap för gymnasiet och 

jag hoppas att jag med denna undersökning kan bidra till att fler lärare öppnar 
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ögonen för dessa strukturer. Då kanske fler elever kan få en människosyn som 

inte begränsas till ett heteronormativt perspektiv och kanske, kanske kan vi få 

ett öppnare och mer tolerant samhälle på sikt. 
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Sammanfattning


I skollagen framgår tydligt att ingen i skolan får diskrimineras på grund av sexuell läggning. Syftet med denna uppsats är därför att studera hur, och om, homosexualitet behandlas i kurslitteratur i religionskunskap för gymnasiet. Anledningen till att jag valde religionskunskapsämnet är att det är inom detta ämne etiken i skolan har sin främsta plats och att det är i kursbeskrivningen för detta ämne områden som behandlar, eller bör behandla, homosexualitet kommer upp. Jag har utgått från Fanny Ambjörnssons bok Vad är Queer, där hon beskriver queerteori och heteronormativitet.

Då heteronormativiteten är en dold struktur har det inte varit helt lätt att kunna urskilja hur denna faktiskt kommer i uttryck och hur homosexualitet behandlas i litteraturen utifrån detta perspektiv. Enligt styrdokumenten får ingen i skolan diskrimineras på grund av sexuell läggning. Heteronormativitet i sig är dock inte ett medvetet diskriminerande förhållningssätt, men det kan för många människor upplevas så.

Min undersökning visar att flera böcker i studien har ett heteronormativt förhållningssätt, vilket gör det svårt för eleverna att självständigt kunna ta ställning i olika frågor som rör homosexualitet. Även om läroböckerna inte direkt bryter mot skollagen eller brister i sitt uppdrag enligt styrdokumenten bidrar detta upprätthållande av fasta strukturer kring sexualitet att undervisningen fastnar i diskussioner för eller emot homosexualitet, eller att eleverna inte tillåts skapa egna normer och värderingar. Det fanns dock ett undantag, och denna lärobok utgick inte från någon förutfattad mening kring vad som är normalt eller inte.
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1. Inledning

År 1995 träder partnerskapslagen i kraft i Sverige. Fyra år senare införs en svensk lag mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Samma år inrättas också ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO. År 2003 införs i grundlagen förbud mot hets mot folkgrupp på grund av sexuell läggning. Lagen om rätt till adoptionsprövning för par som ingått partnerskap träder i kraft, liksom likställd sambolag för samkönade och olikkönade par. Homosexualitet, transsexualitet och bisexualitet är begrepp de flesta svenskar känner till idag. Det finns en öppenhet i samhället för alla människor oavsett sexuell läggning och icke-heterosexuella exploateras i media som en allt mer naturlig del av mänskligheten i övrigt.


Samtidigt, medan vi kämpar mot diskriminering i samhället kan vi konstatera att det sker en kraftig ökning av våldsbrotten. Mellan 2002 och 2003 ökade antalet brott med homofobisk karaktär med 38 procent enligt Säpo. 1999 uppgav 25 procent av HBT-personerna i en undersökning att de utsatts för hatbrott, i form av allt ifrån kränkande tillmälen till grov misshandel. År 2004 hade siffran ökat till 50 procent.


Att homosexuella är en grupp som utsätts för förtryck råder det alltså inga tveksamheter kring, frågan är hur arbetet kring att motverka denna diskriminering bör se ut. Orsaker till att hatbrott mot homosexuella ökat diskuteras inte i denna uppsats, men att det över huvud taget förekommer visar på behovet av att öka toleransen och öppenheten för alla människor i vårt samhälle. Denna diskussion är givetvis nödvändig att föra även i skolan, som har en viktig uppgift att förmedla en värdegrund som bygger på alla människors lika värde.

I lärarutbildningen idag är ett moment om värdegrund och värdegrundsarbete obligatoriskt. Den värdegrund skolan ska bygga på uttrycks i skollag och läroplaner och denna är varje enskild lärare skyldig att följa. Läroplanen för gymnasiet betonar exempelvis ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta”
 Vidare uttrycks att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling.
 Läroplanen är alltså mycket tydlig med att undervisningen ska bygga på denna värdegrund, det finns dock inga direktiv hur undervisningen ska bedrivas eller hur läro- och kursplanerna ska tolkas. På grund av detta föreställer jag mig att många lärare förlitar sig på den kurslitteratur de har att tillgå i sitt ämne, och att dessa följer den värdegrund skolan ska arbeta utifrån. Detta ställer givetvis stora krav på den kurslitteratur som skrivs och det är detta som är min utgångspunkt för den här uppsatsen.

2. Syfte

Syftet med denna uppsats är att studera hur homosexualitet behandlas i kurslitteratur i religionskunskap för gymnasiet. Med ”hur” menar jag då inte hur mycket/hur lite som skrivs i kurslitteraturen om homosexualitet eller huruvida den information som finns är felaktig eller inte. Istället fokuserar jag på hur sexualitet framställs i litteraturen i förhållande till heteronormativitet. Detta är betydligt mer relevant, eftersom det genom ett sådant fokus verkligen framgår hur homosexualitet framställs i litteraturen samt om eleverna ges möjlighet att göra ställningstaganden utan påverkan av ett heteronormativt förhållningssätt. Då skollag och läroplaner ställer vissa krav på hur kurslitteraturen ska vara utformad blir det nödvändigt i undersökningen att dessutom ta reda på hur väl litteraturen överensstämmer med skollag och läroplan. Samtidigt krävs det en granskning av dessa styrdokument för att kunna utläsa vilka krav denna ställer på undervisningen, och om det finns motsägelser inom styrdokumenten. Frågeställningen blir alltså

· Vilka krav ställer styrdokumenten på undervisningens utformning gällande homosexualitet?


· Hur väl överensstämmer dessa krav med hur homosexualitet behandlas i kurslitteraturen i religionskunskap på gymnasiet?

· Hur behandlas homosexualitet i kurslitteratur i religionskunskap på gymnasiet?


3. Metod

För att kunna besvara dessa frågeställningar är det flera saker som måste klargöras. För det första reder jag ut ett antal begrepp, som homosexualitet, heteronormativitet och queerteori. Det är ur queerteorin jag valt att ta min teoretiska ansats och därför studerar jag sedan kurslitteraturen utifrån denna teori för att se hur sexualitet behandlas. Detta har inte varit helt lätt då heteronormativiteten är, som vi ska se, en dold struktur. Att då enbart leta efter delar i texterna som urskiljer sig från denna är inte tillräckligt, eftersom det då är lätt att missa det riktigt väsentliga – nämligen just den dolda strukturen som får oss att ta det heteronormativa som självklart och naturligt. Problemet blir ju då att letar jag efter det som skiljer sig från denna struktur accepterar jag den ju också och kan därför inte problematisera den. Jag har därför fått granska texten utifrån ett perspektiv som ständigt ifrågasätter vad som egentligen ska tas för normalt, när det handlar om kärlek och sex. Detta har givetvis inte varit enkelt och jag har flera gånger trasslat in mig i diskussioner om vad som är normalt för att till sist upptäcka att även jag då accepterat en norm, denna norm jag vill försöka få bort från mitt, och andras, medvetande. Det har varit en process att nå dit att jag kunnat läsa texterna utan ett heteronormativt synsätt för att upptäcka denna dolda struktur i de fall den förekommer. Det jag har fått leta efter är alltså vad som förväntas vara självklart för mig som läsare i de texter som behandlar kärlek, sex och relationer. Vem förväntas älska (med) vem och hur framställs relationer, äktenskap och sex ur ett heteronormativt perspektiv?

Då denna litteratur är skriven utifrån skollag och läroplaner för ämnet religionskunskap måste jag dessutom studera dessa texter för att se vilka delar som berör homosexualitet. Finns det något stöd i skollag och läroplan för att alls behandla homosexualitet i religionsundervisningen? Därefter kan jag studera hur väl behandlingen av homosexualitet i kurslitteraturen är kopplad till de krav som ställs på den i läroplanen.

3.1 Avgränsning

Jag har valt att endast undersöka kurslitteratur i religionskunskap. Anledningarna till detta är flera. Jag studerar till lärare i religionskunskap, därför är detta givetvis ett ämne som är bekant för mig. Men det är också inom religionskunskapen etiken fått sin plats i skolan. Inom detta ämne ingår etiken och värdegrund som en stor del och även den etiska dimensionen vid studiet av religioner anses särskilt viktig. Detta uttrycks i kursplanen för religionskunskap:


”Etikdimensionen visar hur olika inställningar i fråga om tro och livsåskådning bestämmer synen på etiska frågor och genusdimensionen riktar uppmärksamheten på vilken roll religioner och andra livsåskådningar har vid utformningen av våra föreställningar om mäns och kvinnors värde och uppgifter. Dessa dimensioner kan bidra till att analysen av de studerade fenomenen vidgas och fördjupas. I dag ser man den etiska dimensionen som särskilt viktig vid studiet av religion och andra livsåskådningar.”


Det är också i just religionskunskapsämnets syfte och målkriterier det tydligast går att finna områden som behandlar – eller bör behandla – homosexualitet.


Jag har dessutom valt att endast undersöka kurslitteratur tryckt efter 1994, då det är läroplanen från detta år jag bygger min undersökning på.


4. Homosexualitet

Homosexualitet beskrivs enligt Nationalencyklopedin som ”känslomässig och sexuell dragning till individer av det egna könet”
 Denna definition pekar främst på sexuell erfarenhet och relationer, men som homosexuell definierar man i allmänhet sig själv som utifrån en inre självbild som ingår i den homosexuella identiteten.
 Så sent som 1979 ströks homosexualitet ur Socialstyrelsens sjukdomsklassifikation, då uppfattningen att homosexualitet var en psykisk sjukdom eller abnormitet inte har något vetenskapligt stöd. Det existerar idag inte någon enhetlig förklaringsmodell till varför vissa människor blir homosexuella. Denna kategorisering av homosexualitet som något medfött och inte en sjukdom gjorde att det uppstod kulturer där homosexuella kunde identifiera sig med varandra.
 Sedan 1995 kan homosexuella par ingå registrerat partnerskap och 1999 kom lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.

5. Styrdokument


5.1 Skollagen

I skollagens första kapitel uttrycks att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar:

”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan


1. främja jämställdhet mellan könen samt

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling så som mobbning och rasistiska beteenden. Lag (1999:886).”


5.2 LPF 94

1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna inleder med en definition av skolans värdegrund och uppgifter. Denna värdegrund bygger på skollagens första kapitel som beskrivits ovan. Vikten av skolans uppgift att förmedla och förankra dessa värden poängteras också. Dessa värden presenteras som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. Det står även ”i överensstämmande med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”
 Läroplanen är sedan väldigt tydlig med att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling.
 Alla som verkar i skolan skall dessutom alltid hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och läroplanen och klart ta avstånd från det som strider mot dem.

Enligt dessa formuleringar i skollag och läroplan borde följaktligen homosexualitet behandlas på något sätt i de svenska läroböckerna i religionskunskap för gymnasiet. Detta bör dessutom enligt den demokratiska värdegrund skolan vilar på behandlas på ett sätt som innebär att homosexualitet inte uppfattas som något negativt eller som någon sjukdom. Bland de värden skolan bygger sin värdegrund på finns ju alla människors lika värde med. Dessutom uttrycker läroplanen tydligt att ingen människa får diskrimineras på grund av sexuell läggning. Därför ska jag nu titta lite närmare på ämnet religionskunskap och de delar som behandlar, eller bör behandla, homosexualitet.

5.3 Ämnet religionskunskap

Den grundläggande utgångspunkten för studierna i religionskunskap är människan.
 Det är hon som ska stå i centrum för religionsstudierna och etikdimensionen inom religionskunskapen anses idag särskilt viktig. Det är alltså inom religionskunskapen etik främst behandlas. Religionskunskapsämnet har syftet att ge kunskaper om olika uppfattningar i etiska frågor och ämnet ska bidra till en medveten etik baserad på en i samhället allmänt accepterad värdegrund. Denna värdegrund bör således vara densamma som beskrivs i skollag och läroplan och då dessa texter behandlar diskriminering mot bland andra människor med olika sexuell läggning bör detta ingå i undervisningen. I målkriterierna för religionskunskap A finner vi att eleven efter avslutad kurs ska ”kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grundläggande värden i samhället” och för att bli godkänd i ämnet krävs att eleven ”värderar några företeelser i samhället som befrämjar eller som strider mot dess värdegrund”.
 För att eleven ska kunna identifiera och dessutom värdera dessa företeelser krävs att undervisningen presenterar dessa grundläggande värden på något sätt. Här bör således också homosexualitet behandlas eller åtminstone beröras.

I läroplanens presentation av skolans värdegrund uttrycks de värden skolan ska gestalta och förmedla. Därefter kan man läsa: ”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” Låt oss stanna kvar vid denna formulering ett ögonblick.

Göran Linde, docent och universitetslektor vid Lärarhögskolan i Stockholm, lät fyra grupper av studenter (sammanlagt 105 studenter) göra en textkritisk granskning av värdegrunden. En majoritet av dessa reagerade negativt på denna textpassage. Motiveringarna till detta var av skiftande slag. Vissa menade att formuleringen är kränkande mot de elever som kommer från länder som inte förvaltar kristen tradition och västerländsk humanism. Meningen avslutas ju med en uppfordran att uppfostra till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande och denna uppfordran gäller oavsett vad man hävdar att dessa värden har för historisk grund. Eleverna tolkade textpassagen som ett försök att hävda upphovsrätten till det goda och att den därför är etnocentrisk, historiskt tveksam, inte särskilt välgrundad och dessutom kränkande mot alla de kulturer som hävdar samma värden. Kritik framfördes även gällande formuleringen ”kristen tradition och västerländsk humanism”, där man frågade sig om detta ”och” likställer de två begreppen eller syftar till att eleven ska fostras i värden grundade i två skilda traditioner. Begreppet ”humanism” är ju dessutom problematiskt då det dels kan uppfattas som något mänskligt (humant), dels som en livsåskådning som är en direkt motsats till kristendomen.
 Slutligen kritiserades texten då föreskriften om en icke-konfessionell skola inte bör kombineras med någonting som kan tolkas som en kristen skola.
 Detta kommenterar även Kennet Orlenius, men han menar att värden som rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande har sin rot i den kristna traditionen och västerländsk humanism och den angivna demokratiska grunden är alltså på så sätt insatt i ett kulturhistoriskt och livsåskådningssammanhang.


Vidare kan vi läsa i målkriterierna för Religionskunskap A att ”eleven reflekterar enskilt och i grupp över vad tolerans gentemot olika människors sätt att se på tillvaron innebär.” och ”eleven argumenterar för ett eget sätt att tolka livet med respekt för att andra har rätt till sin livstolkning.” Det finns alltså flera uppnåendemål som behandlar tolerans gentemot andra människor och att etikdimensionen inom religionskunskap är central har redan nämnts. Men frågan är hur eleverna tillåts arbeta med dessa frågor, om det råder en heteronormativ struktur de måste anpassa sig efter. I följande kapitel ska jag titta lite närmare på hur sådana strukturer kan se ut.

6. Queerteori och heteronormativitet


6.1 Queerteori


Jag har valt att i denna uppsats utgå från ett queerteoretiskt perspektiv när jag gör min undersökning av läroböckerna. Begreppet queer är väldigt vagt och själva idén med begreppet är just att det ska vara svårt att ringa in. Anledningen till detta är det är just de fasta normerna och strukturerna man vill frånsäga sig. Dessutom existerar det flera olika queerteorier. Queer är alltså ett samlingsnamn på olika kritiskt granskande perspektiv på sexualitet.


Fanny Amjörnsson skriver i Vad är queer att sexualitet enligt ett queerperspektiv kan förstås på flera sätt. Ibland kan den handla om identitet, som homosexuell eller bisexuell. Ibland handlar sexualiteten om handlingar, som kyssar, samlag och ibland ses sexualiteten som ett normsystem där lagar och attityder sätter ramarna för vad som är legitimt. Queerteoretikerna är dock inte intresserade av att bena ut vad som är vad, utan istället ligger fokus på att undersöka hur det som vi i samhället beskriver som sexualitet organiseras, regleras och upplevs.


Queerteorin har sin bakgrund i de tankar som började formuleras under 1960- och 70-talen bland europeiska akademiker. Dessa tankar influerade av strukturalismens tankar om att betydelse alltid skapas i relation till något annat. Beteckningen vuxen betyder ingenting i sig själv, enligt ett strukturalistiskt synsätt. Det är först genom att peka ut vad ett barn är den får betydelsen vi vanligen avser. Eftersom betydelsen alltid är beroende av skillnad, är den alltså också relativ till sin karaktär. Därför ställde man sig också misstänksam till påståenden om att våra identiteter delas av alla människor oavsett kultur och tid och därför även de föreställningar som råder om vad som är naturligt manligt och kvinnligt. Flera feminister påpekade också att de egenskaper som traditionellt brukar betraktas som kvinnliga, omsorgsfullhet, mjukhet och förfining, snarare beror på kulturella, ekonomiska och historiska omständigheter. Därför ifrågasattes även den naturliga uppdelningen mellan manligt och kvinnligt. Ändå görs ju detta, av de flesta människor idag. Enligt Michel Focault, en teoretiker som betytt mycket för queerteorin, är en följd av denna stora betydelse vi ger skillnad mellan människor att vi också har ett behov av att diagnostisera människor. När vi klassificerar människor med begrepp som ADHD, homosexuell eller hysterisk skapar vi identiteter för dessa människor och enligt Focault blir följden av dessa klassificeringar en maktkontroll som innebär att det accepterade beteendet är att följa normen. För en person som tidigare kanske endast betraktat sig som någon som hade sex med någon av samma kön blev följden att han/hon nu plötsligt fått en identitet – homosexuell. De homosexuella är en minoritet i samhället och det accepterande beteendet är att följa den normaliserade normen, härmed skapas ett dolt förtryck. Enligt Foucault är vi människor så rädda för att inte passa in, att samhällets normsystem införlivats i själva individen. Normalisering är därför ett viktigt begrepp inom queerteorin och att normalisering är kopplat till makt är en av queerteorins utgångspunkter.


Jag har valt att i min undersökning utgå från ett tema inom den queerteoretiska forskningen, heteronormativitet. Nedan följer en redogörelse av detta begrepp.

6.2 Heteronormativitet


Med heteronormativitet menar man det som bidrar till att ett visst heterosexuellt liv framstår som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva, det vill säga de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som något naturligt. Att använda begreppet heteronormativitet istället för heterosexualitet visar att det intressanta i undersökningen inte är människors sexuella handlingar, utan själva normsystemet.
 Främst är det då normer kring genus och sexualitet man intresserar sig för, och det är den normerande heterosexualiteten som problematiseras. Tidigare forskning kring sexualitet utgår från att den heterosexuella sexualiteten är given, men queerteoretikerna anser att den, liksom andra former av social organisering, är kulturellt, historiskt och socialt skapad. Man undersöker hur denna norm skapas, upprätthålls och fungerar.
 Ett exempel på hur heteronormativitet kan ta sig i uttryck är att insemination exkluderar ensamföräldrar. Detta visar ju att det är en familjebildningsmodell enligt ett heteronormativt mönster som premieras. Queerforskaren vill alltså problematisera heterosexualiteten som norm och undersöka varför heterosexualitet framstår som den mest önskvärda formen av samlevnad i vårt samhälle.
 Hur fungerar då heteronormativiteten? Enligt Ambjörnsson finns det några utgångspunkter för heteronormativitetens fortlevnad och de två mest grundläggande är för det första gränsdragningen mellan hetero- och homosexualitet, alltså det faktum att en kvinna förväntas att älska (med) en man, samt gränsdragningen mellan man och kvinna, eftersom vetskap om personens kön är nödvändig för att kunna fastställa huruvida någon är hetero- eller homosexuell.
 Heteronormativiteten verkar alltså genom att upprätthålla dessa gränser. I samma stund en man berättar på jobbet att det är hans pojkvän, inte flickvän, som följer med på semesterresan skapas en mängd förutfattade meningar om dem. Hur de lever, hur de klär sig, vad de tycker om för musik etc. Genast får arbetskamraten en ny identitet – homosexuell. Skulle han ha berättat att det var en flickvän som skulle med på resan hade det inte fått alls samma genomslagskraft hos de övriga att instinktivt försöka bestämma hela hans identitet. Detta för oss in på den andra utgångspunkten, nämligen hierarkin som finns mellan hetero- och homosexuella. Heterosexualiteten har en betydligt högre status och dessutom existerar det skillnader i lagstiftning då homosexuella i dagsläget inte har rätt att ingå äktenskap med varandra. I praktiken innebär denna ordning, enligt Tiina Rosenberg, att den dominerande gruppen skapar regler som minoriteten sedan måste anpassa sig efter. Utifrån dessa förutsättningar ska de sedan försöka hävda sig.
 Den hierarkiska uppdelningen synliggörs även i människors attityder och handlingar. Ett exempel på detta är det våld HBT-personer idag riskerar att råka ut för, på grund av avvikande sexualitet eller genus. Ambjörnsson berättar om den ofta mycket kränkande massmediala rapporteringen av politikern Tiina Rosenberg under hösten 2005, som fokuserade på dels att hon är kvinna och dels att hon är lesbisk. Varken hennes utseende eller hennes sexualitet stämde överens med den heterosexuella normen, och enligt Ambjörnsson blev hon därför extra hårt ansatt. Ambjörnsson menar att samma sorts utseendefixerade rapportering knappast drabbar heterosexuella män. Detta ger en tydlig bild av heteronormativiteten i Sverige.


Det är dessa utgångspunkter jag fokuserar på i min undersökning av läroböckerna. Jag kommer alltså, utöver att undersöka hur homosexualitet som begrepp behandlas i böckerna, även studera vilket förhållningssätt till heteronormativitet som uttrycks. Förutsätts det i texterna att män lever med kvinnor och att sexuella handlingar utförs mellan kvinna och man? Dessa frågor är centrala i min undersökning.

7. Resultat

7.1 Homosexualitet i läroboken


De flesta läroböckerna i min undersökning disponeras så att de stora världsreligionerna presenteras i varsitt kapitel medan etik och moral behandlas för sig, i ett eget avsnitt. Endast en av böckerna behandlar heterosexualitet och homosexualitet under enskilda rubriker. Under rubriken homosexualitet konstateras då att samhällets öppnare klimat kring sexuella frågor har ”medfört en mera tillåtande syn på homosexualitet – ”sexualitet inriktad på det egna könet”.
 Författaren menar att attraktionen mellan människor av samma kön inte är lika skambelagd som förr och att denna attitydförändring bygger på humanistiska värderingar. Samtidigt poängteras att det för många homosexuella inte känns så accepterande, att det finns en utbredd ”homofobi – rädsla för homosexualitet”
och att många därför döljer sin läggning. Någon diskussion om vad homofobi kan vara ett uttryck för förekommer inte alls, utan framställningen fokuserar snarare på att försöka förklara vad homosexualitet är.

I övriga läroböcker behandlas sexualiteten endast i relation till religion och när det handlar om homosexualitet nästan alltid i relation till kristendomen. Hos Börge Ring behandlas homosexualitet i avsnittet om kristendom, under rubriken Kyrkan och homosexualitet. Även här tas det öppnare klimatet kring sexualitet upp:

”Svenska kyrkan är den kyrka som tydligast öppnat sina portar för homosexuella. Många av dagens präster är homosexuella och lever i fasta relationer och homosexuella par välsignas i kyrkan, vilket också sker i vissa frikyrkor.”


Avsnittet berör även den intolerans som finns mot homosexuella av främst bibeltrogna kristna, och att homosexualitet är ”en brännande fråga i all världens religioner, allt från Rastafari-religionen till buddhismen.”
 Det förekommer dock ingen diskussion kring varför homosexualiteten är så kontroversiell.

Även i Relief A+B nämns homosexualitet endast i de texter som berör kristendom. Här konstateras homosexualitet vara ett ämne som på olika sätt splittrar kyrkan eller relationen människa – kyrka:


”Svenska kyrkan brottas också med flera allvarliga konflikter. Den svåraste stridsfrågan handlar om kvinnliga präster /…/

Detsamma gäller ett annat omdebatterat ämne inom kyrkan: frågan om homosexuella skall få rätt till kyrklig vigsel.”


”Synen på homosexualitet eller hur församlingarna skall förhålla sig till nya rörelser som Livets ord och Trosrörelsen är frågor som rivit upp djupa sår i vissa frikyrkosamfund.”


Man behandlar alltså inte alls vad homosexualitet är och det förekommer ingen diskussion kring varför detta är ett så omdebatterat ämne som splittrar människor inom kyrkan så.


I Din tro eller min behandlas homosexualitet varken under någon egen rubrik eller i avsnittet om kristendomen. Dock tas ämnet upp i en diskussion kring ordets makt och hets mot folkgrupp. Fallet som diskuteras är åtalet mot pingstpastor Åke Green som 2003 åtalades för hets mot folkgrupp när han predikat att homosexualitet är en cancersvulst på samhällskroppen. I denna text framstår inte homosexualitet som ett ”problem” utan ”problemet” är istället hur religionsfrihet och yttrandefrihet kolliderar med hets mot folkgrupp. Att Åke Greens uttalande var kränkande är enligt författaren odiskutabelt:

”Han (Åke Green, min anm.) hade predikat att homosexualitet är en sexuell perversion, en cancersvulst på samhällskroppen, att trohet i homosexuella förhållanden är föraktligt i Guds ögon, och mycket annat kränkande.” /…/


”Betyder detta att man kan få säga precis vad som helst i skydd av religionsfriheten? Är inte kränkande ord lika kränkande när de uttalas i en religiös omgivning som när de skrivs på ledarplats i en dagstidning?”


Din tro eller min tar även upp problematiken kring homosexualitet och religion.

”Ali älskar Antonio. Antonio älskar Hanna. Hanna älskar Yusuf. Yusuf älskar också Hanna men ska gifta sig med Alexandra. Alexandra, som ska gifta sig med Yusuf, älskar Andreas. Andreas älskar sin dator.”


Här handlar det om några ungdomar som har olika problem kring sexualitet och religion. Att Ali är homosexuell och muslim är ett av problemen som tas upp, just homosexualiteten är inget som värderas eller problematiseras i sig, utan endast i relation till att Ali är muslim och att detta är en av de krockar som kan uppstå i mötet religion – sexualitet.


Samtliga texter ovan har använt begreppet homosexualitet och har i olika grad diskuterat eller förklarat begreppet. Detta är förhållandevis konkreta exempel ur läroböckerna, som behandlar homosexualitet. Men som jag tidigare nämnt är homosexualitet en del i ett större sammanhang, och att enbart se hur läroböckerna behandlar begreppet homosexualitet ger inte hela sanningen om hur de faktiskt behandlar homosexualitet som en del i detta sammanhang. Därför ska jag nu studera om, och i så fall hur, läroböckerna upprätthåller ett heteronormativt förhållningssätt.

7.2 Heteronormativitet i läroboken

7.2.1 Äktenskap och familj


Ett sätt att upprätthålla heteronormativiteten i samhället är, som tidigare sagts, att behålla den hierarkiska ordningen mellan heterosexualitet och homosexualitet. Framstår heterosexualitet som norm blir oundvikligt homosexualiteten normavvikande och inrättas på en hierarkiskt lägre nivå. De religioner som behandlas i läroböckerna förespråkar oftast i allra högsta grad att om någon sexuell aktivitet ska förekomma ska denna ske mellan man och kvinna. Nu är det ju trots detta inte så att alla människor som anser sig tillhöra en religion lever exakt efter de förhållningsregler som uppstod i religionens begynnelse, utan många anser att religion bör kunna utvecklas i sitt sammanhang. Det finns givetvis ingen anledning att kritisera skapelseberättelsen ur ett heteronormativt perspektiv, utan syftet är snarare att studera hur läroböckerna framställer religionerna ur ett nutida perspektiv och om heteronormativiteten upprätthålls.

Att äktenskapet i många religioner anses vara en angelägenhet mellan man och kvinna är exempelvis ett faktum, men är det självklart att jag som läsare delar, eller bör dela, den synen?


”En kristen vigselakt besår av psalmsång, bön och bibelläsning och går i flertalet kristna samfund till på ungefär samma sätt. Församlingens präst eller pastor frågar bruden och brudgummen om de vill ta varandra till man respektive hustru.”


Så här beskriver Relief A+B hur ett bröllop i den kristna kyrkan går till. Det framgår tydligt att denna akt förutsätts ske mellan en man och en kvinna. Det finns inget i texten som antyder att ett bröllop skulle kunna ske mellan två personer av samma kön, utan detta är bokens beskrivning av ett bröllop. Så här ser det dock inte ut i alla böcker, Alm resonerar kring både äktenskapet och familjen utifrån ett något större perspektiv:

”Det heterosexuella äktenskapet har stort stöd i alla världsreligioner, och familjen ses som den självklara samlevnadsformen, nästan som en plikt. /…/


I Sverige har samlevnadsformerna förändrats en hel del under 1900-talet. Men trots det lever de flesta vuxna i en kärnfamilj av något slag – två vuxna med eller utan barn eller en vuxen med barn. Man blir lätt hemmablind. Många svenskar upplever nog kärnfamiljen som den ”normala” eller ”naturliga”. Möjligen har man på senare år börjat inse att en familj också kan bestå av två män eller två kvinnor, med eller utan barn.”


I Alms text framkommer en accepterande hållning till det som fortfarande dock anses avvikande. Ännu längre går kanske Din tro eller min som inte alls problematiserar den ”normavvikande” familjebilden utan nämner den som en naturlig del av människans viktiga händelser i livet:


”Det kan kännas viktigt att genom religiösa riter högtidlighålla viktiga tillfällen i livet som ett barns födelse, starten på ett äktenskap eller registrerat partnerskap, eller en anhörigs död.”


Äktenskapet är i de flesta religioner själva startskottet för familjebildning. Ja, familjebildningen anses som själva anledningen till att äktenskapet ingås – varför det blir extra kontroversiellt inte bara när homosexuella ingår äktenskap utan dessutom skaffar barn tillsammans. När det i läroböckerna handlar om familjebildning och olika frågor kring detta framkommer oftast en bild av mamma, pappa och barn.


”Mamma, pappa, flicka, pojke. Nog är de väl lyckliga, den symmetriska familjen. Eller? Är det rätt att använda fosterdiagnostik för att skapa den leende veckotidningslyckan?”


Texten ovan är hämtad ur Relief A+B och är en bildtext till en bild på en lycklig familj, bestående av den perfekta (?) konstellationen mamma, pappa, dotter och son. Detta förutsätts vara den ultimata familjen.


Att en kvinna som bär på ett barn har en man vid sin sida förutsätts dessutom hos Alm som ber eleven argumentera kring olika argument för en abort:


”Fundera också på vilka som är berörda av aborten och som därmed har rätt att komma med synpunkter. Kvinnan, naturligtvis. Men hur är det med mannen? Kvinnan och mannens föräldrar? Den läkare som ska utföra aborten?”


Är anledningen till en abort en oönskad graviditet torde det vara en man och en kvinna inblandade, det är svårt att argumentera mot. Men den berörda texten handlar framförallt om etiska diskussioner kring att abortera skadade foster och i dessa fall bör man kunna anta att det faktiskt inte nödvändigtvis måste finnas en pappa med i beslutet. Graviditeten kan ju ha skett med hjälp av insemination, och de som ska fatta beslutet kan ju då vara två kvinnor. Att en graviditet kan ske på detta sätt informeras eleverna om, men det verkar inte vara helt oproblematiskt:


”Det är idag ganska vanligt att lesbiska par skaffar barn genom insemination. Inte sällan är spermiedonatorn också homosexuell. Är det bra att homosexuella kvinnor och män skaffar barn på detta sätt? Vilka etiska argument talar för? Vilka emot? Vilka väger tyngst?”


Det förekommer i samma lärobok en allmän diskussion kring konstgjord befruktning:


”Är det rätt att genomföra konstgjord befruktning? Om ja: är det någon metod som är att föredra av moraliska skäl? Är det någon metod som måste avvisas av moraliska skäl?”


Frågan har alltså ställts tidigare, ändå anser författaren att det krävs en särskild diskussion kring homosexualitet och konstgjord befruktning. Dessutom ifrågasätts motiven till att homosexuella vill ha barn:


”Diskutera också tänkbara avsikter. Varför skaffar människor egentligen barn? Har homosexuella andra avsikter med det än heterosexuella? Vad tror ni?”


Ambitionen att låta eleverna diskutera frågor som rör äktenskap och abortfrågor förekommer även i Din tro eller min. Här är dock inte frågorna så precisa, och heterosexualitet och homosexualitet ställs inte heller mot varandra:


”Inom kristendomen finns olika åsikter i många frågor, t.ex. abort, dödsstraff, kvinnliga präster, sex, äktenskap osv. Välj en fråga som intresserar dig. Ta reda på några olika kristna ståndpunkter och hur dessa motiveras. Hur tänker du själv?”


7.2.2 Sexuella relationer


Äktenskap och familjebildning är som vi sett i flera av läroböckerna något som förutsätts, eller antas, ske mellan man och kvinna. Hur ser det då ut när det handlar om åtrå och sexuella relationer?


”Steg 7, rätt medvetenhet, innebär en noggrann självkontroll, så att man alltid är medveten om vad man gör. Ögat får inte vandra så att man plötsligt ser någon av motsatt kön och fylls av åtrå. I stället ska man hela tiden vara medveten om vart ögat är riktat, så att man snabbt kan titta bort för att undvika frestelser.”


På detta sätt beskriver Alm den sjunde av de buddhistiska moralreglerna. Förvisso existerar det inom buddhismen åsikter om att homosexualitet är förkastligt, men avsikten med denna text är att förklara hur man undviker åtrå, och är det självklart för mig som läsare att min åtrå endast väcks av det motsatta könet? I Relief A+B finns ett liknande förhållningssätt, i en text om slöjan i islam:

”Generellt sett ska kvinnan inte klä sig på ett så utmanande sätt att andra män än maken kan bli attraherade av henne.”


Man kan fråga sig om det är nödvändigt att skriva ut ”andra män” i texten. Spelar det någon roll om det är en kvinna eller en man som står för åtrån i detta fall?


Att sexuella relationer mellan människor av samma kön fortfarande är ett tabu på många områden finner vi också hos Alm i hur kärlek framställs på bild. Ett nygift heterosexuellt par avbildas kyssande i närbild
, medan bilden som hör till avsnittet om homosexualitet föreställer två män som vandrar på några klippor.
 Är de ett par? Det finns ingenting i bilden som avslöjar det, männen rör inte vid varandra, de tittar inte ens på varandra. Det enda som får mig som betraktare att tro att de är ett par är att bilden ligger i direkt anslutning till kapitlet om homosexualitet. Men varför låter inte Alm ett homosexuellt par kyssas på bild? Börge Ring är mer tillåtande och har i anslutning till en text om kyrkan och homosexualitet med en bild på två nygifta brudar som kysser varandra.


Som vi tidigare sett problematiseras inte homosexualiteten i ”Din tro eller min”, däremot problematiseras samhällets och religioners inställning till homosexualitet:


”Ta reda på mer om de kulturella och religiösa bakgrunderna till personerna som inleder kapitlet. /…/


Vad skulle egentligen kunna hända med Ali om han började leva öppet som homosexuell?”


Elevens uppgift består alltså i att undersöka vilken effekt homosexualiteten får i Alis religiösa och kulturella kontext. Hos Alm är elevfrågorna kring sexualitet annorlunda utformade:


”Alla blir vi kära ibland. De flesta i någon av det motsatta könet, en del i någon av samma kön. Är det ena lika naturligt och acceptabelt som det andra? Finns det någon moralisk skillnad?


Hur skulle du reagera om din kompis blev kär i någon av samma kön? Om du själv blev det? Enligt svensk lag gäller numera ungefär samma regler för heterosexuella och homosexuella par. Är det bra? Varför? Varför inte?


Vilka etiska argument talar för en positiv syn på homosexualitet? Vilka för en negativ syn? Vilka argument väger tyngst?”


Precis som kring frågorna kring homosexuella som väljer att skaffa barn ska eleven argumentera för och emot. Det förväntas således finnas etiska argument både för och emot homosexualitet, och eleven ska hitta dessa och väga dem mot varandra.

8. Diskussion


Som vi har sett tar alla läroböcker i undersökningen upp ämnet homosexualitet i varierande utsträckning. Utmärkande för majoriteten av de undersökta läroböckerna är att de behandlar homosexualitet som något normavvikande, där normen dessutom förväntas vara heterosexualitet. I Relief A+B är detta särskilt tydligt i beskrivning av hur ett bröllop går till och hur boken framställer den ideala familjen. Den familj som i läroboken framstår som ideal består ju inte endast av friska människor (texten ingår i kapitlet om fosterdiagnostik), utan märk väl, även av en mamma, en pappa, en flicka och en pojke. Förutom att föräldrarna är två heteropersoner, har de dessutom både en dotter och en son. Könsbalansen är orubbad. Denna bild ger inte endast tydliga signaler om vad som anses normalt, den lyfter dessutom fram vad som anses idealt. I den bilden finns det ingen plats för dem som faller utanför det heteronormativa.

Även hos Alm förväntas läsaren ha ett heteronormativt förhållningssätt till texten. Som vi såg i texten om den buddhistiska moralregeln om rätt medvetenhet antas åtrå endast uppstå i ett möte med en människa av motsatt kön. Även i texten om abort ovan anses det hos Alm självklart att det finns en man och en kvinna med i bilden. Att detta inte alltid är självklart diskuteras faktiskt, men i en annan del av boken som separat tar upp detta. Detta verkar nämligen inte helt oproblematiskt för Alm, då han anser att homosexualitet och adoption bör diskuteras. Eleven förväntas argumentera för eller emot inte bara rätten för homosexuella att skaffa barn, utan även om det är moraliskt rätt med homosexualitet alls. I sann argumentationsteknik bör eleven kunna formulera goda argument både för och emot sitt ämne och här framstår det som att det faktiskt finns goda argument både för och emot homosexualitet. Detta förhållningssätt gör att det också framstår som okej att vara emot homosexualitet. Vilka konsekvenser detta får för homosexuella diskuteras dock inte. Att godkänna en negativ inställning till homosexuella strider dessutom mot den värdegrund som presenteras i de styrdokument skolan måste följa.

Problemet, som jag ser det, hos Alm är alltså lärobokens förhållningssätt till homosexualitet. Varför ska eleven ta ställning till vad han/hon anser om homosexualitet. Däremot är det inom ämnet för religionskunskap viktigt att titta på de olika religionernas förhållningssätt till inte bara homosexualitet, utan sexualitet och könsroller allmänt. Din tro eller min ger eleven möjlighet att diskutera detta utan att själv behöva ”ta ställning”. Fokus i denna lärobok ligger just på att koppla religionernas synsätt till förändringar i samhället och diskutera dem utifrån ett religionsperspektiv. När homosexualitet problematiseras gör det också det, som vi sett, just i relation till religion. Att homosexualitet är en brännande och kontroversiell fråga inom islam är ett faktum, men frågan till eleven är vilka konsekvenser detta får för Ali om han skulle komma ut som homosexuell. Det finns ingenting i texten som antyder att eleven ska diskutera om homosexualitet är okej eller inte.

Som jag tidigare antytt är det inte försvarbart att förhålla sig negativt om homosexuella, eller ge eleven möjlighet att diskutera homosexuella hur ett rätt- eller fel-perspektiv. Men att göra som i Din tro eller min då, att så tydligt förhålla sig positivt till homosexualitet och dessutom fördöma all form av kränkning mot homosexuella, är det rätt? Det är ju faktiskt att ta ställning. Jo, efter att ha studerat styrdokumenten är det inte bara accepterat att göra det, det är författarens uppdrag. Att ens antyda något annat strider mot det mest grundläggande i läroplanen, nämligen att ingen människa får diskrimineras på grund av bl. a. sexuell läggning.

Alm har ett förhållningssätt till homosexualitet som påminner om den diskussion som förts inom svenska kyrkan, där man ställer hetero- och homosexualitet mot varandra och försöker hitta en lösning för dessa två samlevnadsformer att samexistera. Även Ring och Relief har ett heteronormativt perspektiv, vilket innebär att homosexuella människor kan uppleva en kränkning och ett utanförskap i läsandet av texterna. Din tro eller min är den lärobok som jag anser har lyckats bäst, och dessutom mycket bra, med sitt uppdrag att utforma en lärobok i religionskunskap. En lärobok som öppnar elevernas förmåga att diskutera och förhålla sig till religion och andra människor utan en av författaren skapad norm att förhålla sig till.

Betyder då resultatet av min undersökning att Alm, Ring och Relief inte följer sittuppdrag enligt styrdokumenten, eller att de rentav bryter mot skollagen? Nej, så är det nog inte. Jag vidhåller att dessa läroböcker inte är lämpliga i religionsundervisningen då de förstärker heteronormativiteten, men heteronormativitet i sig kan knappast ses som diskriminering i den form som skollagen förbjuder. Att det är ett brott att medvetet kränka och förtrycka homosexuella är självklart, och skulle detta förekomma i läroböckerna hade de brutit mot skollagen. Men riktigt så illa är det lyckligtvis inte. Det som uttrycks i läroböckerna är dock ett accepterande av en samhällsstruktur, som i sig inte är en medveten diskriminering men som ändå kan uppfattas som diskriminerande av vissa grupper i samhället. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur homosexualitet behandlas i kurslitteratur i religionskunskap för gymnasiet och jag hoppas att jag med denna undersökning kan bidra till att fler lärare öppnar ögonen för dessa strukturer. Då kanske fler elever kan få en människosyn som inte begränsas till ett heteronormativt perspektiv och kanske, kanske kan vi få ett öppnare och mer tolerant samhälle på sikt.
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