
 

”And so they lived happily 

ever after…” – en diskursanalytisk 

och queerteoretisk bild- och textanalys av 

läroböcker i engelska för gymnasiet  

Södertörns högskola | Institutionen för Livsvetenskaper 

Examensarbete 15 hp | Utbildningsvetenskap | Vårterminen 2012 

Lärarprogrammet med Interkulturell profil 

Av: Hanna Matei 
Handledare: Staffan Nilsson  
 



 2 

Abstract: 

 

Title: ”And so they lived happily ever after…” – en diskursanalytisk och queerteoretisk 

bild- och textanalys av läroböcker i engelska för gymnasiet  

Author: Hanna Matei 

 

This thesis consists of a discourse and queer theoretical text and image analysis of school 

books in English used in the Swedish upper secondary school.  The whole content of two 

school books have been analysed from a norm critical perspective but one chapter in each of 

them has been analysed more thoroughly than the rest. These two chapters form the major 

part of the analysis.  

 The thesis’ problem formulation and objective derive from a personal experience of being 

a teacher student and part time teacher in Swedish schools. This experience shows the 

prevalence of a strong heteronormativity both in the schools’ every day life and in the used 

school books. The thesis therefore wants to examine if the school books cement or 

challenges this heteronormativity.  

 The question posed to the material is: Which norms surrounding romantic and sexual 

relationships and romantic and sexual desire is seen in the examined school books?  

 The analysis showed that both books, even if some conflicting text and images came up, 

cement rather than challenge dominant norms. A clear heteronormativity was seen in both 

texts and images.  
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1. Inledning 

Skolan är en mötesplats där den mellanmänskliga interaktionen är hög – det är en viktig 

plats för både social och kulturell socialisering. I dess värld, precis som i det vidare 

samhället, vidmakthålls, skapas och förhandlas normer kring hur vi bör respektive inte bör 

vara. Dessa normer som skapas i en växelverkan mellan skola, hem och samhälle präglar 

individerna under en stor del av deras unga liv och utgör således en viktig grund för 

samhälleliga föreställningar. Genom detta är det därmed viktigt att aktivt undersöka och 

kritiskt granska den socialisering som sker innanför skolans väggar. Det är, för att få en ökad 

förståelse för normskapandet i skolans värld, viktigt att ifrågasätta vad socialiseringen 

innehåller samt vilka normer som dominerar, skapas, förhandlas och vidmakthålls samt vilka 

eventuella konsekvenser dessa normer får.  

 Under min Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har jag gång på gång reagerat på den 

väldigt snäva synen på och representationerna av kärlek, sexualitet och samlevnadsformer 

som jag mött på de skolor jag varit på. Denna snävhet har speciellt kommit fram under 

högtider som ”Alla hjärtans dag” samt under temaveckor med ämnet ”kärlek” då en viss 

sorts mer eller mindre obligatorisk heterosexualitet trätt fram. Även om personal på de 

skolor jag har praktiserat eller vikarierat på har haft varierande förhållningssätt till ungas 

spirande sexuella och romantiska känslor och begär är det ändå utifrån min upplevelse 

nästan enbart den heterosexuella kärleken, det heterosexuella begäret och därtill den 

monogama relationen som förutsätts. Det har varit tydligt för mig att det är dessa begär och 

relationsmönster som setts som ”normala” och hur det så att säga ”ska vara”. Alla andra sätt 

att känna och begära har mer eller mindre osynliggjorts eller avhandlats som problematiska 

alternativt avvikande. Min upplevelse är därmed att heteronormen1 har genomsyrat såväl 

undervisning som verksamhet.  

 Denna personliga upplevelse av en dominerande heteronorm får även stöd i forskning. I 

Hon, hen, han – en analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar 

samt för unga transpersoner, en utredning från Ungdomsstyrelsen, framgår det att det i 

skolan, genom heteronormen, sker en systematisk diskriminering av icke-heterosexuella 

ungdomar. Detta sker delvis genom osynliggörande men även genom direkta påhopp och 

homofobiska uttalanden (2010:57, se även Tiby 2000). Christine Gilljam tar i sin 

”Tystnadens tyranni – om lärarens och skolans roll som normsättare för barn och ungdom” 

(2004) bland annat upp hur unga homo- och bisexuella upplever sin situation i skolan. Även 
                                                 
1 Se teoriavsnittet nedan för en utförligare diskussion av begreppet.    
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deras upplevelser vittnar om en utbredd heteronorm och en homofobi som utmynnar i allt 

mellan osynliggörande till psykiska och fysiska kränkningar. Skolpersonals okunskap och 

oförmåga att bemöta och motverka denna homofobi tas upp som ett stort problem. 

 I Läroplan för gymnasieskolan 2011 står det i introduktionen under ”Skolans värdegrund 

och uppgifter” att ingen i skolan ska: 

 

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

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan 

kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt 

motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser. 

 

Därmed ingår det i skolans och lärares uppdrag och skyldighet att aktivt motverka 

diskriminering och kränkande behandling vari medvetenhet kring dominerande normer är en 

viktig del. Att osynliggöras eller ses som avvikande kan ses som en form av diskriminering.  

 För att kunna bemöta intolerans, föra en öppen diskussion och sätta stopp för att vissa 

individer, på grund av att de inte platsar in i normen, utsätts krävs därför att lärare besitter 

kunskap och agerar motverkande. Normskapandet bör kritiskt granskas även för att 

möjliggöra en vidgning för dem som tillsynes befinner sig inom normen – fler alternativ för 

hur livet kan organiseras och begär tillfredställas behövs. Normer kan ses som lika 

tvingande för dem som befinner sig inom dem som utom dem. Utöver detta är normer alltid 

beroende av kontext och situation, varpå normskapandet i sig och inte de som för 

ögonblicket anses bryta mot normen bör stå i fokus.  

 Avslutningsvis nämns här vad Eva Reimers skrivit angående vad det står i föregående 

läroplan, Lpo 94s, värdegrund 2 om skolans uppdrag att motverka ’traditionella 

könsmönster’:  

 

Eftersom det fortfarande finns fog för att se hbt-positionen som mindre ’traditionell’ än den 

heterosexuella, kan man dessutom hävda att skolan bör anstränga sig extra mycket för att eleverna ska bli 

öppna för möjligheten att leva som hbt-person. Det hör alltså till skolans uppdrag att visa eleverna på 

möjligheten att uttrycka kärlek och sexualitet på sätt som bryter mot stereotypoa könsroller (Reimers 

2008:101).  

 

                                                 
2   Vilket återkommer även i nuvarande Läroplan för Gymnasieskolan 2011. 
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Motivationen för att närmare undersöka normskapandet och de normer som dominerar i 

skolans värld torde därmed vara tydlig och även undersökningens relevans utifrån ett 

utbildningsvetenskapligt perspektiv.   

 Då jag själv är bland annat engelsklärare är den engelska språkundervisningen något jag 

flitigt har kommit i kontakt med. I denna undervisning används ofta läroböcker som bas för 

lektionsupplägg och planering. Jag ser analyserandet av läromedel som en viktig del i att 

förstå och ifrågasätta normskapandet inom skolan. Enligt min erfarenhet reflekterar sällan 

lärare som arbetar utifrån läroböcker över de normer kring bland annat sexualitet och genus 

som böckerna förmedlar. Jag menar dock att dessa normer ofrånkomligen påverkar läsarna 

direkt och indirekt och att det därför krävs en kritisk granskning av innehållet samt en 

eventuell revidering av detta för att främja en undervisning med bred inkludering och 

representation. Min uppsats kan ses som ett bidrag till denna kritiska granskning. Denna kan 

även ses som en del i en vidare normkritisk3 granskning av skolans hela verksamhet vilken 

jag anser behövs.  

 

                                                 
3   Normkritiken utvecklas vidare i begreppsbeskrivningen.  
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2. Val av teori och metod  
Utifrån min ansats att kritiskt granska de normer som läroböckerna förmedlar visade sig i 

detta fall en diskursanalytisk queerteoretisk text- och bildanalys väl lämpad som 

analysmetod. Att fokus i analysen föll på text och bild beror av materialets natur – 

innehållet, och därmed även normerna, i läroböckerna kommuniceras med hjälp av dessa. 

Valet av queerteori grundar sig på att dess fokus på normer och relationer och att det att 

dessa inom queerteorin anses vara starkt kopplade till makt (Ambjörnsson 2006; Rosenberg 

2002).  

 I text- och bildanalysen utgår jag från Catharina Thörns diskursanalys av bilder i hennes 

bidrag till antologin Diskursanalys i praktiken (Börjesson et al 2007). Denna 

diskursanalytiskt inriktade text- och bildanalys väljs här dels på grund av att det 

gemensamma för all diskursanalys är att språket ses ha en grundläggande roll när det gäller 

den sociala konstruktionen av världen (Jørgensen & Phillips 2000:10). Då innehållet i en 

engelsk lärobok förmedlas just genom språk, både det skrivna och det visuella, kan genom 

diskursanalysen språkets sociala konstruktion och implikationer undersökas. Den 

diskursanalytiska text- och bildanalysen skiljer sig därmed från vanlig text- och bildanalys 

då den fokuserar på materialet i sig men även på dess sociala sammanhang (Thörn 2007:70). 

 Därmed blir det möjligt att relatera språket, och vad detta kommunicerar, vidare till den 

sociala sfären och till det sammanhang vari det existerar.  

 I den diskursanalytiska text- och bildanalys jag kommer att utföra kommer därför såväl 

bild som text som samspelet dem emellan analyseras (Thörn 2007:53). Den utförs utifrån 

premissen att text- och bild formar föreställningar om omvärlden för de som möter dem 

(Ibid:54). Exakt hur analysen kommer att utföras beskrivs närmare i metodavsnittet men 

queerteorin kommer att utgöra de huvudsakliga ”glasögon” genom vilka jag ser på text- och 

bild.  

 Gemensamt för det icke-enhetliga queerteoretiska fältet är intresset för föreställningar om 

normalitet och avvikelse. Vad som anses som normalt och hur det uppstår samt 

vidmaktshålls behandlas inom queerteorin tillsammans med vad denna indelning i 

normalt/onormal får för konsekvenser för individers självförståelse och levnadsvillkor 

(Ambjörnsson 2006:51). Speciellt den normerande heterosexualiteten står i fokus. Synen på 

sexualitet inom queerteori är att den är kulturellt, socialt och historiskt skapad och inte 

medfödd. Därmed kan inte heterosexualiteten tas för given utan behöver ifrågasättas (Ibid; 

Rosenberg 2002:100).  
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3. Syfte och frågeställning  
Syftet med denna uppsats är således att genom en diskursanalytisk text- och bildanalys av 

läroböcker i engelska för gymnasiet granska de normer som förmedlas och förhandlas i 

dessa kring romantiska och sexuella relationer samt sexuellt och romantiskt begär. Den fråga 

jag slutligen vill ha svar på är: 

 

• Vilka normer kring romantiska och sexuella relationer samt sexuellt och 

romantiskt begär kan ses i de studerade läroböckerna?  

 

I en avslutande diskussion kommer jag även att sätta dessa normer i relation till skolans 

sociala verklighet genom att behandla deras tänkbara inverkan på skolans verksamhet, dess 

undervisning, individerna som vistas där samt deras roll i skolans normskapande. Det vill 

säga, jag kommer att koppla läroböckerna till det sociala sammanhang de är en del av.  

 För att kunna besvara min frågeställning har jag utifrån queerteori skapat fyra 

underfrågor som jag har med mig när jag utför min analys. Utifrån vad text och bild 

tillsammans kommunicerar:  

 

• Vilka individer har romantiska/sexuella relationer med varandra? 

• Hur verkar romantiska/sexuella relationer vara organiserade?  

• Genom vad som representeras och inte representeras, vilka mönster kring ”normalt” 

alternativt ”avvikande” framkommer?  

• Kan något/några sätt att leva sitt liv eller organisera sina relationer därmed ses som mer 

eftersträvansvärda än andra?   
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4. Begreppsbeskrivning 
Initialt definierar jag här begreppen i min frågeställning. Fler för uppsatsen viktiga begrepp 

kommer att definieras fortgående i uppsatsens men jag ser det som viktigt att läsaren redan 

här är med på frågeställningens begrepp. 

 

4.1. Relationer och begär 

Med romantiska relationer och romantiskt begär syftar jag på de mönster av praktik och 

känslor som brukar skildras kring ”romantiska” relationer. Dessa begrepp vill täcka in 

föreställningar kring ”att vara ihop”, ”att vara kär”, ”förälskad” eller att ”svärma för någon” 

såväl som kring ”att vara ihop” eller ”att vara gifta” etc. Jag menar att föreställningarna 

kring dessa relationer gör att de skildras annorlunda än t.ex. vänskaps- eller 

familjerelationer, som i sin tur omgärdas av andra föreställningar.  

 Så kallade romantiska känslor kan utifrån denna uppsats utgångspunkt inte existera 

utanför samhälle och kultur. Dessa är istället socialt och kulturellt konstruerade och rymmer 

föreställningar om hur romantiska förhållanden ska ingås, tolkas och upplevas för att vara 

sanna och giltiga, både på ett individuellt såväl som på ett samhällsmässigt plan (Nordin 

2007:58-59). Romantiska relationer och romantiska begär ses således här som socialt och 

kulturellt konstruerade. I analysen fokuseras därmed hur romantiska relationer och 

romantiskt begär skildras. Detta för att få syn på föreställningarna kring dessa som indikerar 

hur romantiska relationer kan och önskas ingås och organiseras. På samma sätt ses sexuella 

relationer, sexuellt begär och sexuella möten som socialt och kulturellt konstruerade. Inte 

heller dessa kan existera utanför samhälle och kultur utan kringgärdas av en rad 

föreställningar.  

 I analysen fokuseras vad som skildras kring sexuella relationer och sexuellt begär för att 

få syn på dessa föreställningar. Såväl vem som skildras begära vem, både romantiskt och 

sexuellt, vilka som har sexuella och/eller romantiska relationer eller möten med varandra 

samt hur dessa skildras kommer att behandlas. Ofta är det i dessa skildringar svårt att 

särskilja föreställningarna kring det romantiska och sexuella begäret samt de sexuella och 

romantiska relationerna från varandra. Romantik skildras ofta som kopplad till sexualitet 

och sex samt vice versa. I analysen kommer dessa därmed ofta att sammansmälta, om inte 

dessa tydligt åtskiljs. De nämns dock här ändå separat för att göra en uppdelning möjlig.  
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4.2. Normer utifrån en normkritik  

Även normbegreppet är av konstruktivistisk karaktär och utgår här till stor del från hur det 

behandlas i antologin Normkritisk pedagogik – makt, lärande och strategier för förändring 

(Bromseth et al 2010). I denna behandlar de olika bidragsgivarna normer utifrån ett 

normkritiskt perspektiv. Definitionen av normer i antologin såväl som här bygger enkelt sagt 

på idéer om normalitet och avvikelse. Normer skapar, genom att de anger normalitet (inom 

normen) och avvikelse (utanför normen), hierarkier där somliga ges och tar sig rätten att 

benämna, betrakta och behandla andra som avvikande och möjliga att ifrågasätta 

(Martinsson & Reimers 2008:27; Sörensdotter 2010:136).  

 Det är främst normers del i diskriminering som lyfts i det normkritiska perspektivet. 

Utgångspunkten är att synliggöra och problematisera diskriminerande normer snarare än det 

som görs till onormalt och avvikande (Rosén 2010:71). Utmaningen är att vända bort 

blicken från ”den Andra” (normbrytaren) och istället fästa blicken på hur ”den Andra” 

skapas och den egna rollen i dessa processer (Britzman 1995 i Bromseth 2010:49).  

 Själva grunden för analyserandet av normer i denna uppsats utgår därmed från normers 

begränsande och diskriminerande effekter. Men kritiken mot normer som lyfts här innebär 

dock inte att jag, precis som Renita Sörensdotter påtalar, förespråkar normlöshet utan 

snarare att jag vill visa på vissa normer kan begränsa människors handlingsfrihet i onödan 

och hur de som faller utanför normen riskerar att stereotypiseras, bestraffas eller 

osynliggöras (2010:136-137).   

 Inom normskapandet och i existerande normer ligger således en mängd maktrelationer, 

såväl på det strukturella som på det individuella planet, vilka alla påverkar individers 

positioner och relationer. Normen kommer fram i det som beskrivs och det som synliggörs 

såväl i det som inte beskrivs och synliggörs. I skolans värld kan detta utgöras av allt från 

vilka relationer som skildras i ett räkneexempel i en lärobok i mattematik till att en lärare 

antar att en ung tjej har en pojkvän och inte en flickvän. Normer skapar därmed 

förväntningar på individers beteende, utseende, livsstil etcetera (Sörensdotter 2010:137).  

 Normer är även kontextbundna, den som ses som inom normen i ett sammanhang kanske 

inte nödvändigtvis behöver göra det i ett annat. Ta tillexempel en ung ”stereotypisk” 

punkare med nitar, piercnings och neonfärgat hår. Inom den egna gruppen eller subkulturen, 

på en konsert t.ex., skulle denna persons utseende utgöra normen men i många andra 

sammanhang skulle personens utseende inte göra det. Skillnaderna här ligger i vilka arenor 

och sammanhang som dominerar, en del personer befinner sig nästintill alltid ”inom” 
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normen medan vissa allt som oftast hamnar ”utanför” den (Andersson 2010:263-264). Den 

fråga som hela tiden behöver ställas är därför: vem eller vad görs till norm nu? (Bromseth 

2010:43; Rosén 2010:72). 

 Om man på ett samhällsmässigt plan ser på dominerande normer i det svenska samhället 

av idag kan man dock mycket förenklat säga att den som har förutsättningarna att leva i 

enighet med flera normer, t.ex. en vit svensk heterosexuell medelklassman utan 

funktionsnedsättningar oftast inte märker av normernas diskriminerande effekter, medan de 

som bryter mot normerna hela tiden märker att de har passerat en eller flera gränser 

(Sörensdotter 2010:138). Normen definieras även lika mycket av det som faller inom den 

som det som faller utanför den (Martinsson & Reimers 2008:9; Sörensdotter 2010:138). 

Därför är det viktigt att undersöka normer, vad de inkluderar och exkluderar samt vilka 

eventuella konsekvenser detta får i mellanmänskliga relationer.  

 Det är dock inte så enkelt, som Sörensdotter påtalar, att normpersoner har makt och icke-

normpersoner är maktlösa; maktrelationer mellan dessa är rörliga och föränderliga 

(2010:138-139). Därför gäller det att genom att granska normer synliggöra och 

problematisera normen samt att synliggöra dem som annars osynliggörs på ett självklart sätt 

(Ibid:150).  
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5. Genomförande 

5.1. Empiriskt material och avgränsningar  

Valet av mitt empiriska material är beroende av flera aspekter. Det är beroende av 

problemformuleringen, av kunskapen om vilket material som är relevant utifrån det jag vill 

veta något om och av hur min tillgång till materialet ser ut (Jørgensen & Phillips 2000:84). 

Vilket redan framkommit faller mitt val av material i denna uppsats på läroböcker inom 

engelskundervisningen på gymnasiet. Detta då jag utifrån problemformuleringen anser att 

läroböckerna säger något om de normer som genom dessa förmedlas och förhandlas.  

 Med tanke på att uppsatsen är ett examensarbete med begränsat sidantal samt tidsåtgång 

att förhålla sig till måste vissa begränsningar dock onekligen göras. Det empiriska materialet 

jag använder i min analys består därför av valda delar av två läroböcker. Dessa vet jag aktivt 

används på två olika skolor jag varit i kontakt med. Dessa är Master Plan en lärobok för den 

tidigare A-kursen i engelska samt Blueprint Version 2.0 B en bok för den tidigare B-kursen. 

Böckerna utgörs av den typ som i kapitel med olika teman främst rymmer utdrag från olika 

litterära, poetiska och musikaliska verk men även innehåller olika sorters övningar och 

kortare grammatiska genomgångar.    

 Urvalet föll på just dessa två böcker efter en grundlig genomgång av totalt åtta böcker 

som alla aktivt används på olika gymnasieskolor4. Samtliga böcker visade på liknande 

mönster som de två utvalda men jag valde att göra en mer grundläggande analys av dessa 

två, bland annat för att det i dem fanns ett tydligare och mer koncentrerat relationsfokus än i 

de andra böckerna. Att två böcker valdes ut beror också på att jag är mer intresserad av att 

säga mycket om ett litet material än att säga lite om ett stort material. Det vill säga, jag ville 

ha utrymme för en djupare kvalitativ analys av mitt material.  

 Då mitt intresse ligger i djup snarare än kvantitet görs därför även en djupare analys av de 

kapitel i böckerna där relationer och/eller kärlek uttryckligen står i centrum. Detta görs för 

att tydligare få syn på och kunna tränga in i vilka normer det är som framträder. I Master 

Plan har jag valt ut kapitlet ”It takes two” där temat inom parantes sägs vara love and 

friendship. I Blueprint Version 2.0 B har jag valt ut kapitlet ”Love is in the air” och även om 

det inte uttryckligen står vad temat för detta kapitel är så blir det tydligt att temat är kärlek, 

                                                 
4   De övriga sex böckerna utgörs av Master plan. 2 : engelska B. (2005) av Larsson & Norrby, Solid ground: 

engelska kurs A (2003) av Nilsson & Svedberg,  Solid ground: engelska kurs B (2005) av Nilsson & Svedberg, 

Blueprint. A. (2007) av Lundfall, Nyström & Clayton,  McO: An English reader  (1995) av McClintock & Odeldahl 

och McO: 2, An English reader (1996) av McClintock & Odeldahl.  
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både genom kapitlets titel och genom dess innehåll. Det övriga innehållet i de två böckerna 

behandlas dock också, om än mindre grundligt, då jag i analysen tar med aspekter från det 

övriga materialet i form av vilka relationer och möten som finns mellan vilka individer och 

vilka former dessa relationer och möten har. Detta för att se om de normer som framkommer 

i de fokuserade kapitlen även genomsyrar böckernas övriga innehåll.  

 

5.2. Uppsatsens tillförlitlighet  

Såväl queerteorin som den diskursanalytiska bild- och textanalysen bygger på en 

socialkonstruktivistisk och poststrukturalistisk vetenskapssyn. Denna innebär en kritisk 

inställning till självklar kunskap och till en positivistisk kunskapssyn inom vilken kunskap 

ses som en passiv avspegling av verkligheten. Inom socialkonstruktivismen ses aldrig det vi 

vet om världen som objektiv sanning utan verkligheten är endast tillgänglig för oss genom 

våra kategorier. Vår kunskap och våra kategorier är därmed inte någon spegelbild av 

verkligheten ”där ute” utan en produkt av våra sätt att kategorisera världen (Jørgensen & 

Phillips 2000:11-13,111; Ambjörnsson 2006:44). Denna analys ansats är därför inte att 

utifrån materialet säga om någonting är sant eller falskt, även om jag efter utförd analys både 

kan och kommer att vara kritisk. Arbetet utgår här istället från det som faktiskt visas eller 

skrivs för att undersöka vilka mönster som finns i utsagorna och sedan redogöra för dessa. 

(Ibid:28).  

 Eftersom jag som uttolkare av materialet i detta fall själv är nära det jag uttolkar och del 

av den kultur jag undersöker delar jag ganska givet många av de självklarheter som finns i 

mitt material. I denna analys är jag ute efter att se vilka utsagor som framträder som 

självklara och accepterade som sanna och vilka som inte blir det. För att hitta detta 

självklara har jag försökt att närma mig materialet som en antropolog och inte ta innehållet 

för givet utan istället försöka beskriva det jag ser och läser. Detta för att tydligare se hur 

mening skapas. Men detta, vilket Jørgensen och Phillips påtalar, löser endast det initiala 

problemet med forskarens roll när man arbetar utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv - för hur kan man som forskare argumentera för att ens egen representation av 

världen är bättre än andra möjliga representationer? Detta är ett problem som ligger inbakat i 

alla socialkonstruktionistiska angreppssätt (Jørgensen & Phillips 2000:28-29).  

 Det jag som analytiker därför behöver acceptera och vara öppen med är att jag arbetar 

utifrån den socialkonstruktivistiska premissen att ett villkor för all kunskap är att den är en 

representation av världen bland andra möjliga representationer. Som forskare intar jag 
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alltid en eller en annan position i förhållande till det jag undersöker vilket delvis bestämmer 

det jag ser och framlägger som resultat. I kontrast till detta kommer det alltid att finnas andra 

positioner utifrån att verkligheten skulle se annorlunda ut (Jørgensen & Phillips 2000:29). 

Här behöver jag som forskare därmed så tydligt som möjligt redovisa och argumentera för 

min position.  

 I denna undersökning bör min utgångsposition bli tämligen tydlig genom den normkritik 

som tas upp i inledningen. Denna normkritik är mer specifikt en tydlig kritik av den 

dominerande heteronormativiteten. Min position träder därför även fram i mitt val att utgå 

från ett queerteoretiskt perspektiv. 

 Bara för att det alltid finns en mängd olika positioner att utgå från innebär det därmed 

inte att all forskning är lika bra, utan det finns sätt att validera sina forskningsresultat även 

inom denna typ av kvalitativ analys. Ett sätt är att som jag gjort här försöka redogöra hur 

man som forskare står i förhållande till de mönster som undersöks. Ett annat sätt är att 

tydligt redogöra för analysprocessen. Jag kommer när jag använder mig av queerteori 

därmed att så tydligt som möjligt redovisa mitt material och hur jag ser på det utifrån min 

position. Jag kommer inte bara att redovisa vad jag har kommit fram till utan även försöka 

visa hur jag har kommit dit. Som ett led i detta och för att belysa hur jag redovisat och 

analyserat mitt material har jag i bilaga 1. bifogat exempel från den text och de bilder som 

jag berör i min analys. Därmed kan läsaren själv se om denna tycker att min behandling av 

denna del av materialet är rimlig eller ej. 
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6. Tidigare forskning 
Intresset för framställningen av sexualitet och de normer som i läroböcker omgärdar denna 

har på senare år visat sig i flera stora undersökningar, både från fristående organisationer 

såväl som från politiskt håll. Genom detta måste behovet av kritiska granskningar av 

läroböckers innehåll sägas vara uttalat. En anledning till det ökade vetenskapliga intresset 

för läroböckers normer en bit in på 2000-talet grundar sig troligtvis i att 

Likabehandlingslagen – lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande 

behandling av barn och elever – samt liknande lagar trätt i kraft (Skolverket 2009). 

Introducerandet av denna, samt även andra lagar som rent juridiskt tydliggör skolans ansvar 

gentemot elever som vistas däri, torde ha uppmärksammat behovet av studier kring 

läroböckers framställningar och dess påverkan på hur individer ses, bemöts och tillåts vara.  

 År 2005 släppte RFSL Ungdom rapporten ”Homosexualitet är inte olagligt om man är 

över 15 år.” - Inkludering och exkludering av homosexuella, bisexuella och transpersoner i 

biologiböcker. I denna granskas framställningen av homo-, bi- och transidentiteter i 15 

läroböcker i biologi. Dessa har granskats utifrån om de når upp till kriterierna, att på ett 

fördomsfritt och icke-fördömande sätt, ta upp sexuella läggningar som homosexualitet och 

bisexualitet. Böckerna ska även, utifrån dessa kriterier, innehålla ett avsnitt om 

könsidentiteter och könsöverskridande beteenden där korrekt och saklig information 

presenteras (Ryng et al 2005:13).  

 När granskningen var över visade det sig att tre av biologiböckerna inte alls berörde 

homo-, bi- och transidentiteter. Ingen av de övriga tolv böckerna lyckades dock heller nå 

upp till kriterierna. Två av de tre böckerna som inte berörde homo-, bi- eller transidentiteter 

rekommenderades trots detta medan sju av de tolv sågs som olämpliga på grund av tydliga 

brister såsom faktafel. Ytterligare sju svartlistades då dessa rymde svårt kränkande 

framställningar av HBT-personer (Homo-, bi- transpersoner). Rapporten visade således på 

stora brister i läroböckernas framställning av de uttryck, levnadssätt och identiteter som 

avvek från det heterosexuella.  

 2006 kom Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund? som även denna 

innehöll en granskning av svenska läroböcker för grundskolan. Denna gång gjordes 

granskningen på uppdrag av regeringen med utgångspunkt i de fem diskrimineringsgrunder 

som likabehandlingslagen kräver att skolan ska förebygga. Forskarrapporten undersökte 

vilka normer de 24 läroböcker som valts ut till granskning förmedlade kring kön, sexualitet, 

etnicitet, religion och funktionalitet. Rapporten, som är uppdelad i fem olika delar, gick ut 
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på att se hur pass väl läroböckerna stämde överens med skolans värdegrund och om det i 

läroböckerna fanns uttryck för diskriminering eller andra typer av kränkningar. Rapportens 

resultat var på många sätt alarmerande då den utifrån de olika diskrimineringsgrunderna 

påvisade bland annat osynliggörande, västlig etnocentrism, avsaknad av maktperspektiv och 

en dominerande heteronormativitet.  

 För Håkan Larsson och Maria Rosén som skrev den del av rapporten som granskade hur 

sexuell läggning framställdes i läroböcker var heteronormen, inom vilken vissa former av 

heterosexuellt samliv ses som naturliga, den tydligaste utgångspunkten (Larsson & Rosén 

2006). Undersökningen utgick från ”hur olika sexuella läggningar framställs och vad som 

tas för givet när det gäller vem som har (och kan ha) sex med vem” (Larsson & Rosén 

2006:6). Läroböckerna var i ämnena biologi och naturkunskap, historia, samhällskunskap 

och religionskunskap. Enligt undersökningen påvisades inga kränkningar eller 

diskriminering i dessa men icke-heterosexuella pekas ut som avvikande.  

 Även om resultatet varierade utifrån läroböckernas olika ämnen så var dock det 

huvudsakliga fyndet att de undersökta läroböckerna hade en heteronormativ utgångspunkt 

som inte tillräckligt problematiserades. I dessa framställs homo- och bisexualitet lätt som 

”det andra”. Detta avvikande ”andra” problematiseras ofta och tas upp ”för sig”. I önskar att 

synliggöra detta ”andra” framställs ofta vilka svårigheter som homo- och bisexuella personer 

kan möta i livet, det vill säga homo- och bisexuella benämns främst utifrån problem. Dock 

diskuteras inte varför dessa individer möter förtryck eller vem som utövar detta (Larsson & 

Rosén 2006:13). Normerna och hierarkierna kring sexualitet förblir därmed osynliga, då de 

kommer fram implicit.  

 Det kan därför enligt Larsson och Rosén ifrågasättas om de undersökta läroböckerna, 

även om de fångar upp värdegrunden, genom sin tydliga heteronormativitet verkligen 

förändrar något för icke-heterosexuellas situation i skolan och i samhället. De menar att 

läroböckerna, för att en förändring ska komma till, bör rymma en mycket tydligare 

maktanalys som problematiserar föreställningar kring kön och sexualitet (Larsson & Rosén 

2006).  

 Här har således redogjorts för två större undersökningar som båda granskar läroböckers 

innehåll utifrån framställningen av sexualitet. Ingen av dessa tar dock upp hur läroböcker i 

engelska skildrar sexualitet. Därmed ser jag ett behov att komplettera existerande forskning 

med att undersöka hur föreställningar kring sexualitet ser ut i engelska läroböcker.  

 Avslutningsvis kan en ytterligare forskningsbakgrund till denna uppsats nämnas i form av 

Christine Gilljams ”Tystnadens tyranni – om lärarens och skolans roll som normsättare för 
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barn och ungdom” vilken redan nämnts. I detta bidrag, som bygger på en större 

intervjuundersökning, tar hon upp hur många unga homo- och bisexuella växer upp i en 

miljö där de ifrågasätts eller osynliggörs som personer. Osynligheten bygger på de ungas 

upplevelse av att det inte finns språk, bilder och symboler att identifiera sig med. Just bristen 

på förebilder och osynligheten beskrivs i intervjuundersökningen av homo- och bisexuella 

ungdomar som två faktorer som gör det svårt att ”komma ut” dvs. att vara öppen med att 

inte vara heterosexuell (Christine Gilljam 2004:99-100). En undersökning av hur de 

engelska läroböckerna möter upp detta behov är därmed motiverad.  
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7. Teori 
 

7.1. Queerteori  

Queerteori kommer ur en poststrukturalistisk tanketradition och ställer sig kritisk till all 

form av essentialism; tanken att vi föds med vissa inneboende egenskaper (Ambjörnsson 

2006:44). Föreställningar om normalitet och avvikelse är, vilket nämnts ovan, gemensamt 

för all queerteoretiska inriktningar. Vad som anses som normalt, hur det uppstår och 

vidmaktshålls behandlas tillsammans med vad denna indelning i normalt/onormal får för 

konsekvenser för individers självförståelse och levnadsvillkor (Ibid:51). Vad som anses som 

normalt respektive onormalt är inom queerteori även starkt kopplat till makt och hierarkier 

där det som ses som avvikande hamnar långt ned i hierarkin (Ibid:47,61). Speciellt den 

normerande heterosexualiteten står i fokus i queerteorin. Detta då synen på sexualitet är att 

den är kulturellt, socialt och historiskt skapad och inte medfödd. Därmed kan 

heterosexualitetens ”naturlighet” inte tas för given utan behöver ifrågasättas (Ibid:51, se 

även Rosenberg 2002:100).  

 

7.1.1. Sexualitet 

Uppdelningen mellan homo- och heterosexualitet i avgränsbara identiteter som idag i 

västvärlden anses självklara är enligt queerteorin i själva verket en historiskt ganska ny 

företeelse. Heterosexualitet är ett uttryck som i ett europeiskt perspektiv uppkom för cirka 

hundra år sedan som en beteckning på en person som hade sex med någon av motsatt kön, 

enbart av njutning och inte för att alstra barn. Detta sågs av experter som någonting sjukligt 

som var i behov av bot. Även begreppet homosexualitet uppkom under ungefär samma tid 

men då som beteckning för någon som hade sex med en person av samma kön. Båda sågs 

initialt som sjukliga och perversiteter (Ambjörnsson 2006:54-55). 

 Under 1900-talet tappar dock heterosexualiteten sin sjukdomsstämpel och börjar istället 

ses som en positiv och självklar relationsform där sex och njutning, mellan en man och en 

kvinna, börjar ses som acceptabelt och efter ett tag till och med eftersträvansvärt. Däremot 

ses homosexualitet under 1900-talet mer och mer som en avart som heterosexualiteten kan 

avgränsa sig från. Det som från början båda sågs som perversioner, homosexualitet och 

heterosexualitet, utgör idag varandras motsatser där heterosexualitet strukturellt ses som det 

sunda och eftersträvansvärda i motsats till homosexualitet (Ambjörnsson 2006:54-55). 

Homosexualiteten, som det osunda och onormala, behövs därmed för att heterosexualiteten, 
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i motsats till denna, ska kunna utgöra det normala och sunda (Rosenberg 2002:91). 

Heterosexualiteten är därmed enligt queerteorin, lika lite som homosexualiteten, en 

oföränderlig biologisk naturlighet utan konstruerad (Ibid:59, se även Rosenberg 2002:70).  

 

7.1.2. Heteronormativitet  

Heteronormativitet är ett viktigt begrepp inom queerteorin som försöker förklara 

mekanismerna bakom att en absolut majoritet antas vara heterosexuella. Heteronormativitet 

betecknar ”de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller 

heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt och allomfattande” och där ”en viss sorts 

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

(Ambjörnsson 2006:52, min kursivering). Det är viktigt att poängtera att inte bara 

heterosexualitet i allmänhet utan en viss sorts heterosexualitet, den ska till exempel gärna 

vara monogam och reproducerande, framhålls som norm (Rosenberg 2002:89,91;Rubin 

1993).  

 Tiina Rosenberg, inspirerad av Judith Butler, menar vidare att heteronormativiteten 

grundar sig på en binär uppfattning av kön där allt som faller utanför stämplas som fel. 

Straffet för dem som faller utanför den binära könsuppfattningen (av tydligt definierade 

”män” och ”kvinnor) och den heterosexuella normen (män ska begära kvinnor och vice 

versa) kan bland annat vara marginalisering, osynliggörande, stereotypisering och kulturell 

dominans (Rosenberg 2002:100-101). Det behöver, som även Ambjörnsson uttrycker det, 

vara tydligt var gränsdragningen mellan man och kvinna går, för att kunna definiera någons 

sexuella läggning och de med avvikande genusbeteende är ofta de som misstänks vara 

homosexuella. Därmed är också föreställningarna kring genus5 en viktig del i 

heteronormativiteten (Ambjörnsson 2006:59).  

 Det ryms inom heteronormativiteten en tydlig hierarki där att leva homosexuellt ses som 

sämre, mindre naturligt och mindre önskvärt än att leva heterosexuellt (Ibid:66). Den 

problematiska homosexualiteten är det som måste förklaras, inte den ”allmänna” 

heterosexualiteten. Denna tydliga uppdelning skapar ett ”vi” normala heterosexuella och 

”de” homosexuella var det som utgör normen neutraliseras och därmed inte behöver 

ifrågasättas (Rosenberg 2002:102).  

 Något annat som upprätthåller heteronormen är enligt Rosenberg, som utgår från Iris 

Marion Young, att det avvikande assimileras in i normen. Det innebär att det som avviker 

                                                 
5   socialt konstruerade föreställningar kring vad en ”kvinna” respektive ”man” är (Ambjörnsson 2006:110).  
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från normen ska försöka anpassas in i den. De som utifrån normen är privilegierade sätter 

därmed reglerna och är de som utgör den måttstock som de icke-privilegierade mäts mot. 

Denna måttstock kan genom dess dominans vidare ses som naturligt given och inte som 

kulturellt och historiskt specifik. Detta gör att privilegierade, i detta fall heterosexuella som 

faller inom normen, kan ignorera det faktum att de är en grupp bland andra grupper vilket 

gör att en kulturell dominans kan upprätthållas. Den normerande heterosexuella erfarenheten 

och dess syften presenteras som neutrala och goda för alla och sätter därmed normen för hur 

alla bör vara och bete sig. I detta blir de som inte ingår i heteronormen återigen de speciella 

och annorlunda (Rosenberg 2002:102-103).  

 

7.1.3. Sexuella värdehierarkier  

Ett annat syfte för många queerforskare är att visa på hur den normerande heterosexualiteten 

osynliggör den enorma mångfald av sexuella uttryck som egentligen existerar. Gayle Rubin 

har gett ett viktigt bidrag till detta i sin artikel ”Thinking sex” som publicerades första 

gången 1984 (Ambjörnsson 2006:85). I den skisserar hon sexualitetens värdehierarkier i en 

cirkelformad modell var sexuella handlingar placeras olika beroende av vilken status de har i 

samhället (se figur 1. nedan). I den innersta cirkeln placeras de sexuella handlingar som 

kopplas till den sexualitet som ses som god, normal och naturlig. I den yttre cirkeln placeras 

de sexuella handlingar som kopplas till den dåliga, onormala och onaturliga sexualiteten 

(Ibid.).  

 De mest önskvärda sexuella handlingarna är enligt Rubin de som äger rum i hemmet, i 

frivillig, monogam tvåsamhet, mellan två personer av motsatt kön, ur samma generation, 

utan sexuella hjälpmedel och i syfte att avla barn. Det som anses som sämre sexuella 

handlingar är det som sker mellan två eller flera personer av samma kön, som inte har en 

relation och som inte ämnar gifta sig. Också sex som innefattar pengar, fetischer, orgier, stor 

åldersskillnad, pornografi eller sexleksaker ses som dålig enligt denna värdehierarki (Rubin i 

Ambjörnsson 2006:86; Rubin 1993:13-14).  

 Även om Rubin skrev artikeln 1984 utifrån normer i det amerikanska samhället och 

normerna i Sverige 2012 på en del sätt inte stämmer överens med hierarkin (till exempel ses 

inte sex utanför äktenskapet eller endast för njutning som särskilt problematisk utan kanske 

snarare eftersträvansvärd) är den här användbar. Rubins modell blir användbar då poängen 

med värdehierarkier enligt henne är att visa hur sexualiteten och sexuella handlingar har en 

egen skala, till viss del oberoende av andra hierarkier. Till exempel ifrågasätts delvis 
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heteronormativiteten då inte alla heterosexuella handlingar faller inom ramarna för det som 

anses vara normalt utan snarare en viss sorts favoriserad variant av heterosexualitet och 

heterosexuella handlingar önskas, t.ex. sex inom en monogam relation eller sex mellan 

endast två personer åt gången. Därmed presenterar heteronormativiteten en väldigt skev bild 

av vad heterosexualitet är då det inte finns enbart ett sätt att vara heterosexuell på. 

(Ambjörnsson 2006:86-88).  

  

Figur 1. (Rubin 1993:13) 

 

En av huvudpoängerna med Rubins sexuella värdehierarki är därmed att visa på att det finns 

flera olika varianter av både heterosexualitet och homosexualitet. Det finns olika sätt att 

praktisera sex och vara sexuell på men vissa sätt ses som bättre och mer önskvärda än andra, 

även inom heterosexuella uttryck finns det således hierarkier (Ibid:88). Till exempel menar 

Don Kulick, med Rubins värdehierarkier som utgångspunkt, att det i Sverige håller på att 

skapas en officiell, nationell sexualitet som alla svenskar bör tillägna sig. Han menar att 

denna utgörs av vad som stämplas som en ”sund” sexualitet där det främsta draget är att 

koppla samman sex med kärlek och att det sex som inte sker inom ett kärleksförhållande, 
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oavsett om det är hetero- eller homosexuellt, lätt stämplas som sjukligt (i Ambjörnsson 

2006:97).   
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8. Metod 

8.1. Diskursanalytisk text- och bildanalys  

Vilket redan nämnts utgår min analys från Catharina Thörns diskursanalys av bilder och text 

i Diskursanalys i praktiken (Börjesson et al 2007). Enligt Thörn skapas och förmedlas vår 

förståelse av omvärlden, de egna känslorna och fantasierna i dagens visuella kultur i hög 

grad av bilder. Därför kan bilder ses som konstitutiva för vår förståelse av oss själva och 

omvärlden och som oerhört relevanta inom diskursanalysen (Thörn 2007:53-54). Vidare 

förmedlar bilder ideologi och kan ses som sociala koder som måste tolkas utifrån de 

sammanhang de blir till och/eller uttolkas i (Ibid:53-55).  

 Men i läroböcker i engelska finns inte enbart bilder utan även text. Traditionellt sett är 

text i fokus inom diskursanalysen men här kommer jag i min analys att närma mig bild och 

text utifrån vad de gemensamt, i en visuell-verbal helhet kommunicerar. Textens budskap 

förmedlas, utöver samspelet med bilder, genom andra visuella koder såsom rubriker, 

kursiveringar och brödtexter så även dessa kommer att tas med i analysen. I analysen 

analyseras därmed även bilder som språk utifrån den grundläggande frågan om vad de 

förmedlar. Jag kommer att fokuserar både på bildernas såväl som texternas detaljer och på 

deras helheter (jmf. Thörn 2007:55-56). 

 Diskursanalysens intresse för språk baseras på den grundläggande roll språket anses ha 

när det gäller den diskursiva och sociala konstruktionen av världen (Jørgensen & Phillips 

2000:10). Gemensamt för all diskursanalys är just den systematiska undersökningen av 

diskurser. Inom det breda diskursanalytiska fältet finns ingen enighet kring exakt vad en 

diskurs är (Jørgensen & Phillips 2000:7). Diskurser ses dock här som ”talordningar och 

logiker som bestämmer gränserna för vad som är socialt och kulturellt accepterat som ’sant’, 

’trovärdigt’, ’förnuftigt’, ’gott’ med mera” (Börjesson 2003:21). Diskursers gränser kan 

därmed indikera vad som är möjligt respektive inte möjligt att benämna i ett visst 

sammanhang. De bestämmer även vem som får tala samt vem som i sitt tal ses som mest 

initierad och seriös (Ibid.). I denna uppsats förstås diskurser därmed som att de är kopplade 

till hur vi förstår världen och att dessa reglerar och skapar maktrelationer i mellanmänskliga 

möten.  

 Läroböckernas text- och bild är därmed del av den diskursiva konstruktionen av världen. 

Genom dominerande representationer skapas olika bilder av verkligheten vilka reglerar vad 

som ses som naturligt och självklart medan andra mindre dominerande representationer och 

sätt att se på världen marginaliseras. Även om det alltid är fråga om olika konkurrerande 
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diskurser växer vissa diskursers privilegierade position lätt fram. Här är det en fråga om vem 

som har makten att definiera och producera världen (Thörn 2007:71). Det diskursanalysen 

därmed här kommer att undersöka är vilka diskurser som framträder genom 

representationerna i text- och bild. 

 Genomgången av queerteorin ovan visar tydligt på kopplingen mellan denna och den 

diskursanalytiska ansatsen. Båda behandlar vilka konsekvenser dominerande 

verklighetsberättelser, uppfattningar och bilder får för individers självförståelse och hur 

dessa påverkar mellanmänskliga relationer. Både diskursanalysen och queerteorin berör hur 

dessa skapar föreställningar om normalitet och avvikelse, queerteorin med ett tydligt fokus 

på heteronormativitet. Normer ses här som nära kopplade till diskurser då båda berör och 

skapar just vad som ses som normalt respektive avvikande; normer skapas diskursivt.  

 Queerteorin har vidare valts för att det i analysen finns ett tydlig relationsfokus och en 

tydlig normkritik vilket även finns i uppsatsens problemformulering och syfte. Denna 

används därmed för att kunna identifiera text- och bilds diskurser. Utifrån queerteori och 

min frågeställning har jag därför skapat fyra analysfrågor som jag har med mig i analysen av 

materialet. Dessa ska hjälpa mig att få syn på diskursiva mönster samt att besvara min 

frågeställning. Frågorna är, utifrån vad text och bild tillsammans kommunicerar:  

 

• Vilka individer har romantiska/sexuella relationer med varandra? 

• Hur verkar romantiska/sexuella relationer vara organiserade?  

• Genom vad som representeras och inte representeras, vilka mönster kring ”normalt” 

alternativt ”avvikande” framkommer?  

• Kan något/några sätt att leva sitt liv eller organisera sina relationer därmed ses som mer 

eftersträvansvärda än andra?   
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9. Analys  
 

9.1. Blueprint: version 2.0 B 

I Blueprint: version 2.0. B har jag som tidigare nämnt valt ut ett kapitel ur boken med titeln 

”Love is in the air”  vilket sträcker sig mellan sida 7 till 50 av bokens totala 320 sidor. All 

kursivering inom citat i analysen är gjorda av mig om inte något annat uttryckligen sägs. 

Kursiveringen används för att betona vissa ord eller uttryck.  

 På kapitlets första sida återges en dikt av E.E. Cummings med titeln ”May I feel said he” 

(sse bilaga 1.). Denna dikt ackompanjeras av ett suddigt litet fotografi som ser ut som en 

person med klänning som håller i ett hjärta. Implicit framgår det efter ett tag att det handlar 

om en sexualakt mellan en man och en kvinna. Tolkningen att texten handlar om just en man 

och en kvinna baseras här på att replikskiftet sker mellan ”he” och ”she”, att tolka det som 

något annat än en tydligt definierad man och kvinna torde därmed något långsökt om än inte 

omöjligt. Det beror på vad man lägger i orden. Utifrån det fortsatta replikskiftet i dikten 

framgår det så småningom att både replikskiftet och den sexualakt som detta resulterar i 

rimligtvis sker mellan en man och hans älskarinna. Detta då kvinnan ”she”, när mannen 

”he”, vill fortsätt med det som resulterar i en sexualakt lätt protesterar med ”but your wife 

said she”. Genom att mannen får utlösning i kvinnan ”(cccom? said he ummm said she)” 

uttrycker hon att han nu är hennes ”(you are Mine said she)”.  

 Vad som skildras här kan således lätt tolkas som en heterosexuell sexualakt, om än en 

utomäktenskaplig sådan. Denna dikt och dess exempel på utomäktenskaplig sex 

kommenteras på intet sätt men det är det första som möter läsaren i detta kapitel. Utifrån 

Rubins sexuella värdehierarkier ovan kan detta sex placeras in i den inre ringen som 

uttrycker önskvärda sexuella handlingar och god, normal och naturlig sexualitet. Detta 

utifrån att sexet sker mellan en man och en kvinna, dvs. är heterosexuellt. Det kan å andra 

sidan även placeras i den yttre ringen då sexet genom att det är utomäktenskapligt (och 

därmed kan vara ett tecken på otrohet) inte nödvändigtvis är monogamt och att det därmed 

kanske utgörs av endast ett tillfälligt sexuellt möte (Gayle 1993). Mycket annat kan dock 

inte sägas om denna relation eller sexualakt då t.ex. varken exakt relation, eller känslor 

mellan personerna, likväl som deras ålder, framgår.  

 På nästa uppslag finns en bild på den kanadensiska sångerskan Alanis Morissette som 

under, vad som ser ut som en konsert, slänger upp sitt långa lockiga hår i luften. Sidan 

indikerar att man ska lyssna på hennes låt ”You Oughta Know” som finns på en cd 
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tillhörande läroboken. På nästkommande sida (sida 9) får vi reda på att låten handlar om 

”powerful revenge”. Men vem är det då personen i Morissettes låt hämnas på? Lyssnar man 

på låten inser man snabbt att den handlar om ilskan över att bli utbytt mot en annan kvinna. 

Rader som ”would she have your baby” och ”did you forget about me Mr. Duplicity” torde 

tyda på att det är ett manligt ex som personen i låten vill hämnas på. Raden om Mr Duplicity 

(herr Dubbelhet eller Dubbelspel) kan antyda att ex-partnern var otrogen vilket även skulle 

passa ihop med temat i dikten på föregående sida men kan givetvis syfta på annat också.  

 Då det är Morissette, en kvinna, som i detta fall sjunger låter är det lätt att tolka att den 

handlar om en kvinna som vill hämnas på/är bitter på en man. Att det har att göra om ett 

manligt ex befästs sedan av bokens författare på nästkommande sida då de i 

läsförståelsefrågorna till texten refererar till den som låten riktar sig till som ”he” (sida 10). 

 Bild och text indikerar därmed de besvikelser som en sexuell och/eller romantisk relation 

kan medföra, detta då man kan bli utbytt av sin partner. Detta torde alla som har haft, vill ha 

eller strävar efter att ha en relation med åtminstone en partner kunna relatera till men det blir 

tydligt att detta representeras av en heterosexuell kvinna som vill hämnas på ett manliga ex. 

Det att vilja ha eller ingå i en relation representeras också här för första gången. Tolkningen 

jag gör är därmed att otrohet troligtvis behandlas i båda de första texterna och att denna i det 

ena fallet (i Morissettes låt) resulterar i att relationen tar slut. Båda de första exemplen utgör 

även exempel på heterosexuella relationer och/eller sex baserat på att dessa relationer sker 

mellan ”he” och ”she”.  

 Nästa del utgörs av ett utdrag ur Bridget Jones Diary av Helene Fieldings, till detta finns 

tillhörande övningar (sida 11-19). Romanen har även filmatiserats och på första sidan finns 

ett fotografi av Collin Firth som spelar Mark Darcy i filmatiseringen (Tikkanen 2012). 

Collin Firth är en man i de yngre medelåldern med kort mörkt lockigt hår, grop i hakan och 

mörka tjocka ögonbryn. Utdraget handlar om hur singelkvinnan Bridget på nyårsdagen, av 

hennes mamma och dennas vän, sammanförs med jämnårige Mark, som är nyskild. De 

sammanförs med förespegling att Bridget och Mark istället för att vara singlar istället bör 

”göra gemensam sak” vilket sägs explicit i texten.  

 Det hela blir ingen vidare succé då både Mark och Bridget är uppenbart illa till mods över 

situationen och inte särskilt förtjusta i varandra (även om de som känner till historien vet att 

de så småningom blir förälskade och bildar ett par). Tillbaka i din egen lägenhet på 

småtimmarna reflekterar Bridget: ”Oh, why am I so unattractive? Why? Even a man who 

wears bumblebee socks thinks I am horrible” (sida 15). Efter detta “tröstar” hon sig med 

glass, sprit och cigaretter. Här antyds att Bridget känner sig misslyckad, detta då hon ”ska 
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ha” en pojkvän men inte har det. I slutet av texten uttrycker Bridget även gillande över en 

annan man hon är intresserad av; Daniel Cleaver (sid 15). Till texten hör ett fotografi av 

Renee Zellwegger från filmen som Bridget med axellång blonderat hård iförd pyjamas och 

med nedstämd och nedfälld blick. Både bild och text signalerar tydligt att hennes situation 

inte är positiv.  

 Här är det återigen kvinnan Bridget och mannen Mark som inte ska vara singlar utan 

istället bör inleda ett heterosexuellt parförhållande då att vara utan en partner utifrån textens 

innehåll kan sägas ses som dåligt, eller i alla fall mindre bra än att vara i en relation. Texten 

indikerar att dessa två individer, av motsatt kön och liknande ålder, inte bör vara ”ensamma” 

utan snarare bör inleda en heterosexuell relation. Detta signaleras utifrån andra i deras 

omgivning, även om denna omgivning i texten ifrågasätts. Men oavsett om Bridget är kritisk 

till sin mamma och dennas väninna, eller kanske snarare till deras metoder, så verkar hon 

själv se sig själv som misslyckad som står utan en partner. Här skildras därmed en press, 

både utifrån och inifrån, att vara i en heterosexuell tvåsam relation istället för att vara singel. 

Texten kan indikera en viss kritik mot detta men då även Bridget, utifrån hur jag tolkar 

texten, ser på sig själv som mindre ”normal” för att hon inte lyckas inleda en relation med en 

lämplig man kommunicerar texten ändå lätt att det att bilda en parrelation är ”så som det ska 

vara”. Denna text kan därmed ses som att det heterosexuella och kanske även det monogama 

lyfts fram som det ideala, vilket väl speglar både den normerande heterosexualitet som 

Gayle (1993) och Ambjörnsson (2006) berör. Oavsett så är det detta som representeras.  

 I diskussionsfrågorna till texten om Bridget Jones ställs frågorna generellt som om ”how 

would you feel if your date..?” och även hur du skulle känna ”if he/she” skulle ta med dig 

till gymmet på första dejten. Här kan du rimligtvis som läsare identifiera dig oavsett om du 

skulle vilja ha med en person av motsatt eller samma kön som dig själv på dejt. I 

språkövningarna som går ut på att man ska fylla i ord som saknas ges dock exempel som 

indikerar att de representerar heterosexualitet: ”she still continued flirting with him”, ” he 

attempted to start a conversation with her” osv (sida 17). Även här ges exempel som kan 

tolkas öppet men hela inramningen gör att dessa rimligtvis, men inte nödvändigtvis, tolkas 

som exempel på heterosexuellt begär. Det blir därmed lätt en heterosexuell verklighet som 

skildras.  

 Nästa text utgörs av ett utdrag ur Jane Austins roman Pride and Prejudice där en annan 

Mr Darcy träffar en av Bennetdöttrarna på en societetsbal. Utdraget handlar om hur Mrs 

Bennet är på jakt efter unga rika män som kan gifta sig med hennes fem döttrar. På balen 

visar den först så lovande Mr Darcy, han är en förmögen man, inte lämplig för Elizabeth 
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Bennet (även om även dessa får varandra i slutet av romanen), detta då han visar sig 

högmodig. Mr Bingley däremot, Mr Darcys vän, tycker mycket om Elizabeths syster Jane: 

”Jane was so admired, nothing could be like it…Mr Bingley thought her quite beautiful, and 

danced with her twice” är Mrs Bennets replik efter balen (sida 25). Här visar enligt min 

tolkning texten på det fördelaktiga och eftersträvansvärda för en kvinna, åtminstone på Jane 

Austins tid, att bli åtrådd av en man och slutligen gift. Det är återigen en heterosexuell, 

monogam och även äktenskapsinriktad verklighet i historisk tid som skildra, vilket kan tyda 

på en normalisering av denna (Ambjörnsson 2006; Rosenberg 2002; Rubin 1993).  

 Till texten hör först ett fotografi av Elizabeth Bennet och Mr Darcy från BBCs version av 

Pride and Prejudice där ”hon” står i förgrunden i en pastellfärgad klänning och ler medan 

”han” står bakom henne med en något bister min. Ingenting i text och bild indikerar att dessa 

utgörs av några andra än just Elizabeth och Mr Darcy, dvs. en tydligt definierad kvinna 

respektive man. Fotografiet på nästa sida visar också Elizabeth och Mr Darcy som dansar 

tillsammans på balen iförda festkläder men denna gång med skådespelarna från 2005 års 

filmatisering. I denna filmatisering är Elizabeth en späd ung kvinna och Mr Darcy en något 

äldre lång man med breda axlar. Även på nästkommande sida ses Elisabeth, Mr Darcy och 

Mrs Bennet från 2005 års film. Denna gång ser Mrs Bennet nöjt leende ned medan Elizabeth 

med en något outgrundlig blick håller i Mr Darcys hand medan han har ryggen mot kameran 

(sida 25).  

 Det är därmed lätt att tolka det som att inget annat begär än det heterosexuella visas eller 

antyds i detta utdrag. Detta då alla som figurera, utifrån både text och bild, är tydligt 

definierade ”män” och ”kvinnor” med tydliga ”manliga” respektive ”kvinnliga” 

genusattribut. Även om heterosexualitet inte nödvändigtvis följer på dessa tydliga attribut så 

uttrycker varken text eller bild något annat än heterosexuellt begär varpå en koppling mellan 

detta typiskt ”kvinnliga”, ”manliga” och det heterosexuella är lätt att göra. Denna skildring 

kan därmed anknytas till att genus är starkt kopplad till redogörelsen av och 

föreställningarna kring heterosexualitet (Rosenberg 2002:100; Ambjörnsson 2006:59).  

 Samma tema går igen i de tillhörande diskussions- såväl som läsförståelseövningarna då 

de flesta av dessa utgår direkt från texten och dess karaktärer. Även här skildras därmed hur 

män och kvinnor ömsesidigt begär alternativt inte begär varandra (sida 27-29). Annars 

framkommer i övningarna inte mycket om romantiska relationer utom i en av dem, en av 

språkstrukturövningarna: ”After Julia’s boyfriend left her, Helen had to comfort her 

heartbroken friend” (sida 29). Här är det därmed en kvinna som har blivit lämnad av sin 

pojkvän vilket innebär ytterligare ett exempel på ett heterosexuellt par samt indikerar en 
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monogam relation då uttryck som ”flickvän” och ”pojkvän” kulturellt är fyllda med 

förväntningar om tvåsamhet, dvs. en viss sorts heterosexualitet kan sägas lyftas fram 

(Ambjörnsson 2006:52).  

 På nästa uppslag följer ett utdrag ur pjäsen Romeo and Juliet av William Shakespeare. På 

första sidan finns ett fotografi av skådespelerskan Claire Danes från 1996 års filmversion av 

pjäsen. Hon står på en balkong och ser drömmande upp mot himlen iförd en vit urringad 

klänning utan axlar, vita ”änglavingar” och med långt hår som svallar ned för axlarna (sida 

30). Hon äger därmed återigen många typiskt ”kvinnliga” genusattribut. Utdraget är från 

”balkongscenen” där Romeo och Juliet deklarerar sin kärlek till varandra. Det blir därmed 

redan på första sidan etablerat att det här är fråga om en mans (Romeos) kärlek till en kvinna 

(Julia) och vice versa.  

 I mitten av utdraget finns det ytterligare ett fotografi från filmen men denna gång av 

Leonardo Di Caprio som Romeo, iförd en rustning, och Claire Danes, som Juliet, iförd 

samma vita klänning och änglavingar som på föregående fotografi (sida 33). Romeos (Di 

Caprios) ansikte är vänt mot kameran men han ser med innerlig blick ned på Juliet (Danes), 

som har ryggen mot fotografen, medan de håller varandra i hand. Här framkommer därmed 

lätt, utifrån vad text och bild förmedlar, att det handlar om ett heterosexuellt ungt par. 

Ingenting annat än detta förmedlas eller antyds, utifrån min läsning, i alla fall inte. Återigen 

kan man således koppla samman tydliga genusattribut med heterosexuellt begär (Rosenberg 

2002:100; Ambjörnsson 2006:59).  

 I en tillhörande diskussionsövning är en fråga: ”Romeo and Juliet’s love is impossible 

and forbidden. Find other examples from literature, film or even reality that illustrate 

forbidden and/or impossible love” (sida 35). Här görs en koppling till att det finns olika 

sorters omöjlig kärlek. Detta kan därmed öppna upp för en diskussion och exempel av bland 

annat relationer och kärlek som går utanför den heterosexuella normen. Detta då t.ex. 

homosexuella relationer eller relationer utanför äktenskapet till och med är förbjudna i vissa 

länder eller då de är normbrytande kan ses som svåra även i en svensk stor- eller 

småstadskontext. En öppning till att diskutera relationer som inte följer normen kan därmed 

leda till att heteronormen eller det monogama ifrågasätts, både i andra länder och på 

hemmaplan. Det kan också göra att hitintills osynliga icke-heterosexuella relationer 

synliggörs.  

 I en uppföljande språkstrukturövning är dock det enda exemplet som skildrar relationer 

denna: ”Harry Potter issued a firm…of the rumour that he and Hermione are a couple” (sida 

36). Återigen har vi här ett exempel på en relation mellan hon och han; dvs. på ett 
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heterosexuellt par. Här signaleras lätt, genom representationerna, att det är just män och 

kvinnor som ska ha relationer med varandra. Ingenting annat än detta har hitintills heller 

skildrats. 

 På nästa sida följer en av William Shakespeares sonetter (sida 37). I ingressen till 

sonetten finns följande att läsa:  

 

The sonnets have been surrounded by mystery and much debated among scholars, but it has never been 

determined for certain who Shakespeare wrote them to. However, there are two clear recipients that have 

been distinguished. The first a young man, perhaps Shakespeare’s friend and patron, the Earl of 

Southampton. The second is ‘the dark lady’ who is very likely to be an unidentified female lover.  

 

Utifrån lätta efterforskningar stämmer det att vem sonetterna vänder sig till är debatterat 

men det intressanta här är vad författarna inte nämner. Shakespeares sexualitet är nämligen 

väldiskuterad och en del påstår att hans verk antyder att han var bisexuell, eller till och med 

homosexuell. Speciellt har då sonetterna lyfts fram i dessa debatter eftersom vissa analytiker 

menar att dessa antyder att Shakespeare hyste både fysisk och psykisk kärlek till män 

(Bevington 2012). Detta är något som lärobokförfattarna rimligtvis borde veta.  

 Det blir med detta som bakgrund därmed intressant att texten kring sonetterna tydligt 

pekar ut den man som vissa av dessa vänder sig till som en vän medan kvinnan ses som en 

älskarinna. Varför inte bara nämna att sonetterna som innehåller otaliga kärleksförklaringar 

kan vara riktade till antingen en man eller en kvinna för att därmed vidga tolkningen? 

Genom att lägga fram sonetterna och Shakespeares verk som här indikeras dock tydligt ett 

heterosexuellt begär snarare än ett bisexuellt. Det indikerar lätt att homosexuellt begär inte i 

detta fall är möjligt att benämna och bidrar till ett osynliggörande av icke-heterosexuella 

uttryck (Rosenberg 2002:101).  

 Avsnittet avrundas med ett målat porträtt från 1603 av Shakespeares ”patron”: Den tredje 

greven av Southampton (sida 38). Porträttet visar en ung, blek, rödlätt man med hög panna 

och tidstypiskt längre hår samt skägg och mustasch. Men han utmålas därmed inte som 

Shakespeares möjlige älskare utan som hans beskyddare och vän. Här kan därmed ett nog 

tydligt exempel på att en heterosexuell verklighet och norm lyfts fram på bekostnad av en 

bi- eller homosexuell verklighet med osynliggörande som resultat (Rosenberg 2002:100-

101). 

 Nästa del i kapitlet utgörs av en artikel ur TIME med titeln ”The Right Chemistry” 

skriven av Anastasia Toufexis. I ingressen till texten står det att läsa ”The following article 
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presents and investigates evolutionary, biological and chemical reasons for falling in love” 

(sida 39). Artikeln får därmed från början en tämligen vetenskaplig inramning viken även 

kan sägas bli stärkt av den dignitet och rykte tidskriften TIME har globalt. Här utforskar 

artikelns författare “kärlek” utifrån ett högst evolutionärt perspektiv.  

 Enligt en professor i psykologi uppkom ”kärlek”, eller rättare sagt kemin bakom denna, 

för fyra miljoner år sedan på Afrikas slätter. Neurokemiska ämnen frambringade då ”goofy 

grins and sweaty palms as men and women gazed deeply into each other’s eyes” (sida 39). 

Det fortsätter lite längre ned på sidan ”new ways of making love enabled sex to become a 

romantic encounter, not just a reproductive act” (sida 39-40). Sex bedriven av icke-

reproduktiva skäl beskrivs därmed här som mer romantiskt än reproduktivt sex. Ett tydligt 

exempel på att reproduktiv sex inte nödvändigtvis står över icke-reproduktiv sådan som i 

Rubins sexuella hierarki (1993). Här kopplas även romantik och sex tydligt ihop.  

 Texten fortsätter med att berättar om att även om ”mounting mates from the rear” 

(ungefär: bestiga sina partners bakifrån) fortfarande var populärast hos såväl människor som 

andra djur, så började nu människan att ha sex även ansikte mot ansikte. Detta gjorde, enligt 

vad som framgår i texten, både utseende och attraktion viktigare än tidigare. 

Reproducerbarheten torde rimligtvis även detta kopplas till att detta sex skedde mellan män 

och kvinnor även om så inte nödvändigtvis behöver vara fallet. Att utifrån denna 

framställning koppla den heterosexuella sexualakten till det ”naturliga” eller ”ursprungliga” 

torde inte utgöra en långsökt tolkning (Ambjörnsson 2006:52).  

 I artikeln refereras till en författare som skrivit en bok vid namn Anatomy of Love och 

enligt henne tjänade romansen “the evolutionary purpose of pulling males and females into 

long-term partnership, which was essential to child rearing” (sida 40). Här kopplas därmed 

kärlek (och romans) tydligt ihop med sexualakten och reproduktion vilket är något 

motstridigt till vad som sägs ovan. Texten visar på att ”long-term partnership” mellan män 

och kvinnor var nödvändiga då kvinnan t.ex. behövde hjälp att bära barnen (sida 40). Här 

målas således den heterosexuella kärleken, attraktionen och sexualakten lätt upp som något 

ursprungligt som finns för att säkerställa människans reproduktion vilket tydligt indikerar att 

det är just män och kvinnor som hör ihop. Det kan här lätt uppfattas som att heterosexualitet 

och monogami utgör det ”naturliga” och ”ursprungliga”, ”så har det alltid varit” 

(Ambjörnsson 2006:52).  

 På samma sida (sida 40) finns det överst även en bild på två tecknade blåa siluetter som 

står vända med ansiktena mot varandra och som håller varandra i hand. Dessa har 

tillhörande text om vad som händer var i kroppen rent kemiskt när det gäller kärlek, fysisk 
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kontakt och attraktion. Även om siluetterna inte har tydliga drag så torde det vara en rimlig 

tolkning att dessa utgörs av en ”man” respektive en ”kvinna”. Detta då den vänstra siluetten 

har utåtgående bröst och långt hår uppsatt i en tofs medan den vänstra är plattbröstad och har 

kort hår. Profilerna ser därmed typiskt ”kvinnlig” respektive ”manlig” ut, detta är även en 

rimlig tolkning med tanke på att den enda attraktion som nämnts i texten hitintills är den 

mellan män och kvinnor.   

 Sedan fortsätter texten med att säga att par (bestående av en man och en kvinna), enligt 

samma författare som ovan, endast höll ihop så pass länge att barnet lämnade 

småbarnsstadiet, sedan hittade de en ny partner. Detta ska även synas i modern 

skilsmässostatistik då skilsmässor är vanliga efter cirka fyra års giftermål (sida 41).  

 Efter detta berörs att inte en särskilt stor andel av däggdjuren, vilket även gäller för 

människan, är trogen endast en partner. ”Otrohet” utövades, enligt experten, av evolutionära 

skäl då en blandning av gener enligt forskning är bra för släktets fortlevnad. Denna drift till 

otrohet gällde både män och kvinnor. Här presenteras därmed detta med långsiktiga 

monogama förhållanden mellan män och kvinnor med en viss reservation: dessa bröts oftast 

upp efter drygt fyra år och var sällan så monogama som de framställs då både män och 

kvinnor enligt författaren tog tillfället att vara ”otrogna” titt som tett. Här skildras därmed en 

verklighet där långvarig monogami nödvändigtvis inte framställs som det naturliga utan 

detta utgörs snarare av ”otrohet” eller att under en livstid ha flera olika partners. Därmed 

skulle den monogama relationen kunna sägas vara något ifrågasatt.  

 Under texten på sida 41 finns ett fotografi på en tonad bilruta med texten ”Married 

again!!!” vilket torde knyta ann texten till moderna giftermål. Även om monogami hitintills 

delvis har ifrågasatts, vilket kan luckra upp den monogama heterosexuella normen, råder det 

inget stort tvivel om att det är just den heterosexuella kärlekens och begärets historia och 

utveckling som hitintills skildrats. Detta då ingenting om samkönade par eller samkönad sex 

har antytts. Det talas inte heller, även om monogamin genom otrohet ifrågasätts, om något 

annat än sex eller relationer mellan mer än två personer samtidigt. Här fortsätter alltså något 

annat än det heterosexuella begäret att lysa med sin frånvaro vilket tyder på ett fortsatt 

osynliggörande och på en heterodominans (Rosenberg 2002:100-101).  

  Innan artikeln fortsätter igen finns ett svartvitt fotografi av skådespelerskan Greta Garbo 

som leende sitter och håller om sina knän. Till detta fotografi hör ett citat av en av hennes 

repliker i filmen Ninotchka som går ut på att kärlek är nonsens (sida 42). Det finns, precis 

som i fallet med William Shakespeare, en del rykten om att Garbo var bisexuell, eller till 

och med homosexuell (Vickers 1994) men det krävs att läsaren vet detta för att hon ska 



 33 

utgöra något annat än ytterligare en representation av en heterosexuell vit kvinna. Ovanför 

texten på nästkommande sida finns ett fotografi av vad som ser ut som en modell av en 

DNA-spiral vilket lätt kan förstärka den ”vetenskapliga” inramningen för läsaren (sida 43).  

 Artikeln fortsätter sedan att tala om kemin bakom förälskelse genom att citera olika 

forskare i ämnet. Här skildras hur kemin bakom passion och romantisk kärlek är väldigt 

kortvarig, som högst ihållande i två år. Detta medför att många gör slut: ”Fizzling chemicals 

spell the end of delerious passion; for many people that marks the end of the liason as well” 

(sida 43). Men mestadels då för ”attraction junkies”. För övriga byts ”passionskemikalierna” 

ut till andra kemikalier som istället får personerna i paret att känna sig trygga. Texten gör 

därmed skillnad på ”passionerad” och ”medkännande” kärlek men hela tiden med fokus på 

relationen mellan två personer (sida 44). Ingenstans här beskriver texten män och kvinnors 

relation med varandra utan den talar generellt om kärlek som resulterar i att människor är 

”ihop” varpå läsaren som sagt kan tolka texten som att det är individer som väljer att vara 

ihop i ”tvåsamhet” oavsett kön. En tydligt monogam norm framgår därmed här tydligt och 

kanske även en heterosexuell norm, även om denna inte är lika tydlig.  

 På sida 44 nämns för första gången homosexuell kärlek rakt ut:  

 

One mystery is the prevalence of homosexual love. Although it would seem to have no evolutionary 

purpose, since no children are produced, there is no denying that gays and lesbians can be as romantic as 

anyone else. Some researchers speculate that homosexuality results from a biochemical anomaly that 

occurs during fetal development. But that doesn’t make romance among gays any less real. ‘That they 

direct this love towards their own sex’ says Walsh, ‘does not diminish the value of that love one iota” (sida 

44).  

 

Här ifrågasätts därmed homosexuell kärlek, relationer och sex utifrån en biologisk 

infallsvinkel genom att denna inte är reproducerbar och därmed inte lika ”naturlig”? Detta 

görs även om det i samma artikel talas om att sexet förändrades även för personer av motsatt 

kön när den inte endast var reproduktiv. Kärleken blev då mer romantisk och beroende av 

attraktion (se ovan). Men när det gäller homosexuella ses däremot inte denna romans 

kopplat till icke-reproducerbarhet på samma sätt. Denna kärlek och attraktion kan till och 

med enligt experter bero på en anomali under fosterstadiet! Här framträder att det finns olika 

regler för hetero- respektive homosexuella, till de förstas fördel - en hierarki antyds därmed 

(Ambjörnsson 2006:47,52,61). Det blir också en tydlig uppdelning mellan ”de” 

homosexuella som inte är som ”oss” heterosexuella, genom Walshs ”they”. Här blir det ”vi” 

och ”dem” tänkande, mellan en heterosexuell majoritet och ”de andra” dvs. bland annat bi- 
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och homosexuella, som Rosenberg berör tydligt (2002:102). Det är också den expert som 

själv antagligtvis definierar sig som heterosexuell att defienera ”de homosexuella” vilket 

tyder på en definitionsmakt (Thörn 2007:71). 

 Samtidigt är ju homosexuella ”precis som oss”, eller deras kärlek är lika mycket värd, 

varpå det indikeras att homosexuella mäts utifrån en heterosexuell måttstock. Det görs en 

tydlig skillnad mellan det heterosexuella och det homosexuella. Detta knyter även väl an till 

vad Rosenberg refererar till om heterosexuell normalitet och homosexuell avvikelse 

(2002:102-103).  

 På samma sida (44) finns även ett fotografi av två personer i 30-årsåldern som står 

barfota på en strand i vad som ser ut att vara skymning (se bilaga 1.). Det ska mycket till att 

dessa inte ses som en tydligt definierad ”man” respektive ”kvinna”. Detta då den vänstra 

personen, som är längre än den högra, har kort hår, muskulös kropp och ”manliga kläder” i 

form av en stor löst sittande skjorta och ett par löst sittande shorts. ”Han” vilar pannan mot 

den högra personen som följaktligen är något kortare, har långt hår, är spädare och ett tajt 

sittande linne med tillhörande shorts eller kjol och ”kvinnliga” former i form av rundade 

bröst. Intrycket av fotografiet att dessa två personer har en väldigt ömsint relation till 

varandra. Här fortsätter därmed tydliga traditionella genusutseenden att skildras och dessa 

kopplas lätt, genom textens innehåll, till ett ömsesidigt sexuellt och/eller romantiskt begär 

mellan män och kvinnor (Ambjörnsson 2006:59).  

 Efter att homosexualitet avhandlats av ”experter” är det så dags att behandla varför en 

person blir förälskad i en viss annan person och inte i andra. Texten behandlar om det finns 

någon kemisk förklaring till varför vi faller för just de personer som vi gör. Kopplat till detta 

berörs även om det är möjligt att vara kär i mer än en person i taget: ” ’Nature has wired us 

for one special person,’ suggests Walsh, romantically. He rejects the idea that a woman or a 

man can be in love with two people at the same time” (sida 45). Här ifrågasätts därmed av en 

expert, från vetenskapligt håll, att kärlek mellan fler personer än två åt gången är möjligt. 

Även om artikelförfattaren inte nödvändigtvis skriver under på detta utan endast refererar till 

och kanske även distanserar sig från expertens uttalande kan det från vetenskapligt håll dock 

ändå lätt ses som att det är att föredra att sexuellt vilja vara med, eller vara kär i, en person 

åt gången. Här blir det därmed lätt fråga om en monogam, om än inte nödvändigtvis 

heterosexuell, norm.  

 Sedan avslutas så artikeln med författarens reflektioner ”O.K. that’s the scientific point of 

view. Satisfied? Probably not. To most people - with or without Ph.D.s – love will always be 

more than the sum of its natural parts. It’s a commingling of body and soul, reality and 
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imagination, poetry and phenylethylamine” (sida 45).  Här avslutas därmed denna artikel 

med att konstatera att även om det finns vetenskapliga förklaringar till kärlek och begär så är 

dessa fenomen fortfarande – och bör så enligt artikelförfattaren vara – ett mysterium för oss. 

Här har därmed ett vetenskapligt perspektiv lyfts men författaren skriver inte nödvändigtvis 

under på detta utan har snarare försökt lyfta olika vetenskapliga förklaringar till kärlek och 

begär.  Skildringarna i artikeln kan dock ändå, utifrån ett väldigt evolutionärt och 

biologiskt vetenskapligt perspektiv samt den dignitet vetenskap har i denna del av världen, 

ses indikera en tämligen tydlig heteronorm, även om monogami ges en delvis nyanserad 

bild.  Bi- eller homosexualitet utesluts inte nödvändigtvis från flera av skildringarna men att 

dessa inte är inkluderade i de generella skildringarna kan dock indikeras av att 

homosexualitet tas upp separat. Det kan här ses som att den anormala homosexualiteten 

används för att tydliggöra det naturliga i det heterosexuella (Rosenberg 2002:91).  

 Den heterosexuella kärleken, begäret och sexualakten representeras i artikeln som något 

ursprungligt och naturligt (gärna, men inte nödvändigtvis, i dess monogama form). Dessa får 

en evolutionär förklaring och bakgrund vilket lätt sanktionerar dem. Även om texten kan 

tolkas som att den inkluderar olika sorters begär skildrar eller antyder dock bilderna inte 

något annat än relationer mellan vad kan ses som traditionella ”män” och ”kvinnor”.  

 Det som avviker från detta ”naturliga” är homosexualitet och till viss del icke-monogama 

relationer då dessa särskiljs från de andra uttrycken. Även om otrohet, eller att ha flera 

partners, behandlas som en del av evolutionen, misstänkliggörs detta samtidigt av 

”expertens” uttalande om att kärlek mellan mer en två personer åt gången inte är möjligt. 

Därmed kan summan av artikelns representationer lätt bli att dessa, avsiktligt eller ej, 

förespråkar en monogam heterosexuell tvåsamhetsnorm, där sex är nära kopplat till 

reproduktion och kärlek. Ett visst slags heterosexuellt liv kan därmed lätt sägas framhävas 

och kärlek och sex knyts samman (Ambjörnsson 2006:52,61, Kulick i Ambjörnsson 

2006:97). 

 En större andel av artikeln bygger även på dikotomin ”män” respektive ”kvinnor”, dessas 

olikheter och ömsesidiga begär till varandra är vad som lyfts fram. Här blir den 

heterosexuella dominansen, uppdelningen mellan tydliga ”män” respektive ”kvinnor” samt 

monogamin som Rosenberg behandlar påtaglig (2002:100-103). Den heterosexuella 

dominansen och separationen mellan män och kvinnor återkommer även i 

läsförståelsefrågorna till texten. Till exempel i denna: ”How is men’s falling in love different 

from women’s, according to the article?” (sida 46).  
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 En diskussionsfråga öppnar upp för att ifrågasätta uttalandet att vi bara kan vara kär i en 

person i taget: ”Is it true, do you think, that ’Nature has wired us with one special person’, or 

that we ’can’t be in love with two people in the same time’?” (sida 46). Här ger oss 

lärobokförfattarna därmed chansen att vara kritiska till och ifrågasätta artikelns innehåll, 

vilket bör framhållas. Annars indikerar lätt övriga diskussionsfrågor, genom vad som 

representeras, att det är naturligt eller självklart att vilja inleda relationer eller ”bli kär”: 

”What type of man/woman would you consider it impossible to fall in love with?” eller 

”what do you tend to look for in a partner? Make a list where you rank the three features that 

are the most important for you” (sida 46). Här indikeras varken heterosexualitet eller bi- 

homosexualitet men att man som person naturligt har ett begär och en vilja till partnerskap 

eller någon slags sexuell eller romantisk relation med en annan person.  

 Här berörs slutligen kort skildringen av relationer och begär i Blueprint: version 2.0. Bs 

övriga kapitel. Som inledning till ett kapitel finns dikten ”Funeral Blues” av W.H. Auden. 

Dikten skildrar sorgen över en död älskad av manligt kön: ”He was my North, my South, 

My East and my West…I thought that love would last forever: I was wrong” (sida 51). Det 

är lätt att tolka denna dikt som en kärleksförklaring till en person, som personen i dikten har 

en romantisk relation med. Om man vet att poeten W.H. Auden var man kan således denna 

dikt lätt tolkas som ett exempel på romantisk kärlek mellan två män. Denna kärlek behöver 

dock inte nödvändigtvis tolkas som romantisk utan kan även handla om platonisk kärlek. Att 

det skulle kunna handla om icke-platonisk kärlek mellan två män stärks dock av att W.H. 

Auden i sitt liv hade två långvariga kärleksförhållanden och båda dessa var med män 

(Mendelson 1999). För man ska göra denna tolkning krävs nästan att man vet att W.H. 

Auden var man och kanske även att han hade kärleksrelationer med män. Rimligtvis är detta 

dock något som läroböckernas författare vet, kanske det därmed finns en anledning till att 

just denna dikt väljs. Dock återges, intressant nog, inte denna i kapitlet med titeln ”Love is 

in the air”.  

 Som andra exempel från boken finns i ett av kapitlen ett utdrag ur Carol Shields roman 

Unless (sida 111-116). I detta har en av huvudkaraktärerna Norah, en pojkvän vid namn 

Ben. Hon diskuterar även med sin mamma och pappa som är gifta. Därmed ger historien 

exempel på två heterosexuella par. I ett annat utdrag ur Zadie Smiths roman White Teeth 

försöker den unga kvinnan Irie få föremålet för hennes romantiska känslor - den unge 

mannen Millat - att falla genom att platta sitt hår på det sätt som hon tror att han gillar (sida 

136-145). I utdraget ur A Crime in the Neighborhood av Suzanne Berne saknar Walter och 

Sylvia Ellison deras son som försvunnit, återigen ett exempel av ett gift heterosexuellt par. 
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Även i all övrig text och bild varken antyds eller öppet skildras något annat än heterosexuellt 

begär och/eller relationer. Därmed kan mönstret som kan ses i kapitlet om kärlek ” Love is in 

the air” ovan, med företrädesvis skildringar av heterosexuell monogama relationer och 

begär, även ses i övriga delar av boken. Här torde en generell heteronormativitet och 

heterodominans framgå med önskvärd tydlighet (Ambjörnsson 2006; Rosenberg 2002; 

Rubin 1993). Det som inte ingår i skildringen av ett visst sorts eftersträvansvärt 

heterosexuellt liv blir tydligt osynliggjort (Ambjörnsson 2006:52,61,66; Rosenberg 

2002:101).  

 Utöver detta är alla bilder och fotografier i boken, på vad som antyds vara par, förutom 

att de utifrån genusattributen utgörs av ”män” och ”kvinnor” samtliga i ungefär samma ålder 

(möjligtvis är ”männen” något äldre än ”kvinnorna”), vita och till synes icke-

funktionsnedsatta vilket relativt tydligt sammanfaller med Rubins nedteckning av sexuella 

värdehierarkier ovan (1993) samt även med skildringen av ett visst slags heterosexuellt liv 

(Ambjörnsson 2006).  

 Vilka är då de diskursiva mönster som framträder? Även om ingen helt entydig diskurs 

träder fram genom lärobokens text och bil, det finns diskurser som strider något med de 

mest framträdande diskurserna, framgår dessa ändå tydligt nog. Jag ser här att de 

dominerande normer som läroboken förmedlar t.ex. utgörs av en framställning av att 

romantiska och sexuella relationer i princip hela tiden sker mellan tydligt definierade ”män” 

och ”kvinnor”. Dessa representationer signalerar genom sitt antal lätt ”normalitet”. Då i 

princip ingenting annat representeras kan det lätt ses som att sex mellan personer av tydligt 

olika kön är mer önskvärt än sex som sker mellan personer av olika kön. Dessa, utifrån 

representationerna tydligt ”män” och ”kvinnor”,  bör, utifrån vad som representeras i texten, 

ha långvariga, gärna monogama, relationer med varandra. Även om sexuella relationer och 

parrelationen i sig framställs som eftersträvansvärda och kanske inte enbart i dess 

heterosexuella former framgår ändå en tydlig heterosexuell norm och diskurs utifrån att det i 

skildringarna finns en tydlig heterosexuell dominans. Gemensamt kommuniceras genom 

text- och bild därmed en framträdande, om än något ifrågasatt, heterosexuell, reproduktiv 

tvåsamhetsnorm. En tvåsam relationsnorm i sig, oavsett om den utgörs av en hetero- eller 

homosexuell relation, framgår dock tydligt.  
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9.2. Master Plan - Engelska A 

I Master Plan – Engelska A har jag valt ut ett kapitel ur boken med titeln ”It takes two”  

som enligt bokens innehållsförteckning har temat ”love and friendship”. Kapitlet sträcker sig 

mellan sida 166 och 191 av bokens totalt 240 sidor. Redan i kapitlets titel etableras det 

därmed att ”it takes two”, och då är tolkningen lätt att man i huvudsak är två, antingen när 

det gäller kärlek och/eller vänskap.  

 Kapitlets första uppslag utgörs dels av en översikt av kapitlets innehåll och dels av ett 

fotografi av graffiti, eller en text sprayad på en gråaktig putsad vägg. Texten lyder ”Beware 

of love” och är flankerad av ett hjärta gjord med samma sprayfärg. Även ett fotografi av två 

vägskyltar med texten ”Exit 19” och ”Paradise next right” är infälld i nedkanten av det andra 

fotografiet (sida 166-167). 

 På nästa uppslag kommer diskussionsfrågor som främst riktar in sig på vänskap. I 

diskussionsunderlaget finns olika påståenden som ska diskuteras. Bland annat dessa: ”You 

can only be best friends with someone of your own sex”, ”When you get a girlfriend or a 

boyfriend you lose your old friends” och “Friendship is better than love” (sida 168). Här 

jämförs tydligt vad som benämns kärleks- respektive vänskapsrelationer med varandra och 

diskussionspåståendena kan tyda på en viss spänningsrelation mellan dessa. Det tycks inte 

vara helt självklart att det går att ”vara ihop” och fortfarande ha sina vänner kvar, eller 

åtminstone är detta något som enligt läroboksförfattarna kan diskuteras. Samtidigt kan 

diskussionsunderlaget öppna upp för att ifrågasätta och kritisera påståenden som dessa.   

 I påståendena nämns både ”girlfriend” och ”boyfriend” vilket gör att den som läser 

rimligtvis kan identifiera sig, oavsett om denna vill vara ihop med någon av motsatt eller 

samma kön.  Diskussionsunderlaget med påståendena ovan kan dock indikera att man bör 

sträva efter att faktiskt vara ihop med någon och del i en tvåsamhet. Det kan även tolkas 

som att de ställer vänskap respektive ”kärleksrelationer” i något av en konkurrensrelation till 

varandra. Här framträder därmed en tvåsamhetsnorm som är en del av heteronormativiteten 

men inte nödvändigtvis en heterosexuell norm i sig (Ambjörnsson 2006:52,61) 

 Sedan följer tre sidor med olika språkövningar där kärleks- eller vänskapsrelationer inte 

behandlas utan mer allmänna teman som en hörövning om en tjej som fuskar på ett prov och 

grammatikövningar med reflexiva pronomen av typen ”she washes herself” etc. (sida 169-

171).  

 Efter dessa sidor kommer ett uppslag med ett ”personlighetstest” med titeln ”It takes all 

sorts”. I detta får läsaren svara på olika frågor och beroende på vilket av alternativen A till E 
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läsaren har flest av i slutet av testen blir hon eller han tilldelad en viss ”personlighetstyp”. I 

ingressen står det ”Remember - it’s just for fun!”. Testet består av totalt åtta frågor eller 

påståenden med tillhörande svarsalternativ fördelat på fyra sidor (sida 172-175). På sidorna 

med frågor finns även olika små tecknade personer i färg med olika ”karaktärsdrag”, könet 

på dessa kan tolkas ganska fritt då de har olika ”manliga” och ”kvinnliga” attribut men vilka 

inte alltid är jättetydligt. En av dessa är dock en person med långt blont hår, en lila tröja med 

gula hjärtan på och med två stora röda hjärtan som ögon. Bredvid finns även en liten 

”Cupid” som skjuter pilar mot personen, vilket lätt indikerar att något i testet har med att 

”bli kär” att göra.  

 Bland frågorna förekommer mycket riktigt till exempel denna: ”You and your 

boyfriend/girlfriend break up. What do you do?” svarsalternativen är bland annat ”b) Shrug 

your shoulders and get on with your life” och “d)  See it as an opportunity to win him/her 

back” (sida 172). Här kan personen i fråga därmed antingen se kärleksrelationen som väldigt 

viktig eller inte särskilt viktig alls. Relationer i form av “boyfriend/girlfriend” finns med i 

två av frågorna och “giftermål” i två av dem (inte bara i samma frågor, så i totalt tre av 

dem). Ytterligare en fråga berör hur den som gör testet ser ”love” och en annan berör hur 

man ser på barn. Övriga frågor berör karriär och hur den som gör testet skulle ta sig ur en 

pinsam situation. Relationer är därmed representerade i en majoritet av frågorna och barn i 

en.  

 Dessa representationer kan ses skildra hur livet ”kan vara” eller vad det kan innehålla och 

”kärleks” relationer får uppenbart ett stort utrymme här. Återigen kan alla som strävar efter 

att vara ihop med någon, oavsett kön, rimligtvis identifiera sig. De relationer som nämns 

förstås dock lätt som endast ”tvåsamma” parförhållande t.ex. giftermål. Då även barn berörs 

i sista frågan, efter att äktenskap har förts på tal, är kopplingen mellan relationer och barn 

(reproduktion) inte svår att göra. Därmed kan ett visst slags liv lätt ses representerat; en 

tvåsam reproduktiv sådan, om än inte nödvändigtvis heterosexuell (Ambjörnsson 2006:52, 

61) 

 I en av frågorna (fråga 6) berörs frågan om ”otrohet” något. Denna är som följer: ”At a 

party you see your boyfriend/girlfriend make a pass at someone else. What do you do?” 

(sida 173). Ett av alternativen är ”b) Obviously he/she doesn’t love you. You joke about it, 

since real love doesn’t exist anyway” och ett annat är “c) You don’t really notice, since you 

are making big plans for your wedding”. Här blir det tydligt att det att din partner stöter på 

någon annan kan innebära att hon eller han inte älskar dig, vilket indikerar kärleksrelationer 

mellan två personer inte fler och även att en flirt med någon annan skulle försvaga kärleken. 
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Vilket slags liv lyfts därmed fram? Att först ”vara ihop” och att sedan ”gifta sig” kan utifrån 

detta lätt ses som ett tydligt alternativ.  

 På uppslaget på sida 174-175 är det så dags för presentationen av ”personlighetstyp” A 

till E. Här blandas beskrivningen av de olika typernas ”personlighet” med hur de är samt 

bör vara i relationer och vad relationer egentligen handlar om. Till exempel får 

personlighetstyp A, som är väldigt känslosam detta råd: ”You must understand that it’s 

possible to feel deeply without making a scene. A relationship is a blend of intense moments 

and periods of calm”.  Personlighetstyp B får höra: “You don’t appear to believe love exists. 

Instead you create an independent life for yourself and find it hard to be around emotional 

people…You need to understand that a successful relationship relies on trust”.  

 Exemplen är många men i varje “personlighetstyp “ får vi några förklaringar om vad en 

relation är. Här kan återigen dessa relationer has med valfri person men det ”att ha en 

relation med någon” är hela tiden en viktig del i skildringen av personlighetstyperna. Att inte 

ha en relation, och då i detta fall en ”kärleksrelation” är inte något som får utrymme. 

Återigen förmedlas här en tydlig relationsnorm och då ingenting annat berörs även lätt en 

tvåsamhetsnorm.  

 I diskussionsövningarna tillhörande ”personlighetstestet” öppnar författarna sedan upp 

för att diskutera kategoriseringar. Läsaren blir tillfrågad: ”What is your opinion about the 

test and the result above? Is it possible to categorise people like this? Why/why not?”. Två 

andra frågor är: ”Is it common that people categorise each other? Why is it so?” och “Are 

there any other situations, apart from this kind of test, where you categorise people in a 

similar way? Can you think of any situations where it might be useful?”. Här öppnar 

frågorna upp för att vara kritiska till kategoriseringen och innehållet i testet. Detta gör att 

kanske även kategoriseringar och normer i ett vidare perspektiv ifrågasätts vilket gör att 

personlighetstestet kommer i ett delvis nytt ljus. Detta test behöver inte nödvändigtvis 

indikera önskvärda normen utan kan snarare användas till att ifrågasätta dessa. Det går dock 

inte att komma ifrån att något tydligt alternativ till ”att vara ihop” eller att ingå äktenskap 

inte kommer fram eller representeras.  

 I en skrivövning till testet ska läsaren välja en av de fem karaktärerna och skriva en 

kontaktannons till den personen. Varpå man gjort detta ska man gissa vilken av karaktärerna 

som de andra valt att skriva utifrån (sida 177). Detta kan ses som en skrivövning utan fokus 

på att det är just kontaktannonser som skrivs. Utifrån att det är just dessa som skrivs kan det 

dock också ses som att strävan efter ”en relation” återigen kommer fram samt att detta sätt 
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att organisera sitt liv återigen representeras. Sedan följer två sidor (178-179) där någon 

skildring eller antydan till relationer inte förekommer.  

 Nästa del i boken är ett utdrag ut romanen (Un)arranged Marriage av Bali Ray (sida 180-

181). I ingressen till texten står följande: ”How do people meet? Where do you find the 

person you’d like to share your life with? Are some ways better than others?” Här blir det 

därmed på ett tidigt stadium etablerat att detta är en text som berör strävan att hitta en person 

att ingå en relation med och att du sedan ska dela ditt liv med denna. Därmed lyfts och 

representeras återigen strävan efter långvarig tvåsamhet – oavsett om det finns olika vägar 

till denna. Detta sätt att organisera sitt liv dominerar genomgående skildringen av relationer 

i kapitlet hitintill, vilket tyder på en dominans där andra sätt att leva osynliggörs (Rosenberg 

2002:100-101).  

  Texten som följer handlar om en ung punjabisk man som bor i Storbritannien och ska 

gifta sig med en kvinna i ett arrangerat bröllop: ”Harry and Ranjit were waiting to take me to 

Derby, to a wedding – my wedding. A wedding that I hadn’t asked for, that I didn’t want, to 

a girl who I didn’t know” (sida 181). Det är tydligt att detta bröllop inte är något som han 

själv vill, vilket kan antyda en negativ bild av det arrangerade bröllopet. Till texten finns ett 

fotografi, tagen på nära håll, på vad som ser ut som en kvinnohand (den är späd och naglarna 

målade dvs. har ”kvinnliga” attribut) med ett handsmycke som kan kopplas samman med 

kvinnlig indisk festutstyrsel. Tolkningen att fotografiet utgörs av en ”kvinnohand” stärks lätt 

av att personen i fråga har på sig vad som ser ut som en sari i rött, guld och beigt vilket även 

det är ett klädesplagg traditionellt buret av kvinnor. Historien skildrar därmed, utifrån vad 

som framgår, en relation mellan en ung man och hans tilltänkta unga maka: återigen till 

synes en representation av en heterosexuell relation.  

 I frågorna till texten berörs frågan om arrangerade respektive oarrangerade bröllop och 

läsaren uppmanas att jämföra dessa. Bland annat ställs frågan: ”Is it true that ’unarranged 

marriages are better than arranged ones? How come so many people get a divorce when they 

have chosen themselves?” Här öppnas det upp för att ifrågasätta om icke-arrangerade 

äktenskap är bättre än arrangerade. Ytterligare en fråga är: ”Why do some people marry 

while others live together without marrying? What is it like in other parts of the world? 

What do you want to do yourself? Why?” Här diskuteras olika val att leva ihop, antingen att 

leva ihop utan att gifta sig, eller att gifta sig. Frågan öppnar upp för att diskutera dessa olika 

levnadssätt men det är lätt att ändå tolka frågorna som det att leva i tvåsamhet förutsätts, 

speciellt med tanke på inramningen och hur fokus ligger på äktenskap. Återigen, en viss 

sorts (företrädelsevis) heterosexuellt liv representeras (Ambjörnsson 2006:52, 61). Denna 
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representation står dock inte oproblematiserad. I frågan ”What do you want to do yourself? 

Why?” finns en möjlighet att fundera över och uttrycka många olika sorters levnadsval.  

 Nästa uppslag och del i kapitlet utgörs av en återgivning av en tidningsartikel med titeln 

”The Meet Market”. Artikeln som är skriven av Jonathan Este kommer från The Weekend 

Australian. På första sidan av uppslaget finns ett fotomontage med två hopsatta bilder (sida 

182, se bilaga 1.). Den översta är ett foto från, troligtvis, Las Vegas (detta då fotografiet 

rymmer en trafikskylt som det står just Las Vegas på). I fotografiets mitt finns en 

hjärtformad röd och vit skylt med texten ”Cupid’s Wedding Chapel” på. I bakgrunden syns 

ett vitt tak, som även har ett vitt torn med ett kors på toppen, lätt tolkat som det ”Wedding 

Chapel” som skylten pekar ut. Här görs därmed en tydlig referens till Las Vegas, som i 

denna del av världen är känt som ett ställe dit folk ”åker och gifter sig”.  

 På det andra fotografiet, under det första, syns underkroppen på två personer som går åt 

skilda håll på en betongmur som sprayats med texten ”H + S = Love”. Den vänstra personen 

har späda ben, kjol, högklackat och en väska samt bär på ett barn medan den högra 

personen, som är grövre bygd, har kostymbyxor, kavaj och svarta, blanka stora skor utan 

klack. De två personerna ses därmed lätt som ”kvinna” respektive ”man” då de har 

”kvinnliga” respektive ”manliga” genusattribut. Här leds vi genom de båda fotografierna 

således tidigt in i att texten på något sätt handlar om giftermål, eller i alla fall om relationer, 

och att dessa sker mellan ”kvinna” och ”man”.  

 I ingressen till texten står följande: ”Before you can marry, or live with someone, you 

have to meet someone you would like to spend your life with…Statistics show that there are 

almost 5 million Australian men and women who have never married, which is more than 25 

% of the population…So, if you don’t want to stay single, but would rather share your life 

with somebody, what are the options?” (sida 183). Här berörs återigen giftermål, eller att 

leva med någon (somebody) och då utifrån formen “dela livet med”, vilket lätt indikerar en 

skildring av långvariga eller livslånga förhållanden med en person. En relationsnorm skulle 

därmed återigen här kunna sägas lyftas. Alternativet att inte nödvändigtvis vilja vara ihop 

med någon lyfts dock något genom ”would rather share your life with somebody” och 

utifrån att det är en relativt stor del av den australiska befolkningen som inte är gift (även om 

detta inte nödvändigt säger att dessa personer inte lever i någon eller några 

romantiska/sexuella relationer).  

 Texten handlar vidare om dejting-industrin under de senaste tio åren och olika sätt att 

”dejta” beskrivs således. Bland annat: ”Another possibility is ’speed dating’, where ten men 

are seated on one side of a long table. Opposite them are ten women” (sida 183). Här är det 
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således dejting mellan män respektive kvinnor som skildras. Texten fortsätter lite längre ned 

på sidan med: ”Some companies offer special dinner parties for people who either want to 

meet that very special person, or who simply want to widen their social circle a bit and make 

new friends”. Syftningen på ”that very special person” indikerar att det är en person som ska 

träffas medan det är flera vänner – dvs. en tvåsamhetsnorm när det gäller dejting-firmornas 

marknadsföring framträder lätt. Vi får fortsättningsvis veta att dejtingfirmor kommer att ”try 

to match you with a number of other people until you succeed in finding the right person”. 

Det vill saga “den rätta” som i en person. Dejtingfirmorna är därmed uppbyggda för att du 

ska finna denna enda vilket indikerar en tvåsamhetsnorm.  

 På nästa uppslag (sida 184-185) finns en översikt på olika dejtingföretags metoder att 

hjälpa den som söker att hitta någon att bli ihop med. I diskussionsfrågorna till texten ställs 

bland annat denna fråga: ”Is it important to meet someone to share your life with or is it 

possible to live a happy life as a single? Why/why not?” (sida 185).  Här öppnas det därmed 

upp för att diskutera existensen av dejting-firmor och om det att ”vara ihop med någon” är 

något eftersträvansvärt vilket kan sägas ifrågasätta representationerna av att ”finna den rätta” 

som texten skildrat. Endast representationer av heterosexuellt begär har dock skildrats vilket 

indikerar ett osynliggörande av andra samlevnadsformer (Rosenberg 2002:101).  

 På nästa sida finns en text inramad av en blå ram med titeln ”Project: Sort films into 

genres” (sida 188). Texten inleds med föjande: ”Bellow you’ll find a list of 12 romantic 

films. Most romantic films seem to follow the same pattern: Boy meets girl  (or vice versa), 

misunderstandings take place, they separate and in the end they get together again (happy 

ending) or stay apart (unhappy ending)”. Här får vi initialt veta att det handlar om 

romantiska filmer och att dessa utspelar sig mellan pojkar och flickor. Författarna har lagt 

till ”vice versa” så att det inte endast är ”boy meets girl” utan flickor kan minsann också 

möta pojkar men det hela är genom detta bara exempel på heterosexuell kärlek och begär.  

 Uppgiften är sedan att dela in ett visst antal filmer utifrån om de har lyckliga eller 

olyckliga slut, om de älskande på något sätt har olika bakgrund (såsom rik/fattig, stads-

/landsbygdsbo) eller om filmen bygger på något slags missförstånd mellan de älskande. Om 

läsaren inte sett filmerna uppmanas de att ta hjälp av en uppslagsbok för film eller Internet. 

De filmer som ska delas in i de olika kategorierna är följande:  

      

     Dirty Dancing (E. Ardolino 1987) 

     Four Weddings and a Funeral (M. Newell 1994) 

     Gone with the Wind (V. Fleming 1939) 
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     Grease (R. Kleiser 1978) 

     The Lady and the Tramp (H. Luske, C. Geronimi, W. Jackson 1955) 

     Pretty Woman (G. Marshall 1990) 

     Beauty and the Beast (G. Trousdale, K. Wise 1991) 

     Romeo and Juliet (B. Luhrmann 1996) 

     Titanic (J. Cameron 1997) 

     You’ve Got Mail (N. Ephron 1998) 

     Notting Hill (R. Michell 1999) 

     Bridget Jones’s Diary (S. Maguire 2001)  

 

Det krävs inte många sökningar för att säkerställa att i samtliga av dessa filmer är 

”huvudkärlekshistorian” mellan ”manliga” och ”kvinnliga” karaktärer (i The Lady and the 

Tramp utspelar sig kärlekshistorien mellan två hundar men det är då mellan en hane och en 

hona som i slutet av filmen får en massa valpar ihop). Här har vi därmed en lista på 

”romantiska” filmer där huvudfokus inte är något annat än en heterosexuell kärlekshistoria 

och därutöver en mellan två individer.  

 Kan hända ligger det i genren ”romantiska filmer” att skildra en företrädesvis 

heterosexuell verklighet men då kan det ifrågasättas varför just denna genre initialt lyfts och 

ingen annan. Som det framställs nu blir det lätt ett uttryck för en kulturell dominans där det 

tvåsamma heterosexuella, om än inte okomplicerade, livet lyfts fram som norm (Rosenberg 

2002:101; Ambjörnsson 2006:52, 61).  

 Detta kanske blir än mer tydligt genom nästkommande sidas film- och litteraturtips (sida 

189). Under titeln ”Watch a film!” inleds filmtipsen med följande: ”If you want to see 

something more unusual, try one of the following films. All these films have a much more 

unusual love story or a darker theme”. Efter detta presenteras följande filmer:  

 

     Boys Don’t Cry (K Pierce 1999) 

     Get Real (S. Shore 1998) 

     Priest (A. Bird 1995) 

     The Accused (J. Kaplan 1988) 

     The Crying Game (N. Jordan 1992) 

 

För dem som inte känner till filmerna har samtliga av filmerna, utom en, kärlekspar som 

antingen är samkönade eller där en av personerna är transgender6 (Boys Don’t Cry och The 

                                                 
6   en person som på olika sätt bryter mot regler och traditioner för det kön de tillhör. Denna känner sig t.ex. kanske 

inte som sitt ”biologiska” kön eller identifierar sig som något annat än ”man” eller ”kvinna” (NE.se, trandgender)  
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Crying Game). Samtliga kärlekshistorier utspelar sig dock mellan två personer. Dessa 

personers kärlek och/eller begär ställer i några filmer verkligen till det för kärleksparet, 

speciellt i Boys Don’t Cry (transpersonen Brandon blir i slutet våldtagen och mördad bl.a. på 

grund av sin kärlekshistoria med Laana) och i Priest (där kärleken, om än ej i huvudfokus, 

är mellan en katolsk präst och hans manliga älskare). Den enda filmen där en kärlekshistoria 

inte är en stor del av handlingen är The Accused som handlar om en gruppvåldtäkt och det 

rättsliga efterspelet till denna. Här presenteras alltså filmer med något annat än heterosexuell 

kärlek tillsammans med en historia om en gruppvåldtäckt (!). Vad sänder detta för signaler? 

Tydligt blir hur som att dessa filmer avgränsas från de, företrädesvis, ”feel-good” 

representationerna av heterosexuell kärlek ovan.   

 Sedan följer ytterligare filmtips av klassiker som bland annat Pride and Prejudice och 

Sense and Sensibility baserade på Jane Austens romaner och dessa speglar, som de flesta 

vet, inget annat än heterosexuellt begär och frågan om ”giftermål eller ej”. Dessa är enligt 

författarna: ”historic as well as romantic”. Filmtipsen avslutas med ett gäng filmer som är: 

”love stories but include more ingredients than the common pattern, like unnatural events, 

other cultures or a different way of telling the story”. Bland dessa finns bland annat Ghost 

(J. Zucker 1990), Reality Bites (B. Stiller 1994) och Sliding Doors (P. Howitt 1998). En 

snabb sökning visar att även samtliga av de filmer som presenteras sist har heterosexuellt 

begär i fokus.  

 Här framträder därmed en heterosexuell kulturell dominans, både genom mängden verk 

och genom att heterosexuell och bi- och/eller homosexualitet från början separeras från 

varandra. Även om beskrivningen av ”more unusual love story” ovan kan stämma, eller att 

bi- och homosexuell kärlek då den är normbrytande lätt stöter på större problem, kan ändå 

presentationen och uppdelningen ifrågasättas. Här kan det, som ett resultat av denna 

uppdelning och valet av dessa representationer, ses som väldigt problematiskt och 

avskräckande att leva utanför heteronormen (Ambjörnsson 2006:66). Även om att leva 

utanför normen som sagt säkerligen innebär en större utmaning än att leva inom normen kan 

ändå denna uppdelning och representation ifrågasättas. Detta med tanke på vilka bilder av 

heterosexuella respektive bi- eller homosexuella relationer dessa skapar.  

 Bland boktipsen, som presenteras på samma sida som filmtipsen, under rubriken ”Read 

more” presenteras sex romaner (sida 189). Av dessa framgår det av texten som presenterar 

dessa för läsaren att samtliga berör heterosexuellt begär. För att ta några exempel handlar 

Dear Nobody av Berlie Doherty om relationen mellan Chris och Helen och hur de ska 

hantera att Helen av misstag blir gravid. Bridget Jones’s Diary av Helen Fielding figurerar 
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återigen och dess kärlekshistoria mellan Bridget och Mark Darcy har redan presenteras 

ovan. Nought and Crosses av Malorie Blackman handlar om en kärlekshistoria med 

förhinder mellan arbetarklasspojken Callum och överklassflickan Sephy. Här finns därmed 

inte några representationer av något annat än heterosexuellt begär dvs. det som inte ingår i 

det heterosexuella osynliggörs (Rosenberg 2002:101).  

 På kapitlets två sista sidor finns det några avslutande språkstrukturövningar som inte är 

kopplade till någon av de föregående texterna (sida 190-191). Här skildras relationer i endast 

en av övningarna. I denna ska man fylla i saknade reflexiva pronomen i en historia som 

handlar om Jake och hans flickvän Tina vilka därmed utgör ett heterosexuellt par dvs. åter 

en representation av ett heterosexuellt par. Den heterosexuella dominansen i lärobokens 

övningar fortsätter därmed (Rosenberg 2002:101).  

 Här följer slutligen en översikt av skildringen av romantiska och sexuella relationer samt 

romantiskt och sexuellt begär i även de övriga delar av Master Plan – Engelska A. I ett av 

kapitlen finns Kurt Vonneguts novell EPICAC, vilken handlar om hur en manlig forskare 

lyckas få sin blivande fru Pat att gifta sig med honom med hjälp av en avancerad maskin 

som skriver dikter åt honom (sida 22-26). Ytterligare ett typiskt exempel på en heterosexuell 

monogam relation som resulterar i giftermål. I en annan historia refereras till Mr och Mrs 

Peters, ytterligare ett heterosexuellt par (sida 30). På ett uppslag (sida 78-79) finns i mitten 

ett fotografi som föreställer en bränd pepparkaka i form av fyra personer, två längre i mitten 

och två kortare vid sidan om dessa. Tolkning blir lätt här att dessa från vänster till höger är 

en flicka, en man, en kvinna och slutligen en pojke. Detta då dessa t.ex. har typiskt 

”flickiga” attribut (håret uppsatt i två tofsar) eller ”kvinnliga” (pagelång hår och klänning). 

Här flankeras därmed texten som handlar om nyhetstolkningar av klassiska sagor, där 

familjen är nämnd, av en bild av vad som kan tolkas som en heterosexuell 

familjekonstellation, vilket kan indikera en heterosexuell reproduktiv relation. Även om en 

familj kan tänkas bestå av t.ex. två pappor och deras barn blir ändå tolkningen lätt att det 

handlar om ”traditionell” familjebildning, ytterligare en indikation av heterosexuell kulturell 

dominans.  

 Slutligen, under rubriken ”Watch a film!” finns bland annat tips på att se The Adventures 

of Priscilla, Queen of the Desert (Stephan Elliott 1994). Denna får vi veta är en Roadmovie 

om “two drag queens and a transsexual who have been contracted to perform a drag show in 

Alice Springs” (sida 65). Ser man filmen inser man även att de två dragqueen-artisterna båda 

är homosexuella och att filmen är en solskenshistoria om att finna sig själv och det sätt man 

vill leva sitt liv oavsett vad omgivningen anser. Här blir det, om man ser filmen eller söker 



 47 

efter beskrivning av dess handling på Internet, således ett exempel på homosexuell kärlek 

och även en skildring av en transexuell persons kärlek och begär.  

 Ett annat filmtips under samma rubrik är Thelma and Louise (Ridley Scott 1991). Detta, 

som är ännu en roadmovie, presenteras enligt följande: ”Two women set off for a short 

holiday, but unexpected events at a bar lead to a flight from the police across the country” 

(sida 65). Hos den som är insatt i filmvetenskap eller närmare känner till filmen kan det 

finnas kunskap om att den nära kvinnliga vänskap som filmen skildrar har varit diskuterad. 

Vissa teoretiker tolkar vänskapen mellan Thelma och Louise som oförlöst sexuellt begär (se 

bland annat Hart 1994). Här finns därmed två filmer där den ena öppet skildrat homosexuellt 

begär (The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert) och och den andra kan antyda 

homosexuellt begär (Thelma and Louise) vilket representerat något annat än en enbart 

heterosexuell verklighet.   

 Inte på någon annan plats i boken finns enligt min tolkning dock någon övrig skildring av 

annat än heterosexuellt begär eller heterosexuella relationer, varken implicit eller explicit. 

Även om homosexuellt begär och liv lite i förbifarten representeras här (de nämns under 

filmtipsen som kanske inte alla tar del av) följer därmed även denna bok mönstret från 

kapitlet ”It takes two” – dvs. en tydlig dominans av representationer av heterosexuellt begär 

och relationer. Detta framträder även i att det enda fotografiet i boken, som tydligt skildrar 

ett sexuellt eller romantiskt möte mellan två personer, utgörs av en kyss mellan 

skådespelarna Julia Roberts och Richard Gere (sida 130-131). Texten till fotografiet låter oss 

veta att detta är ifrån inspelningen av filmen Runaway Bride (G. Marshall 1999) där de 

spelar ett kärlekspar.  

 På detta fotografi, där skådespelarna är flankerade av både kameramän och regissör, har 

Roberts på sig en vit klänning, vad som ser ut som en bröllopsklänning, och långt rött hår 

medan Gere har en mörk kostym och kort grått hår. Relationen är därmed även här mellan 

ett heterosexuellt par med typiska ”manliga” och ”kvinnliga” genusattribut. Ytterligare 

något som indikerar att det heterosexuella begäret är sammankopplat med en binär 

uppfattning av kön och föreställningar kring genus (Rosenberg 2002:100, Ambjörnsson 

2006:59).  

 Så vilka diskurser kommuniceras slutligen? Även om text och bild rymmer och 

kommunicerar en flerstämmighet7 så framgår dominerande normmönster och diskurser även 

                                                 
7   en tydligare sådan än i föregående lärobok vilket jag återkommer till i diskussionen av analysen  
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i denna analys. Vilka är då dessa mönster? Återigen är det genom text och bilds 

representationer en företrädesvis heterosexuell verklighet som skildras.  

 Visst utformas texten så att i de flesta fall när det talas om ”pojkvänner” respektive 

”flickvänner” i övningar och liknande så är det du, i form av den som läser som tilltalas. Då 

du som läsare kan vara både man, kvinna eller inte definiera dig alls kan texten därmed t.ex. 

indikera att du som kvinna har en flickvän eller att du som man har en pojkvän. Det är dock, 

i princip, hela tiden tämligen tydliga representationer av män och kvinnor som har 

romantiska och sexuella relationer och möten med varandra. Det är dessa som tydligt syns 

och det som inte ingår i detta tas återigen upp ”vid sidan av” och problematiseras tydligt. Då 

det i flera av fallen inte framgår vilket kön de som ingår i relationer som företrädesvis 

presenteras som långvariga och monogama så behöver dock inte dessa nödvändigtvis stå för 

en heterosexuell dominerande norm. Dessa ger dock en tydlig tvåsamhets- och 

relationsnorm, dvs. den långvariga monogama relationen lyfts fram som norm och som ett 

av de tydligaste exemplen av hur ”ett liv ska levas”.  
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   10. Diskussion av analys  
Efter utförd analys knyter jag här ihop uppsatsen genom att återkoppla analysen till 

problemformulering och frågeställning samt diskutera analysens resultat i ljuset av skolans 

sociala verklighet.  

 Mitt intresse i att granska normerna i läroböcker i engelska för gymnasiet kom sig av, 

vilket är en del av min problemformulering ovan, att jag genom min VFU och 

arbetslivserfarenhet upplevt en väldig snäv syn på sexualitet och romantiska relationer i 

skolans värld. Denna snävhet har framförallt framkommit genom en tydlig heteronorm, 

såväl hos individer i skolan som i de läromedel som används. Även forskning visade på en 

systematisk diskriminering och osynliggörande av det som faller utanför denna heteronorm. 

Utifrån denna upplevelse och uppbackad av forskning formulerade jag således 

frågeställningen: vilka normer kring romantiska och sexuella relationer samt sexuellt och 

romantiskt begär kan ses i de studerade läroböckerna? Då min uppfattning av läroböcker 

mest baserade sig på snabba observationer ville jag genom en djupare analys och 

systematisk granskning undersöka om det var så illa som jag många gånger upplevt det vara.  

 När jag inför mitt urval för denna uppsats gick igenom hela åtta olika läroböcker i 

engelska och samtliga visade på samma totala heterodominans8 blev jag otroligt upprörd. 

Denna upprördhet kom sig inte bara över att det var illa ställt utan att det dessutom var än 

värre än jag faktiskt hade trott! I ljuset av detta känns min uppsats samt dess resultat än 

viktigare.  

 

10.1. De normer som kommuniceras  

I min analys framträder tydliga dominerande diskursiva skildringar av världen och 

verkligheten. Diskurser är, vilket nämns ovan, på samma sätt som norm kopplat till 

normalitet och avvikelse samt makten att definiera verkligheten. Vilken bild av verkligheten 

och dominerande normer framträder så? Utifrån vad text och bild gemensamt kommunicerar 

träder, kanske starkast av dem alla, en tydlig heterosexuell norm fram. Detta då nästan 

enbart heterosexuella relationer, sex och begär är vad som skildras i båda läroböckerna. 

 Inte nog med att det är en heterosexuell verklighet som skildras utan även en tvåsam 

                                                 
8  i endast en av böckerna fanns det lite i förbifarten en bild på ett par draggqueens som befann sig i en Prideparad. 

Samtliga följde därmed mönstret av stereotypa binära genusattribut, heteronormativitet och ett väldigt tydligt 

osynliggörande av alla andra uttryck.  
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heterosexuell norm framkommer tydligt. Gång på gång indikerar både text och bild att det 

att ingå i en heterosexuell tvåsamhet är vad man bör sträva efter (t.ex. i Bridget Jones 

Diary). Det allmänmänskliga verkar vara att sträva efter att ”finna någon”; att hitta någon 

man kan bilda en långvarig monogam relation med. Inte bara den tvåsamma heterosexuella 

relationen framkommer därmed som norm utan även det långvariga förhållanden med ”den 

rätte” eller ”rätta” vilken utifrån vad text och bild kommunicerar bör utmynna i giftermål 

och bestå av livslång kärlek. Detta då ett par, efter att de varit ihop i ett tag, oftast gifter sig. 

Något som också är kopplat till det långvariga förhållandet eller giftermålet är 

reproduktionen, då det ofta förekommer barn med i bilden när dessa berörs.   

 Ingenstans i böckerna framkommer, oavsett om relationen är heterosexuell eller inte, 

varken explicit eller implicit, något annat än monogama tvåsamma relationer. Den enda 

gång när tvåsamheten till viss del ifrågasätts är i relation till otrohet. Det framgår inte väldigt 

tydligt vad som anses om denna men en tolkning är att otrohet är lika ofrånkomlig och 

förekommande som parrelationen. Otrohet ligger så att säga i ”människans natur”, vilket 

mer eller mindre sägs rätt ut i Blueprint: version 2.0. B:s artikel av Anastasia Toufexis. 

Därmed ifrågasätts det något att människan kan hålla sig till endast en partner åt gången. Det 

tycks dock däremot, utifrån hur tvåsamma relationer skildras i böckerna, otroligt att ett par 

utifrån överenskommelse med varandra skulle kunna ha sexuella eller romantiska möten 

eller relationer med även andra personer än sin partner, eller att relationer mellan fler än två 

personer i taget skulle kunna förekomma.     

 Lägger man här ihop summan av de normer som framkommer kring romantiska och 

sexuella relationer samt sexuellt och romantiskt begär i de två böckerna är vad som ryms 

inom ramen av denna en heterosexuell monogam reproduktiv tvåsamhet. Denna sker utöver 

detta företrädelsevis mellan personer som är nära varandra i ålder och utgörs av tydliga 

”män” respektive ”kvinnor”.  

 I motsats till det som faller inom normen, vad är det då som faller utanför den? Vilka sätt 

att leva kommuniceras inte som självklara och så som ”det ska vara”? Även detta kommer 

tydligt fram i analysen. Det som kanske först och främst slår mig är hur osynligt allt annat än 

det som faller inom den heteronormativa är! Inga bilder eller fotografier, och då menar jag 

verkligen inga, skildrar något annat än heterosexuella relationer eller begär. I samtliga 

exempel i texterna där två parter är identifierade i en relation utgörs dessa av tydliga ”män” 

respektive ”kvinnor”9. Detta gör att även de ställen som kan tolkas öppet, t.ex. i meningar 

                                                 
9  Detta gällde även, vilket jag redan nämnt, för samtliga åtta böcker jag gick igenom inför urvalet.  
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som ”Vad skulle du göra om din pojkvän/flickvän flirtade med någon annan?” där en 

person, oavsett kön och oavsett sexuella preferenser rimligtvis kan identifiera sig, existerar 

inom en väldigt heterosexuell ram. Därför kanske även dessa ”öppna” alternativ lätt tolkas 

in som exempel på heterosexuellt liv.   

 Utöver detta osynliggörande nämns eller skildras allt annat som inte tillhör en 

heterosexuell verklighet antingen lite i förbifarten, som i filmtipsen i Master Plan (t.ex. 

nämnandet av filmen The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert) eller som något 

avvikande. På de få ställen där homosexualitet nämns rakt ut (bisexualitet, asexualitet eller 

någon annan sexualitet eller samlevnadsmönster än den monogama heterosexualiteten 

nämns i över huvud taget inte) är det i form av något separat och mindre självklart.   

 Även I Master Plan A tas homosexualitet och transpersoners känslor och begär upp som 

något uttalat ”ovanligt”. Detta då introduktionen av filmer som berör detta lyder: ”If you 

want to see something more unusual, try one of the following films. All these films have a 

much more unusual love story or a darker theme” (se ovan). Här är det tydligt att det inte är 

tal om “vanliga romantiska filmer” i “allmän mening” utan dessa behöver särskiljas från de 

övriga vilket lätt pekar på att de är mindre självklara. Detta kan lätt tolkas som att dessa 

består av någon ”utöver”-kunskap som inte berör alla.  

 Utifrån både innehållet i Blueprint: version 2.0. B och Master Plan A blir det tydligt hur 

“de” homosexuella mäts utifrån måttstocken “vi” heterosexuella och hur det heterosexuella 

blir det önskvärda och självklara som inte behöver förklaras eller ifrågasättas i kontrast till 

det homosexuella. Detta visar också tydligt på vem som har definitionsmakten inom detta 

”vi” och ”dem”. Här blir det de heterosexuella som genom sin position överst i hierarkin har 

makt att definiera och uttala sig om dem som inte befinner sig där.  

 I analysen framkommer även hur kärlek mellan fler än två personer samtidigt 

misstänkliggörs, bland annat i artikeln av Anastasia Toufexis. Utöver detta representeras inte 

icke-monogama relationer och begär någonstans i läroböckerna. Här blir det därmed tydligt 

hur det som Gayle Rubin vill illustrera med sin sexuella värdehierarki träder fram, nämligen 

att inte bara ett heterosexuellt liv utan en viss sorts sådant lyfts fram som norm.  

 

10.2. Likheter och skillnader mellan de två läroböckerna  

 Efter en analys av Blueprint: version 2.0. B respektive Master Plan A kan många likheter 

men även vissa skillnader mellan de två läroböckerna ses. Även om det i stort är liknande 

normer som framkommer i båda så är dessa något mer påtagliga i Blueprint: version 2.0. Jag 
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ser normerna kring en heterosexuell monogam reproduktiv tvåsamhet som mer obeveklig i 

denna bok då alternativen i denna är än mer osynlig än i Master Plan A. Även om referenser 

till olika verk som behandlar något annat än heterosexuell kärlek presenteras som något 

problematiskt i Master Plan A så presenteras de i alla fall. I ett fall presenteras dessa även 

inte ens som något icke-självklart utan endast som allmänna filmtips. Även bokens bilder 

och frågor till de texter som presenteras kan utifrån analysen tolkas något öppnare än 

bilderna och frågorna till texterna i Blueprint: version 2.0. B.  

 

10.3. Läroböckerna i relation till skolans sociala verklighet  

Hur påverkas då läroböckernas användare, det vill säga elever och lärare på gymnasiet, av 

läroböckernas dominerande normer? Vad förmedlar böckernas innehåll att elever och lärare 

kan och bör vara och utvecklas till utifrån de dominerande normerna kring relationer och 

begär? Genom den heterosexuella och monogama dominansen i läroböckernas 

representationer anges lätt ”hur livet ska levas”. Här ges knappt några andra alternativ och 

det finns en tydlig avsaknad av språk, bilder och symboler som skildrar icke-heterosexuellt 

eller icke-monogamt liv. Utifrån en konstruktivistisk verklighetssyn påverkar detta klart 

individers självförståelse och levnadshorisonter.  

 Dessa heteronormativa representationer, vilka skapar och speglar dominerande normer, 

blir en del i en ”heterosexuella fostran”. Här påverkas individen tydligt i hur denna ska tänka 

och vara i fråga om relationer, närhet och samlevnad – för vem vill vara ”avvikande” när 

man kan vara inkluderad i normen? Utifrån detta kanske det inte är förvånansvärt att en 

sådan stor majoritet mer eller mindre medvetet väljer att leva utifrån en heterosexuell 

monogam reproduktiv tvåsamhetsnorm. Läroböckernas innehåll hjälper, utifrån denna 

analys, därmed till att upprätthålla heterosexualiteten och monogamin som det naturliga och 

självklara utan att nämnvärt problematisera detta.  

 Oavsett om man som läsare ställer upp på att sexualitet är kulturellt, socialt och historiskt 

skapad eller ej (kanske ser man tvärt emot detta sexualiteten som något som bestäms 

biologiskt) så kan man inte blunda för de konsekvenser som denna heteronormativitet får i 

skolans såväl i samhället som helhet i form av osynliggörande, diskriminering och 

trakasserier.  

 Avslutningsvis menar jag att min uppsats tjänar till att ifrågasätta heteronormativiteten 

och dess maktpositioner inom såväl läromedelsproduktion, skola som i samhället som 
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helhet. Jag anser att ifrågasättandet och synliggörandet är några första nödvändiga steg i att 

långsiktigt vidga de dominerande normerna.   
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   11. Vägen framåt och förslag till vidare forskning 
Utifrån min undersökning ser jag att en väg framåt, för att motverka tvingande normer och 

homofobi samt för att öppna upp alternativen, är att försöka etablera en normkritisk 

pedagogik i skolan. Denna går, vilkets nämnts ovan, ut på att aktivt ifrågasätta samt 

synliggöra dominerande normer i skolan samt i samhället som helhet istället för att fokusera 

på eller förklara det som ”avviker” på det sätt som man i de allra flesta fall gör idag.  

 Ett förslag till vidare forskning vore därför att se på hur man skulle kunna utforma en 

lärobok utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. Denna skulle sedan kunna analyseras och 

utvärderas utifrån hur mötet mellan denna och användare, i form av lärare och elever, skulle 

kunna se ut. Det vill säga, läroboken skulle kunna användas i utvalda skolor för att sedan 

diskuteras med dem som kommer i kontakt med denna.  

 Jag förespråkar därmed att det behöver ske en förändring även i läromedelsproduktionen 

och inte enbart i lärare och elevers förhållningssätt.  
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