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Sammandrag 
Det övergripande syftet med denna undersökning är att se hur mycket heteronormativa inslag 

som förekommer i två valda läroböcker som riktar sig till elever som läser svenska som 

andraspråk, årskurs 1 på gymnasiet. Syftet med studien är att visa hur stort utrymme olikkönade 

relationer får i jämförelse med samkönade relationer. Dessutom är syftet att visa i vilken kontext 

de olika relationstyperna förekommer, för att försöka belysa eventuella underliggande 

värderingar. Undersökningen är genomförd med en textanalytisk metod inspirerad av 

diskursanalys. Resultatet visar att ena boken helt uteslutit att nämna några samkönade 

relationer, medan den andra boken har valt att nämna samkönade relationer vid tre tillfällen i 

en artikel. Dessutom visar resultatet att ena boken lämnar mest utrymme åt könsneutrala 

relationer, medan den andra boken lämnar mest utrymme åt olikkönade relationer. Vidare visar 

resultatet att det i vissa fall reproduceras ett stereotypt synsätt om hur kvinnor och män bör 

vara. 

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, läroböcker, heteronorm, textanalys, diskursanalys  
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1 Inledning 
Läroplanen för gymnasiet framhåller att skolan ska vara en plats där varje elev ska kunna hitta 

sitt unika jag. Skolan ska också vara en plats som hjälper eleverna fram till en förståelse för 

andra människor. Vidare står det att skolan ansvarar för att varje elev ska ha förmågan att 

kritiskt bedöma och granska det hen ser, läser samt hör för att vidare kunna föra diskussioner 

kring det. Varje elev ska även kunna ta ställning i olika livs- och värderingsfrågor 

(Skolverket 2011:5–9). Skolan är dessutom en plats där elever från olika bakgrunder ska kunna 

mötas och utvecklas. Det ska vara en plats för drömmar och meningsfullt lärande. Om det finns 

en heteronormativ ordning som styr i skolan torde det begränsa eleverna i sitt identitetsskapande 

och i sin utveckling och för att rubba de normer som förklarar vilken identitetsförståelse och 

kunskap som är ”rätt”, behövs fler perspektiv i skolan. Ett normkritiskt perspektiv kan vara ett 

sätt att störa dessa maktordningar som annars reproduceras i skolan.  

Min ståndpunkt är att varje enskild människa ska ha rätten till sin kropp och sitt 

identitetsskapande. Skolan ska därför vara en plats där eleverna fritt kan växa utan tydliga 

mallar för genus och sexualitet. Medvetenhet kring den heteronormativa ordning som existerar 

i samhället och hur den fungerar är av yttersta vikt för att jag i min roll som lärare ska kunna 

uppfylla läroplanens grundläggande värden. Därav ställer jag mig frågorna: hur främjar skolan 

eleverna att finna sitt unika jag? Hur ser det ut i de läroböcker som används i skolan? Vad finns 

det för kontroll över vilka budskap som förmedlas via dem?  

Idag är medvetenheten i Sverige kring sexuell mångfald relativt bred, men det betyder inte 

att heteronormen inte (åter)skapas än idag. Sedan 1991 finns inget offentligt organ i Sverige 

som granskar svenska läromedel. Det lämnar mycket ansvar och stor arbetsbörda åt lärarna att 

själva avgöra vilka böcker som är lämpliga att använda. Ett sådant avgörande innebär förstås 

att lärarna behöver ha kunskap om hur man analyserar läroböcker, samt redskap och tid för det 

(Ammert 2011:17). Och tid är en av de faktorer som lärarna har minst av. En rapport från 

Lärarnas Riksförbund (2015:6–9) visar en klar majoritet av de deltagande lärarna inte är nöjda 

med sin arbetssituation. De upplever också sin arbetsbörda som oftast eller mycket tung. De 

har heller inte tillräckligt mycket tid för förberedelse- och efterarbete. Något som alltså behövs 

för att kunna avgöra om läroboken som ska köpas in uppfyller kraven och den standard som 

förväntas och önskas. 

Föreliggande arbete ämnar ta reda på vilka möjligheter två valda läroböcker ger elever i 

gymnasieskolan som läser svenska som andraspråk (SVA) att, i neutrala och oladdade 

situationer, möta människor med en icke-heterosexuell läggning.  
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka förekomsten av heteronormativa inslag i två 

gymnasieläroböcker för att tydliggöra och problematisera de underliggande signaler SVA-

elever, som läser dessa böcker, exponeras för. Mina frågeställningar för min undersökning 

lyder: 

Þ I hur stor utsträckning förekommer annat än olikkönade relationer i läroböckerna? 
Þ Vilka underliggande värderingar kring sexualitet förekommer? 

1.2 Disposition 
Arbetet är uppdelat i totalt sju huvudkapitel. I kapitel 2 Bakgrund presenteras tidigare 

forskning, det teoretiska ramverk som arbetet rör sig inom samt en kort presentation av centrala 

begrepp. I kapitel 3 Material och urval presenteras kort det material som undersökts samt vad 

som låg till grund för valet av materialet. Därefter presenteras, diskuteras och problematiseras 

metoden i kapitel 4 Metod. I kapitel 4 redogörs hur analysen har genomförts, vilka 

tolkningsramar som har använts och vilka svagheter/styrkor undersökningen har. I kapitel 5 

Resultat och analys följer ett antal sidor med en beskrivning av det som har undersökts och vad 

som har framkommit. Resultatet analyseras och presenteras med ett antal valda autentiska 

utdrag ur primärlitteraturen. Sedan diskuteras resultatet, och relateras till tidigare forskning i 

kapitel 6 Diskussion och sammanfattning. Arbetet avslutas med ett kapitel som heter 7 Vidare 

forskning där förslag ges på forskningsluckor som kan fyllas inom området. 

2 Bakgrund 
Elever som läser SVA har sitt ursprung i andra länder än Sverige och erbjuds läsa SVA på 

grund av att de har ett annat modersmål/förstaspråk än svenska. En del av dessa elever är födda 

i Sverige, medan andra har invandrat från andra länder. Många av dessa länder har en lägre 

acceptans än Sverige för annan sexuell läggning än heterosexualitet. I vissa länder är det till 

och med olagligt att ha en icke-heterosexuell läggning (Mendos 2019:197–202) vilket kan bidra 

till ett tankesätt som inte korrelerar med det Sverige står för. För nyanlända personer, som är 

18 år eller äldre, erbjuds en kurs som kallas samhällsorientering. Samhällsorientering erbjuds i 

262 kommuner i Sverige (Länsstyrelsen 2017). Kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper 

om deras rättigheter och skyldigheter samt insikt kring svenska normer och värderingar. Det 

har dock framkommit i en översyn genomförd av Länsstyrelsen Jönköping (2018:14) att 
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materialet kring bl.a. jämställdhet, diskriminering, HBTQ-frågor och sexualitet är i behov av 

utveckling eller till och med saknas helt och hållet. Det betyder alltså att redan vid 

introduktionen in i det svenska samhället är frågor som rör bl.a. sexualitet ej tillfredställande. 

När elever, till föräldrar som deltagit i kursen, sedan möter en lärobok i skolan är det viktigt att 

den är inkluderande för att inte bidra till ett heteronormativt synsätt. Det är särskilt viktigt 

eftersom en lärobok på många sätt ska presentera en bild av Sverige.  

2.1 Tidigare forskning 
Här nedan följer en presentation av tidigare forskning som är relevant för denna undersökning, 

såsom tidigare granskning av läromedel och forskning på lärobokens roll i skolan. Dessutom 

presenteras den teoretiska bakgrund som arbetet vilar på samt centrala begrepp som 

förekommer i texten. 

2.1.1 Tidigare utförda läroboksgranskningar 

Mattlar (2008) har gjort en undersökning av läroböcker som användes inom SVA under 

perioden 1995–2005. Hans syfte med undersökningen är att se vilka ideologiska uttryck som 

går uttolka i läroböckerna. Det visar sig att läroböckerna å ena sidan framställer Sverige som 

rättvist, demokratiskt, välorganiserat och ett land som vilar på värderingar som står för 

barnomsorg, uppfostran och jämställdhet. ”Det utländska” å andra sidan skrivs samman med 

uttryck som okunnighet, förtryck och förlegade synsätt. Mattlar (2008:190) hävdar att 

läroböckerna ”är en arena för politisk och ideologisk maktkamp, och då inte enbart som en 

historisk förändringsprocess relaterat till samhällsutveckling och läroplanskoder” samt att de 

tar en ideologiskt likvärdig ställning. Han menar dock att läroböcker utgivna av större förlag 

kan i det ideologiska innehållet te sig något intetsägande rent politiskt. Vidare menar han att 

böckerna behöver fylla en funktion där deras innehåll är tilltalande för en heterogen grupp av 

lärare med olika politiska uppfattningar. För att göra det behöver böckerna därmed hålla sig 

inom det allmänt vedertagna. 

På uppdrag av regeringen har Skolverket lett ett projekt där granskning av utvalda läroböcker 

har genomförts. De har undersökt totalt fem aspekter: etnisk tillhörighet, funktionsvariation, 

kön, religion och annan trosuppfattning samt sexuell läggning. I rapporten I enlighet med 

skolans värdegrund (2006) har fokus lagts på granskningen av hur sexuell läggning framställs, 

genomförd av Larsson och Rosén. Böckerna som ingått i granskningen riktar sig till elever i 

grundskolans senare år samt elever på gymnasiet. Rosén och Larsson kom fram till att 
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heterosexualitet framställs som det normala och deras granskning visar således att läromedlen 

genomsyras av en heteronormativ diskurs. De menar att homosexualiteten, och i viss mån även 

bisexualiteten, inte längre är osynlig i läromedel, jämfört med hur det tidigare såg ut. Dock 

menar Rosén och Larsson att läggningarna framställs som avvikande till skillnad mot den 

”normala” läggningen heterosexualitet. Forskarna menar dessutom att ”[b]i- och homosexuella 

personer gestaltas endast då det uttryckligen handlar om just bi- och homosexualitet, medan 

heterosexuella personer, par och familjer dyker upp i alla möjliga sammanhang […]” (2006:38).  

Ryve m.fl. (2016:212) menar att läromedelsdiskussionen behöver få ett större utrymme än 

den har idag. De menar att en lösning skulle kunna vara att staten stödjer forskningen kring 

läromedel samt att de återinför den läromedelsgranskande enhet Sverige en gång har haft. Dock 

är många större bokförlag, som ger ut läroböcker, anslutna till en branschorganisation som 

samverkar med skolmyndigheter (Läromedelsföretagen, 2019a). Samarbetet är tänkt att 

underlätta för lärare att välja bra läroböcker. Läromedelsföretagen (2019b) har tagit fram en 

kvalitetspolicy som de menar ska beskriva deras åtagande att utveckla läromedel för skolan. I 

kvalitetspolicyn står bl.a. att läromedel: 

 
• ”[…] följer värdegrunden i läroplanen och utvecklas med grund i det demokratiska samhället och dess 

mångfald och med beaktande av att skolan är en plats för möten och utveckling på likvärdiga villkor för 
alla elever. 

• […] kan uppmuntra elever till personliga ställningstaganden.” 
 

Vilket alltså betyder att det finns en viss kontroll som är tänkt att underlätta processen av 

framtagandet av bra läromedel. Läromedelsföretagen ska alltså se till att böckerna, som utges 

av de förlag som är anslutna till dem, är skrivna med hänsyn till läroplanens intentioner. Vidare 

betyder det att läroböckerna dessutom ska hjälpa eleverna att bilda egna uppfattningar och att 

de ska bidra till att elever med olika bakgrunder ska kunna mötas och utvecklas på samma 

villkor. 

2.1.2 Läromedel i skolan och dess roll 

Whitling och Kågerman Hansén (2011:97) skriver att det sätt som människor framställs i 

pedagogiska texter hör tätt ihop med hur omgivningen och det aktuella samhället ser ut i övrigt. 

Eleven och läraren möts i en gemensam kontext. Interaktionen dem emellan startar processer 

om gällande konsensus som, beroende på eleven och läraren, antingen blir normerande och 

inkluderande eller stigmatiserande och exkluderande. Trots att det läroboken förmedlar ska stå 

i linje med styrdokumenten, menar Ammert (2011:28) att det oundvikligen kommer att ge 
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uttryck för den rådande samhällssituation som den formats inom. Det menar Karlsson (2011) 

gör läroboken till en social och kulturell konstruktion, som i sin tur formar eleven. Vidare menar 

han att pedagogiska texter på många sätt kan ses som en social kodifiering av det som sker i 

och utanför skolan (Karlsson 2011:52). 

Englund tog 2006 fram en underlagsrapport för Skolverkets räkning som sammanfattade 

forskning på vilken betydelse som läroböcker har i skolan. I rapporten framkommer att så få 

som 2 % av de deltagande lärarna valde att arbeta helt utan läroböcker, medan 60 % regelbundet 

använder dem och 20 % använder dem ”så gott som varje lektion” (Englund 2006:6). Vidare 

menar Englund (2006:26) att läroboken fyller en funktion som kunskapsgaranterade, 

gemensamhetsskapande, innehar en auktoriserande och disciplinerande roll samt att den 

underlättar undervisningen. Detta vidhåller även Karlsson (2011:44f). Han menar att läroböcker 

har med maktutövning att göra, som berör frågorna om människors föreställningar om 

individer, samhälle samt ett ”vi” och ”de”. Han menar att detta är problematiskt eftersom en 

lärobok ska representera fakta med hänsyn till läro- och kursplanens intentioner. Dessutom är 

läroböckernas målgrupp ofta unga individer som ännu saknar förmåga att förhålla sig såväl 

analytiskt som kritiskt. 

I Berges kapitel i Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik förklarar hon att 

en läroboksförfattare behöver göra en del val vid skapandet av läroböcker. Valen handlar delvis 

om ställningstagandet i hur mycket eller lite inkludering och vilket sorts inkludering som boken 

ska ha. Det kan leda till att författaren producerar en bok som är könsneutral, vilket istället för 

att göra gott kan osynliggöra människors upplevelser kring diskriminering baserat på kön 

(2011:160–164). Hon skriver även att könsneutrala texter kan underlätta för samtliga läsare att 

identifiera sig med texten, men att det då beror väldigt mycket på vad författaren väljer att 

skriva om. Det behöver vara sådant som läsaren kan relatera till för att det ska ge en positiv 

effekt (2011:161f). Detta tolkar jag som att neutralitet kring sexualitet för SVA-elever torde 

göra detsamma. Berge ställer sig sedan frågan: ”Kan lärare och läroboksförfattare lösa 

ekvationen med att ta hänsyn till olikheter utan att särbehandla på grund av kön?” (2011:161f). 

Trots att hennes fråga riktar sig mot särbehandling baserat på kön applicerar jag hennes svar 

även på min fråga om särbehandling baserat på sexualitet. Hennes svar är att läroboksförfattare 

behöver belysa de olika maktstrukturerna och makthavarna (2011:161f). Vidare tolkar jag att 

med samhällets ständiga förändring finns det utrymme att uppnå de mål som eftersträvas i en 

likabehandlingsplan. 
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2.2 Teoretiskt ramverk 
För att analysera norm och avvikelser finns det fler olika analysmodeller att välja mellan. Jag 

har valt en queerteoretisk ansats på grund av att den, till skillnad mot exempelvis feministisk 

litteraturteori som fokuserar på genus, lägger fokus på just sexualitet. Den queerteoretiska 

sexualitetsforskningen är delvis uppbyggd på tanken om att alla uttryck av sexualitet ordnas i 

ett hierarkiskt system vari de blir accepterade eller ej. Dessa system är således föränderliga över 

tid och rum och jag har valt att utgå från socialantropologen Rubins värdehierarki (se 2.2.3). 

2.2.1 Queerteori 

Queer införlivades i svenskan någon gång under mitten av 1990-talet och har sedan dess 

använts på många olika sätt och haft många olika innebörder. Allt ifrån ”pervers”, ”skev” och 

”knäpp” till en paraplybeteckning på gruppen homo-, bisexuella, transpersoner och queer 

(HBTQ). Gemensamt med alla dessa innebörder är att utgångspunkten ändå alltid legat i brottet 

mot normen. För att förtydliga desto mer: begreppet är sprunget ur den lesbiska feminismen 

och den homopolitiska rörelsen, vilket gör att brottet mot normen man talar om snarare är brottet 

mot sexuella normer, identiteter och strukturer. Istället för att uppmärksamma den person som 

bryter mot normen, uppmanar queer oss att tänka utanför och bortom den uppdelningen av 

heterosexualitet kontra HBTQ. Man vill ifrågasätta samhällets sanningar som så länge tagits 

förgivet, oavsett om det handlar om sexualitet, genus eller annan form av normalitet 

(Ambjörnsson 2016:15–16). 

Ambjörnsson (2016) redogör för uppkomsten av begreppet queer i sin bok Vad är queer? 

och där kan man läsa bl. a. om historien bakom queer men även vad den har för innebörd idag. 

För att finna en enkel beskrivning på något ganska komplext kan man säga att queerteori inte 

har en enhetlig teoribildning, utan förstås utifrån ett mångsidigt perspektiv på samhälle, 

identitet och kultur. Gemensamt i dessa perspektiv är fokus på frågeställningar som: Hur 

uppstår det som benämns som normalt? Hur reproduceras normalitet? Och vad får 

uppdelningen i ’normal’ – ’avvikande’ för konsekvenser för människors självförståelse och 

levnadsvillkor? Det är framför allt normer som berör genus och sexualitet som är intressant 

inom queerteorin, och framför allt den normerande heterosexualiteten. Precis som att all form 

av social organisering skapas i de sociala, kulturella och historiska rummen ser man även 

heterosexualitet som skapad och något man inte bör ta för given (Ambjörnsson 2016:47). 
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2.2.2 Heteronorm 

Med heteronorm menas de lagar, institutioner, strukturer, relationer och handlingar som 

reproducerar den heterosexuella läggningen som naturlig och allomfattande. Genom att inte tala 

om heterosexualitet utan heteronorm görs det tydligt att det är just normsystemet som 

undersöks, och inte sexualiteten i sig (Ambjörnsson 2016:47). Vidare innebär begreppet 

heteronorm ett förgivettagande om att alla är, eller åtminstone borde vara, heterosexuella och 

att ett heterosexuellt sätt att leva är det enda naturliga (Butler 2006:12). Heteronormen 

producerar och reproducerar gränser mellan homo- och heterosexualitet, framför allt mellan 

normgivande heterosexualitet och allt som inte är just det (Ambjörnsson 2016:55).  

Dessutom kan heteronormen handla om mer än bara sexuell läggning: exempelvis att det är 

just tvåsamheten som premieras. Tvåsamheten kräver i sin tur att relationen äger rum mellan 

en man och en kvinna. Ett sådant synsätt kräver därtill att det endast finns två identifierbara kön 

att välja mellan, som dessutom skiljer sig från varandra (Berg & Wickman 2010:29). 

2.2.3 Den sexuella värdehierarkin 

Sverige har kommit en bra bit på vägen vad gäller acceptans för sexuell mångfald, bl.a. 

legalisering av samkönade äktenskap, låta homosexuella par prövas för adoption och att de kan 

genomgå insemination. Dock kvarstår ett faktum, det hela handlar om människors attityd och 

handlingar (Ambjörnsson 2016:55). Det är nämligen inte vilken heterosexualitet som helst som 

faller inom det heteronormativa begreppet. Det kan man förstå utifrån Rubins värdehierarkiska 

skala för sexualitet, som Ambjörnsson (2016:75f) kort sammanfattar enligt följande: 

”Modellens inre cirkel visar den sexualitet som enligt Rubin framställs som god, normal, 

naturlig och välsignad. Den yttre cirkeln visar den dåliga, onormala, onaturliga och fördömda 

sexualiteten.”. Den mest önskvärda sexualiteten är den som finns hos det juridiskt reglerade 

monogama partnerskapet där båda parter, inom samma generation, utan hjälpmedel, inom det 

gemensamma hemmet, utövar sexuella handlingar i syfte att avla barn. Och att det endast skulle 

vara sådana heterosexuella relationer som existerar, är osant. Ett sådant synsätt på sexualitet är 

enligt Ambjörnsson inte enbart osynliggörande, demoniserande och förlöjligande av andra 

sexualiteter än heterosexualiteten. Det är också något som producerar en snedvriden bild av vad 

heterosexualitet faktiskt är (Ambjörnsson 2016:75). Vidare förklarar Ambjörnsson (2016:79f) 

att för att presentera en fullständig illustration av den sexuella värdehierarkin finns vissa 

begränsningar. Tanken bakom värdehierarkin är att presentera samhällets lagar och 

begränsningar kring sexuella uppföranden. Men den syftar också på att presentera en bild av 
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människors tankar om vad som är normalt respektive onormalt. Det kan man förstå är 

problematiskt då sådana tankar och åsikter är svåra att fastställa och inringa. Anledningen till 

en sådan svårighet är att det hela beror på vem man frågar och i vilket sammanhang man 

befinner sig i. Figur 1 presenterar en förenklad bild av vilka olika beteenden som premieras 

(inre cirkeln), vilka som ses som avvikande (yttre cirkeln), och är som tidigare nämnt framtagen 

av Rubin (1984). 

 

2.3 Centrala begrepp 
I följande kapitel förtydligas begrepp som hetero-, homo- och bisexualitet samt definition på 

kön, norm och olika typer av parkonstellationer. 

2.3.1 Heterosexualitet, homosexualitet, bisexualitet 

Heterosexualitet innebär att en person kan bli kär i, och/eller attraherad av en person av det 

motsatta könet. Homosexualitet innebär motsatsen – att en person kan bli kär i, och/eller 

attraherad av en person av samma kön. Bisexualitet å andra sidan innebär att en person kan blir 

kär i, och/eller attraherad av en person oavsett kön (RFSL 2015). Vad som dock ska tas i 

Figur 1 Den sexuella värdehierarkin 
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beaktning är att dessa inte bör ses som kulturellt obundna, utan snarare som ett socialt resultat 

av en historisk och kulturell skapelseprocess. 

2.3.2 Kön 

Begreppet kön (och genus) har varit omdiskuterat och många olika åsikter existerar kring 

begreppet. Dock har det i nordiska sammanhang haft en innebörd som kan jämföras med 

engelskans gender. Gender kan förstås som sociala, kulturella och symboliska konstruktioner 

av vad som förväntas av en person som föds med ett kvinnligt respektive ett manligt kön 

(Ammert 2011:162). I föreliggande arbete används begreppet kön och hänvisas till den nordiska 

definitionen. 

2.3.3 Norm 

Normer kan kort beskrivas som en rad olika föreställningar om vad som ska anses som normalt 

eller onormalt. I samhället skapas åsikter om människors beteende, klädval, sexualitet och så 

vidare som i sin tur leder till förväntningar om vad som är normalt eller onormalt. När dessa 

förväntningar levs upp av människor blir de bekräftade av sin omgivning. De som i sin tur 

bryter mot dessa förväntningar bestraffas genom bl.a. stereotypisering eller osynliggörande 

(Sörensdotter 2010:137–138). 

Eilard skriver i sin artikel (2009:97) att ”[s]kolböcker och läromedel bidrar […] tillsammans 

med övriga intryck i barns vardag till att forma uppfattningar om världen, samt om de barn, 

kvinnor och män som befolkar den och deras mer eller mindre eftersträvansvärda levnadssätt”, 

vilket betyder att huruvida en person blir inkluderad eller inte beror på den gällande 

maktordningen i den miljö som personen befinner sig. 

2.3.4 Samkönade och olikkönade relationer 

Samkönade och olikkönade relationer är begrepp som jag använder på grund av att jag genom 

läsning av text inte kan bestämma vilken sexuell läggning personerna i läroböckerna har om 

det inte explicit står. Däremot kan jag uttala mig om huruvida jag tolkar deras relation som 

samkönad eller olikkönad. Med samkönad relation menar jag två personer med samma kön och 

med olikkönad relation menar jag två personer med motsatt kön som verkar ha en sexuell 

och/eller kärleksrelation. 
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3 Material och urval 
Materialet som har analyserats är all text i två läroböcker som båda har målgruppen SVA-elever 

(avsnitt ur böckerna som inte inkluderats: sak- och personregister samt förteckning av text- och 

bildkällor). För att sedan ytterligare avgränsa har jag valt böcker som utgivits 2017 respektive 

2018, då jag vill ha moderna böcker som förväntas vara tidsenligt korrekta sett till språkbruket. 

Men hänsyn till att synen på sexualitet och inkludering fortfarande är under förändring hade en 

äldre lärobok inte varit relevant för undersökningens syfte, då jag inte vill veta hur det har sett 

ut, utan hur det ser ut.  

Ena boken heter Svenska impulser 1 SVA och är utgiven 2018 av Sanoma utbildning, skriven 

av Carl-Johan Markstedt och Sofia Löwenhielm. I inledningen presenterar författarna att boken 

innefattar bl.a. muntlig och skriftlig framställning, litteratur, källkritik och språklig variation. 

Boken är uppdelad i fem huvudavsnitt med totalt 14 kapiteltitlar och breder ut sig på totalt 311 

sidor, exkl. sak- och personregister samt förteckning av text- och bildkällor. Eleven möts av 

såväl text skriven av läroboksförfattarna själva, som krönikor från tidningar, romanutdrag och 

noveller. I boken förekommer bilder/fotografier och illustrationer; dessa kommer dock inte ingå 

i analysen utan jag har valt att avgränsa materialet till endast skriven text. 

Andra boken heter Formativ svenska som andraspråk 1. Äg språket! och är utgiven 2017 av 

Liber, skriven av Carin Eklund och Inna Rösåsen. Författarna har valt att genomgående i boken 

presentera Skolverkets kunskapskrav för att ge eleverna möjlighet att alltid se relevansen i 

övningarna/uppgifterna. Boken är utformad, precis som dess titel avslöjar, med många liknande 

övningar och kontinuerlig återkoppling, för att eleverna ska kunna arbeta formativt. Boken är 

uppdelad i fem huvudavsnitt, med totalt tio kapiteltitlar och innefattar totalt 342 sidor, exkl. 

registeruppslag. Även i denna bok förekommer bilder/fotografier och illustrationer, som likt 

den föregående boken kommer att uteslutas ur analysen. 

4 Metod 
Nedan redogörs det textanalytiska redskap som har använts för att undersöka läroböckerna. 

Därefter presenteras genomförande och tolkningsramar samt en kortare diskussion om 

undersökningens reliabilitet och giltighet. 
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4.1 Analysverktyg 
Undersökningen är genomförd med en metod som är inspirerad av diskursanalys som 

textanalytiskt redskap. Enligt Fejes och Thornberg (2009:81) lämpar sig metoden framför allt 

bra om man vill undersöka vilka sanningar som produceras och reproduceras om vad som är 

’normalt’ eller ’onormalt’ i en text. Analysmetoden möjliggör en dekonstruktion av texter för 

att belysa vad som inkluderas respektive vad som exkluderas. Språket har en förmåga att skapa 

bilder av verkligheten (Fejes & Thornberg 2009:82) och genom att i läroböcker innesluta eller 

utesluta vissa sexuella läggningar förmedlas en verklighet som är/inte är inkluderande. Alltså 

menar Fejes och Thornberg (2009:83–84) att diskursanalys ”är ett sätt att synliggöra språkets 

formgivande och skapande kraft” och att själva datainsamlingen och analysen inte är särskilt 

tydligt uppdelade, som det är inom vissa andra metodtraditioner. Dessutom menar de att all text 

har samma värde, vilket jag ser som en fördel i en läromedelsanalys där det förekommer 

intervjuer, exempelmeningar med grammatikövningar, novell- och romanutdrag, 

tipsrutor/checklistor, tidningsartiklar m.m. Som tidigare nämnt (kapitel 3) har jag i min 

undersökning inkluderat all text som förekommer i läroböckerna och ser all text som likvärdigt 

betydande (avsnitt ur böckerna som inte inkluderats är: sak- och personregister samt 

förteckning av text- och bildkällor). 

4.2 Genomförande och tolkningsramar 
Att studera förekomsten av olik- och samkönade relationer i läroböcker betyder att tolkning ska 

ske av vem som i texten, implicit eller explicit, antas ha (eller vilja ha) en sexuell- och/eller 

kärleksrelation med vem. Om det implicit framkommer kan det handla om att en 

parkonstellation som nämns innefattar en man och en kvinna, där det aldrig framkommer om 

de faktiskt har en sexuell- och/eller kärleksrelation eller ej (ex: man och kvinna ska gå på bio 

tillsammans). Det kan uppfattas som något fördomsfullt att en man och en kvinna i umgänge 

automatiskt innebär en reproduktion av heteronormen. Det försvarar jag utifrån hur normen 

påverkar vår tolkning när vi läser. En text innefattande av en man och en kvinna som går på bio 

leder de flesta läsare automatiskt till att tro att karaktärerna kanske är i en begynnande relation. 

Annorlunda blir det om texten innefattar två kvinnor som går på bio, då man automatiskt 

föreställer sig två vänner. I den explicita framställningen å andra sidan är det inte tolkningsbart 

utan ett uttalat faktum (ex: texten avslöjar personer som fru/pojkvän/älskling).  

Jag intresserar mig även för om det kan antas finnas en hierarki mellan olika 

parkonstellationer, genom att det på ett eller annat sätt skulle kunna anses vara mer eller mindre 
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accepterat eller premierat att ingå i en viss relation. Det gör jag genom att undersöka hur 

personerna som ingår i de olika parkonstellationerna framställs och hur de passar in i Rubins 

heterosexuella värdehierarkiska skala (se figur 1). 

Jag har i min undersökning varit tvungen att ta ställning till vad och hur jag ska analysera. 

Jag har valt att presentera hur många gånger olika typer av relationer som omnämns i 

läroböckerna i form av olik- och samkönade alt. könsneutrala relationer. En könsneutral relation 

innebär att det i texten inte går uttolka vilka kön som personerna har. Jag har dessutom valt att 

presentera hur många personer som ingår i dessa parkonstellationer. Det gör jag för att i det 

tidigare fallet påvisa hur mycket utrymme (i form av omnämnande och upprepningar) en viss 

form av parkonstellation ges i läroböckerna och i det senare fallet tydliggöra hur många faktiska 

personer det rör sig om. 

I ett exempel av hur jag har räknat i en av böckerna rör sig om två karaktärer i en folksaga. 

Deras relation omnämns vid upprepade tillfällen av både läroboksförfattarna och i elevers 

exempeltexter. Det leder alltså till att den olikkönade parrelationen i sig nämns ofta, medan det 

i själva verket endast handlar om två personer. Ett exempel på explicit förekomst kan vara i en 

intervjuartikel där det i tidigt skede avslöjas att intervjuobjektet lever i en samkönad parrelation, 

och intervjuobjektet nämner hens relation vid tre tillfällen under intervjun. Då har jag räknat 

förekomsten av samkönad relation tre gånger, vilket presenteras i figur 4. Däremot har jag i 

ovan nämnt exempel endast räknat till två personer som ingår i den samkönade relationen 

(intervjuobjektet + hens partner), vilket presenteras i figur 5. 

4.3 Analysmetod 
I början av analysskedet har jag läst båda böckerna vid flertalet gånger i olika djup och ytlig 

nivå. Första och andra genomläsningen har varit en mer överskådlig och ytlig läsning där jag 

har skumläst hela materialet och sedan gjort mindre anteckningar. Materialet har sedan lästs på 

en djupare nivå för att finna de explicita och implicita sexuella- och/eller kärleksrelationerna. 

Vidare har jag utformat ett antal frågor som jag ställer till texten vid varje explicit eller implicit 

tillfälle som något förekommit: Vilka parkonstellationer skrivs det om? Hur skrivs det om dessa 

parkonstellationer? Vilka parkonstellationer utesluts genom denna text (och blir på så vis 

onormala)? Därefter har jag räknat samman varje enskilt fall av förekomst av olik- och 

samkönade relationer, dividerat delen med det hela, för att få fram en procentuell siffra. På 

samma sätt har jag gjort när jag räknat antalet personer som ingår i de olik- och samkönade 

relationer. 
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4.4 Reliabilitet och giltighet 
En komplikation som kan uppstå med min valda analysmetod är att jag inte kan vara fristående 

från diskursen, vilket medför att jag inte kan iaktta och analysera den på avstånd. Jag blir således 

ett subjekt, vilket i sin tur påverkar subjektiviteten för undersökningen. I och med att tolkning 

av materialet är en subjektiv fråga och att min förförståelse spelar en stor roll för hur texten 

uppfattas har jag hållit mig kritisk till mina egna tolkningar. Framför allt vid de tillfällen då 

något implicit kommit till uttryck. Vid de tillfällen har jag försökt att underbygga dessa med 

citat för att den som läser undersökningen ska få en så god chans som möjligt att se vad som 

åsyftas. Med hänsyn till att uppsatsen vilar på kvalitativa textanalyser har jag dessutom valt att 

så ingående som möjligt presentera en bild av de tolkningsramar och teorier som utgjort 

grunden för min undersökning för att förtydliga hur analysarbetet har gått till väga. 

Viktigt att poängtera är att jag inte har lagt någon vikt eller tolkning i läroboksförfattarnas 

bakomliggande budskap. Vetenskapsrådets principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning får därför enbart viss betydelse i denna undersökning. Forskningskravet ”[…] att 

tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras” (Vetenskapsrådet 

2002:5) måste vägas mot att ”[i]ndivider får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning.”. Därav har jag ett ansvar att inte tillskriva läroboksförfattarna 

några åsikter baserat på deras böcker utan jag förhåller mig endast till texten för att inte orsaka 

läroboksförfattarna någon skada, kränkning eller förödmjukelse. 

Att välja endast två läroböcker får negativa konsekvenser för studiens generaliserbarhet. 

Dock ämnar jag inte att generalisera hur läromedel kan reproducera en heteronorm, utan endast 

att se hur det kan se ut. Jag vill även poängtera att eftersom undersökningen har gjorts genom 

en textanalys kommer det inte säga någonting om hur läroböckerna används i klassrummet. Det 

betyder alltså att jag inte kan säga något om huruvida sexualitet problematiseras och diskuteras 

med SVA-eleverna. Det kan vara så att både lärare och elev motsätter sig mot innehållet i 

böckerna, vilket i sin tur kan ses som en del av det kritiska tänkande som ska förmedlas i skolan. 

Jag har inte kunnat få fram någon fakta på om dessa böcker används/har köpts in av några 

skolor. Jag har försökt att få tillgång till information om detta via de utgivande förlagen men 

fått till svar att det är konfidentiell information. 
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5 Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras böckerna och resultaten. Jag har för enkelhetens skull, och för att 

undersökningen inte syftar till att vara jämförande, valt att dela upp presentationen av böckerna. 

Varje läroböckerna särhålls från varandra och var och en av resultaten presenteras för sig. Som 

tidigare nämnts redovisar jag för de parkonstellationer som dels explicit, dels implicit, 

förekommer. Med explicit menas alltså de tillfällen där det mer är ett uttalat faktum än något 

som är tolkningsbart för läsaren, medan implicit i sin tur relaterar till sådana tillfällen där det 

underliggande i texten kan framgå huruvida det är ett olik- och/eller samkönat par som åsyftas. 

5.1 Svenska impulser 1 SVA 
Boken är fördelad på totalt 311 sidor och på dessa sidor förekommer omnämnanden av 

relationer totalt 13 gånger, varav dessa relationer berör totalt 25 personer. Det förekommer inga 

omnämnande av några samkönade relationer i boken över huvud taget. Övergripande kan man 

säga att läroboksförfattarna i det stora hela verkar undvika sexuella- och kärleksrelationer. Vid 

de tillfällen då de låter några sådana tillfällen förekomma väljer de att låta olikkönade relationer 

synas, alternativt helt könsneutrala relationer som lämnar tolkningen öppen för läsaren. 

Dessutom är de olikkönade relationerna som förekommer starkt heteronormativa, då de i varje 

enskilt fall platsar väl in i den inre cirkeln av Rubins värdehierarkiska skala (se figur 1). 

5.1.1 Resultatredogörelse 

Figur 2 visar resultatet av hur många olik- och samkönade relationer som förekommer i 

läromedlet Svenska impulser 1 SVA, samt hur många gånger var och en av de olika typerna av 

parkonstellationerna får synas.  
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Figur 2 visar att det saknas inkludering av samkönade fall. Olikkönade fall som explicit 

framställs förekommer fem gånger (38,46 %) av totalt 13 gånger. Implicita fall av olikkönade 

relationer nämns totalt två gånger (15,38 %) i boken. Precis som det framkommer i figur 2 

förekommer inga fall av varken explicit eller implicit samkönade relationer. Däremot 

förekommer sex fall (46,15 %) av könsneutrala relationer och i de fallen lämnas tolkningen av 

texten öppen för läsaren. 

Vidare presenterar figur 3 hur många personer som explicit eller implicit ingår i dessa olik- 

och samkönade relationer samt hur många personer som förekommer i de könsneutrala 

sexuella- och/eller kärleksrelationerna.  

38,46%

15,38%

46,15%

Olikkönat (explicit) Olikkönat (implicit) Könsneutralt

Figur 2 Antalet gånger olik- och samkönade relationer förekommer 

36%

16%

48%

Olikkönat (explicit) Olikkönat (implicit) Könsneutralt

Figur 3 Antalet personer som ingår i olik- och samkönade relationer 
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I läroboken figurerar totalt 25 personer som mer, mindre eller inte alls tillskrivs olika sexuella 

läggningar, men som förekommer inom sexuella- och/eller kärleksrelaterade situationer. Av 

dessa 25 personer är nio personer (36 %) explicit i olikkönade relationer och fyra personer 

(16 %) implicit i olikkönade relationer. Precis som figur 2 visar att inga fall av samkönade 

relationer förekommer, visar även figur 3 att inga faktiska personer heller har kunnat räknas. 

Däremot visar figur 3 att det förekommer personer som ingår i sexuella- och/eller 

kärleksrelationer där kön ej uttalas. Antalet personer som representerar denna kategori 

uppkommer i 12 stycken (48 %). 

5.1.2 Analys av resultat 

I Svenska impulser 1 SVA fanns olika typer av parkonstellationer. Många exempel som 

presenteras här nedan har tolkats utifrån dess kontext och kan därför uppfattas som något 

lösryckta. 

 
(1) ”Landet som lämnade min mor till att bli ett ensamkommande flyktingbarn. Landet som 

fängslade min far och tvingade honom till politisk asyl.” (s.34) 
(2) ”Mustafa och Hedda åker på semester nästa vecka” (s. 278) 

 
I de ovan angivna exemplen går det diskutera huruvida personerna faktiskt är i en relation, men 

jag har valt att tolka det som så. Det första exemplet av explicit olikkönad relation är i en 

intervju med en kvinna som talar om sin familj, där hon nämner både mamman, pappan och hur 

de kom till Sverige för cirka 30 år sedan. Värt att nämna är dock att det egentligen är min 

tolkning att föräldrarna är gifta/sambo, och inget som explicit uttrycks. Eftersom intervjun 

baseras på en kvinna där ämnet inte syftar till att diskutera sexuella läggningar, relationer eller 

liknande upplevs texten som neutral. Exempel två är något tvetydigt dels på grund av att en 

man och kvinna kan åka på semester utan att vara ett par, dels för att det inte explicit står att de 

ska åka tillsammans.  

I de kommande tre exemplen är det tydligt i samtliga att personerna är, eller förväntas ingå 

i olikkönade relationer. Exempel fem är en övningsmening som läroboksförfattarna har skrivit, 

där eleverna ska fylla i det ord som saknas i luckan. Heteronormen får figurerar i ett tillfälle där 

läroboksförfattarna hade kunnat välja att skriva med mer inkludering av andra relationstyper. 

Dessutom ger det fjärde exemplet en förlegad beskrivning för hur en heterosexuell kvinna ska 

vara, som ska ”vänta” på att en man ber om att få gifta sig med henne. 

 

(3) ”då kvinnan han älskar, inte är den han trodde” (s. 101) 
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(4) ”Far väntar på att någon ska be om min hand. […] bon garçon” [bon garçon = en lämplig 
ung man] (s. 119) 

(5) ”Han borde ta ___ problem på allvar! (flickvännens problem)” (s. 275) 
 

Vidare dyker några exempel upp i boken som uttalat går att förstå som i en sexuell- och/eller 

kärleksrelation. Kontexten runt kommande citat utspelas i en biosalong där två karaktärer 

förekommer: 

 

(6) ”Instinktivt lägger jag handen mot bröstfickan för det känns som att hjärtat ska klappa 
ur klänningen. I periferin ser jag konturerna av din näsa, de mörka breda ögonbrynen 
och locken i din panna. […]. Sedan lägger jag ena handen mot din kind och kysser dig 
samtidigt som två ryska spioner sprängs och den kända skådespelaren räddar världen.” 
(s. 82) 

 

Exempel 6 är ett utdrag ur en roman. Utdraget är i grunden skrivet könsneutralt men läsaren 

leds in på banan att föreställa sig en kvinna och en man på grund av hur de beskrivs (attribut: 

klänning) av författaren. Dessutom framställs kvinnan heteronormativt typiskt i och med att 

hon beskrivs som nervös och osäker, medan mannen beskrivs med mystiska attribut. Kvinnan 

beskrivs även i resten av romanutdraget som ointresserad av actionfilmen som visas i 

biosalongen medan mannen, som stått för filmvalet, normtypiskt intresseras av våldsfilmer 

(visas ej i citatet ovan). Längre ner på uppslaget i läroboken ombeds eleverna diskutera vad 

utdragen handlar om, vilket i sin tur leder in eleverna till att diskutera vilka sorts personer som 

befinner sig i biosalongen. Vidare avslöjas på kommande sidor kontexten till utdraget där 

läroboksförfattarna skriver att ”[h]uvudpersonen är på bio med en pojke som hon är kär i […]” 

(s.94). 

Följande exempel är alla något otydliga i sin formulering om huruvida personerna som 

åsyftas ingår i en sexuell- och/eller kärleksrelation, dock har de alla räknats som det. Som 

framgår är de kommande exemplen helt könsneutrala. Dock förutsätter formuleringarna att 

läsaren har minst två föräldrar närvarande. 

 
(7) ”Hur ser dina föräldrar och/eller släktningar […]” (s. 16) 
(8) ”[…] dina föräldrar” (s. 244) 
(9) ”[…] deras föräldrar” (s. 244) 
(10) ”[…] sina föräldrar” (s. 244) 

 

I kommande exempel har samtliga räknats som personer som ingår i en sexuell- och/eller 

kärleksrelation, skrivna på ett könsneutralt sätt som låter läsaren tolka texten själv. 
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(11) ”svåra samtal med min partner” (s. 42)  
(12) ”kärlek med förhinder” (s. 99) 
(13) ”första kyssen” (s. 99) 
(14) ”två älskande ska få varandra” (s. 111) 
(15) ”Min pojkvän arbetar på helgerna, ___ innebär att vi inte kan träffas.” (s. 284) 

5.2 Formativ svenska som andraspråk 1. Äg språket! 
Boken är fördelad på totalt 342 sidor och på dessa sidor förekommer omnämnanden av 

relationer totalt 49 gånger, varav dessa relationer berör totalt 62 personer. Tittar man närmre på 

resultaten ser man att det endast är vid en intervjutext som samkönade relationer förekommer. 

Den allmänna trenden som dock går urskilja i Formativ svenska som andraspråk 1. Äg språket! 

är att boken berör ämnet sex och relationer i betydligt större utsträckning än föregående bok, 

vilket också öppnar upp för inkludering i större grad. Dock har läroboksförfattarna, precis som 

föregående, gjort valen att när de inte skriver könsneutralt, inkluderas olikkönade 

parkonstellationer i betydligt högre grad. 

5.2.1 Resultatredogörelse 

Figur 4 presenterar resultatet av hur många olik- och samkönade relationer som förekommer i 

läromedlet Formativ svenska som andraspråk 1. Äg språket!.  

 

 

59,18%

2%

6,10%

32,60%

Olikkönat (explicit) Olikkönat (implicit) Samkönat (explicit) Könsneutralt

Figur 4 Antalet gånger olik- och samkönade relationer förekommer 
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Totalt förekommer 49 fall av någon sorts sexuell- och/eller kärleksrelation i läroboken. I figur 

4 framkommer att 30 fall av olikkönade parkonstellationer förekommer, varav 29 (59,18 %) 

explicita och en (2 %) implicit. Vidare förekommer tre fall (6,10 %) av explicita samkönade 

relationer och inga implicita fall. Dessutom fann jag 16 fall (32,60 %) av könsneutrala sexuella- 

och/eller kärleksrelationer. 

Vidare presenterar figur 5 hur många faktiska personer som det i föregående figur rör sig 

om.  

 

 

I figur 5 framkommer att 24 personer (38,7 %) explicit framställs ingå i olikkönade relationer, 

medan ytterligare två personer (3,2 %) framställs ingå i olikkönade relationer, dock implicit. 

Det implicita fallet av olikkönad parkonstellation som förekommer i läroboken är i ett 

romanutdrag där flickans mamma avlidit och hennes pappa inte är närvarande. Läs mer om det 

exemplet på s. 25. Vidare framgår att de tre fallen av samkönade relationer som förekommer i 

läroboken rör sig om totalt två personer (3,2 %), vilka figurerar i en intervju. På s. 36–39 

intervjuas en lärare om sin yrkesroll. Under intervjun framkommer att intervjuobjektet ingår i 

en samkönad relation och hon nämner även sin flickvän vid tre tillfällen som beskrivs med 

neutrala formuleringar. Totalt rör det sig om 62 personer som figurerar i läroboken som mer, 

mindre eller inte alls tillskrivs en sexuell läggning. 

38,70%

3,20%

3,20%

54,80%

Olikkönat (explicit) Olikkönat (implicit) Samkönat (explicit) Könsneutralt

Figur 5 Antalet personer som ingår i olik- och samkönade relationer 
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5.2.2 Analys av resultat 

Precis som i föregående bok förekommer exempel där jag som läsare har tolkat att vissa 

personer ingår i olikkönade relationer. Exempel 16 är från en text där en person intervjuas för 

sitt läraryrke och hon förklarar sambandet med att hennes föräldrar har yrken inom samma 

bransch som hon själv. Jag har tolkat dessa föräldrar som gifta/sambo/separerade och därför 

räknat in dem i olikkönade relationer. 

 

(16) ”Pappa är lärare och mamma pedagog” s. 37 
 

Vidare förekommer ett antal exempel som explicit utrycker sexuell- och/eller kärleksrelation 

mellan två personer varav samtliga är olikkönade relationer. 

 

(17) ”Pojken låg kvar på marken och hans flickvän stod kvar” (s. 144) 
(18) ”Carl och Karin Larssons ljusa och barnvänliga hem” (s. 162) 

 

Exempel 18 är förstås öppet för tolkning och det är möjligt att tolka denna relation som något 

annat än heterosexuell. En man och en kvinna kan leva i samma hus utan att vara gifta, men 

framför allt är det deras gemensamma efternamn som ger mer belägg för att styrka deras 

parrelation.  

Exempel 19 och 20 är från ett avsnitt som läroboksförfattarna själva har skrivit, där de 

redogör för sexolekter. I den löpande brödtexten förklarar de hur kvinnors och mäns sätt att tala 

skiljer sig från varandra och det förtydligar de enligt följande exempel: 

 

(19) Kvinnor vid text och tal [rubrik]: ”– Åh vad det låter romantiskt, […]. Kysste han 
dig?” (s. 290) 

(20) Män vid text och tal [rubrik]: ”– Kysste du henne? Med tungan?” (s. 290) 
 

Att läroboksförfattarna under ett avsnitt om sexolekter väljer att framställa personerna som 

heterosexuella och med meningsexempel som tydligt passar in i hur kvinnor och män förväntas 

bete sig är ett tydligt heteronormativt exempel. Kvinnan framställs som kärleksfull, drömmande 

och omhändertagande medan mannen framställs som praktisk, rak på sak och ej styrd av 

känslor. 

Läroboksförfattarna har valt att inkludera totalt fem äldre folksagor (Askungen, Den fula 

ankungen, Hans och Greta, Rödluvan och vargen samt Snövit och de sju dvärgarna). Samtliga 

av dessa sagor är skrivna under en tid andra föreställningar om kön och könsroller rådde vilket 
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också syns i deras språkstil. Heteronormen är desto tydligare och därav härstammar många av 

undersökningens exempel från dessa sagor. Nedan följer ett axplock av dessa exempel: 

 

(21) ”Han gifter så småningom om sig med en ny kvinna” (s. 186) 
(22) ”Prinsen säger att han vill gifta sig med den flickan” (s. 191) 
(23) ”Askungen vinner prinsens hjärta” (s. 194) 
(24) ”Prinsen blir kär i henne” (s. 196) 
(25) ”Hans och Gretas pappa och styvmor” (s. 203) 
(26) ”han fick syn på ankungen […] och bar sedan hem honom till sin hustru.” (s. 217) 
(27) ”Jag älskar dig över allt på jorden, sade han. […] Snövit svarade ja” (s. 225) 

 

Det implicita fallet som finns i läroboken fann jag på s. 141. Där finns ett utdrag ur en roman 

som handlar om en flicka som bor hos sina släktningar på grund av att hennes mamma avlidit 

och hennes pappa inte varit närvarande under en längre period. Det faktum att hon har en 

mamma och pappa kan indikera att de ingått i en relation tidigare men sedan separerat. 

Samtidigt avslöjar det faktum att de har barn ihop inte något om deras sexuella läggning, särskilt 

inte eftersom de underförstått inte verkar ha levt ihop även då mamman var vid liv. Mamman 

och pappan kan likväl ha ingått i ett föräldraskap tillsammans utan att för den delen ha en 

sexuell och/eller kärleksrelation. 

Det enda exempel på samkönade relationer som förekommer i boken är i en intervju av en 

kvinnlig SFI-lärare. Exempel 28 och 29 förekommer i ett neutralt sammanhang och det finns 

inte några negativa underliggande värderingar. 

 

(28) ”[intervjuobjektets namn] försökte hjälpa sin dåvarande flickvän, som kom från 
Ecuador, med svenskan […]”. (s. 37) 

(29) ”[…]. Det är svårt att vara sig själv när man inte vet vem man är. Jag var till 
exempel väldigt rädd för att vara homosexuell. […]. Det fanns inga förebilder.” (s. 38) 

 

Exempel 30 förekommer i en elevtext där hens namn inte är publicerat och hen nämner aldrig 

sitt eget kön. Det lämnar tolkningsutrymmet öppet och när eleven skriver ”jag älskar min 

flickvän” är det fritt för mig som läsare att föreställa mig en olik- eller samkönad relation. 

Ytterligare ett exempel som lämnar tolkningsutrymmet öppet är i en exempel 31, som är en 

mening ur ett hyllningstal. Alex är ett namn som bärs av både kvinnor och män och man kan 

därför inte avgöra könet på personen som Freija ska gifta sig med. Exempel 32 är en helt 

könsneutral mening som helt lämnar det öppet för läsaren att avgöra vilka det förälskade paret 

är. 
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(30) ”Jag älskar min flickvän” (s. 52) 
(31) ”Freija! När du nu äntligen gifter dig med din Alex” (s. 61) 
(32) ”Det förälskade paret som bara känt varandra i två veckor” (s. 152) 

6 Diskussion och slutsats 
Undersökningen har gjorts med en queerteoretisk ansats för att se om sexuella normer 

reproduceras i SVA-läroböckerna eller ej. Nedan följer ett antal avsnitt där jag diskuterar mina 

fynd från undersökningen i relation till tidigare forskning och det teoretiska ramverk som 

arbetet vilar på. Dessutom kommer jag i sammanfattningen återkoppla till syftet med arbetet 

och mina frågeställningar för att se om undersökningen har kunnat besvara mina frågor. 

6.1 Inkludering 
Många av de olikkönade fallen (såväl explicita som implicita) härstammar från intervjuer och 

romaner författade av någon annan än läroboksförfattarna, vilket i sig inte betyder mer än att 

författarna till dessa texter har valt att skriva på ett visst sätt/inkludera en viss sexuell läggning. 

Men det som bör uppmärksammas är att läroboksförfattarna är de som gör valen kring vilka 

texter som ska inkluderas i deras SVA-läroböcker. Värt att tilläga är att vid ett normkritiskt 

medvetande och hänsynstagande torde det synas en större mångfald av sexualitet i boken 

överlag. 

Vad som är intressant är att oavsett om läroboksförfattarna har valt att framställa relationerna 

som olikkönade eller könsneutrala är samtliga exempel, förutom exempel 7, 8, 9 och 10, 

applicerbara i Rubins sexuella värdehierarki (se figur 1). Nästan alla är alltså en reproduktion 

av tvåsamheten. Det, ensamt, gör att böckerna reproducerar heteronormen. Vid redovisning för 

vad heteronorm innebär berör jag även att det handlar om mer än bara sexuell läggning. Det 

handlar också om att det är just olikkönad tvåsamhet som ses som det normala, vilket ställer 

krav på att det endast finns två kön att identifiera sig med (Berg & Wickman 2010:29). Denna 

typ av heteronorm är ständigt återkommande i båda läroböckerna. Formativ svenska som 

andraspråk 1. Äg språket! lämnar, med klar majoritet, utrymme åt de olikkönade relationerna. 

De gånger författarna väljer att inkludera kön har de dessutom vid samtliga tillfällen valt att 

utrycka man/pojke eller kvinna/flicka. Det gäller för både Svenska impulser 1 SVA och 

Formativ svenska som andraspråk 1. Äg språket!. Som tidigare nämnt saknas dessutom 

inkludering av samkönade relationer helt och hållet i Svenska impulser 1 SVA. Dock har 

författarna för Svenska impulser 1 SVA valt att skriva mer med ett tydligt könsneutralt uttryck. 
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De lämnar därför tolkningsutrymmet mer öppet för läsaren än vad Formativ svenska som 

andraspråk 1. Äg språket! gör. 

Whitling och Kågerman Hansén (2011:97) menar att pedagogiska texter hör ihop med hur 

omgivningen och det aktuella samhället ser ut i övrigt. Det kan man i denna undersökning se 

att det stämmer då de visar att läroböckerna är heteronormativa. Det faktum att Formativ 

svenska som andraspråk 1. Äg språket! hade ett fall av samkönad relation (som omnämns totalt 

tre gånger) gör inte boken till en normbrytare. Det är svårt att säga hur mycket inkludering som 

behövs för att stämma överens med samhället och representera den mångfald av sexualiteter 

som finns. Däremot vågar jag hävda att det är orimligt att förvänta sig att tre omnämnanden av 

samkönade relationer, jämfört med 30 fall av olikkönade relationer, skulle vara tillräckligt. 

Av 3,4 miljoner personer som är registrerade som gifta i Sverige är 11 000 personer av dem 

samkönade enligt Statistiska centralbyrån (SCB 2019). Hur många som däremot lever som icke-

heterosexuella, alternativt inte lever efter den heteronormativa ordningen, är förstås inget man 

kan få några siffror på. Därför är det oerhört svårt att avgöra hur stor mångfald av sexualiteter 

en lärobok ska inkludera för att den ska få räknas som just det - inkluderande.  

6.1.1 Alternativa sätt att ta fram läromedel 

Enligt Ryve m.fl. (2016:211) ska ett bra läromedel innehålla beprövad, forskningsbaserad och 

välgrundad information samt tydliga idéer för att läraren inte ska behöva uppfinna hjulet på 

nytt. Dessutom bör läroboken erbjuda en tydlig progression, information som bidrar till stöd 

för elever med särskilda svårigheter och material som passar sig i en helklassdiskussion. Vidare 

menar de att läromedelsområdet i Sverige behöver få mer plats i diskussionen om hur läromedel 

tas fram. En lösning de anser är relevant är att staten stödjer framtagandet av forskningsbaserade 

läromedel och att de återinför en läromedelsgranskande enhet. Dessutom anser de att universitet 

och högskolor, som i mångt och mycket kritiserar läromedel, istället borde vara en del av nya 

läromedels framtagande och beprövande (Ryve m.fl. 2016:212). Med tanke på att 

Läromedelsföretagen är en organisation som granskar läromedel kan det finnas en mening med 

att införa en mer kontrollerad och medveten granskning avseende inkludering. 

Läromedelsföretagens granskning är omfattande och täcker många olika områden 

(Läromedelsföretagen, 2019b), men det verkar ändå, med tanke på resultaten från min 

undersökning, som att det finns fler luckor att fylla. Med en bättre kontroll och tydligare krav 

på innehållet i läroböcker skulle kunna innebära att läroböckerna är mer inkluderande för SVA-

eleverna som möter dessa texter. SVA-elevers möjlighet till att möta svenska normer och 
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värderingar kring sexuell mångfald är delvis via läroboken. Ett sådant möte är således viktigt 

att det sker utan polarisering och marginalisering av utsatta personer, som icke-heterosexuella 

personer är. Läroboksförfattarna behöver öppna upp för reflektion och diskussion kring ämnet 

för att utmana förlegade tankestrukturer och omedvetet osynliggörande. Det faktum att 

undvikandet kan vara omedvetet gör att ett normkritiskt perspektiv vid skapandet av läroböcker 

kan synliggöra dessa undvikanden och på sikt förhindra att det sker. 

Det kan finnas fler lösningar som inte berör läroboken i första taget, utan som snarare handlar 

om lärare, utbildning och andra auktoritära instanser. Befintliga lärare behöver fortbildas i 

HBTQ-frågor där de får verktyg och hjälpmedel för att lära sig tackla dessa frågor. De behöver 

lära sig hur de kan ifrågasätta den heteronormativa ordningen som man stöter på i dagens skola. 

Dessutom behöver de personer som idag och i framtiden går lärarutbildningen utbildas i 

normkritisk pedagogik. De behöver, likt färdigutbildade och verksamma lärare, lära sig hur 

man, med fokus på normen, kan granska den med kritiska ögon. Skolans elever behöver 

undervisas i barnens rättigheter. Undervisningen ska ge dem verktyg för att förhålla sig till det 

skolan erbjuder dem. Dessutom ska de förstå vilka rättigheter de har vid diskriminering och 

olikbehandlande grundat på kön, sexualitet eller liknande. 

Det är även platser utanför skolan som berör HBTQ-frågor som behöver ses över. Vid 

mottagandet av nyanlända behöver Sverige bli bättre på att informera, utbilda och visa var 

Sverige står i frågor som rör jämställdhet, diskriminering, HBTQ-frågor och sexualitet. Det 

visar en undersökning Länsstyrelsen Jönköping (2018:14) genomförde, där de kom fram till att 

materialet kring dessa frågor är undermåligt och i viss mån till och med obefintligt. 

6.2 Kopplat till tidigare forskning 
Som tidigare nämnts kom Rosén och Larsson (2006:38) fram till att heterosexualitet framställs 

som det normala och att de läromedel som ingick i deras granskning visar en heteronormativ 

diskurs. Granskningen visade dock på en viss inkludering av homo- och bisexualitet. Även min 

undersökning visar att läroböckerna representerar en heteronormativ diskurs. Det framkommer 

tydligast i Svenska impulser 1 SVA, som helt och hållet valt att utesluta explicit omnämnande 

av andra läggningar än heterosexualitet. Boken genomsyras av ett undvikande gällande ämnen 

som sex, kärlek och relationer men tillåter det till viss mån. Det till trots att ämnen som berör 

sex, kärlek och relationer torde vara ett engagerande tema för tonåringar. De tillfällen de berör 

ämnen som sex, kärlek och relationer låter de homo- och bisexualiteten lysa med sin frånvaro. 

Ett sådant ställningstagande kan göra att vissa läsare känner sig exkluderade och vidare 



 29 

diskriminerade. Dock menar Berge (2011:160) att inkluderingsfrågan kan bli något snårig om 

författaren väljer ett könsneutralt uttryckssätt för att låta läsaren göra egna tolkningar. 

Författaren håller sig å ena sidan neutral i frågan och tvingas inte ta ställning till inkludering 

vad gäller exempelvis sexualitet och genus. Men å andra sidan kan ett könsneutralt uttryckssätt 

leda till ett osynliggörande av människors upplevelser, vilket kan leda till att normkritiska 

diskussioner och information kring människors orättvisor hamnar i skymundan. Vidare kan 

man välja att tro att läroboksförfattarna skriver med ett könsneutralt uttryck, i sann queer-anda. 

Enligt queerteorin utgår man inte från ett binärt genussystem utan menar således att ett 

könsneutralt uttryckssätt öppnar upp för alla olika relationstyper. 

Englunds underlagsrapport för Skolverkets räkning (2006:6) visade vilken betydelse som 

läroböcker har i skolan. Rapporten visar att 60 % av de deltagande lärarna regelbundet använder 

dem medan 20 % använder dem ”så gott som varje lektion”. Det visar att det 2006 fanns en 

dominerande användning av läroböcker. Min uppfattning är att det troligtvis inte har förändrats 

särskilt mycket sedan dess. Den uppfattningen bildar jag på min erfarenhet från att arbeta i 

skolor, och från vänner/kollegor som är aktiva lärare idag. I och med lärobokens roll i skolan 

som Englund (2006:26) och Karlsson (2011:44f) benämner som auktoriserande och ett verktyg 

för maktutövande anser jag att läroböcker, innan utgivning, behöver granskas med ett 

normkritiskt perspektiv. Karlsson (2011:44) menar dessutom att unga elever ännu saknar 

förmågan att analysera och kritiskt förhålla sig till pedagogiska texter, vilket desto mer stärker 

behovet av en kontrollerande instans. En sådan instans kan säkerställa att utgivna läroböcker 

faktiskt är anpassade efter läro- och kursplaners avsikter. Det faktum att läraren idag förväntas 

ha tid och kunskap att genomföra en så pass viktig kontroll av läroböcker är tämligen orimligt, 

vilket även Ammert (2011:17) vidhåller. Lärare har redan för tung arbetsbörda och för lite tid 

till för- och efterarbete (Lärarnas Riksförbund, 2015). Man kan därför fråga sig hur de kan 

förväntas ha tid att dessutom kontrollera läromedel som ska användas, för att säkerställa att de 

uppfyller de förväntningar och krav som finns. Värt att tillägga är dessutom att en del nyanlända 

elever är vana vid en mer auktoritär skola, där man som elev inte bör ifrågasätta varken läraren 

eller materialet som man tilldelas. Ett sådant förhållningssätt kan alltså leda till att dessa SVA-

elever inte förhåller sig kritiskt till läroböckerna, oavsett vad de innehåller eller förmedlar. 

Precis som tidigare nämnt har queerteorin fokus på frågeställningar som: Hur uppstår det 

som benämns som normalt? Hur reproduceras normalitet? Och vad får uppdelningen i 

’normal’ – ’avvikande’ för konsekvenser för människors självförståelse och levnadsvillkor? 

(Ambjörnsson 2016:47). Frågor som dessa besvaras tillsammans med vad bl.a. Ammert 

(2011:28) uttalat sig om angående hur skolans didaktiska kommunikation sker: nämligen via 
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läroboken. Men om ”[s]kolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart” 

(Skolverket 2011:5) undrar jag hur dessa två böcker hjälper till i den processen – att ”finna sin 

unika egenart”. Ett exkluderande av sexuell mångfald är ytterligare ett sätt att utesluta dem ur 

gemenskapen och ytterligare ett sätt att låta den heteronormativa ordningen fortsätta styra. För 

precis som Karlsson (2011:52) menar är läroboken en källa till social och kulturell konstruktion. 

Den hjälper till att forma eleverna i deras individuella identitetsskapande. Om det 

identitetsskapandet inte får ske på lika villkor för samtliga iblandade korrelerar inte det med 

vad Skolverket (2011:5) har tagit fram ”[s]kolan ska främja förståelse för andra människor”. 

6.4 Sammanfattning 
Syftet med arbetet är att undersöka hur mycket heteronorma inslag två utvalda läroböcker, som 

riktar sig till SVA-elever på gymnasiet, har. I och med min metod, som är en textanalys 

inspirerad av diskursanalys, har jag kunnat belysa normer och värderingar som framkommer i 

läroböckerna, som indirekt går stick i stäv med de direktiv som ges ut av Skolverket. Frågan 

om hur stor utsträckning av annat än olikkönade relationer som förekommer i läroböckerna, har 

besvarats genom närläsning av böckerna och kartläggning av vilka typer av relationer som är 

synliga. Undersökningen visar att en av två böcker inte har någon representation av samkönade 

relationer över huvud taget, medan en av två böcker har tre omnämnanden av en samkönad 

relation, dock endast förekommande i en intervjuartikel. I den boken som inga förekomster kan 

redovisas för verkar författarna ha valt att överlag undvika texter som berör sex, kärlek och 

relationer. De fall de väljer att beröra dessa ämnen görs det ur antingen ett heteronormativt 

perspektiv, eller ett könsneutralt perspektiv. Författarna till den boken som inkluderar tre fall 

av samkönade relationer har i resten av boken valt att skriva ur samma perspektiv som 

föregående bok. Dock har den dessutom ett större utrymme för just olikkönade relationer 

jämfört med könsneutrala. Detta tyder alltså på att båda böckerna som ingår i undersökningen 

bidrar till reproduktion av heteronormen, det till trots att de är utgivna så sent som 2017 

respektive 2018. 

Min andra frågeställning angående underliggande värderingar besvaras genom att kritiskt 

granska kontexten runt omnämnanden. En sådan granskning visar att heteronormen verkar som 

ett allrådande perspektiv där tvåsamhet, med två parter av motsatta kön har en klar majoritet i 

båda läroböckerna. Dessutom har en av böckerna vid flera tillfällen valt att framställa kvinnor 

och män på ett stereotypt sätt, vilket också är en reproduktion av heteronormen. 
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Undersökningen i sig är inte tänkt att förklara läroboken som elevernas enda källa till frågor 

som rör sexualitet och HBTQ-frågor, utan är endast tänkt att problematisera ett av de medlen 

som skolan använder vid kunskapsförmedling. Jag vill tillägga att elevernas möjlighet till att 

tänka normkritiskt påverkas beroende på hur mycket eller lite lärarna och eleverna lyfter frågan 

vid läsning av böckerna. 

7 Vidare forskning 
Baserat på resultatet skulle det vara intressant att undersökta hur dessa läroböcker används i en 

verklig SVA-undervisningssituation. Analysen skulle kunna nå ett annat sorts djup och under 

den undersökningen skulle man också kunna genomföra samtal med såväl SVA-elever som 

lärare om texterna och det böckerna förmedlar. Jag vill dock poängtera att en sådan 

undersökning skulle kräva mycket mer tid och arbete, en annan sorts metod, och ett fokusskifte 

från forskarens tolkning till elevernas och lärarnas tolkning.  

Vidare skulle det vara intressant med en fältundersökning som besvarar vad lärare och elever 

förväntar sig ingå i en inkluderande lärobok. Hur många procent av olika typer av 

parkonstellationer är önskvärt av en lärobok skriven på 2017- respektive 2018-talet? Hur vet 

man att de sexuella läggningar som finns i Sverige speglas i läroböckerna, för att varje elev ska 

kunna känna igen sig och identifiera sig med texten? Frågor som dessa skulle kunna besvaras 

genom en större enkätundersökning. Det skulle ta reda på vad lärobokskonsumenter förväntar 

sig av ett modernt läromedel i fråga om inkludering. En sådan undersökning skulle kräva ett 

stort antal informanter för att kunna dra en signifikant slutsats, vilket i sin tur kräver tid, 

engagemang och möjlighet att få tag på informanter. 
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