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Abstract 
The purpose of my thesis has been to investigate how the heterosexual norm is ex-

pressed in the educational materials on the subject of history in high school and how 

their content can be linked to the curricula. I have used seven educational materials 

from a variety of publishers with varying year of publication, however, the focus is on 

recent editions because I want to explore today's educational materials. Queer perspec-

tive is the theory that I have adopted, which will highlight the current heterosexual norm 

in the society. The method and approach I have been using is critical discourse analysis 

as an aim to look at the hidden message contained in the texts as much as in the printed 

matter. I have assumed the concepts of sexuality, marriage and love and illustrated these 

by examples from the textbooks. My analysis has come to the conclusion that there are 

a few themes that are commonly addressed in the textbooks and these are Sappho and 

her connection to lesbianism, homosexuality in the context of the second world war and 

the hippies who propagated free sex and love. However, the textbooks do not explain 

any of the previously mentioned themes in particular and there is a great lack of all 

LGBT history in the textbooks I have examined.  
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1 Inledning 
Enligt en antik myt var alla människor från början en sorts runda varelser med två huvuden, fyra ben och 
fyra armar. Könen var tre: man, kvinna och androgyn.1  
 

Att antikens Grekland var ett samhälle där man såg på sexualitet annorlunda än vad vi 

gör idag är allmänt känt. Efter att ha bläddrat i olika historieläromedel för högstadiet 

och insett att föregående påstående väldigt sällan nämns och även funnit att HBTQ-

historia är marginell eller obefintlig bestämde jag mig för att undersöka hur heteronor-

men influerar dagens läromedel i ämnet historia. Filosofer som Aristoteles och Platon 

nämns genomgående i läromedel medan Sapfo gömmer sig i bakgrunden. Hur ska icke-

heterosexuella/normativa elever känna tillhörighet i historien när deras historia är osyn-

lig? HBTQ-historia har såväl i läromedel som i forskningen blivit negligerad och bort-

glömd och därav anser jag denna undersökningen vara viktig. Då vårt samhälle influeras 

av heteronormen finner jag det intressant att se hur läromedel har tagit sig an detta och 

hur det i sin tur förhåller sig till läroplaner. Upprätthåller skolan normerna genom läro-

medel?  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min studie är att undersöka hur heteronormativa läromedel i historia för hög-

stadiet är genom att exemplifiera med olika historiska samhällen och personer samt se 

hur detta förhåller sig till rådande läroplaner.  

 

• Hur uttrycks heteronormen i läromedel för historia på högstadiet? 

• Lyfts någon form av HBTQ-historia upp i läromedlen och i så fall på vilket sätt?  

• Vad säger läroplanen om begreppet sexualitet anknutet till ämnet historia och 

hur förhåller sig detta till läromedlen?  

 

1.2 Avgränsningar  
Jag har valt att avgränsa min undersökning till sju olika läromedel och alla i så nya upp-

lagor som möjligt eftersom jag vill undersöka hur heteronormen influerar dagens läro-

medel och alltså inte dåtidens. Jag har även enbart använt mig av läromedel för högsta-

diet för att dels göra undersökningen mer utförlig och dels för att kunna jämföra med de 

styrdokument som används där då undersökningen hade blivit alldeles för stor om jag 

utökat den med exempelvis gymnasieläromedel.   

                                                
1 Norrhem 2015:13. 
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1.2 Material och metod 
Mina primärkällor för undersökningen består av läromedel i historia för högstadiet. Jag 

använder mig av upplagor från 2001, 2002, 2003, 2005, 2013 och 2014 eftersom jag vill 

undersöka hur det förhåller sig i de läromedel som används i skolan idag. Lgr 11 samt 

Lpo 94 är också primärkällor för min undersökning då de jämförs med läromedlen för 

att undersöka hur dessa samverkar. För att förhålla sig kritisk till källorna är frågor man 

kan ställa sig; i vilket syfte skrevs källan och i vilken social kontext skrevs den i?2 När 

det gäller läromedel är det viktigt att komma ihåg att de är påverkade av politiken i 

samhället eftersom de i regel följer de läro-, samt kursplaner som är bestämda av politi-

ker.3 Läromedel säger därmed väldigt mycket om det rådande samhällsklimatet och vad 

som anses vara viktigt i den tiden det skrevs. Jag gör en kvalitativ analys där jag tittar 

på och problematiserar hur heteronormen uttrycks i texterna. Jag studerar läroboken ur 

ett strukturellt perspektiv, vilket innebär att jag tittar på de strukturer som upprätthåller 

HBTQ-historia i läromedel.4 Jag utgår således från den hermeneutiska traditionen som 

handlar om att försöka begripa en del av vår verklighet.5 Min undersökning utgörs som 

nämnts ovan av en kvalitativ analys där kritisk diskursanalys används som tillväga-

gångssätt. En textanalys i läroböckerna görs alltså med fokus på textens implicita bety-

delse. Kritisk diskursanalys ämnar titta lika mycket på det som inte finns i texterna som 

på det som finns vilket är precis vad jag undersöker. Jag använder mig alltså av kritisk 

diskursanalys i analysen av läromedlen för att titta på de dolda budskap och betydelser 

som finns i texterna där vissa gruppers intressen i samhället tjänar mer än andra grup-

pers. Den kritiska diskursanalysen tittar på hur den samhälleliga makten upprätthålls 

genom olika diskurser. Finns det grupper och människor i samhället som är marginali-

serade eller frånvarande i läromedlen och finns det en norm för vad som är nor-

malt/avvikande är sådant som diskursanalysen fokuserar på vilket även är centralt i min 

undersökning.6 I den kritiska diskursanalysen menas det att diskursiva praktiker upp-

rätthåller maktförhållanden som är ojämlika mellan olika sociala grupper. Den kritiska 

diskursanalysen skiljer sig från diskursanalysen men har vissa likheter med den 

foucaultska inriktningen, som säger att makt är något som skapar subjekt och agenter, 

det vill säga är produktiv och inte något som tvångsmässigt utövas av någon. Fokus för 

                                                
2 Denscombe 2009:301-302. 
3 Ammert 2011:31. 
4 Ammert 2011:29-30. 
5 Dimenäs (red) 2007:228. 
6 Denscombe 2009:393-398. 
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den kritiska diskursanalysen ligger på både de diskursiva praktiker som skapar sociala 

relationer, maktrelationer och världsbilder och på den roll dessa diskursiva praktiker 

spelar i gynnandet av olika sociala gruppers intressen.7 Eftersom min undersökning tit-

tar på det som är dolt i texten skulle en kvantitativ undersökning inte vara lika effektiv 

då den troligtvis enbart skulle visa att HBTQ-historia i läromedel är negligerad.  För att 

kunna koda den data som jag använder mig av måste analysen fokuseras till särskilda 

händelser eller begrepp.8 De begrepp som jag använder mig av i analysen av läromedlen 

är äktenskap, kärlek och sexualitet. Det är dessa begrepp som ska granskas enligt kri-

tisk diskursanalys där jag tittar på om HBTQ-historia finns med eller är frånvarande och 

på vilket sätt den i så fall framställs.  

 
1.3 Teoretiska perspektiv 
Genom queerteori ämnar jag förklara varför heteronormen är den rådande i samhället 

såväl som i läromedel. Våra normer i samhället är hela tiden föränderliga och genom 

historia kan man på många sätt belysa detta, likadant ter det sig med heteronormen. Om 

det finns något som anses vara normalt finns då också en motsats, som anses avvikande. 

Hur uppstår de normer vi lever efter och hur upprätthåller samhället sedan dessa? Be-

greppet heterosexuell uppkom för ungefär hundra år sedan och då innebar det personer 

som låg med någon av motsatt kön där syftet enbart var njutning och inte barnalstring. 

Detta var, enligt läkare, en perversion som skulle motas bort eller botas. Vid ungefär 

samma tidpunkt uppkommer begreppet homosexualitet (som tidigare gått under begrep-

pet sodomi, vilket då inte var en identitet utan snarare ett beteende) som också var en 

form av pervers böjelse. Heterosexualiteten får under 1900-talet genomslag och blir så 

småningom den givna levnadsformen medan homosexualiteten fortsätts ses som ett ont. 

Heterosexualitet växer fram som ett sunt ideal som borgarklassen står för. När hetero-

sexualiteten ses som en självklarhet blir homosexualiteten en motpol vilken betraktas 

som mer avvikande än tidigare. 9 Queerteorier analyserar olika maktordningar vilket 

också är det jag kommer att undersöka i läromedlen. Istället för att ha den marginali-

serade gruppen i fokus, i detta fall HBTQ-personer, har queerteorier valt att utgå från 

den normativa gruppen.10 Samtidigt som HBTQ-personer blir exkluderade ur normen 

blir de också inkluderade men på ett sätt som snarare säger att; ni får vara med men ni 

                                                
7 Winther Jorgensen 2000:66-69. 
8 Denscombe 2009:376. 
9 Ambjörnsson 2006:51-55. 
10 Berg & Wickman 2010:34. 
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får inte synas eller höras. Tiina Rosenberg exemplifierar detta med filmen Fucking 

Åmål där två unga tjejer blir förälskade i varandra men filmkritiker har sett det lesbiska 

filmtemat som en sekundär betydelse.11 Mottagandet av Fucking Åmål blir alltså att den 

lesbiska kärleken osynliggörs och teman som uppväxt samt kärlek blir istället centralt 

för filmen.12 I studiet av de läromedel jag analyserar är detta också återkommande, 

osynligheten av icke-heteronormativa relationer. Ett annat exempel på osynliggörande 

som Ingeborg Svensson tar upp i Släkten följa släktens gång (2005), är begravningsritu-

aler där bi- och homosexuella män under aidsepidemin blev uteslutna från sina pojk-

vänners begravningar. Detta handlande inte bara om att föräldrarna till den avlidne so-

nen inte kunde acceptera att denne varit bi- eller homosexuell utan det säger också något 

om vilken syn hela samhället hade på samkönade relationer. Om man vänder på det och 

tänker sig att den ena partnern i ett heterosexuellt förhållande avlidit i någon sjukdom 

skulle det vara högst ovanligt om inte dennes partner fått närvara vid begravningen.13  

Män och kvinnor har sedan lång tid tillbaka setts som motpoler till varandra. Under 

antiken var denna syn dock annorlunda då man såg på kvinnan som en sämre modell av 

mannen istället. Detta kallas för ”enkönsmodellen”, kvinnor var helt enkelt ut-och-

invända män där äggstockarna var invärtes testiklar och vaginan en inåtvänd penis.14 

Detta synsätt måhända ha varit en av många orsaker till att deras syn på sexualitet såg 

annorlunda ut än vår syn gör idag men det är inget som det finns belägg för. Enkönsmo-

dellen går ut på att försöka se likheterna mellan män och kvinnor. Under 1800-talet vill 

man istället hitta så mycket som möjligt som skiljer män och kvinnor åt, här uppstår då 

det binära tvåkönssystemet där de enda tänkbara kategorierna är man och kvinna, vilket 

även idag ofta tas för givet.15 Det biologiska könet har på senare tid ifrågasatts där Anne 

Fausto-Sterling har observerat intersexuella, det vill säga människor som har könskört-

lar och genitalier från båda könen. Oftast har detta ”normaliserats” vid tidig ålder ef-

tersom de inte passar in i någon av de två kategorier i den binära tvåkönsmodellen. 

Queerteorin ifrågasätter om det inte istället är ordningen som kommer först och sedan 

placeras människor utifrån den.16 

 

                                                
11 Ambjörnsson 2006:70-71. 
12 Ambjörnsson 2006:72. 
13 Ambjörnsson 2006: 73-74. 
14 Dirke 2006:23-25. 
15 Larsson 2006:111-116. 
16 Lennerhed (red.) 2006:215-216. 
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1.4 Tidigare forskning  
Någon forskning där just heteronormen undersökts i läromedel för ämnet historia har 

jag inte hittat. Den närmsta forskningen som jag har hittat som knyter an till min studie 

är en pilotstudie om hur sexualitet gestaltas i läromedel på gymnasiet i ämnet religions-

kunskap. Den problematiserar heteronormen genom ett queerperspektiv och kommer 

även fram till att läromedlen i undersökningen är heteronormativa.17 En annan studie 

som liknar min har tittat på hur kärlek gestaltas i läromedel för ämnet svenska i ett que-

erperspektiv. Denna kommer fram till att läromedlen inte motsvarar det som Lgr 11 

förespråkar gällande synen på sexualitet samt att de läromedel som undersökts alla är 

bristfälliga gällande gestaltning av bisexuella och transpersoner.18 Flera studier som 

tittat på hur sexualitet gestaltas i läromedel ur ett queerperspektiv har tittat på detta i 

ämnet biologi. En av dessa studier, de andra visade även liknande resultat, har kommit 

fram till att nästan alla läromedel som använts i undersökningen är diskriminerande i 

förhållande till skolans värdegrund då alla är heteronormativa och det framkommer 

även att manlig homosexualitet får större plats än kvinnlig homosexualitet.19 Den forsk-

ning som jag ovan lyft som relateras till läromedelsanalyser ur ett queerperspektiv visar 

alltså att alla läromedel som undersökts utgår ifrån ett heteronormativt perspektiv. Jag 

har tittat på forskning i området läromedelsanalyser för att få en uppfattning om vilket 

inflytande läromedel har i dagens undervisning. Niklas Ammert skriver i antologin Att 

spegla världen (2011) att även om lärare använder sig av annat material än läroboken 

står den ändå i fokus i undervisningen och har format föreställningar hos både elever 

och lärare om vilken kunskap som är viktig.20 Annan forskning som är relevant för min 

undersökning är den som belyser heteronormens marginalisering i samhället på olika 

sätt. Svante Norrhem, Jens Rydström och Hanna Markusson Winkvist har i boken Un-

dantagsmänniskor – En svensk HBTQ-historia med utblickar i världen (2015) kartlagt 

mycket av den HBTQ-historia som fallit bort i vår historia. Denna bok vägleder på 

många sätt min undersökning då den ämnar lyfta fram samhällen och personer som av-

vikit från normen genom könsöverskridande beteende eller genom sin sexuella lägg-

ning. Boken Från Sapfo till Cyborg (2006) tar upp föreställningar om sexualitet och kön 

från antiken till nutid vilket är av betydelse för min undersökning och exempel på 

forskning som gjorts inom området sexualitet och kön. Michel Foucault har i tre band 

                                                
17 Sundström 2014. 
18 Torsmats 2013. 
19 Berndtson 2011. 
20 Ammert 2011:26. 
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skrivit om Sexualitetens historia, [1984] vilket är bland den första forskning i området 

sexualitet som gjorts. Jag har använt mig av band två i denna serie som behandlar den 

grekiska senantikens föreställningar om sexualitet. Robert Aldrich (red.) tar upp hur 

samkönade relationer genom historien har sett ut i olika tider i boken Gay – En världs-

historia (2007) och den är på många sätt samstämmig med Undantagsmänniskor (2015) 

även om de skiljer sig en del då den senare dels är fokuserad på HBTQ-historia och 

alltså inte bara samkönade relationer och dels innehåller mycket svensk HBTQ-historia. 

Från Sapfo till Cyborg (2006) skiljer sig från Norrhems och Aldrich forskning på så vis 

att den är mer inriktad på feminism och föreställningar om vad som är manligt respek-

tive kvinnligt. Gemensamt för den forskning jag har tittat på är att den beskriver antiken 

som en period där samkönad kärlek var vanligt medan under medeltiden leder kristen-

domens inflytande till att heterosexuella förhållanden blir normen i samhället. Under 

den tidigmoderna tiden lyfts återigen många antika ideal fram men heterosexuella relat-

ioner förblir fortfarande normen även om det finns många exempel på personer som haft 

samkönade relationer under tidseran. Under 1800-talet myntas begreppet homosexuali-

tet och det blir vanligare att vara öppen med sin sexuella läggning, speciellt för vissa 

personer och på vissa platser men ett förtryck fortgår och under början 1900-talet blir 

det på många sätt hårdare för HBTQ-personer då det ses som en absolut motpol till 

heterosexuella förhållanden, vilka står för det normala. Under 1970-talet uppkommer en 

period av öppenhet för olika sexuella läggningar som mer eller mindre fortgår fram tills 

aidsepidemin inträffar då HBTQ-personer återigen begränsas. 

 
2 En bakgrund i HBTQ-historia 
Finns det inga exempel på historiska personer som varit homo-, bi, trans eller queersex-

uella? Detta är en mycket relevant fråga att ställa sig då det i mångt och mycket tycks 

vara en allmän uppfattning eftersom det finns en total avsaknad av denna historia. Sva-

ret är att det finns många exempel från i princip alla tidsåldrar på både personer som 

ansetts tillhöra en annan sexualitet än den heteronormativa och på hur samhället såg på 

detta. Den stora frågan är bara, varför har denna historia exkluderats i läromedel för 

historia? Svårigheterna med att lyfta fram personer i historien som homo-, bi, trans eller 

queersexuella kan ha att göra med att begreppet homosexualitet inte myntades förrän 

slutet av 1800-talet. Det man kan resonera om är huruvida dessa historiska personer 

hade varit homo-, bi-, trans-, eller queersexuella i det rådande samhället. Vi kan heller 

inte med säkerhet veta vilken sexuell läggning olika historiska personer verkligen haft 
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då rykten florerat kring många av de historiska personerna.21 Enligt min personliga åsikt 

är det ändå värt att lyfta fram personer som samhället misstänkt har haft en annan sex-

ualitet än den heterosexuella med tanke på att det ändå säger någonting om hur sam-

hället såg på dessa personer och hur man förväntades att vara som man respektive 

kvinna. Vad som är än mer intressant och relevant är hur olika samhällen har sett på 

sexualitet och hur detta hela tiden har varit föränderligt.  

Redan 7000 år f.v.t har man hittat gravplatser där man inte kunnat bestämma vilket 

kön människorna har haft eftersom de varken haft manliga eller kvinnliga attribut. Detta 

har tolkats som att dessa personer varit någon form av shamaner vilket då innebär att de 

förmodligen varit fria från både könsbestämning och bestämd sexualitet. Det samhälle 

som man kanske oftast har hört talats om när man pratar om homosexualitet är antikens 

Grekland. Där var samkönade relationer mellan män vanliga, det fanns dock en hierarki 

där den äldre mannen skulle vara den aktiva parten. Det var även viktigt att relationen 

mellan två män också skulle bygga på en fostran med intellektuella och moraliska in-

slag. Även kvinnlig homosexuell kärlek skulle man kunna säga har sitt ursprung från 

det antika Grekland och då i form av dikter där detta uttrycktes, skrivna av Sapfo.22 

Hennes dikter om Afrodite har bland annat blivit tolkade på detta vis: ”[i] Afrodites 

tecken var Sapfo och hennes väninnor uppenbarligen fria att älska varandra, att uttrycka 

sig bortom patriarkatets värdeskalor och att göra det med bevarad respekt från det om-

givande samhället”.23 Denna tolkning indikerar på att det samhälle som Sapfos dikter 

beskriver inte uteslutande var homonormativt. 

Ett exempel som förmodligen är mer okänt även om det utspelar sig geografiskt när-

mare vårt eget land härrör från vikingatiden. Under vikingatiden kunde man uttrycka 

nedsättande ord till en annan person, så kallat nid vilket kunde göras om en man som 

intog den passiva rollen under ett samlag med en annan man medan den aktiva parten 

inte verkar ha behövt utstå något nid.24 Denna information poängterar alltså att om du 

var aktiv under samlag med en annan man var detta inget som ansågs förkastligt och 

därmed ansågs homosexualiteten inte vara helt och hållet oacceptabel i dessa samhällen. 

Det genomgående man kan utläsa från både antiken och medeltiden där samkönade re-

lationer ansetts acceptabla är att det viktigaste i samkönade relationer var att vara aktiv 

                                                
21 Norrhem 2015:22.  
22 Norrhem 2015:14. 
23 Sapfo, Dikter och fragment. Tolkning från grekiskan, inledning och kommentar, Va-
silis Papageorgiou och Magnus William-Olsson, Stockholm 1999, s.11	
24 Norrhem 2015:46-47. 
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under samlaget för att anses som den manliga parten. Ett ytterligare exempel som även 

detta tar sig utgångspunkt i ett samhälle präglat av machokultur är samurajerna i det 

klassiska Japan. Enligt en sägen var det en munk som först införde homosexualiteten i 

Japan varav han ansåg att munkar skulle leva i både kärleksfulla och erotiska förhållan-

den med sina noviser. Detta påverkade även samurajernas kultur och kom att kallas 

nanshoku och syftar då på kärleken mellan män. Även här som i många andra fall 

byggde förhållandet på en under-, och överordning där Samurajen skulle undervisa och 

beskydda samt visa sin åtrå och kärlek för sin lärling och denne skulle visa sin lojalitet, 

respekt och trohet tillbaks.25 Den bilden vi får av samurajer i populärkulturen är i mångt 

och mycket att det just är en machokultur som då undermedvetet kan tänkas vara präglat 

av enbart heteroförhållanden.  

Vi har även ett flertal exempel bland svenska kungligheter där olika rykten florerat. 

En av dessa kungligheter är Gustav III där ett antal olika händelser har indikerat på ho-

mosexualitet. Ett sådant rykte ska ha varit att kungen legat naken i sängen och bjudit in 

sin livläkare Skragge.26 Det finns även en satirbild som illustrerar hur Gustav III får 

hjälp av sin hovstallmästare Adolf Fredrik Munck under samlag med Sofia Magdalena 

vilken användes som politiskt propaganda mot kungen. Det som kan utläsas av dessa 

rykten oavsett om de är sanna eller inte är att de just användes i politisk anda. 27 Drott-

ning Kristina är också en kunglighet där rykten funnits om vilken sexuell läggning hon 

hade, men också om hon verkligen var en kvinna då hon även tycktes ha typiskt man-

liga egenskaper. Kristina uppfostrades som en pojke därför att förhoppningarna på hen-

nes ankomst var att hon just skulle vara en pojke, och när så inte var fallet fick hon upp-

fostras till att bli den monark som landet behövde. Dels klädde hon sig enligt mångas 

tycke maskulint och dels gifte hon sig aldrig, vilka har kommit att bli två stora anled-

ningar till varför hennes kön blivit ifrågasatt. Dessutom hade hon starka vänskapsband 

till sin hovdam, Ebba Sparre, som hon även delade säng med. I den tidsandan som fanns 

under Kristinas tid var det inte helt ovanligt att ha just en sängkamrat, då utan sexuell 

anknytning. Dock fanns det rykten om att Kristina ändå ska ha haft ett sexuellt förhål-

lande med Ebba Sparre, vilket kan ha sin utgångspunkt i att Kristinas beteende i mångt 

och mycket var just könsöverskridande och typiskt manligt.28 Det man kan utläsa av 

detta specifika fall är att hur man uppfostras kan påverka hur man uppfattas av sam-

                                                
25 Norrhem 2015:105-107. 
26 Norrhem 2015:103. 
27 Norrhem 2015:104.  
28 Norrhem 2015:89-90. 
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hället och vilka egenskaper man också får vilket pekar på att könstillhörighet skulle 

kunna vara socialt konstruerat. 

Hittills har fokus mestadels varit på hur homosexualitet funnits i historien men det 

finns naturligtvis även exempel på män som klätt ut sig till kvinnor och vice versa, en 

form av tidig transsexualitet. Ett exempel på en man som klätt sig i kvinnokläder under 

tidigt 1800-tal är mästertjuven Lars Molin, mera känd under sitt alter ego Lasse-Maja. 

Han spelade fästmö till en av sina manliga vänner med vilken han även sägs ska ha de-

lat säng med. Han dömdes aldrig för just detta utan istället för sina stölder och bedräge-

rier. Det hade med största sannolikhet att göra med att domstolen inte trodde att det 

hade funnits någon sexuell relation mellan de båda männen.29 I denna tidiga utsaga om 

en person som eventuellt varit både transsexuell och bisexuell var inte detta något som 

samhället straffade då det inte ansågs vara sannolikt eftersom dessa begrepp inte var 

myntade ännu. Under 1900-talet har klimatet varit oerhört mycket hårdare för transper-

soner, då de är utsatta för den mest hänsynslösa förföljelsen i samhället. Pridefesten som 

i mångt och mycket har fokuserat på homosexuella är en glad fest numera medan the 

Transgender Day of Remembrance, som är transpersoners internationella dag, delvis 

innebär att en aktivist läser namnen på de hundratals transpersoner som mördats under 

året.30 Detta säger oerhört mycket om hur samhället ser på transpersoner och när dessu-

tom läromedel i historia, där ungdomar tillgodogör sig mycket fakta, valt att helt negli-

gera denna historia bidrar det rimligtvis till stora kunskapsluckor som senare kan få 

stora följder i samhället.   

I Sexualitetens historia band 2 söker Foucault svar på frågan om hur det sexuella be-

teendet blivit en moralisk ståndpunkt, genom senantikens filosofi. Foucault undersöker 

tidseran från den klassiska grekiska filosofin till uppkomsten av den kristna läran och då 

med fokus på regelsamlingen av ”köttet”.31 Under senantiken fanns det inget samlings-

begrepp för ”sexualiteten”, dock fanns det flera olika ord som kan härledas till detta 

begrepp. En förklaring till varför olika sexuella beteenden inte kritiserades lika hårt un-

der senantiken kan vara att det inte fanns någon medicinsk eller kyrklig institution som 

bestämde vad som var rätt och fel, dock har det ändå funnits filosofer, tänkare, moralis-

ter och läkare från denna tids era som bekymrat sig för denna sortens frågor.32 Även om 

                                                
29 Norrhem 2015:93. 
30 Norrhem 2015:168. 
31 Foucault [1984]:25-32. 
32 Foucault [1984]:34. 
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det antika samhället såg annorlunda på sexualitet verkar det ändå ha funnits regler och 

bestämmelser kring detta, vilket tycks vara genomgående i alla samhällen. 

Man kan dock se en markant förändring under 1000-talet då kristna ideal sprids och 

kyrkan börjar bli den institution som följs. Här förändras synen kring kärlek, sexualitet 

samt familjebildning. Den enda acceptabla samlivsformen blir nu den mellan en man 

och en kvinna. Samkönad sexualitet blev motarbetad av kyrkan och redan under 600-

talet kunde man bli straffad för detta om det avslöjades. Det rekommenderade straffet 

för samkönad sexualitet var avrättning genom att den straffade brändes på bål.33 I och 

med kristendomens framfart kan vi alltså tyda en starkare anknytning till idén om att 

kärlek och sex enbart skulle finnas mellan en man och en kvinna.  

Åsa Bergenheim skriver i Från Sapfo till Cyborg – Idéer om kön och sexualitet i 

historien om det engagemang som börjar ta fart under 1960-talet, i samband med kalla 

krigets framfart, i Sverige och världen. Då var fokus på att göra människan fri från för-

tryck och en kritisk syn riktades mot samhället och man ville hitta andra alternativ till 

kapitalismen, kärnfamiljen, våldet och den borgerliga sexualmoralen. Frigörelseorgani-

sationer för homosexuella blev mer radikala och fler bildades och olika samlevnadsfor-

mer erkändes som acceptabla. En stor händelse som också var startskottet för Pridepa-

raden var Stonewallrevolten. En klubb för transpersoner och homosexuella i New York, 

Greenwich Village, hette Stonewall Inn. Där utförde polisen en razzia i slutet av juni 

1969 varvid gästerna gjorde motstånd, vilket ledde till kravaller som pågick under flera 

dagar. Gay and Lesbian Pride ägde rum två år, på dagen, efter denna händelse i New 

York med ungefär 2000 medverkande. Samma år som denna första Prideparad anordna-

des demonstrerade även homosexuella i Storbritannien och två år därefter blev det även 

en Prideparad i London.34  

 

2.1 Läromedlens verkan och påverkan  
Läroboken kan på många sätt ses som ett maktmedel där den kunskapen som makten 

ämnar att sprida får ta plats medan alternativa synsätt inte får göra det. Med makt syftar 

jag nu på den politiska makt som finns i ett land men även på den makt som tar sig i 

uttryck i kulturella och sociala termer. Vissa synsätt får företräde medan andra döljs och 

osynliggörs, i min undersökning andra synsätt än heteronormativa relationer.35 Eftersom 

                                                
33 Norrhem 2015:57-58. 
34 Bergenheim 2006:180-182. 
35 Karlsson 2011:47-48. 
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läromedel är påverkade av samhället och inte bara av läroboksförfattare är det även i 

samhället som förändringarna måste göras. 

För att säga något om hur läromedel kan påverka elevers historiemedvetande har jag 

genom Niklas Ammerts studie av historiemedvetande tagit del av hur läromedel på 

många sätt kan vara en av fler grunder till elevers kunskaper om, förståelse för och tolk-

ning av historia i både ett kort och långt perspektiv. Därmed är läromedel en del i en 

socialisationsprocess där elevers historiemedvetande skapas, det vill säga deras syn på 

hur dåtid, nutid och framtid hänger ihop. Eftersom, som jag nämnt ovan, läromedel är 

påverkade av politiken är de också ett resultat av vår historiekultur snarare än av det 

som historievetenskapen kommit fram till.36 Med anknytning till min undersökning är 

det intressant att se vad den historiekultur som vi har innehåller och därmed också ute-

sluter.  

 

3 Granskning och analys av läromedlen 
Nedan redogör jag för min analys av de läromedel som min undersökning utgörs av där 

jag genom kritisk diskursanalys granskar läromedlen. Jag har som nämns ovan valt att 

analysera texten utifrån begreppen kärlek, äktenskap och sexualitet för att se hur 

heteronormen tar sig uttryck i läromedlen. Det kan förekomma händelser i undersök-

ningen som är relaterade till kärlek, äktenskap eller sexualitet indirekt som exempelvis 

aids. Antiken är den tidsepok som fått mest utrymme i min undersökning eftersom det 

där funnits mest material att analysera, vilket för att förtydliga inte är ett val som jag 

själv gjort. Förutom de begrepp jag analyserar i läromedlen tar jag även upp exempel 

från läromedlen där personer som antingen förespråkat samkönade relationer eller på 

något sätt uppvisat ett könsöverskridande beteende finns med. 

 

3.1 Prio Historia Stadiebok 
Läroboken är tänkt som en allomfattande historiebok för årskurs sju, åtta och nio där 

kapitlet ”samlare, jägare och bönder” är först ut och kapitlet ”en enad värld?” avslutar 

boken. Detta är en ny lärobok som utkom 2014, vilket är efter att den nya läroplanen 

utkom, och bör således också överensstämma med den. Läroboken börjar i antikens 

Grekland där demokrati, filosofer och stadsstater bland annat står i fokus. Under under-

rubriken ’Kvinnorna’ står det beskrivet hur det går till när de blir bortgifta och hur äkt-

enskapet kunde se ut mellan man och kvinna. I det följande står det också om att anti-

                                                
36 Ammert 2009:295-297. 
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kens Grekland var ett manssamhälle, men utan att lyfta fram något om de sexuella relat-

ioner som var vanligen förekommande mellan män, eller pederasti som det också blivit 

kallat då det ofta rörde sig om en äldre man som tog en yngre man som lärling.37 De 

sexuella relationer som funnits mellan män under antiken är alltså helt försummade i 

denna lärobok då det inte nämns något alls om detta.  

 Vidare tar boken upp det arv vi fått med oss från grekerna och nämner då filosofer, 

vetenskapsmän, drama och slutligen demokratin. Synen på sexualitet räknas således inte 

som kulturarv. Det står även om viktiga personer under antiken som haft stor inverkan 

på vår tid och då nämns Sokrates, Platon och Aristoteles bland annat.38 Var är Sapfo och 

varför är inte hennes tankar viktiga för vår tid? Detta kan ha att göra med att hon dels är 

kvinna och dels att hennes dikter är tolkade att handla om homosexuell kärlek mellan 

kvinnor. Under antiken ansågs Sapfo vara en mycket omtyckt poet trots att hon var 

kvinna och hennes dikter kopplades samman med hennes olika kärleksförhållanden med 

både män och kvinnor.39 

Längre fram i läroboken nämns ordet homosexuell och då i anknytning till andra 

världskriget.   

 
Men det var inte bara judar som Tyskland behövde renas ifrån enligt nazismen. Även romer, socialister 

och homosexuella förföljdes.40   

 

Utan vidare förklaring till varför homosexuella förföljdes av nazister står detta citat 

skrivet. Vad som i anknytning till detta kunde ha uppmärksammats i läroboken är att 

den tyske nazistledaren Ernst Röhm i princip var öppet homosexuell.41 Att skriva in en 

sån del av historien skulle troligtvis väcka stor uppmärksamhet hos elever, då det kan 

kännas paradoxalt att homosexuella förföljdes av nazister samtidigt som en nazistledare 

själv är mer eller mindre öppet homosexuell. Är det legitimt för vissa men inte andra att 

ha annan sexualitet än den som normen uppmanar till?  

På 1970-talet står det om hippie-kulturen som uppkom som en motkultur till allt 

våld. Det står att ’kärlek utan gräns’ var något som hippies förespråkade, vilket inte för-

klaras tydligare.42  

                                                
37 Almgren 2014:62-63. 
38 Almgren 2014:73-74.	
39 Norrhem 2015:14. 
40 Almgren 2014:424. 
41 Norrhem 2015:23.  
42 Almgren 2014:470. 
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Dessa hippies predikade ”kärlek utan gräns” – att man skulle ge varandra blommor i stället för att fälla 

bomber.43  

 

Texten fortsätter att förklara hippiekulturen och skriver att icke våld och fri sex var 

andra inslag utan att tydliggöra eller förklara vad som menas med detta.44 Hippiekul-

turen beskrivs även stereotypt eftersom kärlek utan gräns är inom citationstecken, vilket 

kan tolkas som att hippiekulturen var en flummig kultur vilken inte blir tagen på allvar.  

Ordet heterosexuell uppkommer första och enda gången i denna lärobok, i samband 

med nya politiska partier, när Sverigedemokraternas politik står beskrivet: 

 
Den heterosexuella kärnfamiljen, äldrevård och välfärdspolitik är också viktiga frågor samt strängare 

straff för kriminella för att skydda samhällets medborgare.45 

 
Boken tar inte upp något om vad den heterosexuella kärnfamiljen innebär eller på vilket 

sätt detta är problematiskt i vårt samhälle. Man kan kort och gott säga att läroboken 

slänger sig med olika begrepp utan att vidare förklara dem, vilket kan ge upphov till 

många frågetecken hos elever. 

 

3.2 Utkik Historia 
Läroboken är från 2013 och är alltså precis som ovan nämnda bok utgiven efter att Lgr 

11 fastställdes. Den är också en allomfattande lärobok som är tänkt att gå igenom all 

historia på högstadiet vilket innebär att den börjar med kapitlet ’antiken’ och avslutas 

med kapitlet ’mot en enad värld?’. I antikens Grekland benämns Sapfo och hennes an-

knytning till lesbisk kärlek: 
 

En annan känd författare var poeten Sapfo som levde ungefär ett hundra år senare på ön Lesbos. Hennes 

kärleksdikter ar troligen riktade till andra kvinnor – Sapfos liv och hennes dikter har senare gett upphov 

till uttrycket lesbisk kärlek.46 

 

Även om det enbart nämns förbigående så finns det med i denna lärobok vilket visar på 

en synlighet av samkönad kärlek under antikens Grekland.  

                                                
43 Almgren 2014:470. 
44 Almgren 2014:470. 
45 Almgren 2014:472.	
46 Nilsson 2013:33. 
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Vidare står det om Japans samurajer under slutet av 1800-talet och då benämns det 

att dessa tillhörde adeln, vilka var en krigarklass med rätten att bära vapen vilket ingen 

annan i landet hade. Det står även om hur Japan förändras och att det är en grupp samu-

rajer som styr landet efter de tvingat shogunen att avgå.47 Läroboken har valt att gestalta 

samurajer som krigare med mycket makt vilket också är den generella bild som finns 

om dem. För att bryta normer och skriva in en annan historia hade det kunnat finnas 

information om de sexuella samt kärleksfulla relationer som var vanligt förekommande 

bland samurajer.48 

I kapitlet som handlar om andra världskriget nämns homosexuella som en av de 

grupper som blev utsatta för nazismen under andra världskriget. Det står dock inget mer 

om varför eller vad som hände med dem utan de nämns enbart i samband med andra 

grupper som blev utsatta.  

Längre fram i läroboken står det om rörelser och organisationer som startades efter 

Vietnamkriget och då nämns ungdomsrörelsen som delvis innefattade flower-

powerrörelsen och att den gemensamma nämnaren för dessa var just kärlek. Ingen vi-

dare beskrivning av hur samhället såg ut gällande kärlek och sex under 70-talet finns 

med i boken.  

 

3.3 Gleerups Historia Punkt SO 
Denna lärobok är precis som den ovan nämnda läroboken en allomfattande historiebok 

för högstadiet. Läroboken är relativt ny, den utkom 2001 dock är detta innan Lgr 11 

stadgades vilket betyder att den troligtvis inte överensstämmer med den rådande läro-

planen. I kapitlet om ’antikens Grekland’ står det precis som i föregående läromedel om 

de filosofer som fanns under denna tids era. Sokrates, Platon och Aristoteles nämns som 

de tre största filosoferna under tiden. I stycket om filosofer står det att ”Den antika gre-

kiska kulturen var kanske den första i historien med fria tänkare”. 49 Detta citat tycker 

jag speglar mycket hur läroboken valt att rikta sitt fokus då Sapfo verkligen var en fri 

tänkare och känd poet under denna tid men ändå inte får ta plats i historien. Efter ka-

pitlet om antikens Grekland fortsätter läroboken i Romarriket och i det senare kapitlet 

finns det en underrubrik som behandlar kärlek och äktenskap. Det står att intresse för 

kärlek och sex verkar ha varit stort och att de hos överklassen var vanligt förekom-

                                                
47 Nilsson 2013:163. 
48 Norrhem 2015:107. 
49 Nilsson 2001:41. 
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mande med erotiska bilder i hemmet. Det står vidare att ”kanske var drömmen om den 

verkliga och fria kärleken mellan två som älskar varandra viktig i ett samhälle där man 

inte fick välja vem man skulle gifta sig med”.50 Vad verklig eller fri kärlek kan ha inne-

burit står det ingenting om. Vad som är intressant är att kärlek eller äktenskap inte är 

något som överhuvudtaget tas upp i relation till antikens Grekland i denna lärobok. I 

och med Romarrikets framfart ändrades synen på sexualitet eftersom de romerska poe-

ternas verk tog avstånd i sina verk från samkönade relationer så därför var inte Romar-

rikets syn på sexualitet gällande samkönade relationer lika öppet som det var i antikens 

Grekland.51 Har läromedel valt att skriva in en historia om Romarrikets syn på äkten-

skap och sex för att den är mer anpassat till vårt heteronorma samhälle idag? 

Gustav III står beskriven som väldigt teaterintresserad, detta nämns under en bild av 

honom eftersom texten som handlar om honom istället fokuseras på makt och krig. Un-

der bilden av honom står det: 

 
Gustav III var mycket teaterintresserad. Han skrev själv flera pjäser och hjälpte till som regissör. Han låg 

också bakom byggandet av flera teatrar och ett konstmuseums. En del av hans fiender påstod att han äg-

nade mer tid åt teatern än landets styrelse. Det var knappast sant.52 

 

Det man kan utläsa från texten är att det skulle vara dåligt om Gustav III la mer tid på 

teater än på landets styre som istället tycks innefatta olika sorters maktmedel. Är histo-

rien omkonstruerad i läromedel för att passa in i dagens ideal bättre?  

Det står mycket om 1980-talet och aidsepidemin nämns förbigående i en lista över 

händelser under denna tidsperiod:  

 
Aids. Sjukdomen upptäcktes på 1980-talet men än idag finns inget fungerade vaccin mot den.53 

 

Aids nämns alltså i denna lärobok men det står inget utförligt om vad detta innebar för 

de som blev drabbade och deras omgivning.  

 

3.4 SO Direkt Historia 3 
Läroboken är från 2005 och är inriktad på modern historia där kapitlen ’första världs-

kriget’, ’mellankrigstiden’, ’andra världskriget’, ’Sverige 1900-1945’, ’kalla kriget’, 

                                                
50 Nilsson 2001:75. 
51 Norrhem 2015:15. 
52 Nilsson 2001:177. 
53 Nilsson 2001:333. 
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’Sverige efter 1945’, ’konflikter – lösa och olösta’, ’jättarna – Kina och Indien’ finns 

med. I relation till kapitlet ’Sverige efter 1945’ står det om 1960-talet att en fråga som 

var på tapeten var människors sexuella beteende:  

 
Sexdebatten hade ett par år tidigare startats om den omdiskuterad boken ’Jungfrutro och dubbelmoral’. 

’Sex för vänskaps skull’ var författarinnans kontroversiella budskap.54 

 

Det är återigen fokuserat till den heterosexuella normen och hur synen på sex för 

heterosexuella är under förändring på 60-talet. Vidare står det om hippies och flower-

powerrörelsen, ”dessa hippies predikade ’kärlek utan gräns’”. Det står inte vad kärlek 

utan gräns innebar och inte hur på många sätt 60- och 70-talet var en period då många 

normer i samhället löstes upp och homosexuella samt bisexuella hade större möjligheter 

att uttrycka sin sexualitet än någonsin tidigare.55  

Olika stora händelser under 1980-talet presenteras i läroboken som folkomröstning 

om kärnkraftverken samt Tjernobyl-katastrofen, mordet på Olof Palme och spioneri mot 

Sverige.56 Det står ingenting om aids och hur det drabbade många människor runt om i 

världen och i Sverige. Detta var dels en stor epidemi och dels ett förödande nederlag för 

gayrörelsen då det nu återigen blev svårt att leva som homosexuell eller bisexuell ef-

tersom de skuldbelades mycket när aids fortfarande var en okänd sjukdom och man 

trodde ett tag att den kunde spridas genom myggor. Tankegångar fanns om att det var 

homosexuella män som spred aids snarare än att de var de som blev drabbade av sjuk-

domen. De aids-smittade kunde även blir tvångsomhändertagna av smittskyddsläkare.57 

Vissa händelser och katastrofer anses vara viktigare än andra och tas därför upp i läro-

medlet. Kan detta bero på att det råder en heteronorm som inte anser aidsepidemin till-

räckligt viktig för ”allmänheten”.   

 

3.5 Gleerups Historia Punkt SO Fördjupning & metod del 1 
Läroboken är en fördjupad bok i historia, del ett av tre som behandlar forntiden, flod-

kulturer, antiken samt medeltiden och är utgiven år 2001. Det står om hur äktenskap 

vanligtvis var arrangerade i antikens Grekland och att dessa äktenskap kunde leda till 

kärlek, även om detta ansågs oviktigt av många under tidsperioden. Här finner vi till 

exempel Hipparachia som var en kvinnlig filosof och hennes kärlek till mannen Kra-
                                                
54 Almgren 2005:119. 
55 Aldrich 2007:334-335. 
56 Almgren 2005:127-129. 
57 Norrhem 2015:175. 
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tes.58 Lärobokens tanke med att ta upp denna kvinnliga filosof är att lyfta fram de kvin-

nor som fanns i antikens Grekland vilket är värdefullt då det i mångt och mycket är män 

som vanligtvis tas upp. Dock väljer läroboken att ta upp ett heterosexuellt kärleksförhål-

lande och väljer hela tiden systematiskt bort att ta upp ett kärleksförhållande som befin-

ner sig utanför denna norm. Det finns många exempel som skulle passa in under denna 

tidsepok, som exempelvis den troliga kärlek som beskrivs mellan Akilles och Patroklos 

i Illiaden eller om Sapfos dikter.59 Vidare i denna lärobok tas Sapfo upp under rubriken 

’andra exempel’ vilket då syftar på andra kvinnliga filosofer som fanns under antikens 

Grekland. I detta läromedel nämns alltså Sapfo i texten men enbart hennes namn och 

under vilken tid hon var född står beskrivet.60 Det finns även en bild som föreställer 

Sapfo och en manlig filosof med en tillhörande text som lyder, ”Sapfo är berömd för 

sina kärleksdikter”61 utan ytterligare information om vad dessa kunde innehålla eller 

vilken betydelse de har haft för eftervärlden relaterat till lesbisk kärlek. 

 

3.6 Gleerups Historia Punkt SO Fördjupning & metod del 2 
Denna lärobok är en fördjupad bok i historia och del två i serien om totalt tre och är 

utgiven år 2002. Boken går igenom den tidigmoderna tiden, revolutioner, Australien, 

Sverige 1750-1914 samt världen 1815-1914. Denna lärobok skiljer sig från de andra jag 

använt mig av då det finns HBTQ-historia inskriven i denna. Bokens sista kapitel heter 

’sex och samlevnad genom tiderna’ och tar upp olika epokers syn på sexualitet, äkten-

skap och kärlek. Boken tar sin utgångspunkt i stenåldern och där står det att en del fors-

kare menar att samkönat sex var vanligt att ha vid sidan av de heterosexuella relationer-

na. Texten fortsätter följande att ta upp antikens sexliv där det benämns att relationer 

mellan en äldre man och en ung pojke hörde till vanligheterna i antikens Grekland.62 

 
Homosexuella förbindelser förekom ofta öppet under antiken, särskilt i grekiska städer som Aten och 

Sparta. Uttrycket ”grekisk kärlek” betydde framför allt ett förhållande mellan en ung man i 25-årsåldern 

och en pojke i lägre tonåren. Sådana förbindelser var enligt antikens Grekland helt normala. Men om 

kärleksförhållandet varade upp i medelåldern föraktades ofta paret.63  

 

                                                
58 Nilsson 2001:43. 
59 Aldrich 2007:30. 
60 Nilsson 2001:44. 
61 Nilsson 2001:45. 
62 Nilsson 2002:100-102. 
63 Nilsson 2002:102. 
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 Det står vidare även om Sapfo: 

 
Den grekiska författarinnan Sapfo bodde på ön Lesbos där hon förmodligen hade förhållanden med andra 

kvinnor. Därför kallas ännu idag kvinnlig homosexualitet ”lesbisk kärlek”.64  

 

Citatet som säger att homosexualitet var vanligt i antikens Grekland visar på en synlig-

het av homosexualitet i historien i denna lärobok. Dock är det problematiskt att ha ett 

specifikt kapitel som går igenom sex och samlevnad där homosexualitet och bisexualitet 

nämns. Det borde genomsyra läromedel eftersom det är en del av vår historia som bör 

finnas representerad i varje epok för att normaliseras. HBTQ-historia behövs i lärome-

del för att kunna utmana den rådande heteronormen och således bli en lika självklart del 

av vår historia samt vårt nuvarande samhälle. Läroboken fortsätter med att ta upp hur 

synen på sexualitet såg ut på 1900-talet där texten tar sin utgångspunkt i homosexuellas 

mötesplats i Europa på 1920-talet som då var Berlin. Texten fortsätter med att berätta 

hur homosexuella likt judar blev förföljda och inspärrade i läger under andra världskri-

get. Det står även om att efter kalla kriget blir ”Make love – not war” ett slagord även 

om inte alla som ville kunde följa det budskapet. I denna lärobok nämns aidsepidemin 

och där nämns det hur det nya idealet ”safe sex” efterföljs65: 

 
På 1980-talet kom AIDS-katastrofen och ’safe sex’ blev ett nytt ideal.66 

 

Ovanstående är det enda som nämns om aidsepidemin och det står alltså inget om hur 

det drabbade många homosexuella och bisexuella i Sverige och resten av världen utan 

nämns enbart förbigående. Tiotusentals dog i aids under 80-, 90 samt 2000-talet vilket 

innebar en extremt stor katastrof inom gayrörelsen.67 Bredvid texten finns en bild före-

ställande två män som håller om varandra: 

 
Sedan 1995 kan två personer av samma kön ’gifta sig’ genom att ingå ’partnerskap’ och år 2002 fattade 

riksdagen beslut om att homosexuella par får ansöka om att adoptera barn tillsammans.68 

 

                                                
64 Nilsson 2002:102.	
65 Nilsson 2002:104.  
66 Nilsson 2002:104.	
67 Aldrich 2007:342. 
68 Nilsson 2002:105. 
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Både gifta sig och partnerskap står inom citationstecken vilket verkligen förvirrar läsa-

ren då man kan få känslan av att detta giftermål eller partnerskap inte är lika rätt som 

det mellan två heterosexuella personer. Denna lärobok har lyft fram en viss HBTQ-

historia men har också valt att inte skriva om det som något som genomsyrar dagens 

samhälle utan snarare valt att ta med det som förbigående information om ”avvikande” 

sexuella läggningar.  

 

3.7 Gleerups Historia Punkt SO Fördjupning och metod del 3 
Denna lärobok är den sista av tre som jag gått igenom i fördjupning och metod och är 

utgiven 2003. Den behandlar första världskriget, andra världskriget, kalla kriget och 

blandad nutidshistoria. I sista kapitlet som heter ’en enad värld’ tas Bosniens Romeo 

och Julia upp som en kärlekshistoria som blev omöjlig i och med kriget. Texten skriver 

om hur ungdomarna kom från en kristen ortodox respektive en muslimsk familj fast 

föräldrarna tillät deras förhållande.69 Nedan beskriver citatet hur ett heteronormativt 

förhållande ofta ser ut, med giftermål och barn.  

 
De hade varit tillsammans i sju år när de 1992, strax innan kriget bröt ut, bestämde sig för att flytta ihop. 

Båda studerade kemi på Sarajevos universitet och tänkte gifta sig och skaffa barn när studierna var 

klara.70 

 

Problematiskt med denna typ av berättelser är att inte alla kan känna igen sig i den nor-

mativa kärleken och därmed känner sig utesluten. Temat i texten är förbjuden kärlek 

och nedan följer en uppgift där eleverna ska skriva om just hur förbjuden kärlek kan se 

ut. Boken ger exempel på hur de kan tänka. 

 
Fundera ut några fall där kärlek i dagens världs är förbjuden, svår, farlig eller omöjlig på andra sätt. Till 

exempel direktörsdottern och snickarsonen från Sverige? Tjetjentjejen och den ryska killen? Den judiska 

flickan och den palestinske pojken från Israel? Det homosexuella paret från Iran?71 

 

Här nämns homosexuell kärlek som förbjuden, svår, farlig eller omöjlig vilket inte är 

felaktigt men det nämns som en parantes till all annan kärlek som att de vore något yt-

terst ovanligt. Istället för att visa ännu ett exempel på heterosexuell kärlek och dessutom 

knyta an till Romeo och Julia hade läroboken kunnat ta upp kärlek som bröt emot denna 

                                                
69 Nilsson 2003:89-91. 
70 Nilsson 2003:89. 
71 Nilsson 2003:91. 
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norm för att elever som inte är heterosexuella ska kunna känna igen sig i historien och 

inte känna sig historielösa. I enlighet med queerteorier blir det ett uteslutande av kärlek 

som inte rör sig inom normen för heterosexualitet och man väljer enbart att skriva om 

det vid sidan av för att ”de flesta” människor ska kunna känna igen sig i den normativa 

kärleken, man skapar alltså istället ett ”allmänmänskligt” budskap.72 

 

4 Sambandet mellan läroplanerna och läroböckerna 
För att knyta an till läroplaner och se hur de samverkar med de läroböckerna jag använt 

mig av i min undersökning kommer jag nedan redogöra för Lpo 94 samt Lgr 11:s an-

knytning till sexualitet, äktenskap och kärlek i ämnet historia. 

 
4.1 Lpo 94 
I Lpo 94 står det inte utskrivet att begreppet sexualitet ska finnas med i undervisningen 

för ämnet historia, utan finns enbart utskrivet i ämnena biologi samt religionskunskap 

vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till varför läromedlen från 2001, 2002, 

2003 samt 2005 som jag använt i min undersökning har innehållit väldigt marginali-

serad information om just detta. Det finns innehåll i Lpo 94 som kan hänvisas till att just 

frågor som sexualitet och identitetsskapande är oerhört viktigt: 

 
Undervisningen i historia ska bidra till att elever tillägnar sin en kulturell identitet. Undervisningen ska 

lägga en grund för elevernas vilja att granska, påverka och utveckla samhället och kulturen.73 

 

Detta citat poängterar att vår kulturella identitet är viktig och om icke-heterosexuella 

elever inte känner sig återspeglade i läromedlen kommer deras kulturella identitet inte 

att återfinnas på samma sätt som de elever som anser sig själva vara heterosexuella.  

 

4.2 Lgr 11 
Lgr 11 som är den rådande läroplanen idag är tydligare i hur sexualitet ska belysas i 

undervisningen, där detta ska tas upp i alla ämnen. Under mål och riktlinjer står det att: 

 
I undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, 

jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol, och andra droger.74 

 

                                                
72 Ambjörnsson 2006:72. 
73 Lpo 94:26. 
74 Lgr 11:19. 
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Även om det inte står uttryckligen hur detta ska tas upp finns det ändå med som en av 

fler ämnesövergripande kunskapsområden som anses vara viktiga i undervisningen i 

alla ämnen. Dessutom finns det skrivet i det centrala innehållet för ämnet historia att 

följande innehåll ska finnas med i undervisningen: 

 
Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.75 

 

Här står det klart och tydligt att synen på både kön och sexualitet ska finnas med i det 

centrala innehållet av undervisningen. Dock står det inte vad som ska tas upp eller hur 

stor inverkan det bör ha i undervisningen men det är ett tydlig framsteg från Lpo 94 

gällande just sexualitet.  

Det man kan utläsa från de båda läroplanerna är att de inte verkar ha haft så stor in-

verkan på hur läromedlen har utformats. De läroböcker jag har med i min undersökning 

som är utgivna efter 2011, när Lgr 11 träder i kraft, uppvisar inga tydliga anknytningar 

till Lgr 11 gällande sexualitet, då det enbart nämns förbigående. Eftersom Lpo 94 inte 

har en tydlig koppling till hur sexualitet ska inkluderas i historieundervisningen är det 

svårt att koppla de läromedel i undersökningen, som är utgivna när Lpo 94 gällde, till 

denna.  

 

5 Diskussion  
I min diskussion ämnar jag lyfta fram huruvida mina frågeställningar har besvarats i 

undersökningen. Mitt främsta syfte med undersökningen har varit att problematisera 

heteronormen i läromedel på högstadiet i ämnet historia. Jag har använt mig av begrep-

pen sexualitet, äktenskap och kärlek för att undersöka hur detta uttrycks. Hur hetero-

normen uttrycks är en av mina frågeställningar, som jag besvarar i undersökningen ge-

nom att lyfta fram olika exempel ur läromedlen där avsaknaden av Sapfo i förhållande 

till andra betydelsefulla personer från det antika Grekland varit ett av dessa exempel. 

Sapfo har fått agera exempel då hennes dikter anses som ett uttryck för lesbisk kärlek, 

även i vår tid. I två av de läromedel som behandlar antiken nämns inte Sapfo utan enbart 

hennes manliga kollegor, dock nämns hon i tre läromedel i undersökningen. Två av 

dessa läromedel är fördjupnings- och metodböcker i historia, vilket innebär att de går in 

på mer specifika ämnen än de allmäna och den tredje är en allomfattande lärobok som 

är utgiven 2013. Information om Sapfo verkar betraktas som mer fördjupad än den in-

                                                
75 Lgr 11:176. 
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formation som finns om Platon och Aristoteles vilket givetvis är problematiskt. I boken 

från 2001 nämns Sapfo förbigående som en av de stora kvinnliga poeter som fanns un-

der antikens Grekland men enbart hennes namn och ungefärligt födelsedatum står med. 

Hon nämns återigen i denna bok under en bild som ska föreställa henne samt en manlig 

poet och där kan vi läsa om att hon är känd för sina kärleksdikter men de sammankopp-

las inte till lesbisk kärlek. I läroboken från 2002 som också är en fördjupnings- och me-

todbok i historia nämns hon i relation till just lesbisk kärlek vilket tyder på en större 

medvetenhet ifråga om samkönad kärlek. Även läroboken från 2013 benämner Sapfo 

och dessutom att hennes dikter är ett betydande uttryck för lesbisk kärlek.   

Hur äktenskap kunde se ut nämns i kapitlen om antiken och i läroboken från 2014 

står det om hur äktenskapet kunde se ut mellan en man och kvinna i antikens Grekland 

men ingenting om samkönade relationer män emellan, vilka troligtvis var vanliga att ha 

vid sidan av sitt äktenskap. I läroboken från 2001 tas inget om äktenskap upp i antikens 

Grekland men däremot beskrivs det hur det kunde se ut under Romarriket, vilket var ett 

samhälle som hade börjat se annorlunda på samkönade relationer och blev strängare 

ifråga om detta. Valet av att enbart förklara hur äktenskap kunde se ut i Romarriket men 

inte under antikens Grekland kan ifrågasättas då Romarriket var ett samhälle som mer 

liknar dagens samhälle gällande synen på sexualitet i förhållande till antikens Grekland. 

När begreppet homosexualitet eller heterosexualitet har förekommit i läromedlen har 

jag valt att lyfta fram dessa då de tillhör begreppet sexualitet men merparten av läro-

medlen har inte använt sig av dessa begrepp. I boken från 2014 tas begreppet homosex-

ualitet upp i samband med andra världskriget, där står det att homosexuella var utsatta 

för nazismen men det nämns enbart i förbigående vilket tyder på att det inte fått någon 

nämnvärt betydande roll i denna bok. I samband med andra världskriget nämns det även 

där hur homosexuella blir utsatta för förföljelser i fördjupnings- och metodläroboken del 

två. Dock står det inte heller i denna bok om hur de behandlas eller om varför de blev 

förföljda. Även begreppet heterosexualitet tas upp i boken från 2014 men då i samband 

med nya partier och i anknytning till Sverigedemokraternas ståndpunkter, där de enbart 

nämns att de propagerar för den heterosexuella kärnfamiljen vilket inte förklaras ytterli-

gare vad det innebär.  

I läromedlen från 2014 och 2005 tas hippies och flower-powerrörelsen upp i relation 

till begreppet sexualitet. Det står om att deras budskap ”make love not war” är slående 

för tidsperioden och att icke våld samt fritt sex är två av deras ståndpunkter. Vad böck-
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erna inte väljer att nämna är hur denna tidsperiod är normbrytande på många sätt delvis 

för heterosexuella personer, men främst för homosexuella samt bisexuella.  

I de läromedel som behandlar modern historia har jag tittat på om aids tas upp och i 

så fall hur. Aids nämns i två av de läromedel som jag har undersökt och i läroboken från 

2001 nämns epidemin förbigående i samband med en rad andra händelser. I fördjup-

nings- och metodboken del två nämns också aids men det står enbart att ”safe sex” blev 

ett nytt ideal. Inget av de läromedel som tar upp aids har valt att förklara vad detta inne-

bar vidare eller att dra kopplingar till dagens situation. 

I relation till begreppet kärlek har jag i fördjupnings- och metodboken del två tagit 

upp ett exempel som handlar om två filosofers kärlek till varandra under den Grekiska 

antiken. Detta rör sig om heterosexuell kärlek då det är en man och en kvinna. Från lär-

oboken fördjupning och metod del tre har jag tagit ett exempel på en nyare kärlekshisto-

ria som kallas för de bosniska Romeo och Julia. Även detta är ett exempel på hetero-

sexuell kärlek och under denna text finns det en uppgift som är relaterad till förbjuden 

kärlek där ett homosexuellt par får utgöra ett exempel på detta. De exempel jag har givit 

som hänsyftas till begreppet kärlek har varit heterosexuella där homosexuell kärlek i 

bästa fall fått utgöra en parantes. Detta kan förklaras med hjälp av mina teoretiska ut-

gångspunkter som ju poängterar att den heterosexuella kärleken är normen i samhället 

och all annan kärlek är mer eller mindre osynlig.76 

Läroboken från 2002 som även den är en bok i fördjupning och metod skiljer sig 

nämnvärt från de andra då den tar upp historia som handlar om just synen på sex och 

samlevnad under historiens gång. Här tas synen på sexualitet i antikens Grekland upp 

med exempel som samkönad kärlek mellan män och Sapfos dikter. Det står även om 

den historia som skrivs av homosexuella under 1900-talet. Något som är oerhört pro-

blematiskt med detta kapitlet i boken är att det just är ett eget kapitel i boken som inte 

involveras i resterande historia. För att inkludera HBTQ-historia i läromedel bör den 

finnas genomgående och inte i ett särskilt kapitel. 

Om det finns det någon gemensam nämnare i de läromedel jag har undersökt är en 

relevant fråga att ställa sig. Flera av läroböckerna i undersökningen tar upp Sapfo, ordet 

homosexuell nämns i ett par läromedel i anslutning till andra världskriget, flower-

powerrörelsen och hippies är också förekommande begrepp i flera läromedel i min 

undersökning. De ovan nämnda är alltså de vanligaste teman som kan knytas an till sex-

ualitet, kärlek och äktenskap för de läromedel jag använt mig av i min undersökning. 

                                                
76 Ambjörnsson 2006:70. 
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Dock finns det inget tydligt samband att utläsa mellan de olika läroböckerna och inte 

heller mellan läroböckerna och läroplanerna. 

Undersökningen har kommit fram till att HBTQ-historia är oerhört marginaliserad 

och ibland helt obefintlig i läromedel för högstadiet i ämnet historia, baserat på de läro-

medel jag använt i min undersökning. Det finns i viss mån läromedel som tar upp ho-

mosexuella samt bisexuellas historia men avsaknaden av transhistoria är total. Jag har 

som nämnts ovan inte hittat någon historia som kan knytas an till transpersoner vilket 

innebär att de elever som identifierar sig som trans eller queer inte kan identifiera sig i 

historien genom läromedel på högstadiet vilket kan bidra till att de känner sig exklude-

rade. En del historiedidaktiska forskare anser att det mest centrala med historieunder-

visning är att ämnet ska bidra till att elever kan orientera sig i tid och att en viktig del av 

detta är att placera in sig själv och samhället i historien eftersom detta är en viktig del av 

identitetsbildningen.77 Om det inte finns några samhällen eller personer som alla elever 

kan identifiera sig med kan detta få följder för deras identitetsbildning vilken är oerhört 

viktig för att känna sig som en del av vårt samhälle.  

De läromedel jag har undersökt är sådana som används i dagens undervisning, den 

äldsta läroboken är ifrån 2001 vilket visar att de använts länge och att den nyaste läro-

boken från 2014 troligtvis kommer att användas länge till. Detta är problematiskt då alla 

läromedlen i min undersökning har visat på en oerhörd avsaknad av HBTQ-historia vil-

ket sannolikt kommer att påverka undervisningen i ämnet historia för en lång tid framö-

ver. 

Min undersökning har tittat på en frånvaro av HBTQ-historia. När man tittar på från-

varon istället för närvaron säger det något om hur marginaliserad eller obefintlig den 

delen av historien är. I min undersökning är det inte ens relevant att jämföra hur mycket 

heterosexuella relationer jämfört med homo- bi, queer eller transsexuella relationer 

finns representerade i läromedlen då det är en sån liten del av läromedlen som ens har 

valt att ta med relationer som inte är heteronormativa. För att tydliggöra för vad mitt 

resultat huvudsakligen har kommit fram till vill jag klart och tydligt poängtera att alla 

de läromedel som har använts i undersökningen genomsyras av en stark heteronorm.   

Eftersom ingen tidigare forskning har gjorts gällande hur heteronormativa läromedel 

för ämnet historia på högstadiet är finns det mycket vidare forskning i området att göra. 

Då min undersökning enbart innefattar ett visst antal läromedel och dessutom är begrän-

sad till de begrepp jag använder mig av hade fler liknande studier där dessutom andra 

                                                
77 Karlsson & Zander (red.) 2009:33.  
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teoretiska utgångspunkter och metoder hade varit relevanta för att belysa andra perspek-

tiv som jag inte har kunnat få fram i min undersökning.  

 

6 Sammanfattning 
Syftet med min uppsats har varit att undersöka hur heteronormen uttrycks i läromedel i 

ämnet historia på högstadiet samt hur innehållet i dem kan kopplas till läroplaner. Jag 

har använt mig av sju läromedel från olika förlag och med varierande utgivningsår dock 

är de inriktade på nyare upplagor eftersom jag vill undersöka hur det förhåller sig med 

dagens läromedel. Jag har utgått från ett queerperspektiv, som ämnar belysa den rå-

dande heteronormen i samhället. Som metod och tillvägagångsätt har jag använt mig av 

kritisk diskursanalys som ämnar titta på de dolda budskap som finns i texter lika mycket 

på det som står utskrivet. Jag har utgått ifrån begreppen sexualitet, äktenskap och kärlek 

och belyst dessa genom exempel från läromedlen. I Lpo 94 står det inte tydligt huruvida 

sexualitet ska finnas med i undervisningen vilket innebär att det inte finns något tydlig 

koppling till de läromedel som är utgivna när denna läroplan användes. Dock kan det 

vara en anledning till varför dessa läromedel inte innehåller någon nämnvärd HBTQ-

historia. Lgr 11 är tydligare gällande hur sexualitet i ämnet historia ska tas upp i under-

visningen vilket ändå inte visar sig i de läromedel som är från 2011 eller nyare i under-

sökningen. Min undersökning har kommit fram till att det finns några teman som vanli-

gen tas upp i läromedlen, dessa är Sapfo och hennes koppling till lesbisk kärlek, homo-

sexualitet i anknytning till andra världskriget samt att hippies propagerade för fri sex 

och kärlek. Dock förklaras inte något av tidigare nämnt utförligare och det finns en stor 

avsaknad av all HBTQ-historia i de läromedel jag har undersökt. Min undersökning har 

kommit fram till att alla läromedel som använts är heteronormativa.  
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