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Abstract 

 

This study’s intention is to inspect if and how LGBTQIA+ persons are represented in English textbooks 

for the upper secondary school course, English six. To narrow the field of examination, the focus of this 

study is on “love and relationship” chapters in each book. The chapters are analysed in three textbooks 

published between 2000—2015 to see if the representation has changed overtime. In order to inspect each 

textbook objectively, the basic values from The Swedish National Agency for Education from 1994 and 

2011 (Lpf94 & Gy11) are observed to see what the textbook writers had to proceed from. The text in the 

chapters is analysed using discourse analysis (a method suited for examining what a text depicts as 

“normal”, and by extension, abnormal). The result is distinct. Heterosexual and cis-gendered stories 

dominate the chapters, and where non-heterosexual characters are represented the portrayal of the 

representation is often somewhat problematic. By shedding light on the many inadequacies in the 

representation of LGBTQIA+-persons in textbooks, this study suggests possible solutions. 

 

Nyckelord: Diskursanalys, identitet, läromedelsanalys, norm, sexualitet, 

språkundervisning, värdegrund. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finns ett flertal undersökningar som visar att unga HBTQIA+-personer i Sverige har 

sämre hälsa än övriga unga. Dessa undersökningar inkluderar bland annat Hälsa på lika 

villkor? Hälsa och livsvillkor bland HBT-personer (Statens folkhälsoinstitut, 2006) och 

Vem får man vara i vårt samhälle? Om transpersoners psykosociala situation och 

psykiska hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Utifrån bland annat de ovannämnda 

undersökningarna skapade Regeringskansliet 2014 en enad strategi för att bemöta och 

motverka den bekymrande statistiken – En strategi för lika rättigheter och möjligheter 

oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck (Regeringskansliet, 2014). 

Denna strategi inkluderar långsiktiga mål för främjandet av lika rättigheter och den har 

sju särskilda fokusområden: Våld, diskriminering och andra kränkningar, Unga HBT-

personer, Hälsa, vård och sociala tjänster, Privat- och familjeliv, Kulturområdet och 

Civila samhället. I kapitlet om det tredje fokusområdet, Unga HBT-personer, kan vi 

under rubriken Åtgärder inom fokusområdet, finna en diskussion om skolan. Skolan är 

den plats där de flesta unga spenderar en majoritet av sin vardag, och det är utan tvivel 

viktigt att skolan är och fortsätter vara en trygg plats för alla. För att skolan ska lyckas 

upprätthålla lika behandling av HBTQIA+-personer nämns diskrimineringslagen 

(2008:567), skolans värdegrund, och Läroplan för gymnasieskolan (Skolverket, 2011), 

hädanefter Gy11, ”som på ett tydligare sätt lyfter fram frågor som rör sexualitet och 

identitet” (Regeringskansliet, 2014).  

 

Vid en närmare titt på skolans värdegrund, under underrubriken Grundläggande värden, 

står det att skolans uppgift inkluderar:  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla (Skolverket, 2011). 

 

Två stycken längre ner, under Förståelse och medmänsklighet, nämns det också att: 

”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, […] könsöverskridande 

identitet eller uttryck, sexuell läggning, […] eller för annan kränkande behandling.” 

(Skolverket, 2011) 

 

I det sistnämnda citatet nämns att ingen i skolan ska diskrimineras på grund av ”kön 

[eller] könsöverskridande identitet eller uttryck”, men i det förstnämnda citatet nämns 

att skolan jobbar för ”jämställdhet mellan kvinnor och män”. Genom ordvalen i dessa 

stycken kan det argumenteras för ett utelämnande och därav osynliggörande av personer 

utanför det tvåkönade binära spektrumet, vilket kan leda till ett ifrågasättande av det 

sistnämnda citatet, som i denna kontext framstår som något tvivelaktigt. 
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Att vi har och tillämpar de ovannämnda lagarna och styrdokumenten är vedertaget, men 

även med de bästa intentioner är det lättare hänt än en kan tro att i alla fall implicit 

osynliggöra eller kränka personer genom att utelämna dem. För att alla elever ska känna 

sig accepterade, respekterade och vara förstående inför varandra – och samhället i stort 

– krävs det att de ska få känna sig sedda och förstådda själva. 

 

I det centrala innehållet för Engelska 6 i Gy11 står det att kommunikationens innehåll i 

kursen ska behandla: 

• Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt 

samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och 

känslor; etiska och existentiella frågor (Skolverket, 2011).  

• Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, 

politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska 

används (Skolverket, 2011). 

I maj 2018 kom det även inspirationsmaterial från Skolverket som instruerade lärare att 

inkludera sex och samlevnad i skolans alla ämnen, vilket innebär att lärare i sin 

undervisning är uppmanade att förmedla detta till eleverna på ett naturligt och 

inkluderande sätt. I inspirationsmaterialet står det att:  

Undervisningen i engelska kan beröra arbetet med jämställdhet, sexualitet och relationer på flera 

olika sätt. Eleverna kan få möjlighet i tal och skrift reflektera kring dessa frågor med avstamp i till 

exempel aktuella frågor i media, litteraturläsning, musik- och filmupplevelser (Skolverket, 2018). 

 

Att integrera sex och samlevnad i engelskundervisning skapar ett tillfälle att som lärare 

vara inkluderande och informerande, och samtidigt leda elever till djupa och insiktsfulla 

diskussioner om attityder, värderingar och känslor, med klar koppling till det centrala 

innehållet. Med Skolverkets förståelse för att ämnet ständigt förändras och utvecklas 

och därav behöver integreras i skolans alla ämnen för att vara i symbios med 

verkligheten är det viktigt att undersöka om läromedel till engelska gör detsamma.  

 

För att fokusera på den ovannämnda aspekten av engelskundervisning kommer denna 

studie undersöka särskilda kapitel i läromedel som behandlar just sex, samlevnad, 

kärlek och relationer. Trots att kärlek inte nödvändigtvis behöver vara relaterat till sex, 

samlevnad och relationer kommer dessa kapitel hädanefter förkortat nämnas som 

kärlekskapitel, då det är konkret beskriver kapitlens innehåll. Det är vitalt att just dessa 

slags kapitel är inkluderande eftersom det är väsentligt att fakta kring sex och relationer 

är inkluderande för att motverka missförstånd, fördomar och okunskap för att hindra 

konsekvenser som kan vara skadliga för elever.  

 

Läromedel i olika former är ett tydligt sätt att i klassrummet se till att alla elever 

synliggörs, och att de synliggörs på positiva och normaliserande sätt. Därför fokuserar 

denna uppsats på läromedel, närmare bestämt engelska läromedel, och att undersöka hur 

personer med normöverskridande sexuell läggning och identitet representeras i dem. För 

att på ett objektivt och rättvist sätt kunna analysera läromedel tryckta innan och efter 



7 
 

2011 ska denna studie även jämföra värdegrunden i båda läroplanerna, och sedan 

framställa hur de utvalda läromedlen förhåller sig till dessa. 

 

1.1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om och hur HBTQIA+-personer 

representeras i kärlekskapitel i läromedel för Engelska 6. Frågeställningarna som ska 

besvaras lyder som följer: 

 

• Vilka personer presenteras i romantiska relationer och situationer i 

kärlekskapitel i läromedel för Engelska 6?  

• Om HBTQIA+-personer representeras, hur framställs representationen av dessa 

personer i romantiska relationer? 

• Hur inkluderande är värdegrunderna för HBTQIA+-personer? I vilken grad 

förhåller sig läromedlen till värdegrunderna? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Beköna – Denna term har i följande uppsats anammats från Britt-Marie Berge och 

Göran Widdings undersökning I enlighet med skolans värdegrund?: En granskning av 

hur kön framställs i ett urval av läroböcker (Berge & Widding, 2006). Termen används 

för att beskriva fall där könsneutrala ord som till exempel människa, barn eller ungdom 

tillskrivs ett kön trots att det inte i sig innehar ett kön – de bekönas. 

 

Cisperson – Cis i ordet cisperson är ett latinskt prefix. Cis betyder ’på samma sida’, och 

är motsatsen till ett annat latinskt prefix, trans, som betyder ’över från’ eller ’på andra 

sidan om’. Sålunda kan ibland cisperson användas som motsats till transperson 

(Nationella sekretariatet för genusforskning, 2018). Cispersoner är alltså människor vars 

biologiska och juridiska kön matchar deras könsidentitet. Till exempel kan det inkludera 

en person som fötts med en vagina (biologiskt kön), registrerats som ’kvinna’ hos 

myndigheter (juridiskt kön), och som sett och ser sig själv som en kvinna, och är 

bekväm med det (könsidentitet) (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2018). 

 

HBTQIA+ – Bokstäverna står för Homo-, bi-, trans-, queer-, inter- och a-sexualitet. 

Plustecknet representerar alla övriga personer inom spektrumet, som bland annat 

panromantisk, demisexuell, pansexuell, agender, genderqueer, genderfluid m.fl. (RFSL, 

2015). 

 

Läromedel – Läromedel kan beteckna allt från böcker till artiklar och filmer med mera, 

men i denna uppsats kommer begreppet läromedel endast användas i betydelsen av 

förlagsutgivna textböcker. 
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2 Teori och tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras den teori som är central i denna uppsats, och som utgör den 

grund som uppsatsen bygger på. Kapitlet beskriver även tidigare forskning inom 

området. Med hjälp av denna information avses att lyfta behovet av vidare forskning 

inom området, och därmed denna uppsatsens relevans. 

2.1 Michel Foucault – Queerteori 

Michel Foucaults (1926–1984) teorier berör i stora drag relationerna mellan kunskap 

och makt, och hur dessa används som en form av social kontroll i olika sociala 

institutioner. 1978 publicerades en engelsk översättning av hans bok The History of 

Sexuality: An Introduction. Titeln är en studie bestående av fyra volymer som behandlar 

sexualitetens idéhistoria i västvärlden. 

 

I den första av de fyra volymerna, The Will to Knowledge, presenterar Foucault det han 

kallar för ”the repressive hypothesis”, hädanefter översatt till förtryckshypotesen. 

Foucault hävdar att sedan 1700-talet läses det om sexualitet med förtryckshypotesen 

som grund. Förtryckshypotesen består av idén att det västerländska samhället förtrycker 

sexualitet och diskussioner kring sexualitet från 1600-talet fram till mitten av 1900-talet 

med hjälp av kapitalismens ökning och det borgerliga samhället (Foucault, 1976, s. 17). 

Detta innebär att sex då sågs som någonting privat som utövas på grund av praktiska 

skäl, endast inom ramarna för äktenskap. Sex utanför äktenskap betraktas då inte bara 

som förbjudet, utan även obeskrivligt, otänkbart, och därav förtryckt (Foucault, 1976, s. 

17).    

 

Foucault argumenterar sedan mot denna hypotes, och hävdar att sexualitet som diskurs 

faktiskt ökade under denna period, och ligger som grund för hur sexualitet diskuteras 

idag. Då börjar experter inom olika områden (läkare, psykologer etc.) undersöka 

sexualitet på ett vetenskapligt sätt, och på så sätt uppmuntrar de folk att erkänna sina 

sexuella känslor och akter (Foucault, 1976, s. 36). Enligt Foucault får samhället under 

1700- och 1800-talen ökat intresse för sexualiteter som inte passar in i den 

äktenskapliga förbindelsen, alltså ”perversa” aspekter av sexualitet som inkluderar 

bland annat sexualisering av barn, mentalt sjuka, kriminella och homosexuella, och vid 

1800-talet är sexualitet mycket undersökt med hjälp av bikt och vetenskaplig 

undersökning (Foucault, 1976, s. 44).  

 

Med denna historia av diskurs om sexualitet som underlag för hur sexualitet diskuteras 

idag menar Foucault att hur och vad människor diskuterar är i sig det som skapar bilden 

av världen och livet. Därav följer att genom att avsiktligt välja språk och diskurs, går det 

att skapa identiteter och uppfattningar. Foucault anser kunskap och diskurs som ett slags 

makt; makten att styra realiteten genom diskurs. Foucault betonar sambandet mellan 

kunskap och makt, och menar att samhället redan har den makt som det suktar efter, och 



9 
 

att det är kunskapen om det faktumet som är länken som vänder hjälplösheten till makt 

(Foucault, 1976, s. 148). 

    

Sammanfattningsvis kan sägas att Foucault alltså anser att språket som används har 

kraften att förändra världsbilden. I relation till denna studies syfte kan det sägas vara 

relevant att det språk, de ordval, och den information läromedel förmedlar har påverkan 

på hur ungdomar agerar, varför det är essentiellt att undersöka vilket språk och innehåll 

elever möter i sina läromedel. 

 

2.2 I enlighet med skolans värdegrund? - Sexualitet 

År 2006 publicerar Håkan Larsson och Maria Rosén en rapport där de, på uppdrag av 

Skolverket, undersöker hur sexuell läggning framställs i läroböcker för 

gymnasieskolans A-kurser. I denna rapport, som bär titeln I enlighet med skolans 

värdegrund?: En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion 

och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker (2006) granskar Larsson och 

Rosén representation av sexualitet, samt hur representationen framställs i läroböcker för 

fyra ämnen: historia, naturkunskap/biologi, religionskunskap och samhällskunskap 

(Larsson & Rosén, 2006).   

 

Författarna beskriver att uppdraget som ligger till grund för rapporten har baserats i ett 

regeringsbeslut (Utbildnings- och kulturdepartementet, 2005-05-12). I 

Regeringsbeslutet III:4. (U2005/4337/S) betonar Utbildnings- och kulturdepartementet 

vikten av skolan som essentiell aktör för utvecklingen av mänskliga rättigheter, 

jämställdhet och fostrande för ett demokratiskt samhälle. I regeringsbeslutet beskrivs 

likaså vikten av att diskutera innehållet i läromedel för att säkerställa att de stödjer 

skolans uppdrag. Både regeringsbeslutet och författarna hänvisar till skolans värdegrund 

som central i sina arbeten, men Larsson och Rosén problematiserar även värdegrunden. 

De resonerar att läroplaner, genom bland annat sitt vaga språk, är självklara att godta 

men svåra att använda som grund för hur en lärare konkret kan arbeta med innehållet. 

Fortsättningsvis lyfter författarna även problematik kring uttryck använda i 

regeringsbeslutet där det framstår att ”undersöka sexuell läggning” används synonymt 

till att undersöka ”HBT-personer”, alltså inte alla sexualiteter. Ett perspektiv författarna 

inte tar upp är att uttrycket ”HBT-personer” inkluderar T:t som står för transpersoner, 

det vill säga att det inte endast berör sexuell läggning – utom även könsidentitet. De 

skriver dock i sin källhänvisning att: 

T:t i HBT står för transpersoner och betecknar inte en sexuell läggning. Att T:t har inkluderats i 

begreppet HBT speglar snarast att RFSL inkluderat transpersoner som intressegrupp i sin 

verksamhet. Inom ramen för granskningsarbetet har framställningen av transpersoner i läromedlen 

beaktats av Britt-Marie Berge och Göran Widding i kapitlet om kön (Larsson & Rosén, 2006, s. 5). 
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Larsson och Rosén drar alltså en gräns i mitten av HBT-termen, och samtidigt 

distanserar de sig från beslutet genom att tillskriva RFSL definitionen (Larsson & 

Rosén, 2006, s. 5).   

 

Med ett citat från regeringsbeslutet där det står att uppdraget att analysera läroböcker 

syftar till att ”ge en uppfattning av hur läroböcker bidrar till undervisningen i frågor 

som rör kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning och 

funktionshinder” (Larsson & Rosén, 2006, s.5) lyfter författarna hur valet av sexuell 

läggning i denna mening ställs samman med bland annat funktionshinder, och därav 

framställs båda orden som avvikelser från det ”vanliga” – normen, i detta fall personer 

utan funktionshinder samt heterosexuella personer. Genom dessa ramar som författarna 

ska förhålla sig till summerar de att deras analys ska fokusera på framställningen av 

icke-heterosexuella och icke-heterosexualitet, samt hur olika sexuella läggningar 

framställs (Larsson & Rosén, 2006, s. 6). 

 

I sina resultat för studien finner Larsson och Rosén att en av iakttagelserna de gjort är 

att ”sex/sexualitet betyder heterosexualitet om inget annat uttryckligen nämns” (Larsson 

& Rosén, 2006, s. 37). Den heterosexuella personen antas utgöra normen, och behöver 

därav aldrig tydligt nämnas, medan homo- och bisexualitet gör det. De spekulerar att 

trots att homo- och bisexualitet inte längre framställs som någonting förvridet, perverst 

eller olagligt kan de ändå inte påstå att det framställs mindre avvikande från normen. 

Författarna tar därför upp problematiken kring heterosexualitet som norm då det i 

läromedlen i många fall framställs fullt välutvecklade personer av olika slag, med olika 

intressen och komplexa personligheter som heterosexuella, men när homosexuella 

personer beskrivs är deras sexuella läggning kärnan av hela deras personlighet, och allt 

som deras intressen och känslor cirkulerar kring (Larsson & Rosén, 2006, s. 38).              

 

Ytterligare en synpunkt av den glesa representationen av homo- och bisexualitet är att 

den i flera fall presenteras som en fråga en kan ställa sig för eller emot (till exempel 

genom diskussionsfrågor kring om homosexuella ska få gifta sig eller adoptera barn), 

vilket inte är fallet när heterosexualitet framställs då den heterosexuella kärnfamiljen 

skildras som den eftersträvansvärda normen (Larsson & Rosén, 2006, s. 38).  

 

Författarna återkopplar till regeringsuppdragets grunduppgift, att undersöka hur 

representationen i läromedlen förhåller sig till läroplanens värdegrund, samt dess 

svårtolkade innehåll. De lyfter ordet kränkning ur värdegrunden, och säger att om de 

utgår från den bokstavliga definitionen av kränkning – alltså en framställning som är 

rakt ut förolämpande – kan de inte hävda att texterna i läromedlen kränker någon på 

grund av sin sexuella läggning då det inte längre lever kvar rester av sådana 

framställningar i läromedel. Dock framhåller de att osynliggörandet och 

problematiserandet av homo- och bisexuella i sig kan vara kränkande. Larsson och 

Rosén hävdar vidare att det sannolikt är en lång väg kvar att gå innan homo- och 
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bisexualitet framställs i läromedel som ’vanliga’ personer i ’vanliga’ situationer, utan 

fokus på deras sexualitet. De skriver även att det är ännu längre att gå innan homo- och 

bisexualitet kan komma att framställas som eftersträvansvärda sexuella läggningar 

(Larsson & Rosén, 2006, s. 39).  

 

Slutligen nämner författarna att den gestaltningen de fann av sexuella läggningar är 

godhjärtad, då icke heterosexuella stundvis synliggörs, men endast i förhållande till 

heterosexualiteten. De lyfter att nästa framåtskridande steg vore att lägga 

godhjärtenheten åt sidan och istället framställa andra sexuella läggningar som 

eftersträvansvärda, samt att problematisera heterosexualitetens normativa roll (Larsson 

& Rosén, 2006, s. 40).  

2.3 I enlighet med skolans värdegrund? - Kön 

Liksom rapporten ovan av Larsson och Rosén (2006) utgår även Berge och Widding 

(2006) i följande rapport från Skolverkets uppdrag att granska läroböcker i relation till 

läroplanens värdegrund, I enlighet med skolans värdegrund?: En granskning av hur 

etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett 

urval av läroböcker (2006). Även Berge och Widding undersöker läroböcker tillhörande 

ämnena historia, naturkunskap/biologi, religionskunskap och samhällskunskap, men 

deras fokus ligger på representationen av kön (Berge & Widding, 2006).  

 

Då denna uppsats är inriktad på HBTQIA+-personer kommer fokus i presentationen av 

Berge och Widdings (2006) rapport ligga på representationen av transpersoner, då 

representationen av män och kvinnor samt genusperspektivet det för med sig inte är 

relevant för syftet i denna uppsats.    

 

I uppdraget från Skolverket finns direktivet att söka efter innehåll som uppfattas som 

”diskriminering eller andra former av kränkningar” (Berge & Widding, 2006, s. 5), och 

de definierar detta tydligare genom att fastslå att statliga diskurser är det som anger vad 

som är diskriminerande i relation till kön. De jämför kategorierna ”män” och ”kvinnor” 

från värdegrunderna i relation till deras lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 

De jämför även, till synes separat från ”män” och ”kvinnor”, kategorin ”transpersoner”, 

vilken omfattas av den statliga Jämställdhetsombudsmannens uppdrag, i relation till lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället. Ordet separat används i denna 

kontext då författarna verkar undersöka män och kvinnor i en kategori för sig, och 

transpersoner i en kategori för sig. De tillägger att deras granskning även inkluderar om 

och hur transpersoner representeras i de utvalda läroböckerna. Senare i texten ger 

författarna ett skäl till denna uppdelning då de problematiserar det faktum att den 

statliga jämställdhetsdiskurs som ligger till bakgrund för undersökningen endast 

inkluderar kategorierna ”män” och ”kvinnor”, och att redan där osynliggörs variationer 

inom kategorierna, samt transpersoner, och därav undersöks transpersoner i sin egen 

kategori för att inte utelämnas helt (Berge & Widding, 2006, s. 6).      
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Berge och Widding presenterar sedan metoden för genomförande av uppdraget. I de 

valda läromedlen har de markerat ut alla könsneutrala ord (som till exempel 

”människa”, ”ungdom” eller ”ledare”) där karaktärer bekönas för att se vilka 

värderingar och anknytningar det görs till de könsneutrala orden, och för att se i vilken 

utsträckning män, kvinnor och transpersoner kan relatera till personerna i läromedlen. 

Författarna undersöker även illustrationerna i läroböckerna. Vidare sorterar Berge och 

Widding in läromedlens innehåll som kan tolkas som kränkande/diskriminerande i två 

huvudgrupper där den ena inkluderar tydliga och explicita kränkande uttryck, och den 

andra gruppen inkluderar uttryck som skulle kunna leda till diskriminering/kränkning 

beroende på hur lärare hanterar läroboken i klassrummet (Berge & Widding, 2006, s. 5).  

 

Liksom Larsson och Roséns (2006) problematisering av det vaga och tvetydiga språket i 

läroplanen pekar Berge och Widding på ett problem av liknande natur kring statens 

jämställdhetsmål. Jämställdhetsmålen accentuerar att könens olika särart ska tas hänsyn 

till, vilket bland annat innebär att läroboksförfattare ska beakta ”könstillhörighetens 

betydelse för lärande” (Berge & Widding, 2006, s.7) och ”både flickor och pojkars 

förutsättningar beaktas” (Berge & Widding, 2006, s.7). Författarna lyfter att detta är en 

svårighet då kön samtidigt inte får ”utgöra grund för eller rent faktiskt leda till 

särbehandling” (Berge & Widding, 2006, s.7). Vidare ifrågasätter författarna om det 

verkligen är möjligt att finna en diskurs där läroboksförfattare kan ta hänsyn och 

anpassa till kön utan att särbehandla, och beskriver sedan en möjlig lösning i form av en 

diskurs som visar förståelse för könens särart som uttryck för socialt skapande normer 

(Berge & Widding, 2006, s.7).    

 

I sammanfattningen av studien rapporterar Berge och Widding ett tydligt resultat kring 

representationen av transpersoner. I de 24 läroböcker som granskats fann Berge och 

Widding transpersoner explicit nämnda i fyra. Transpersoner är alltså nästintill 

fullständigt osynliggjorda i läroböckerna. De tillfällen då de nämns består av en 

definition av HBT (från RFSL), två tillfällen i form av texter där transpersoners 

situation i samhället belyses till följd av en kontroversiell fotoutställning som bland 

annat inkluderar transpersoner, och slutligen en insändare som ”proklamerar för kärlek 

och sexualitet som överskrider en begränsande norm” (Berge & Widding, 2006, s. 28). 

Författarna räknar med den sistnämnda representationen för att elever uppmanas att 

diskutera insändaren och att det då finns möjlighet att diskutera transpersoner (Berge & 

Widding, 2006, s. 28). Varför författarna inräknar den sistnämnda representationen då 

den endast ger möjlighet att diskutera transpersoner är diskutabelt eftersom 

representationen i sig inte explicit nämner transpersoner.  

 

Dock fann författarna en del texter där personer i huvudsak framställs i könsneutrala 

termer, vilket innebär att alla, oavsett könsidentitet skulle kunna identifiera sig med 

personerna i texterna. I fall där personer uttryckta med könsneutrala ord explicit 
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bekönades var däremot återigen fallet att transpersoner utelämnas. Detsamma gäller 

även resultaten Berge och Widding fann i analysen av bilder i läroböckerna. De fann en 

minoritet av personer de menade var svåra att könsbestämma, vilket de inte anser vara 

en avsiktlig representation från läroboksförfattarnas sida (Berge & Widding, 2006, s. 

28).  

 

I delkapitlet där Berge och Widding presenterar sina analysverktyg för undersökningen 

fastslår de, utifrån den statliga diskursen om jämställdhet, att ett uttryck för 

”diskriminering eller andra former av kränkningar” kan vara att kategorierna ”män”, 

”kvinnor” eller ”transpersoner” inte alls finns representerade, att de är grovt 

underrepresenterade, eller att de explicit förminskas i förhållande till andra grupper.  

 

Författarna själva återkopplar inte sina analysramar till resultaten, men då det skapar ett 

intressant och tydligt resultat görs det här. Om de ovannämnda kraven för jämställd 

representation mellan män, kvinnor och transpersoner sätts i relation till resultatet de 

fann syns det att alla 24 läromedel författarna undersökte är helt inom ramen för det 

diskriminerande och kränkande. De fyra böcker som nämner transpersoner gör det en 

gång var, vilket fortfarande innebär att denna kategori är grovt underrepresenterad.  

 

En synvinkel som inte heller diskuteras i denna rapport – vilket delvis kan ha sin grund i 

att rapporten utfördes för några år sedan – är att transpersoner inkluderar flera 

pronomen. Transmän och transkvinnor vill i många fall endast kallas för det pronomen 

de identifierar sig med, alltså han eller hon, och inte transmannen, transkvinnan eller 

transpersonen, vilket verkar vara den explicita benämning författarna söker. De 

transpersoner som faller inom det icke-binära spektrumet är i vissa fall de som föredrar 

könsneutrala pronomen, som bland annat hen eller de. Ytterligare ett problem med att 

bildanalysera läroböcker som författarna gjort är att transpersoner inte ser ut på något 

särskilt sätt. Att söka efter personer som är ”svåra att könsbestämma” ger ingen 

information om personens faktiska könsidentitet.   

 

Rapporterna av Larsson och Rosén samt Berge och Widding som presenteras ovan 

publicerades båda 2006, för tretton år sedan. Kunskapen och acceptansen kring hur 

HBTQIA+-personer diskuteras har till synes ökat sedan dess, vilket kan observeras i en 

så påtaglig aspekt som att Larsson och Roséns rapport undersökte ”HBT-personer”, och 

i det faktum att många fler idag inkluderas, synliggörs och representeras i HBTQIA+ 

termen.  Det är därför desto viktigare att undersöka om läromedel är mer synliggörande 

nu. Rapporterna ovan undersöker inte heller engelskämnet, och behovet av vidare 

forskning inom området är påtagligt. 
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2.4 Att spegla världen - Läromedelsanalys 

I första kapitlet av sin bok Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik 

(2011) konstaterar Niklas Ammert att läroboken fortfarande dominerar undervisningen i 

flera ämnen, och att den spelar en viktig roll i skolan i stort, vilket han menar är näst 

intill ofrånkomligt. Oavsett om läroboken används av läraren strikt som den enda källan 

för lektionsinnehåll, som vagt inspirationsmaterial, eller om läraren aktivt tar avstånd 

från den, är alla dessa ändå olika sätt att förhålla sig till läroboken och därav är den 

fortfarande central i klassrummet (Ammert, 2011, s. 26). Vidare citerar Ammert Monica 

Reichenberg och Dagun Skjelbred som menar att läroböcker i klassrummet har 

betydelse utöver sin text och att de bildar perceptioner hos både elever och lärare om 

vilket innehåll och vilken kunskap som är prioriterad och mest betydelsefull (Ammert, 

2011, s. 26).  

 

Ammert presenterar resultaten av en europeisk opinionsundersökning utförd av Mange 

Angvik och Bodo von Borries vid namn Youth and History. I den undersökningen 

svarade 31 000 ungdomar från 27 stater i Europa på frågor angående 

historieundervisning, och genom att granska de svenska resultaten framgår att Sverige 

representerar ett genomsnitt i användningen av läroböcker i historieämnet (Ammert, 

2011, s. 26). Genom att jämföra olika europeiska länders resultat i undersökningen 

belyser Ammert hur läroboken spelar olika roller i olika länder, beroende på landets 

historia. Den gemensamma nämnaren mellan resultaten är att läroboken framstår som en 

identitetsskapande artefakt, och att olika länder använder läroboken för att föra fram den 

historia, och i vissa fall de perspektiven på historia, respektive land finner viktigast. Det 

här för även med sig att ungdomar litar på informationen i läroböcker till olika grad. 

Bland svenska elever är förtroendet för läroböcker högre än genomsnittet i övriga 

Europa (Ammert, 2011, s. 27).  

 

Fortsättningsvis diskuterar författaren resultat av en äldre studie utförd av Ulf P. 

Lundgren, som på 1980-talet ger prov på att 88% av lärare i Sverige använde läroboken 

vid lektionsplanering, och att endast 25% vid samma tid använde sig av läroplanen. 

Resultaten ställs i kontrast till resultaten av den nationella utvärderingen av Skolverket 

1992, då lärare förklarar lärobokens betydelse vara näst intill icke existerande, och att 

lektionsinnehåll till större del istället styrs av egna idéer. Det finns bland lärare ett slags, 

något nedvärderande, perspektiv på läroböcker. De anses inte vara ett framåtsträvande 

eller kreativt sätt att jobba, och Ammert överväger om detta perspektiv påverkar 

resultaten av Skolverkets ovannämnda utvärdering då den utfördes i intervjuform 

(Ammert, 2011, s. 27).   

 

Ammert lyfter även Nanny Hartsmars elevintervjuer där en bild av strikt läroboksstyrd 

historieundervisning träder fram. Hartsmar upplyser jämväl att lärare som endast har en 

kort utbildning, eller ingen alls, är mer benägna att utföra sådan undervisning. Alltjämt 

är lärobokens roll av varierande betydelse för olika delar av samhället. Författaren visar 
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på detta genom en LO-rapport från 1987 som visade på att för en inte obetydlig mängd 

svenskar är läroböcker de enda böcker de läst (Ammert, 2011, s. 28).  

 

Med de ovannämnda observationerna och resultaten i åtanke kan vi tydligare se 

lärobokens viktiga roll i klassrummet, och att den inte bara påverkar elever och lärare, 

utan även samhället i stort. Läroboksförfattare har en skyldighet och ett ansvar att 

anknyta läroboksinnehåll till styrdokumentens krav, men som synligt i resultaten funna 

av Berge och Widding (2006) är dessa krav inte alltid självklart uppfyllda. Det är därav 

av stor betydelse att undersöka vad läromedel innehåller, samt hur detta innehåll 

framställs för eleverna. 
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3 Metod och material 

I följande kapitel presenteras den utvalda metoden och undersökningsmaterialet för 

denna uppsats, samt varför just dessa metoder och material är passande för 

sammanhanget.  

3.1 Diskursanalys 

I det inledande stycket om diskursanalys av Eva Bolander och Andreas Fejes i Handbok 

i kvalitativ analys (2015) beskrivs diskursanalys på följande sätt: 

Diskursanalys som metodansats passar […] bra att använda när du är intresserad av att studera 

vilka sanningar som skapats om vad som är normalt, och därmed också om vad som är onormalt, 

eller om vad som tas för givet respektive vad som osynliggörs, genom de sätt som olika företeelser 

beskrivs i texter och tal (Bolander & Fejes, 2015, s. 90). 

I stycket framställs diskursanalys som ett verktyg utmärkt för att undersöka 

heteronormativitet, representation, samt vad utelämnande av representation uttrycker, 

vilket passar denna studies undersökningsområde. 

 

Efter introduktionen framhäver Bolander och Fejes behovet av diskursanalys som 

verktyg för att förstå språkets roll i hur personer frambringar sig själva, andra, och 

världen kring sig. De menar att genom språket som talas (muntligt och i skrift) beskrivs 

situationer och personer på olika sätt, och det som sägs ger mottagaren lika mycket 

information som det som inte sägs. Författarna ger ett lättförståeligt exempel för att 

konkretisera denna tanke. I exemplet är några universitetslärare samlade i ett 

planeringsmöte då en av lärarna föreslår en viss bok för litteraturlistan till en kurs för 

lärarprogrammet. De andra lärarna svarar att den boken är för svårförståelig och jobbig 

för studenterna. Genom svaret är det synligt hur språket bidrar till att tillskriva 

lärarstuderande ett kännetecken – att de är studenter som inte klarar av avancerad 

litteratur. Även om lärarnas svar i denna situation kan vara godhjärtat och baserat i 

erfarenhet är det viktigt att vara medveten om subtexten i det en säger. Kort sagt är 

författarna ute efter att belysa hur språket som används formar verkligheten och de 

beskriver hur denna metod för analys tvingar användaren att dekonstruera det en redan 

känner till. Genom att objektivt använda diskursanalys kan en illuminera vad en text 

verkligen innehåller, och vad den utesluter (Bolander & Fejes, 2015, s. 91).  

 

Enligt Bolander och Fejes bör en i utförandet av en diskursanalys börja med att läsa 

igenom texterna som ska analyseras och markera ut partier av intresse för analysen. 

Sedan utformas några frågor som kan tjäna som utgångspunkt i analysens nästa steg, att 

läsa texten närmare. Dessa frågor formuleras av författarna som följande: 

 

• Vad talas det om? 

• Hur talas det om detta? 

• Vad framställs som sanning? 
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• Vilka subjektspositioner framträder? 

• Vad utesluts genom detta tal? (Bolander & Fejes, 2015, s. 97) 

 

Författarna utför i texten en exempelanalys, och enligt exempelanalysens ämne 

(sexualitet i läromedel för biologi) anpassas de ovanstående frågorna till ämnet. Till 

denna studie formuleras frågorna på samma sätt, men med denna studies syfte och 

frågeställningar i åtanke istället. Frågorna blir då: 

 

• Vad sägs om kärleksrelationer i texterna? 

• Hur talas det om kärleksrelationer? 

• Vad framställs som en normal kärleksrelation (’sanning’)? 

• Vilka subjekt framträder i kärleksrelationer? Inkluderas HBTQIA+-personer? 

• Vad för slags kärleksrelationer utesluts eller exkluderas som onormala? 

 

Vidare förklarar Bolander och Fejes att själva analysen går att dela upp i fyra steg, men 

att de ofta smälter in i varandra. Första steget i analysen behandlar de två första frågorna 

ovan, vad talas det om och hur (Bolander & Fejes, 2015, s. 97). Detta steg inkluderar 

först en kort beskrivning av innehållet, så som (i detta fall) namn på kärlekskapitel, 

rubriker och underrubriker, och sedan att se vad valet av rubriker etc. säger om ämnet. 

En sådan uppställning gör det även enkelt att jämföra rubriker mellan flera olika böcker. 

Då denna studie endast jämför läromedlen med värdegrunderna och inte med varandra, 

kommer inte texternas rubriker heller jämföras med varandra. 

 

Det andra steget inkluderar en fördjupad analys av de två första frågorna ovan, vad det 

talas om och hur (Bolander & Fejes, 2015, s. 99). I den djupare analysen tas det hjälp av 

bland annat summering av sammanhanget kring texten för att sedan plocka ut konkreta 

textexempel och analysera dess innehåll. När det har framkommit en bild om hur texten 

illustrerar kärleksrelationer kan resultatet även jämföras med uppfattningar i andra 

texter i samma bok för att se om bilden som framgått överlag är typisk, genomgående 

eller avvikande. 

 

I analysens tredje steg undersöks den normala (och därmed implicit även den onormala) 

kärleksrelationen. I den delen analyseras texten utifrån det som framställs som normala 

akter och handlingar inom kärleksrelationer för att därmed även avgöra vad texten 

utesluter och framställer som onormala handlingar inom kärleksrelationer (Bolander & 

Fejes, 2015, s. 102).   

 

Det fjärde och sista steget i analysen involverar att vända på den tidigare 

frågeställningen och istället undersöka vad texten aktivt framställer som onormala (och 

normala) kärleksförhållanden. I denna del av analysen letas det efter explicita 

omnämningar av det som tidigare osynliggjorts och framstått som onormalt (Bolander 

& Fejes, 2015, s. 105). 
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Bolander och Fejes nämner inte explicit utelämnandet av den fjärde frågan i den tidigare 

anförda frågelistan (vilka subjekt framträder i kärleksrelationer?) men genom 

granskande av deras analysexempel går det att se hur den frågan används konstant, som 

ett hjälpverktyg för att framställa de uppfattningar en söker i de fyra övriga 

analysdelarna genom att konstatera vilka subjekt uppfattningarna inkluderar.  

 

I denna studie kommer den ovannämnda analysmetoden alltså konkretiseras på följande 

sätt. Eftersom denna analysmetod undersöker vad en text framställer som onormalt med 

hjälp av vad som framställs som normalt kommer alla texters innehåll analyseras, 

oavsett vad de innehåller för representation, då alla representationer på sitt eget sätt är 

explicit eller implicit talande. Först kommer en text sammanfattas för att ge kontext 

kring karaktärerna och berättelsen i stort. Sedan besvaras de utformade frågorna ovan 

genom bland annat specifika textexempel, samt en undersökning av textens pronomen, 

namn och karaktärers handlingar. Slutligen fastställs vad texten framställer som en 

normal kärleksrelation, samt vad den framställningen osynliggör eller främmandegör. 

Om en text har en tillhörande uppgift som är relevant till denna uppsats syfte kommer 

även den analyseras efter samma metod.  

3.2 Urval av läromedel 

Till denna studie hade det varit mycket önskvärt att basera urvalet av läromedel på 

försäljningsstatistik, och välja de läromedel som har använts och fortfarande används 

mest i svenska klassrum, men tyvärr finns det ej bokförd statistik på det. Därför 

utformades följande urvalskriterier istället. Läromedlen ska specifikt vända sig till 

kursen Engelska 6 på gymnasieskolan. Anledningen till det är att det är en kurs nästan 

alla elever går, med undantag för yrkesförberedande gymnasieprogram där det är en 

valbar kurs för grundläggande högskolebehörighet. Engelska 6 har även rum för mer 

och djupare diskussionsområden än Engelska 5, vilket är tydligt i flera delar av 

kursernas Centrala innehåll. Bland annat är det synligt under den första punkten i 

Kommunikationens innehåll för Engelska 5 och 6:    

 
Tabell 1 - Centralt innehåll: Kommunikationens innehåll 

Engelska 5 - Kommunikationens innehåll Engelska 6 - Kommunikationens innehåll 

Ämnesområden med anknytning till 

elevernas utbildning samt samhälls- och 

arbetsliv; aktuella områden; händelser 

och händelseförlopp; tankar, åsikter, 

idéer, erfarenheter och känslor; relationer 

och etiska frågor. 

Konkreta och abstrakta ämnesområden 

med anknytning till elevernas utbildning 

samt samhälls- och arbetsliv; aktuella 

ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, 

erfarenheter och känslor; etiska och 

existentiella frågor. 

 



19 
 

Genom ordvalen i Kommunikationens innehåll för Engelska 6 går det att observera 

utvecklingen av termer som inbjuder till mer komplexa och djupgående diskussioner.  

 

Läromedlen ska även innehålla ett särskilt kapitel som på något sätt behandlar kärlek, 

sex, relationer och samlevnad. Detta på grund av att det just är romantiska relationer 

som enligt syftet ska undersökas, och det går att skapa sig en tydlig bild av vad 

läromedelsförfattarna väljer att framställa genom att titta på dessa kapitel. Ytterligare ett 

urvalskrav berör att läromedlen som analyseras ska inkludera minst en titel som 

publicerats innan 2011, och därav grundas i Lpf94. Urvalet inbegriper även minst en 

titel som publicerats efter 2011, och är därför grundat i Gy11. Anledningen till detta 

krav bygger på en observation kring förändringen i diskurs kring HBTQIA+-personer i 

skolan. Alltså är syftet med detta att undersöka om läromedelsinnehållet har utvecklats i 

samma takt som samhället, samt om läromedlen faktiskt förhåller sig till de respektive 

värdegrundernas krav.  

 

I tabell 2 nedan visas vilka titlar som har valts med utgångspunkt i de ovannämnda 

kriterierna: 

 
Tabell 2 - Utvalda läromedel 

Namn Författare Förlag Utgivningsår 

Route 21 B Amnéus, C. Brovik, B-M. Brovik, J. Gleerup 2000 

Viewpoints 2 Gustafsson, L. Wivast, U. Gleerup 2012 

Outlooks on, 
Engelska 5 & 6 

Hallberg, E. Backemyr Nyberg, A. NA Förlag 2015 
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4 Olika värdegrunder 

Nedan redovisas värdegrunden i de olika läroplanerna i syfte att ge ytterligare verktyg 

för att rättvist kunna analysera de valda läromedlen enligt den läroplan som 

läromedelsförfattarna vid olika tidpunkter hade att utgå ifrån. Fokus ligger på de delarna 

i värdegrunden som berör syftet i denna uppsats – representationen och behandlingen av 

HBTQIA+-personer. 

 

Genomgången utförs genom att framhäva likvärdiga utdrag ur båda läroplanerna, sedan 

korta summeringar av dem med ett jämförande perspektiv. Båda värdegrunderna består 

av åtta nästintill identiska underrubriker: Grundläggande värden, Förståelse och 

medmänsklighet, Saklighet och allsidighet, En likvärdig utbildning, Rättigheter och 

skyldigheter, Skolans huvuduppgifter/Gymnasieskolans uppdrag, Kunskaper och 

lärande och Den enskilda skolans utveckling/Varje skolas utveckling (Lpf94/Gy11). Det 

kan argumenteras för att allt i värdegrunden berör uppsatsens syfte, men för att kunna 

smala av området och finna specifika punkter att vila läromedelsanalysen på kommer 

delarna i värdegrunden med mest relevans ligga i centrum, alltså kommer inte alla 

underrubriker eller underrubrikernas fullständiga innehåll redovisas. 

4.1 Lpf94 & Gy11 

I jämförelsen nedan delas det relevanta innehållet i underrubrikerna i Lpf94 och Gy11 

upp i tabeller, där skillnaderna mellan dem markeras. Om ett stycke är identiskt i båda 

läroplanerna delas de ej upp. 

 
Tabell 3 - Värdegrund: Grundläggande värden 

Lpf94 – Grundläggande värden Gy11 – Grundläggande värden 

[…] Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet 

med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla. […] 

Skolans uppgift är att låta varje enskild 

elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet 

genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. 

[…] Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet 

mellan människor är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla. […] 

Skolans uppgift är att låta varje enskild 

elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet 

genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. 

 

I de Grundläggande värdena syns det vad alla läromedelsförfattare, och skolväsendet i 

stort, har att utgå ifrån. Det kan betraktas som kärnan i värdegrunden då de flesta 

underrubrikerna berör vid det ovannämnda på ett eller annat sätt. Det kan även 

observeras en ändring från ”svaga och utsatta” till ”människor”, vilket understryker 
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vikten av solidaritet mellan alla. Dock är det, som nämnts i bakgrunden, endast 

jämställdhet mellan kvinnor och män som nämns.    

 
Tabell 4 – Värdegrund: Förståelse och medmänsklighet 

Lpf94 – Förståelse och medmänsklighet Gy11 – Förståelse och medmänsklighet 

Skolan skall främja förståelse för andra 

människor och förmåga till inlevelse. 

Ingen skall i skolan utsättas för mobbing. 

Tendenser till trakasserier och annan 

kränkande behandling skall aktivt 

bekämpas. Främlingsfientlighet och 

intolerans måste bemötas med kunskap, 

öppen diskussion och aktiva insatser.  

 

Skolan ska främja förståelse för andra 

människor och förmåga till inlevelse. 

Ingen ska i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, […] 

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. 

 

Här syns en större skillnad i formuleringarna som gäller skolans skyldighet att se efter 

var elevs välbefinnande. I den nya värdegrunden byttes ordet mobbing ut mot 

diskriminering, vilket ger intrycket av att det problem som mobbing tidigare ingick i nu 

tas på större allvar genom begreppsbytet. Dessutom har den nya värdegrunden explicita 

benämningar kring vad en elev inte får diskrimineras på grund av, där det nu bland 

annat inkluderas kön, könsöverskridande identiteter och uttryck, och läggning.   

 
Tabell 5 - Värdegrund: Saklighet och allsidighet 

Lpf94 & Gy11 – Saklighet och allsidighet 

Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. […] 

Undervisningen skall vara saklig och allsidig. När värderingar redovisas, ska det 

alltid klart framgå vem det är som står för dem. Alla som verkar i skolan skall hävda 

de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta 

avstånd från det som strider mot dem. 

 

I rapporterna av Berge och Widding (2006) samt Larsson och Rosén (2006) går det att 

argumentera för att så tydliga och osynliggörande resultat som de fann i sig är en 

värdering som redovisas. Om en utgår från att så är fallet, går det att ifrågasätta om det 

klart framgår vems värderingar de i sådana fall är. 

 
Tabell 6 - Värdegrund: Saklighet och allsidighet 

Lpf94 & Gy11 – En likvärdig utbildning 
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[…] Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar im 

vad som är kvinnligt och manligt. 

 

I detta stycke behandlas bland annat könsnormer, och det bör observeras att detta stycke 

är identiskt i båda värdegrunderna – trots att den nyare värdegrunden tidigare inkluderat 

könsöverskridande identiteter när den nämnde kön.  

 
Tabell 7 - Värdegrund: Kunskaper och lärande 

Lpf94 & Gy11 – Kunskaper och lärande 

Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion om 

kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur 

kunskapsutveckling sker. […] Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina 

erfarenheter och tillämpa sina kunskaper. […] Varje elev ska möta respekt för sin 

person och sitt arbete. […] Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och 

framtiden.  

 

Ävenledes i detta stycke diskuteras främjandet av elevens enskilda person och självbild, 

samt skolans ansvar i att se till att eleverna i en trygg miljö kan utveckla en god 

självkänsla. Det anknyter även till denna studies syfte genom att klargöra att skolans 

uppdrag bland annat inkluderar ”en aktiv diskussion om […] vad som är viktig kunskap 

idag och i framtiden”. Detta är tillsynes en vital koppling till vilken kunskap som blir 

prioriterad och framlyft i läromedel. Ytterligare en viktig aspekt är att elevernas 

”möjlighet att reflektera över sina erfarenheter” behandlas. Om vissa elever inte 

representeras i sina läromedel och undervisning är detta ett krav som kan vara svårt att 

uppnå.   

 

Det är med denna genomgång i teorin enkelt att se vad en läromedelsförfattare har att 

utgå ifrån när de skapar ett läromedel, men det är i praktiken en kan observera hur dessa 

värdegrunder tolkats av författare.   
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5 Analys av valda läromedel 

I detta kapitel presenteras det analyserade innehållet i läromedlen. Presentationen sker i 

form av en bok för sig, var text i var bok för sig, och i ordning av utgivningsår från äldst 

till nyast. För var bok presenteras först dess titel och kärlekskapitlets namn, sedan 

presenteras en kort summering av var texts handling, följt av en diskursanalys av 

innehållet. Om en text har en tillhörande uppgift som är relevant till denna uppsats syfte 

inkluderas den efter texten den hör till. Slutligen summeras vardera kapitels innehåll 

och representation.  

5.1 Route 21 B – All You Need is Love 

Kapitlet “All You Need is Love” öppnar med en kort beskrivning med rubriken ”The 

Circle of Love” följt av ”blind love – engagement – love – marriage – infidelity – the 

END – new love.” (Amnéus, Brovik & Brovik, 2000, s. 52). Författarna frågar om det 

är en korrekt bild av kärlek och om det alltid går till på det viset. Sedan lyfter de en 

annan version av cirkeln ”blind love – engagement – marriage – fidelity – strong 

friendship – still love – til’ death do us part” (Amnéus, Brovik & Brovik, 2000, s. 52) 

och säger att den är ett gott exempel på hur kärlek istället kan gå till. Vidare skriver de 

att kapitlet startar med en text om frieri, följd av en text om otrohet och avslutas med en 

text om ny kärlek. Introduktionen framstår motsägelsefull då den först beskriver att 

kärlek i de flesta fall slutar olyckligt, sedan argumenterar för att det inte behöver göra 

det, för att sedan strukturera hela kapitlet efter den första, olyckliga, versionen av 

kärlekscirkeln.  

5.1.1 Together Forever 

I denna text, ett utdrag ur A Crack in Forever av Jeannie Brewer, presenteras 

karaktärerna Eric och Alexandra som åker på en semester som kulminerar i ett frieri. I 

introduktionen till texten inkluderas en beskrivning av den resterande texten som 

utspelar sig efter detta utdrag, då karaktärerna istället för bröllopet de förväntar sig, blir 

konfronterade med en tragedi när en dåraktig handling från Erics förflutna gör sig 

påmind. 

 

Texten är skriven ur Alexandras perspektiv, och handlar tydligt om ett heterosexuellt 

förhållande. Detta kan observeras genom karaktärernas traditionellt manliga och 

kvinnliga pronomen och namn. Ytterligare presenteras karaktären Alexandra som 

underordnad Eric. Han presenteras som en briljant kirurg och hon presenteras i en lägre 

social grupp då hon inte har råd att anpassa sig till Eric. Hon beskrivs underlägsen Eric 

på fler sätt, bland annat genom att vid flera tillfällen gå med på att göra saker hon initialt 

inte vill göra, men blir övertygad att göra, vilket vidare pekar på att det handlar om ett 

heterosexuellt förhållande genom presentationen av dessa mer traditionella könsroller.  
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För att besvara vad texten framställer som en normal relation så beskrivs relationen som 

relativt traditionell. Ett av de flera exemplen där Alexandra övertygas av Eric beskrivs 

när paret har kommit fram till sin semesterdestination och följs av denna konversation:  

”Let’s go for a walk!” he said. 

“What?” 

“A walk. Come on.” He put on his slicker and waited for me to move.  

“Eric, it’s dark.” 

“Darlin’, it’s life.” (Amnéus, Brovik & Brovik, 2000, s. 54) 

Liknande dialoger beskrivs flera gånger i texten, likaså nämns karaktärsbeskrivningar 

på olika sätt genom texten. Eric beskrivs mestadels med positiva adjektiv (”the brilliant 

surgeon”, ”Eric’s dancing laugh”, ”his wonderful smile”) medan Alexandra inte får 

beskrivande adjektiv till sina handlingar. Detta är dock sannolikt en reflektion av 

Alexandras självbild, då texten är skriven utifrån hennes perspektiv. Eftersom dessa 

utbyten och beskrivningar lyfts flera gånger i texten framgår en bild av denna typ av 

relation som den normala och åtråvärda, då Alexandra, trots sin underlägsna position till 

Eric, framstår som lycklig. Inga andra relationer beskrivs i texten, vilket osynliggör alla 

andra typer av relationer.  

 

Självklart skulle denna text kunna handla om personer inkluderade i HBTQIA+ 

spektrumet då det inte finns något utmärkande sätt HBTQIA+-personer agerar på, men i 

analysen av denna text och alla framöver kommer texter liknande denna antas handla 

om heterosexuella personer då författarna inte inkluderat någonting som pekar på att 

karaktärerna inte är heterosexuella cispersoner – som till exempel könsneutrala ord eller 

namn. 

5.1.2 Richard and I 

Denna text är ett utdrag ur Still Life on Sand av Karen Hayes. Texten handlar om tre 

karaktärer: Richard och skulptören Esme som är gifta, och Esmes bästa vän samt 

Richards nya älskarinna Harriet. Texten är uppdelad i två utdrag. I det första delen 

beskrivs en scen mellan Harriet och Richard där de äter middag i smyg och pratar om 

sin kärlek, och i den andra scenen beskrivs ett händelseförlopp hemma hos Richard och 

Esme, då Harriet berättar om otroheten för Esme när Richard inte är där, trots att Harriet 

och Richard kommit överens om att hålla affären hemlig. 

 

Kärleksrelationerna i texten framställs på två sätt. I det första utdraget beskrivs den 

romantiska relationen positivt, med flera exempel på hur den nya kärleken mellan 

Richard och Harriet är euforisk. De gör det med hjälp av romantiska beskrivningar av 

scenen, så som ”Harriet embraces him as the tide embraces the luminous sand, as the 

waves embrace rocks, as a woman in love embraces a man” (Amnéus, Brovik & Brovik, 

2000, s. 61). I det andra utdraget framstår kärleksrelationen som en mardröm. Scenen 

inleds med att Harriet berättar för Esme om affären mellan henne och Richard, och 
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Esme genomgår som reaktion på det någon typ av panikångestattack då hon faller till 

marken skrikandes och skakandes, oförmögen att kontrollera sin reaktion. Texten slutar 

med att Harriet säger åt Esme, som fortfarande ligger på marken, att sluta vara så 

dramatisk.  

 

En normal kärleksrelation framställs i denna text som antingen fantastisk eller 

traumatisk. Relationerna i texten uttrycks heterosexuella, vilket är tydligt bland annat i 

citatet ovan (”as a woman in love embraces a man”). Texten inkluderar bekönade 

pronomen och traditionellt bekönade namn, därav utesluts återigen andra typer av 

relationer, vilket även förstärks i textens tillhörande diskussionsuppgift.  

 

I den föreslagna uppgiften är författarna ytterligare tydligt exkluderade då uppgiften 

introduceras med raden ”Two women in love with the same man can only mean one 

thing – problems” (Amnéus, Brovik & Brovik, 2000, s. 63). Alltså exkluderas inte bara 

andra typer av förhållanden, i detta fall alla typer av polygama förhållanden, de 

framställs implicit som omöjliga, onormala fenomen. 

5.1.3 My god, It’s Sally 

Denna text kommer från Sally av Freya North och beskriver en kort scen där ett par 

bestående av karaktärerna Richard och Carlotta, äter frukost på en restaurang. När de 

lämnar restaurangen stöter de på Richards tidigare flickvän, Sally, varpå han inser att 

han fortfarande är kär i henne och har en inre monolog om situationen.   

 

Som i de tidigare texterna pekar ingenting på något annat än heterosexuella 

förhållanden, och återigen skildras relationerna, och därav interaktionerna emellan 

karaktärerna, i ett traditionellt ljus. Även i denna text skildras en relation där mannen 

framstår som den viktiga parten, och hans flickvän som något ointelligent. Efter Richard 

stött på sin exflickvän och insett hur fantastisk hon är blir Richards tankar om Carlotta 

aktivt nedvärderande och elakartade, vilket är tydligt i den sista raden i texten: 

‘C’mon, hon. Take me to Dustin Reeves or wherever it is I can buy an oily Barburry [sic.].’ 

Austin Reed, you stupid cow, Richard thought witheringly as he crunched his gears and sped 

recklessly away (Amnéus, Brovik & Brovik, 2000, s. 67). 

 

Texten insinuerar att Richard var den som tidigare gjorde slut med Sally, då han vid 

anblicken av Sally undrar vad han har gjort. Detta, i kombination med citaten ovan, 

visar att de normala kärleksrelationerna i denna text framställs som styrda av mannen, 

då han skildras som den som bestämmer vilken kvinna som duger och vilken som inte 

gör det. Alla andra typer av relationer utesluts.  

5.1.4 Karla on the Warpath 

Denna text är ett utdrag ur Microserfs av Douglas Coupland och den består till större del 

av en inre monolog från huvudkaraktären, Dan. Dan har glömt sin egen och flickvännen 
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Karlas första månadsdag. Som följd av detta sover han på soffan, och där funderar han 

kring deras förhållande. 

 

Denna text ger något blandade signaler om vad som är en normal kärleksrelation. Efter 

att Karla tvingar Dan att sova på soffan är hans första tanke ”It’s nice to see this 

romantic side to Karla’s personality – an unexpected bonus – but still, nobody likes the 

couch.” (Amnéus, Brovik & Brovik, 2000, s. 70). Dan anser alltså konflikten mellan 

dem vara något positivt, trots att sova på soffan generellt konnoteras negativt. Likaså är 

de flesta av Dans funderingar från soffan positiva. Han pratar gamla minnen om dem 

och deras vänner i en mjuk, vardagsromantisk ton. Dan är datatekniker, och det är även 

Karla, vilket Dan uttrycker tacksamhet för då de har mycket gemensamt och kan prata 

om allt – både det som är datarelaterat och det som inte är det. Dans inre monolog kan 

läsas som en kärleksförklaring, och texten avslutas med att han blir förlåten för sitt 

misstag.  

 

Den normala kärleksrelationen i texten framstår som en lugn och vardaglig 

kärleksrelation, särskilt i jämförelse med dramatiken i de tidigare texterna. Även det 

faktum att båda karaktärerna har samma eller liknande yrke framställer dem på ett mer 

jämställt sätt. Karlas yrke, som generellt är mansdominerat, är en liten utsvävning från 

normen, dock inte relationsmässigt. Relationen är som synes heterosexuell, och ingen 

annan typ av relation diskuteras och därav osynliggörs.  

5.1.5 Summering 

I detta kapitel finns ingen representation av HBTQIA+-personer alls, och det typiska 

kärleksförhållandet framställs bestå av cispersoner i heterosexuella, traditionella 

förhållanden. Kapitlet framställer den normala kärleksrelationen med en pessimistisk 

syn på kärlek i stort som i de flesta fall oundvikligen slutar med någon form av olycka 

då, om introduktionsstycket räknas med, fyra av fem texter slutar olyckligt.  

 

Det kan åskådas att innehållet i kapitlet inte anknyter till värdegrunden i Lpf94 varken i 

relation till skrivelsen att ”Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av 

kön [eller] sexuell läggning”, då HBTQIA+-personer är fullständigt osynliggjorda, eller 

i relation till ”kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter” (Skolverket, 1994). 

5.2 Viewpoints 2 – Angles of love 

I detta läromedel finns ingen introduktion till kärlekskapitlet, det börjar direkt med den 

första texten Flashbacks.  

5.2.1 Flashbacks 

Detta är ett utdrag från Frock, Wireless, Gorgeous, Slacks av Peter Goldsworthy. 

Texten utspelar sig i Australien, med start runt 1963. Historien är berättad från ett 

förstapersonsperspektiv, och det är en man som blickar tillbaka och berättar om olika 
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delar av förhållandet han haft med sin fru. Han berättar bland annat om hur det var när 

de började dejta när de var 16, minnen från deras smekmånad, och till sist minnen från 

dagen hon lämnade honom (Gustafsson, L. Wivast, U, 2013, s. 62–66).   

 

Det talas om kärleksrelationen i texten med bitter ton. Alla minnen berättarrösten har är 

neutrala, han verkar inte minnas med ilska eller saknad, endast acceptans och bitterhet 

över att hon lovat att älska honom för alltid, vilket inte verkar vara fallet. Det finns inte 

heller någon klar anledning till deras skilsmässa i texten, då kvinnan i texten inte visar 

annat än ömhet och kärlek även när karaktärerna skiljs åt.  

 

Det är märkbart att paret i texten är heterosexuella då kvinnan explicit benämns, och 

trots att mannen inte gör det framgår det genom beskrivningar av kärleksscener och det 

faktum att hon senare blir gravid. Det går även att argumentera för att personerna i paret 

är cispersoner. I början av texten berättar mannen om början av hans förhållande med 

kvinnan, när de var runt 16 år, och han tänker följande:  

Until that year she had always been a jeans person – a slacks person […] I often wondered what 

her parents made of it: the tomboy who had never worn a frock in her life, suddenly wearing a 

frock every Saturday night […] Also they [parents] were grateful: relieved to see the end of the 

tomboy, the end of that… phase (Gustafsson, L. Wivast, U, 2013, s. 62). 

Med tiden då detta utspelade sig i åtanke, tidigt 1960-tal, strävade kvinnan emot hetero- 

och könsnormen innan förhållandet, och det uttrycks osmakligt att en kvinna skulle klä 

sig så som då ansågs maskulint. Alltså framställs detta karaktärsdrag som icke 

eftersträvansvärt och onormalt. Inga andra kärleksförhållanden beskrivs i texten, och 

den osynliggör övriga relationer och distanserar sig även från möjligheten av andra 

identiteter.  

5.2.2 Taking the Plunge 

I den här texten, som är ett utdrag ur Crush av Carrie Mac, berättas en historia från 

perspektivet av en ung tjej, Hope, som i introduktionen till texten beskrivs ha ett något 

oroligt förflutet som inkluderar en romantisk affär med en äldre, gift man. Efter några 

konflikter med sina föräldrar och syster befinner hon sig i textens början i New York 

som barnvakt. Texten utspelar sig i en scen där huvudkaraktären går på promenad med 

barnen hon vaktar. På promenaden resonerar Hope med sig själv om en tjej hon träffat 

som heter Nat, som Hope har fått känslor för. Hon funderar fram och tillbaka på om 

känslorna är ’riktiga’ eller om hon bara föreställer sig dem, då hon aldrig haft känslor 

för en tjej förut. Under promenaden träffar Hope Nat, och det visar sig att dessa känslor 

är väldigt riktiga och besvarade, och scenen slutar efter Hope och Nat pussats och 

kommer överens om att gå på en dejt (Gustafsson, L. Wivast, U, 2013, s. 73–77).  

 

Kärleksrelationen i texten är inte ett faktum förrän i slutet av texten. I början av texten 

ifrågasätter Hope sina känslor, och hennes förvirring och förnekande av känslorna är 

tydliga i citat som dessa: 
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I end up just up a block from the bike shop where Nat works. I try to tell myself it isn’t on 

purpose, but the fact is that I want to see her. Need to, actually. I need to know if I still want to kiss 

her, because if I don’t then I don’t have anything to worry about (Gustafsson, L. Wivast, U, 2013, 

s. 73). 

[…] and besides, this whole kissing girls thing is probably just a phase. That’d be just like me. I’ve 

always been impressionable. Like when the Buddhist Woofers came to the farm and I wanted to be 

a Buddhist. And when the fire spinners came and I wanted to go on tour with them, just like that. 

And then there was my vegan phase and my Wicca phase and my militant anti-fur phase. So 

maybe this is just a case of me being some kind of unoriginal queer wannabe? How pathetic that I 

don’t even know myself well enough to know if I like boys or girls. Or both? (Gustafsson, L. 

Wivast, U, 2013, s. 73–74). 

Strax efter Hope haft dessa tankar ser hon Nat utanför butiken där hon jobbar, och 

hennes tankar blir då:  

I also know something else. I am no queer wannabe. This is no phase. This is for real. Real, like 

breathing. Real, like lightning sheets in summer storms. Real, like my pounding heart and racing 

thoughts. Real. Uh-oh (Gustafsson, L. Wivast, U, 2013, s. 74). 

 

Trots att Hope är nervös, rädd och förvirrad accepterar hon snabbt sina känslor då de 

framstår för kraftfulla för att ignorera. Även hennes tvivel kring sin läggning verkar 

oviktigt att definiera så länge hon är i närheten av Nat. När kärleksrelationen är 

etablerad framstår den som passionerad, brådskande och känslosamt explosiv, alltså 

som en klassisk framställning av ett nytt tonårsförhållande. 

 

Delar av det icke-heterosexuella förhållandet i texten framställs något föråldrade, dock 

är de delar som fortfarande äger rum idag. Dels antyder Nat att hennes föräldrar inte 

accepterar henne, och har avsagt sig kontakten med henne på grund av sin sexuella 

läggning, vilket hon berättar för Hope på följande sätt: 

”You know how you’re close to your parents?” Nat says.  

I nod, trying to keep up with my melting ice cream. 

“Well I’m not.” 

“Oh. Sorry.” 

“They’re big into God.” Nat shrugs. “And not so big into me being me.” (Gustafsson, L. Wivast, 

U, 2013, s. 76).        

Efter Nat och Hope pussats får de även höra opassande reaktioner från några unga män 

Nat verkar vara bekant med: ”The teenage guys working at Uncle Louie G’s wolf 

whistle at us. ‘Yeah, baby!’ The taller one rubs his hands together. ‘Do it again!’” 

(Gustafsson, L. Wivast, U, 2013, s. 78). 

  

Som tidigare nämnt kan det framstå beklagligt att det ska behövas inkluderas aspekter 

som de ovannämnda, men som nyssnämndes är det fortfarande sådant som behöver 

nämnas då de händer, särskilt om målet med representation ska vara igenkännbarhet.  

 

I texten jämförs icke-heterosexualitet med heterosexualiteten, dock med ett annat 

perspektiv än det förväntade: ”She holds the back of my neck and pulls me to her and 
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kisses me back, and within seconds she has officially surpassed all eleven boys on my 

kissed list and moved right into first place” (Gustafsson, L. Wivast, U, 2013, s. 74).   

 

Trots att det pratas om både heterosexuella och icke-heterosexuella förhållanden i texten 

framstår båda jämställda, och den normala relationen framställs vara den icke-

heterosexuella relationen, vilken beskrivs positivt.  

5.2.3 Nuptial Problems 

Denna text är ett utdrag ur Girls of Riyadh av Rajaa Alsanea, och handlar om Sadeem, 

en ung kvinna som studerar vid ett universitet i Saudi Arabien. I början av texten får 

hon träffa den unga mannen Waleed, som hon snart ska förlovas till och sedan giftas 

med. Parets träff sker med arrangemang från båda parternas familjer, och både Sadeem 

och Waleed reagerar positivt på träffen. De börjar snart ringa och sms:a varandra alla 

tider på dygnet. Efter förlovningsceremonin utförts börjar paret umgås mer och de delar 

sin första kyss. Waleed vill gifta sig så snart som möjligt, men Sadeem argumenterar för 

att skjuta upp datumet så att det inte ska störa hennes slutprov på universitetet. Waleed 

blir märkbart besviken på det, och för att gottgöra honom planerar Sadeem en romantisk 

kväll. Med rosenblad, värmeljus, stämningsfull musik och iklädd sitt finaste nattlinne 

bjuder hon över Waleed som blir upphetsad, och Sadeem låter Waleed ”gå längre än de 

brukar” för att kompensera för skulden hon känner angående giftemålsdatumet. Dagen 

därpå ringer inte Waleed, som han vanligtvis gör. Inte heller veckan därpå. Sadeem 

undrar vad som är fel, beskyller sig själv trots att hon lät honom styra intimiteten den 

kvällen. Efter hon försökt ringa honom i ytterligare en vecka får hon fortfarande inget 

svar. Tre veckor senare kommer plötsligt svaret på posten i form av skilsmässopapper. 

Waleed har informerat sin far att han inte längre är bekväm med sin fästmö, och att han 

hellre bryter förlovningen nu än giftermålet i framtiden. Sadeem är hjärtekrossad, och 

upptäcker sedan att hon även blivit underkänd på hälften av sina kurser på universitetet 

då relationen med Waleed distraherat den annars ambitiösa studenten (Gustafsson, L. 

Wivast, U, 2013, s. 85–91).      

 

Innan slutet av texten framstår Sadeem och Waleeds relation som något positivare än 

det som framstår som den normala relationen. Sadeem refererar till sina bortgifta 

väninnor, och hur några av dem var avundsjuka på Sadeem och Waleeds förhållande för 

att det är genuint känslofyllt, och Waleed passade upp på Sadeem vid varje chans han 

fick, vilket inte verkade vara fallet mellan väninnorna och deras makar, som synligt i 

följande citat: 

The other girls began to envy Sadeem, especially Gamrah, who would become overwhelmed with 

self-pity whenever Sadeem described to her on the telephone how fond she was of Waleed and 

how he adored her in return. Gamrah started making up stories about her blissful life with Rashid – 

how loving he was toward her, how many gifts he brought her (Gustafsson, L. Wivast, U, 2013, s. 

87). 
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Både Sadeem och Waleeds relation beskrivs vara cisnormativ och heterosexuell, liksom 

de övriga relationerna som lyfts i texten. Andra typer av förhållanden osynliggörs.  

5.2.4 A Wedding with Consequences 

Detta utdrag ur Pride and Prejudice av Jane Austen målar upp en scen där en av 

huvudkaraktärerna i texten, Elisabeth, väntar på brev från sin syster, Jane, när hon är 

och hälsar på sin moster och hennes man. När breven kommer, senare än Elisabeth 

förväntat sig, kommer två brev samtidigt som med stor oro och sorg berättar att deras 

yngre syster, Lydia, har flytt för att gifta sig med en soldat, herr Wickham. Förtvivlad 

över dessa nyheter börjar Elisabeth packa för att åka och leta efter sin syster, när en 

annan karaktär vid namn Mr. Darcy knackar på. Hon berättar nyheterna för honom, och 

han delar hennes förtvivlan. När Mr. Darcy ger sig av berättar Elisabeth allt för sin 

moster och hennes man, och de besluter sig för att ge sig av efter Lydia (Gustafsson, L. 

Wivast, U, 2013, s. 99–106).  

 

Den enda kärleksrelationen som framgår i texten är den mellan Lydia och herr 

Wickham, och baserat på de övriga karaktärernas starka reaktion är denna relation både 

överraskande och opassande. Varför de reagerar på det viset är inte förklarat i utdraget, 

och relationen mellan Elisabeth och Mr. Darcy har i utdraget inte utvecklats än, vilket 

innebär att det inte finns någon kärleksrelation med tillräcklig information att analysera. 

Den ovannämnda relationen, samt äktenskapet mellan Elisabeths moster och hennes 

man är till synes heterosexuella, och inga andra typer av relationer eller identiteter 

nämns.  

5.2.5 Summering 

I det här kapitlet finns en representation av HBTQIA+-personer i en av fyra texter, alltså 

är representationen avvikande i förhållande till kapitlets övriga tre texter som alla 

inkluderar endast heterosexuella cispersoner.  

 

Detta läromedel publicerades 2012, alltså ett år efter den nya läroplanen, Gy11. I 

relation till diskrimineringsgrunderna i Gy11 kan vi se att kapitlet i denna bok anpassat 

sig tämligen väl, även procentuellt sett – alltså en av fyra texter. Det går då att se att 

kapitlet lyckats undvika sexuell läggning som diskrimineringsgrund. Dock inkluderar 

den nya värdegrunden även att ingen ska diskrimineras på grund av ”könsöverskridande 

identitet eller uttryck” (Skolverket, 2011). Personer i denna kategori representeras tyvärr 

inte alls i kapitlet, och blir därför osynliggjorda och risken finns att de därför kan känna 

sig diskriminerade. 

 

5.3 Outlooks on, Engelska 5 & 6 – Sex and Relations 

I introduktionen till kapitlet ”Sex and Relations” finns det en kort text som nämner att 

det finns många olika typer av förhållanden, och att kapitlet ska fokusera på relationer 
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där sex spelar en viktig roll. Det nämner även att svenskar tenderar att tänka på sex som 

något naturligt och att det är lätt att anta att det är fallet världen över. Slutligen ställer 

texten några frågor kring om det finns fler sätt att se på sex, och om det finns något rätt 

eller fel sätt att se på sex (Hallberg & Backemyr Nyberg, 2015, s. 228).  

5.3.1 How a Man’s Smile Makes a Woman More Obedient and Submissive – Even 

If He is Being Sexist 

Denna text kommer från Medical Daily, är skriven av Christine Hsu, och är en 

diskussion kring resultaten av en vetenskaplig undersökning som visar att en mans 

leende har makten att göra en kvinna mer lydig. Den spanska undersökningen 

analyserar hur kvinnor förhåller sig till manliga vänner och kollegor. Ett av 

experimenten som genomfördes visade att när en kvinna mottar instruktioner från en 

man är hon mer lydig om mannen ler när han ger instruktionerna. Samma resultat fanns 

även om mannen säger något uppenbart sexistiskt efter instruktionerna. Vidare 

diskuterar texten hur män och kvinnor uppfattar varandra i olika arbetssituationer bland 

annat genom kroppsspråk, och varnar för att sexism (såväl medveten som omedveten) 

kan manipulera vårt beteende. Texten ger även exempel på hur en kvinna kan undvika 

att bli nedvärderad och tagen på allvar i arbetssituationer (Hallberg & Backemyr 

Nyberg, 2015, s. 233). 

 

Texten framställer inga kärleksrelationer, och den framstår som underlig i sin placering 

i detta kapitel – särskilt efter att introduktionstexten explicit nämner att kapitlet ska 

handla om relationer där sex utgör en viktig del. En till synpunkt som är värd att nämna 

är att texten vill göra personer medvetna om dessa beteenden och vardaglig sexism, 

dock är alla tips texten ger för hur en ska undvika sådant behandlande endast riktade 

mot kvinnor. Alltså framgår det implicit att det är kvinnor som bör förändra sitt 

beteende för att motverka sexistiskt behandling. Inga relationer eller andra identiteter än 

män och kvinnor förekommer i texten, och därmed osynliggörs alla övriga.    

5.3.2 The Fault in Our Stars 

Detta är ett utdrag från novellen The Fault In Our Stars av John Green och det består till 

större del av en konversation mellan den cancersjuka huvudkaraktären Hazel och 

hennes pojkvän Augustus. Texten börjar dock med en kort scen mellan Hazel, Hazels 

föräldrar, och en grupp läkare som diskuterar att hennes cancer förvärras och att hon ska 

prova en ny, otestad medicin. Den övriga delen av texten är konversationer mellan 

Hazel och Augustus, och deras förhållande framställs kärleksfullt och ”normalt” (i 

relation till den ovanliga situationen), men med en medvetenhet om läget och en mörk 

ton i sin humor (Hallberg & Backemyr Nyberg, 2015, s. 238). 

 

Augustus har tidigare i livet också haft cancer, och har till följd av det ett amputerat ben. 

Detta frambringas i konversationerna mellan dem, då det är tydligt att Augustus förstår 

Hazels situation väl. Det är även tydligt att de båda använder humor för att hantera 
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mörkheten i situationen, och deras relation överlag framställs eftersträvansvärd. 

Karaktärerna är perfekta för varandra, och deras passionerade kärlek verkar drömlik 

(Hallberg & Backemyr Nyberg, 2015, s. 241). Hazel och Augustus är heterosexuella, 

ciskaraktärer och ingen annan relation eller identitet beskrivs i utdraget. 

5.3.3 Power to the Pure 

Denna text, från Columbia News Service av David Bario, handlar om fenomenet som 

här översätts till avhållsamhets- eller renhetsringar. Texten diskuterar en handfull unga 

personer i USA som har avlagt ett löfte att avstå från sex innan giftermål av olika 

anledningar. Texten tar även upp både religiösa- och statligt finansierade 

avhållsamhetsprogram för unga, samt diskuterar om sådana avhållsamhetsprogram 

faktiskt leder till mindre sex, tonårsgraviditet och könssjukdomar (Hallberg & 

Backemyr Nyberg, 2015, s. 246).  

 

Trots att texten inte inkluderar några beskrivningar av förhållanden är heteronormen 

tydlig. Dels är religion som grund till avhållsamhet beskrivet flera gånger, där 

personerna berättar att de vill spara sig till äktenskap. Med den religiösa bakgrunden är 

det svårt att anta att någon av personerna i texten är något annan än heterosexuella då 

homosexuella giftermål fortfarande är en fråga som debatteras i flera delar av USA, 

särskilt i ställen där religion är mer betydande. Av samma anledning är det svårt att tro 

att någon av personerna är något annat är cispersoner. De få personer som tillskrivs 

direkta citat i texten pratar även om potentiella partners av det andra könet, vilket syns i 

följande citat:  

Chey prefers the name ’chastity ring’ for the silver and he wears on his left hand. ‘Because it looks 

like a wedding ring, it’s almost like a safeguard,’ says Chey, a devout Catholic. ‘If a woman comes 

up to me, her first thought isn’t that I might be available for sex’ (Hallberg & Backemyr Nyberg, 

2015, s. 246). 

 

I texten framgår avhållsamheten som den normala kärleksrelationen då inget 

motargument för fenomenet tas upp. Texten utesluter alla andra former av relationer och 

identiteter. 

 

5.3.4 She Cheated on Her Boyfriend with a Woman 

Denna text är en insändare i Metro US, 11 April 2011, besvarad av Jonathan Alpert som 

enligt texten är en psykoterapeut och författare. Frågan som är inskickad kommer från 

en kvinna som beskriver att hon varit i ett stabilt förhållande med sin pojkvän i åtta 

månader, men att hon på en fest börjat flörta med en kvinna hon sedan hade sex med. 

Det kvinnan undrar är om hon ska berätta om otroheten för sin pojkvän eller inte då hon 

vet att män finner det sexigt när kvinnor är med varandra, men samtidigt känner hon sig 

förvirrad och skyldig (Hallberg & Backemyr Nyberg, 2015, s. 251).  
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Svaret från Alpert innehåller fyra möjliga lösningar i följande ordning. Först tar han upp 

ett exempel där hennes pojkvän är på en fest och flörtar med en annan man som han 

sedan har sex med, och frågar hur hon skulle reagera på det. Han betonar att efter åtta 

månader med en partner finns det en uttalad eller outtalad förståelse att vara exklusiv i 

sitt förhållande. Det andra förslaget han ger är att inte berätta något för hennes pojkvän 

om hon tror att det kommer såra honom och ge upphov till en kris i relationen, vilket 

han hävdar inte är nödvändigt om det verkligen var en engångsföreteelse. Sedan tar han 

upp att hon möjligtvis bör sluta dricka alkohol om det är anledningen till att detta har 

skett. Slutligen tar han upp möjligheten att hon inte är heterosexuell, och säger att hon 

bör göra slut med sin pojkvän om det är fallet (Hallberg & Backemyr Nyberg, 2015, s. 

251). 

 

Denna korta text, som är den första att avvika från heteronormen i detta kapitel, har 

många uttryck, ordval och idéer som kan anses problematiska. Det är den första texten i 

kapitlet som tar upp en annan läggning än den heterosexuella, men i en kontext där det 

framstår som ett problem – som någonting som har kommit mellan eller förstört det 

heterosexuella förhållandet i texten. Kvinnans tveksamhet att berätta om otroheten för 

sin partner för att det ”kanske är sexigt” är även det ett synsätt som idag kan framstå 

föråldrat och fördomsfullt, och som endast fortsätter att ställa den kvinnliga 

homosexualiteten emot den manliga genom att framställa kvinnlig homosexualitet som 

något som är mer accepterat (genom perspektivet av heterosexuella mäns objektifiering 

av kvinnor) än manlig homosexualitet. 

 

Alpert hävdar vidare att ett förhållande efter åtta månader automatiskt är exklusivt, och 

borträknar helt möjligheten för öppna förhållanden eller förhållanden med fler partners. 

Hans förslag om att inte berätta någonting för kvinnans partner är diskutabelt, likaså 

hans kommentarer kring alkohol som boven i dramat. Anledningen till detta går att se 

genom ordvalen i följande citat:  

Finally, if this only occurred because of the alcohol, then lay off the booze. But consider the 

possibility that subconsciously you’ve got same-sex tendencies that came because your inhibitions 

were reduced while under the influence (Hallberg & Backemyr Nyberg, 2015, s. 251).      

 

Alpert menar alltså inte att hon borde vara försiktig med alkoholen för att den släpper på 

hennes hämningar i relation till hennes moraliska gränser gentemot sin partner, utan att 

alkoholen är den som släpper på hämningarna i relation till hennes läggning och tar 

fram hennes ”same-sex tendencies”. I denna mening framstår Alperts uttalande kring 

homosexualitet som något som hotar heterosexualitet. Även uttrycket ”same-sex 

tendencies” kan anses vara ett föråldrat och fördomsfullt sätt att uttrycka sig på då det 

återigen inte framställer homosexualitet som en legitim läggning, utom som en störning, 

något tillfälligt som leder bort från den normala läggningen.  
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Till sist tar Alpert som nyssnämnt upp möjligheten att kvinnan inte är heterosexuell. 

Han uttrycker det på följande sätt:  

If you are indeed confused about your sexuality, do yourself and him a favour and end the 

relationship. Don’t maintain one relationship for stability while exploring other options (Hallberg 

& Backemyr Nyberg, 2015, s. 251).    

 

Alpert börjar meningen med ordet ”om”. Han ifrågasätter därför att det ens finns en 

möjlighet att hon är förvirrad om sin läggning trots att hon i sin fråga skriver ”I feel 

guilty and confused” (Hallberg & Backemyr Nyberg, 2015, s. 251). Hans förslag att 

kvinnan bör göra slut med sin partner om det är fallet kan framstå som en radikal 

lösning, speciellt i relation till att han tidigare föreslog att hon hade alternativet att inte 

berätta om otroheten för sin partner. Alltså framstår det i detta fall som att ha en tidigare 

oupptäckt eller flytande sexuell läggning är något som är svårare för en relation att 

hantera än otrohet. Alpert utesluter även möjligheten att kvinnan kan vara bi- eller 

pansexuell eftersom hans perspektiv är att hon antingen är heterosexuell eller bör göra 

slut med sin partner.   

5.3.5 Dear Agony Aunt 

Detta är tre kortare insändare som är en del av uppgiften tillhörande texten ovan där 

elevernas uppgift är att välja en text och skriva ett svar till personen. 

 

Den första personen skriver att hens partner, en man, inte tar hand om sin hygien, och 

att insändaren finner detta avtändande och bekymmersamt. Personen har signerat 

insändaren med sina initialer PM, och frågan kommer från talktalk.co.uk. Den andra 

personen beskriver att hen är i ett seriöst förhållande med sin pojkvän men att hen är 

beroende av kärlek och närhet till en tvångsmässig nivå som endast lämnar hen stressad 

och ångestfylld. Personen har inte signerat meddelandet med ett namn, och frågan 

kommer från womanspanorama.com. Den tredje insändaren handlar om att skribentens 

flickvän bara vill sitta hemma hela tiden och aldrig vill gå ut på en utekväll. Personen 

undrar hur han kan övertyga henne att gå ut ibland. Meddelandet är signerat av Ryan, 

och kommer från talktalk.co.uk (Hallberg & Backemyr Nyberg, 2015, s. 252).   

 

Detta är en kreativ uppgift där elever har chans att vara personliga, dock hade den med 

enkla medel kunnat vara ytterligare kreativ och inkluderande. Den första personen 

diskuterar sin pojkvän, men insändaren är inte signerad med ett namn, alltså är 

relationen i detta fall upp till läsaren att tolka. Den andra personen som diskuterar sin 

pojkvän nämner inte heller sitt kön eller namn, dock kommer frågan från 

womanspanorama.com, så tolkningen är i detta fall inte lika öppen som i den tidigare 

frågan. I den sista insändaren ges inget utrymme för tolkning där Ryan frågar om sin 

flickvän. Genom att bara utelämna könsspecifika ord för partners, anonyma signeringar 

och ospecificerade könsriktade hemsidor hade denna uppgift enkelt kunnat vara 
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relaterbar och inkluderande, och de flesta elever hade kunnat sätta sig själva i 

skribenternas position.   

5.3.6 Are You Ready for Sex 

Det här är en text från National Health Service UK. Texten diskuterar om en person är 

redo för sex eller inte i form av en mängd tips och frågor personen kan fråga sig själv 

för att ta reda på det. Texten inkluderar även information om säkert sex och 

preventivmedel.  

 

Inledningsvis konstaterar texten att det alltid är upp till en själv när en vill ha sex, och 

med vem. Texten hävdar att det är ett stort beslut, och att en verkligen bör fundera på 

det. Vidare lyfter texten att det är viktigt att diskutera sex med sin partner för att se till 

att båda parter är redo, och den räknar upp flera aktiviteter par kan göra (som till 

exempel gå på konserter, se på bio och gå på promenader) om en eller båda parter inte 

är redo (Hallberg & Backemyr Nyberg, 2015, s. 253). 

 

Sedan ställer texten upp tio frågor en person kan ställa sig för att ta reda på om den är 

redo för sex. Dessa frågor inkluderar bland annat om det känns rätt, om en älskar sin 

partner, om en har preventivmedel och kondomer, om det känns okej att säga nej, med 

mera (Hallberg & Backemyr Nyberg, 2015, s. 253). 

 

Texten fortsätter med ett stycke om säkert sex. Stycket tar upp könssjukdomar, 

graviditet och att båda parter i ett förhållande har ett ansvar att samtala om detta. De tar 

även upp alternativet av kondomer. Texten ger även tips och alternativ för hur en person 

skulle kunna ta upp ämnet säkert sex med sin partner (Hallberg & Backemyr Nyberg, 

2015, s. 253). 

 

På sista sidan av kapitlet tas det faktum upp att andra kan ha sex i åtanke, även om inte 

du har det. Texten diskuterar hur en person kan se sådana signaler, och vad som kan 

anses som risksituationer en person kan undvika för att inte hamna i en situation där en 

blir pressad till sex. Texten diskuterar även alkohol som riskfaktor för att göra beslut en 

person kanske inte hade gjort annars, samt att personer är mindre benägna att bry sig om 

säkert sex när alkohol är involverat. Slutligen tar texten upp ett lagligt perspektiv. De 

konstaterar att du lagligt kan ge samtycke om du är över 16, men att du kan få tillgång 

till sexuellt relaterad vård innan dess. De tar även upp att fallet är annorlunda om du är 

under 13 då lagen säger att en person inte kan ge samtycke vid denna ålder, dock slutar 

texten där och vidareutvecklar inte vad fallet skulle vara då (Hallberg & Backemyr 

Nyberg, 2015, s. 255). 

 

Denna text är förhållandevis till kapitlets övriga innehåll inkluderande. Den första sidan 

håller sig till könsneutrala termer, och större del av den övriga texten gör detsamma, 

men här och där används uttryck liknande det som förekommer i en av frågorna en 
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person kan ställa sig för att ta reda på om den är redo för sex ”Does he/she love me just 

as much?” (Hallberg & Backemyr Nyberg, 2015, s. 254). Alltså osynliggörs personer 

med könsöverskridande eller icke-binär identitet.  

 

Texten diskuterar också säkert sex och preventivmedel på ett sätt som kan anses något 

problematiskt, trots att den försöker vara inkluderande. I stycket om kondomer står det 

att:  

You need to use condoms to reduce the risk of catching an STI, whoever you are having sex with. 

If you are a boy/girl couple, you need to use an additional form of contraception to prevent an 

unintended pregnancy (Hallberg & Backemyr Nyberg, 2015, s. 253). 

  

Först nämner texten att en måste använda kondomer för att förhindra att bli smittad med 

könssjukdomar, oavsett vem man har sex med. Sedan står det att om paret är en kvinna 

och en man behövs ytterligare preventivmedel. I detta sällsynta fall tas alltså 

homosexualitet implicit upp före heterosexualitet. Problematiken uppstår dock i att 

texten inte inkluderar hur kvinnor kan ha säkert sex med varandra, då penetrerande sex 

verkar vara det som implicit räknas som sex i detta fall och sex mellan kvinnor 

osynliggörs helt.  

 

Texten beskriver sex i öppna ordalag, och tar upp många viktiga frågor. En normal 

kärleksrelation framställs i texten som något vanligt som ska vara synonymt till tilltro, 

och kan för det mesta innebära olika relationer och olika personer, förutom relationer 

mellan kvinnor som är osynliggjorda i det specifika stycket om sex.     

 

En tänkvärd infallsvinkel går även att finna i diskussionsfrågorna som följer texten, där 

elever uppmanas att diskutera textens innehåll. En av dessa frågor är ”Is there any 

information that you deem unnecessary?” (Hallberg & Backemyr Nyberg, 2015, s. 256). 

Den frågan är intressant, och kan vara nyttig för eleverna, det finns dock ingen 

motsvarande motsatsfråga, alltså om eleverna tycker texten saknar information om 

något. Det går att diskutera varför frågorna till eleverna undrar vilken information som 

kan skalas bort, istället för att läggas till.  

5.3.7 Beautiful Girl 

Denna text är ett utdrag från novellen Beautiful Girl Av Timothy Baek. Texten är 

skriven från perspektivet av en berusad man som sitter i ett hotellrum i Shanghai. Han 

är en affärsman som är där för arbete, och efter textens öppningsscen mottar han ett 

telefonsamtal från sin fru som frågar om mannens dag och berättar om vad deras två 

barn gjort sen han åkte. En stund senare är mannen mer berusad och bestämmer sig för 

att gå på en promenad där han träffar en ung kvinna som vill sälja prostituerade till 

honom. Mannen finner kvinnan attraktiv, och trots att han först tackar nej har han snart 

ändrat svaret utan att  vara medveten om det då han är så hänförd av hennes yttre, och 

hoppas på att det är hon som han ska ha sex med. Efter att ha förstått att det inte är fallet 
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känner han ändå någon slags lojalitet till den vackra kvinnan, och går upp på sitt rum 

där han sedan har sex med en annan prostituerad kvinna. I den situationen återkommer 

rösten av hans fru som berättar om deras barn flera gånger i hans huvud, men varje gång 

skakar han bort det. Efter de haft sex går han ut ur hotellet för att röka en cigarett, då 

han träffar den vackra kvinnan igen. Efter de småpratat erbjuder hon honom en betald 

massage, och texten slutar när de går in till hans hotellrum (Hallberg & Backemyr 

Nyberg, 2015, s. 259–264).        

 

Denna text har mörka undertoner av depression, och kärleksförhållandena framstår som 

någonting obehagligt och opålitligt genom mannens interaktioner med de tre kvinnorna 

i texten. Alla interaktioner har en oärlig ton, och det framstår därför som den normala 

kärleksrelationen. Likaså är den normala kärleksrelationen i berättelsen heterosexuell 

och tillsynes cisnormativ, och därmed osynliggörande.  

5.3.8 Lady Gaga – Looking for Fame 

Texten är hämtad från Lady Gaga: Looking For Fame av Paul Lester. Denna text är en 

beskrivning av Lady Gaga och hur hon förhåller sig till sex, sexuell läggning och sitt 

eget sexliv. Lester är märkbart kritisk i sin åsikt om Lady Gaga då texten introduceras 

med en beskrivning där han hävdar att Lady Gaga gör och säger vad som krävs endast 

för att få den största möjliga reaktionen i alla situationer, och att hon ofta talar 

obekymrat om tabubelagda ämnen. Han berättar att Gaga har benämnt sin sexuella 

läggning som flytande, och att den kan förändras dagligen, vilket han återigen försäkrar 

är sagt för att skapa reaktion. Efter en sammanfattning kring vad Gaga enligt en TV-

intervju söker efter i en man byter texten snabbt riktning och diskuterar att Gaga även 

har perioder av avhållsamhet, då hon fokuserar på andra delar av livet. Vidare citeras 

Gaga från en annan intervju där hon pratar om vikten av säkert sex, och att testa sig för 

könssjukdomar ofta. Nästa stycke diskuterar hennes syn på att kvinnor översexualiseras, 

och i följande stycke pratar Lester igen om Gagas sexualitet och olika sexvanor. 

Kapitlet avslutas med fler citat kring hur Gaga för in sin sexualitet in i sitt 

musikskapande (Hallberg & Backemyr Nyberg, 2015, s. 270). 

 

Texten är nästintill svårläst då varje stycke lyfter en ny aspekt av Gaga. Inget stycke hör 

ihop med något av de tidigare, och det är svårt att förstå vad texten vill framföra för 

budskap. Å ena sidan är informationen i texten kring Gagas sexuella läggning och 

sexliv väldigt inkluderande, då det informerar läsaren att det går att vara sexuell på 

vilket sätt en vill, precis som Gaga själv. Å andra sidan har texten en kritisk, nästan 

kränkande ton när den tar upp detta ämne. Oavsett om det handlar om att vara sexuellt 

aktiv eller avhållsam blir alla Gagas åsikter och uttalanden påhoppade av författaren, 

vilket endast gör texten mer förvirrande och den framstår som någon typ av anti-Gaga 

propaganda. Följande är endast några exempel på hur författaren ifrågasätter och 

diskrediterar Gagas åsikter: 
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Depending on her mood at the time, she is straight, bisexual or gay, completely celibate, rampantly 

promiscuous, all woman, a man in drag or a hermaphrodite. Whatever is going to get the biggest 

reaction and guarantee the widest possible exposure, she is bound to say (Hallberg & Backemyr 

Nyberg, 2015, s. 267). 

(Om säkert sex) “[…] We have grown up and we know we can’t be that free with our love.” 

Enhancing the sense that she was on a tour of secondary schools lecturing teens about the dangers 

of behaving irresponsibly […] “You have to be safe,” she said, “so get checked. You are not 

invincible.” She even had lots of facts at her disposal, and you could imagine her standing beside 

an overhead projector with a series of slides bearing amateur graphics and intimidating statistics 

(Hallberg & Backemyr Nyberg, 2015, s. 268). 

 

Ytterligare en aspekt av den attackerande tonen går att finna i textens titel. I 

innehållsförteckningen heter texten Lady Gaga: Looking For Fame, men när en slår upp 

sidan är den fylld kant till kant av orden SEX CRIMES, följd en väldigt liten textrad 

under orden där den nyssnämnda titeln står. Gaga tillskrivs då en negativ ton redan 

innan en läst texten. Det är svårt att säga vad denna text framställer som en normal 

kärleksrelation, men det är lätt att se att det inte inkluderar det Gaga anser vara en 

normal kärleksrelation.  

5.3.9 From a Crooked Rib 

Denna text är ett utdrag ur introduktionen till novellen From A Crooked Rib av 

Nuruddin Farah. Texten handlar om den artonåriga Ebla, som mitt i natten ligger i sin 

hydda och överlägger ett dilemma – om hon ska rymma sin by och flytta eller inte. 

Hennes föräldrar dog när hon var ett barn. Den som uppfostrat henne är hennes farfar 

som nu blivit gammal, vilket resulterat i att rollerna blivit omvända och hon känner nu 

en skyldighet och lojalitet att ta hand om honom den sista tiden han har i livet. 

Samtidigt har hennes farfar precis sålt Eblas hand i giftermål till en 48-årig man som 

hon inte vill gifta sig med, och bara tanken av att vara med honom gör henne 

panikslagen och illamående. Hon för en inre monolog under natten då hon överlägger 

sina alternativ. Texten avslutas innan läsaren vet vilket beslut hon fattar (Hallberg & 

Backemyr Nyberg, 2015, s. 274–276). 

 

Innan Ebla beskriver ångesten hon känner inför sitt framtida giftermål beskriver hon att 

hon pratat med många män i sin egen ålder om eventuella giftermål, och att hon 

uppskattar att samtala med dem – det är det enda som beskrivs som positivt i relation till 

kärleksrelationer då de inte beskrivs som någonting huvudpersonen själv styr över. 

Detta ifrågasätts inte heller särskilt mycket, vilket skapar bilden av att det är så den 

normala kärleksrelationen ser ut i texten. Alla kärleksrelationer beskrivs som 

heterosexuella och cisnormativa.    

5.3.10 Summering 

I denna bok finns några enstaka fall av representation av HBTQIA+-personer, närmare 

bestämt i tre av åtta texter. Dock framstår dessa representationer på ett sätt som idag kan 
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anses begränsade, något föråldrade, och som något som ställs emot heterosexualiteten, 

vilket gör att de aldrig får sin egen plats. 

 

I relation till Gy11 går det att se att texterna lever upp till vissa av uppmaningarna i 

diskrimineringsgrunden, men inte alla. Texterna innehåller en viss representation och 

diskriminerar därför till viss del inte på grund av kön eller sexuell läggning, men enligt 

Gy11 ska ingen heller diskrimineras på grund av ”könsöverskridande identitet” 

(Skolverket, 2011), vilket inte representerades alls. Ställs detta dessutom emot 

direktiven att skolan även ska ”stimulera elevens […] självförtroende” (Skolverket, 

2011) är det lätt att se att det är svårt att åstadkomma när eleverna i fråga är fullständigt 

osynliggjorda.    
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6 Summerande slutsatser 

I de utvalda läromedlen representeras sammanlagt HBTQIA+-personer i fyra av 16 

texter. Den heterosexuella cispersonen är den som framställs vara subjektet i 

kärleksrelationer om inte annat explicit nämns i alla de undersökta läromedlen. I de fall 

där HBTQIA+-personer representeras nämns det explicit, och deras romantiska 

relationer ställs ofta i kontrast till heterosexuella förhållanden, vilket får dem att framstå 

som avvikande.  

 

HBTQIA+-personer är i de flesta fall underrepresenterade, eller fullständigt 

osynliggjorda och det är lätt att se att inga av läromedlen, med visst undantag för 

Viewpoints 2, tagit hänsyn till alla värdegrundens riktlinjer. 

 

Den nya värdegrunden är generellt mer inkluderande än den tidigare, och den ger mer 

explicita riktlinjer. Men trots att den nya värdegrunden inkluderar att ingen ska 

diskrimineras på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck, kan det ändå anses 

exkluderande att den inte benämner dessa personer i resten av värdegrunden då män och 

kvinnor benämns. Värdegrundens kärna framstår som en grundprincip till hur skolan 

kan hjälpa till att skapa en självsäker, stark och ansvarstagande individ. För att hjälpa 

alla elever att nå detta mål behöver alla elever representeras och inkluderas i skolans 

alla områden. 
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7 Avslutande diskussion 

Resultatet denna studie fann är likt resultaten funna i både Larson och Roséns (2006), 

och Berge och Widdings (2006) rapporter, vilket kan anses problematiskt då resultatet 

borde ha förändrats efter tretton år, då deras rapporter utfördes. Trots den lilla mängden 

representation som fanns i läromedlen denna studie analyserat går det ändå att se en viss 

utveckling, från inga representationer alls i den äldsta titeln, till en i den mellersta, till 

tre i den nyaste. Det finns emellertid vissa aspekter kring den till synes positiva 

utvecklingen som bör diskuteras.  

 

Den första aspekten som bör diskuteras angående de undersökta läromedlen är att den 

tidigaste publicerade boken till den senaste publicerats med 15 års mellanrum, vilket är 

en lång tid för en utveckling som är så marginell, särskilt i relation till den korta tid 

elever går i gymnasiet. Som tidigare nämnt är inte heller representationen helt 

oproblematisk. HBTQIA+-personer framställs avvikande från normen, eller till och med 

icke-existerande i det första läromedlets fall. Dessutom är sättet HBTQIA+-personer 

framställs på selektivt då endast vissa personer i spektrumet representeras, vilket även är 

anledningen till att denna studie inte avgränsade HBTQIA+ termen. Det skulle gått att 

förutspå att om någon representation förekom skulle den inkludera homosexuella, 

kanske bisexuella, och mindre sannolikt, transsexuella. Att läromedlen skulle 

representera andra sexuella läggningar och identiteter än dessa tvivlade jag på från start, 

vilket visade sig stämma. 

 

Jag själv gick i gymnasiet 2008–2011. Dels genom kontakten till skolan genom mina 

fyra yngre syskon, och dels genom att komma tillbaka till klassrummet som lärare ser 

jag en stor skillnad i hur HBTQIA+-personer representeras i alla former av läromedel. 

Likaså syns en skillnad i hur diskursen kring HBTQIA+-personer generellt sett har 

blivit mer accepterade och öppen i skolan idag, även om det inte alltid är fallet, och det 

fortfarande finns problematik grundad i fördomar och okunskap inom området. Jag 

minns att läromedlen jag hade antingen uteslöt HBTQIA+-personer helt, eller 

diskuterade dem i negativ ton med föråldrad, homofobisk syn och felaktiga fakta. 

Eftersom skillnaden är synlig efter så kort tid är det mycket viktigt att se till att 

läromedlen representerar den samtida ungdomen. 

 

Det är tydligt att diskursen kring inkludering och representation bör förändras och 

förbättras, och med Foucaults (1978) teori kring diskurs om sexualitet som grund – 

alltså att vi redan besitter makten av förändring, är det upp till oss att mer aktivt välja 

våra ord, uttryck, och diskurser, och vara medvetna om betydelsen av det vi säger, och 

likaså i det vi inte säger. 
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7.1 Metoddiskussion och framtida forskning 

Som nämnts i kapitlet Metod och material hade det vart önskvärt att kunna göra urvalet 

av material på ett annat sätt för att undersöka läromedel som med säkerhet används. Det 

hade även varit eftersträvansvärt att undersöka en större mängd läromedel för att se om 

resultatet som framgått i denna undersökning hade sett likadant ut i större utsträckning. 

Likaså hade det varit av intresse att undersöka fler läromedel än läroböcker då en till 

synes stor del av lärare idag använder material som de finner på internet. Detta hade 

varit särskilt intressant ur aspekten att internetkällor generellt är lättare att ändra och 

uppdatera, samt att alternativen av internetmaterial är bredare. I många fall är det 

läraren själv som gör urvalet av läromedel online, och i sådana fall har läraren en chans 

att göra ett mer inkluderande urval. Problemet med det är dock att ett sådant urval är 

subjektivt, och att elever på olika skolor, eller i olika klasser på samma skola, skulle 

kunna få olika inkluderande eller exkluderande material.  

 

Slutligen hade det även varit av intresse att göra en bildanalys av läromedlen då även 

bilder kommunicerar information till eleverna, särskilt i kombination med text. Dock 

finns det problematik med detta då det, som tidigare nämnts, inte går att se vilka 

personer som ingår i HBTQIA+ spektrumet. En alternativ vinkel på en sådan analys 

hade kunnat söka efter könsneutrala bilder som till exempel en bild på händer som 

håller varandra, läppar, eller bilder på personer med ryggen mot kameran, då elever 

skulle kunna relatera till liknande bilder oavsett läggning eller identitet. 

7.2 Didaktiska implikationer  

Med alla ovannämnda aspekter i åtanke kan jag inte göra annat än att hålla med Berge 

och Widding (2006) i förslagen de ger för hur detta bör förändras. Det som hittills har 

saknats och som behövs för att vi skall ta oss framåt är att börja inkludera fullt 

utvecklade HBTQIA+-karaktärer i vardagliga situationer, vanliga platoniska och 

romantiska relationer som har privata tankar som berör annat än deras sexuella läggning 

eller identitet. Att välja utdrag från noveller som handlar om en transperson eller en 

asexuell person som bemöter olika delar av sin vardag utan att grunda bemötandena i 

sin läggning eller identitet kan tyckas vara ett uppdrag som inte bör vara för svårt att 

avklara.  

 

Det är speciellt viktigt att representera dessa personer i relation till kärlekskapitel 

liknande de som undersökts i denna studie. Att inkludera helt könsneutrala texter är 

absolut möjligt, och elever kommer med viss säkerhet i alla fall beköna könsneutrala 

karaktärer under läsningen om de påminner eleverna om sig själva eller en vän. På så 

sätt kan en text vara relaterbar utan att exkludera alls. Många ungdomar är osäkra och 

vill veta om det finns fler som känner likadant som dem, vilket alla elever borde kunna 

se när de öppnar sin lärobok. Ungdomar går igenom mycket under sin gymnasieperiod – 

inte minst fysiska och psykiska prövningar – och skolan har, tillsammans med eleverna 
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själva och deras föräldrar, ett ansvar att hjälpa dem utvecklas och bli självsäkra 

individer. Det är därför omåttligt viktigt att alla elever ska kunna känna sig sedda och 

representerade, och tack vare att synliggöra tidigare brister, kan vi också synliggöra 

lösningar för att hjälpa ungdomar i framtiden. 
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