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Abstract 

 

This study examines the representation of different forms of realizations of attraction as an expression 
of sexual orientation and attitudes in connection to these in two textbooks for the upper secondary 

school. A constructionistic view and critical discourse analysis create the theoretical basis for the study 

coupled with quantitative and qualitative methods to answer the research questions. The result shows 

that realizations of heterosexual expressions are the most common and realizations of other forms of 

attraction are scarce. However, the attitudes presented in connection to certain heterosexual 

relationships are not homogenous or entirely unproblematic. The main conclusion that can be drawn 

from this study is the importance of an active effort to include people of different sexual orientations 

in textbooks as a part of the Swedish National Agency for Education’s equality goals. 
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1 Inledning 

Den svenska skolan vilar på en demokratisk grund och det är skolans ansvar att förmedla 

och i eleverna befästa en respekt för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska 

värderingar varpå det svenska samhället vilar (Skolverket 2011). Skolan är en plats där 

alla ska vara välkomna och känna sig inkluderade och trygga. Detta framhävs i skolans 

värdegrund: 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan 

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

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

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

aktivt motverkas (Skolverket 2011).  

Detta ställningstagande mot olika former av diskriminering är starkt och tydligt, och 

givetvis en viktig del i arbetet mot särbehandling. Trots detta visar en rapport från 

Diskrimineringsombudsmannen 2014 att diskriminering av både pojkar och flickor på 

grund av sexuell identitet förekommer i skolor. Skolan är samtidigt en av de viktigaste 

arenorna för ungdomar i och med att de spenderar en betydande del av sin tid där, samt 

att det är den främsta källan till kunskap för ungdomar (MUCF 2015).  

Att bli accepterad och synliggjord är viktigt för det allmänna välbefinnandet. HBTQ-

individer (homo, bi, trans och queer) utsätts i större utsträckning än den övriga 

befolkningen för trakasserier, våld, eller hot om våld och mår jämfört med övrig 

befolkning sämre (Ungdomsstyrelsen 2010). Eftersom skolan är en plats där unga 

personer, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, spenderar väldigt mycket tid är det 

viktigt att sträva efter en miljö där alla är synliggjorda och välkomna och där trakasserier 

inte accepteras.  

Enligt Lgy 11 ska skolan ”främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse. Ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön […] 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning”. Däremot visar en rad 

granskningar av olika läromedel att representationen av kön och sexuell läggning är skev, 

och att heteronormativitet dominerar (Skolinspektionen 2010:8; SOU 2010:10). Detta 

osynliggör individer som inte identifierar sig som heterosexuell. Detta är relevant att 

undersöka eftersom det är viktigt att belysa eventuella brister i de läromedel som 

förekommer i svenska skolor. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka representationen av attraktioner och sexuella 

läggningar samt attityder i relation till dessa i utvalda läroböcker för engelska 5. Genom 

textnära analys undersöks dels representation av olika attraktionsformer, dels vilka 

attityder som kan förekomma i relation till dessa. Mer preciserat kommer undersökningen 

att svara på dessa frågor: 

1. Vilka former av attraktioner representeras i texter i två utvalda läroböcker i sin 

helhet för engelska 5?  

2. Vilka attityder realiseras i förhållande till olika former av (kärleks)relationer och 

sexualitet i utvalda kapitel och texter i läroböcker för engelska 5? 
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3 Tidigare forskning 

Det har bedrivits en del forskning om språk och diskriminering och hur dessa samspelar 

i olika former av diskriminering. Karin Hagren Idevalls avhandling Språk och rasism 

(2016) visar hur rasism normaliseras genom språkhandlingar i offentliga debatter om 

immigration, integration och flyktingpolitik. Genom att anlägga ett konstruktivistiskt 

pragmatiskt perspektiv visar hon hur normaliserande av diskriminerande diskurser och ett 

hierarkiskt tänkande får utrymme i olika former av medier och reproducerar en rasistisk 

diskurs (Hagren Idevall 2016). 

Mark Wilkinson (2019) utförde en undersökning om hur diskriminering mot 

bisexuella individer förekommer i brittisk media mellan 1957 och 2017. Wilkinson menar 

att representationen för homosexuella, bisexuella, trans, queer och intersex-individer 

under de senaste årtionden har ökat men att representationen inte alltid har varit jämställd. 

Genom en korpusanalys visar han att det talas om bisexuella individer som att de existerar 

i det förflutna eller i fiktion.  

Det finns en del granskningar och tidigare examensarbeten som handlar om 

läromedelsanalys. Vissa undersökningar hade inte genusperspektivet som ett huvudämne, 

men det förekom ändå någon form av genusanalys i de flesta. Skolinspektionen 

publicerade 2010 en kvalitetsgranskning gjord på tre läromedel som används i 

fysikundervisning på svenska skolor. Bland annat granskade de läromedlen ur ett 

genusperspektiv och kom fram till att män och stereotypiskt manliga ideal var 

överrepresenterade i bilderna i läromedlen (Skolinspektionen 2010:8). En annan 

granskning utfördes 2010 på uppdrag av Delegation för jämställdhet i skolan (DEJA) av 

Ann-Sofie Ohlander. Två av läromedlen var riktade mot A-kursen på gymnasiet och två 

var riktade till grundskolan. Ohlander fann att kvinnor får väldigt lite uppmärksamhet och 

utrymme i läromedlen. Då de förekommer är det ofta under särskilda kapitel eller 

”faktarutor” som ger intrycket av att vara senare tillägg. Utöver detta fann hon att i tre av 

läroböckerna finns skrivsätt eller kommentarer som kan anses vara direkt sexistiska (SOU 

2010:10). 

Det har också bedrivits en del forskning om HBTQ-individers fysiska och psykiska 

hälsa. Ungdomsstyrelsens publikation Hon hen han från 2010 rapporterar att unga 

HBTQ-individer mår sämre än den unga befolkningen i sin helhet. Detta beror på en rad 

olika faktorer. Bland annat blir HBTQ-individer i högre utsträckning utsatta för 

kränkningar, våld, eller hot om våld både inom och utanför familjen. Det finns en 

avsaknad av emotionellt stöd och brist på tillit, både till andra människor men även till 

myndigheter. Utöver detta har HBTQ-individer större risk att hamna i ett problembruk av 

alkohol, tobak, och övriga droger. 

Det är alltså tydligt att det fortfarande behövs aktivt arbete för att förhindra 

kränkningar av HBTQ-individer, samt insatser för att ge stöd och skapa en trygg tillvaro 

för dessa personer. Folkhälsomyndigheten (2017) kom med förslag om olika insatser i 

skolmiljö som främjar HBTQ-individers hälsa och motverkar suicidalt beteende. 

Förslagen gick bland annat ut på att synliggöra olika sexual- och könsidentiteter, skapa 

stödgrupper där HBTQ-individer kan möta andra HBTQ-personer, samt kognitiv 
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beteendeterapi med fokus på att bejaka sin identitet. Det ska dock nämnas att underlaget 

i forskningen inte var stort nog att garantera effekterna, men de anses vara av en positiv 

natur.  

HBTQ-individers psykiska välmående kan förbättras av att på ett positivt och 

inkluderande sätt synliggöra olika sexual- och könsidentiteter. Men eftersom det är 

heteronormen som råder i samhället blir individer som inte identifierar sig enligt 

heteronormen ofta marginaliserade eller osynliggjorda i alla möjliga arenor som påverkas 

av normer (MUCF 2015). Ett sätt att få en inblick i hur HBTQ-representation i skolan ser 

ut är att analysera de läroböcker som används i undervisningen. I läroböckerna 

förekommer olika bilder och texter som alla innehåller idéer och föreställningar. De olika 

medierna i läroböckerna förmedlar alltså en idé, en uppfattning, en värdering, antingen 

uttalad eller ”gömd” i texten (MUCF 2015). 

Ett tidigare examensarbete av Tobias Sikström publicerat 2017 undersöker hur män 

och kvinnor blir representerade i både bild och text i två läroböcker, en för engelska 5 och 

en för engelska 6. Målet med studien var att se om antingen män eller kvinnor var 

överrepresenterade i läromedlen, men även att titta på hur de presenterades och vilka 

stereotypiska skildringar som förekom. Sikström visar att män förekom oftare i bägge 

läroböckerna både i text och bild, och blev oftare uppmålade på ett stereotypiskt sätt. 

Däremot, även om kvinnor förekom mer sällan i de granskade läromedlen så blev de inte 

stereotypiskt presenterade då de väl förekom. 

I ett annat tidigare examensarbete av Emilia Sennström publicerat 2018 undersökte 

hon hur homo- och bisexuella personer representeras kontra heterosexuella personer i 

texten i fyra läroböcker för svenska 1 på gymnasiet. Hon fann att heterosexualitet och en 

heterosexuell livsstil var klart större representerat och homo- och bisexualitet knappt 

nämndes. Det förekom endast ett fall av ett avbildat homosexuellt par.   
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4 Teoretisk grund 

I detta kapitel beskrivs de teoretiska grunder som denna undersökning vilar på. Denna 

studie kommer att basera sig i feministisk kritisk diskursanalys för att analysera och föra 

en diskussion om hur normalföreställningar om attraktioner och sexuella läggningar 

förekommer och presenteras i läroböcker för engelska 5. Tillsammans med den kritiska 

diskursanalysen grundas studien i ett konstruktivistiskt perspektiv. Därmed utgår denna 

uppsats från den feministiska diskursanalysen där den kritiska analysen av konstruktionen 

av kön och genus är central.  

4.1 Kritiska perspektiv på diskurs 

För denna studie utgör kritisk diskursanalys en teoretisk utgångspunkt. Norman 

Fairclough (2010) beskriver kritisk diskursanalys (Critical Discourse Analysis) som en 

metodologi för analys av social interaktion och, främst av allt, relationerna mellan de 

interagerande parterna. Genom systematisk analys av exempelvis muntliga samtal eller 

skriven text i en bok är det möjligt att synliggöra dolda maktstrukturer och normer i ett 

samhälle. En av de grundläggande aspekterna för kritisk diskursanalys är dess strävan att 

peka ut och motverka social orättvisa (Fairclough 2010).  

Ett viktigt element i den kritiska diskursanalysen är diskurs. Det kan vara svårt att få 

en konkret uppfattning om vad begreppet diskurs innebär då det används flitigt i många 

olika kontexter. Lia Litosseliti (2006:48) definierar diskurser som ”a web of social 

themes, voices, assumptions and explanations”. Diskurser skulle alltså kunna sägas vara 

någon form av nätverk av bland annat språkhandlingar, antaganden, idéer, uppfattningar. 

Diskurser är inte statiska. Genom social interaktion är individer (eller institutioner eller 

objekt) delaktiga i det som Wojahn (2015) benämner re_produktion (sic!). Wojahn 

skriver:  

Genom användandet av detta skrivsätt vill jag tydliggöra att varje yttrande inte enbart är en passiv 

reproduktion av något som redan är etablerat utan alltid också en ny produktion. Understrecket ska 

dessutom visuellt visa att förskjutningar är möjliga, att betydelser kan förändras (Wojahn 2015:12). 

Detta innebär att vid varje social interaktion omförhandlas diskursen och en 

re_produktion skapas. 

4.1.1 Critical Discourse Analysis 

Kritisk diskursanalys är grundad i ett konstruktivistiskt synsätt. Det innebär att det inte 

finns något naturligt tillstånd för något: alla föreställningar är en social konstruktion som 

både formas men även reproduceras som en del av konstruktionsprocessen (Hornscheidt 

& Landqvist 2014). Detta innebär att mening och uppfattning om någon eller någonting 

konstrueras först i det sociala samspelet mellan olika personer, idéer, objekt, 

uppfattningar, och så vidare. Därmed måste vi behandla vissa saker som självklarheter 

för att kunna skapa mening och struktur av verkligheten. Det centrala för ett 

konstruktivistiskt synsätt är att det vi tar för givet som naturligt är ett resultat av en större 

social struktur. Ett exempel på det är att många skulle förknippa solljus med fint väder, 
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eller en kommande måndag med söndagsångest. Dessa självklarheter är ett resultat av 

sociala normer som säger att det är så. Detta gäller även känslor och värderingar som har 

vissa krav på sig att möta förväntningar från andra personer. På så sätt återskapas normer 

som vi ser som självklara (Hornscheidt & Landqvist 2014). 

Kritisk diskursanalys beskrivs som att ha tre grundläggande principer. Den är 

relationell, den är dialektisk och den är transdisciplinär. Med relationell menas att 

huvudfokus i analysen inte är saker eller personer (däremot ingår de i helheten) – det är 

relationen mellan dessa som står i fokus. Relationerna existerar ofta även på flera plan, 

med relationer mellan relationer. De kan uppstå mellan olika objekt, allt från människor 

till maktinstitutioner och föremål till texter, och vidare. Det är i mötet mellan olika 

relationer som diskurser kan beskrivas. En diskurs är inget som kan mätas oberoende av 

något annat. En diskurs är alltså ”det som kan mätas” i anslutning till dess interna och 

externa relationer med andra objekt (Fairclough 2010). Med andra ord kan inte en diskurs 

beskrivas utan att samtidigt beskriva de andra diskurserna som finns i relation till den. 

Fairclough ser dessa relationer som dialektiska. Han förklarar det som att dialektiska 

relationer är relationer mellan objekt som är olika varandra men inte helt separerade på 

det sätt att den ena exkluderar den andra. Han exemplifierar en dialektisk relation med en 

demokratisk stat och den relation som finns mellan de som kontrollerar staten och 

medborgarna som ingår i staten. För att behålla makten måste makthavarna visa 

legitimitet vilket till stor del sker via diskurs. Samtidigt har staten våldsmonopol, men för 

att få tillgång till makt i form av våld måste staten ha makt i form av diskurs. Utan makt 

i diskurs får de ingen våldsmakt. Diskurs och våld är inte samma sak, men de flyter in i 

varandra. De är två tillfällen i samma sociala sammanhang (Fairclough 2010). Kortfattat, 

med dialektala relationer menas olika relationer som existerar samtidigt och påverkar 

varandra. 

Slutligen: att kritisk diskursanalys är transdisciplinär innebär att den har en 

ämnesöverskridande metodologi. Kritisk diskursanalys är inte bunden till någon specifik 

vetenskaplig disciplin. Eftersom analysen är fokuserad på relationer mellan olika 

diskurser är den också kontextbunden (diskurser finns mellan olika tillfällen, personer, 

institutioner, objekt, och så vidare och är bunden till dessa ögonblick). Med det menar 

Fairclough (2010) att analysen i sig sträcker sig över traditionella ämnesgränser 

(exempelvis lingvistik, sociologi och politik). Fairclough uppmuntrar användningen av 

den kritiska diskursanalysmetodologin inom nya områden. Han använder metodologi i 

stället för metod för att understryka vikten av att konstruera egna teoribaserade 

forskningsobjekt, frågor och metoder i stället för att välja ett färdigt paket och applicera 

på forskningsområdet (Fairclough 2010). 

Kritisk diskursanalys ett verktyg för att belysa, diskutera och motverka social orättvisa. 

Detta är givetvis inte ett oproblematiskt ställningstagande då man med detta introducerar 

en normativ aspekt till analysen. När den sociala orättvisan diskuteras så sker det från en 

viss normativ ståndpunkt som i sig är ett ställningstagande. För den kritiska 

diskursanalysen framhävs vissa normer som grundläggande och eftersträvansvärda och 

som en grund varpå kritisk diskursanalys delvis vilar (Fairclough 2010). Exempelvis 
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skulle många (men inte alla) hålla med om att ett samhälle ska vara rättvist och förse 

invånarna med vissa grundläggande friheter och förnödenheter (som mat, skydd, sjukvård 

och så vidare). Det är normer som ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv skulle ses 

som ”goda”, då de aktivt strävar efter individens välmående. Det understryks dock att 

personer inte alltid har samma uppfattning vad gäller frihet eller rättvisa. Detta ”gap” 

mellan olika åsikter är ofta föremål för debatter om vad de olika värdeladdade begreppen 

innebär. Det centrala i kritisk diskursanalys är förmågan att genom analys av diskurser 

bedöma vad som finns, vad som kan finnas, och vad som bör finnas baserat på en viss 

värdegrund (Fairclough, 2010).  

4.1.2 Feministisk ansats 

Med dessa grundläggande principer har kritisk diskursanalys kombinerats med 

feministisk ansats. Detta sätt att se på diskursanalys beskriver Sara Mills i sin teori Third 

Wave Feminist Linguistics (2004; 2008). Den feministiska kritiska diskursanalysen är på 

många sätt lik den ”grundläggande” varianten av kritisk diskursanalys. Dock understryker 

man den emancipatoriska ansatsen och den kritiska analysen av kön som något socialt 

konstruerat. Den feministiska diskursanalysen betonar den konstruktivistiska synen på 

kön (men även språk, normalitet, jämställdhet, och så vidare) (Mills 2004; 2008). Detta 

innebär att kön är något som är socialt konstruerat på det vis att kön är något som görs, 

snarare än något som är ett naturligt tillstånd. Detta koncept är bundet till begreppet 

performans som en del av Judith Butlers (1990) terminologi där kön ses som något som 

görs i kontextbunden interaktion och som varierar över tid och kontexter.  

4.2 Queerteori och maktutövning 

Den konstruktivistiska synen på kön vidareutvecklar Butler i sitt välciterade verk Gender 

Trouble (1990) till att omfatta en teori om makt i relation till kön. En av de viktigaste 

slutsatserna från Gender Trouble är hur kön fungerar som en socialt konstruerad 

reglerande kategori som privilegierar heterosexualitet. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv 

existerar inte makt som en enkelriktad gata där makt utövas i en riktning. I stället ses makt 

som ett nätverk som genomsyrar hela den sociala sfären utan något egentligt mål. Denna 

syn bygger på Michel Foucaults (1981) teoretiseringar om makt som något som inte är 

naturligt repressivt. Makt ses generellt enligt Foucault ofta som en juridisk apparat som 

sätter regler och gränser men han menar även att om makt endast var ett verktyg för 

repression skulle makt inte få fäste. Han menar i stället att makt är produktivt. 

Otvivelaktigt kan maktutövande vara repressivt och begränsande men det kan även vara 

produktivt och skänka nöje, kunskap och njutning (Foucault 1981).  
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5 Metod och material  

I följande kapitel diskuteras de metoder som tillämpas i undersökningen och det material 

som undersöks. Analysen består av två delar: en kvantitativ del som svarar på den första 

forskningsfrågan: ”Vilka former av attraktioner representeras i texter i två utvalda 

läroböcker i sin helhet för engelska 5?” och en kvalitativ del som svarar på den andra 

forskningsfrågan: ”Vilka attityder realiseras i förhållande till olika former av 

(kärleks)relationer och sexualitet i utvalda kapitel och texter i läroböcker för engelska 5?” 

Den första delen av analysen består av en kvantitativ innehållsanalys som omfattar två 

läroböcker i sin helhet. Den andra delen av analysen består av en kvalitativ 

innehållsanalys av två utvalda kapitel: ett kapitel ur respektive lärobok. Analysen baseras 

på Martin & Whites (2005) ramverk för evaluering (appraisal theory). 

5.1 Metodologi 

Kritisk diskursanalys kräver ett materialnära arbetssätt. Inom kritisk diskursanalys finns 

ett antal tillvägagångssätt som är utvecklade för olika discipliner och som dessutom delvis 

styrs av materialets karaktär. Fairclough (2010) uttrycker dock vikten av att anpassa 

metodologin efter forskningsmaterialet och som Lind Palicki (2010:33) uttrycker det: 

”det viktigaste är inte, som jag ser det, att följa en upptrampad stig utan också att trampa 

upp nya stigar där även oprövade kort kan användas, prövas och utvärderas”.  

Den valda metodologin innehåller både kvantitativa och kvalitativa ansatser. De 

kvantitativa inslagen är nödvändiga för att lyfta fram strukturer och mönster som finns i 

läroböckerna. Den kvalitativa analysen kommer på ett mer ingående sätt belysa på vilka 

sätt innehållet i läroböckerna re_producerar normalföreställningar om attraktion och 

sexuell läggning. 

Redogörelsen för analysen och resultatet är strukturerat enligt forskningsfrågorna med 

frågeställning ett och två tydligt separerade. För första frågeställningen redogörs 

resultatet med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. Se avsnitt 5.2 för en redogörelse 

för hur den kvantitativa innehållsanalysen genomförs. För den andra forskningsfrågan 

analyseras texten kvalitativt med hjälp av Martin & Whites (2005) appraisal theory 

(evalueringsramverk), vilket beskrivs i avsnitt 4.2.3. 

5.2 Kvantitativ innehållsanalys 

För att undersöka vilka former av attraktioner och sexuella läggningar som förekommer 

i de utvalda läroböckerna genomförs en kvantitativ innehållsanalys för att identifiera, 

kvantifiera, kategorisera, och kontrastera förekomsten av olika tillstånd, begrepp och 

antaganden mot varandra. Med tillstånd, begrepp och antaganden menas språkliga uttryck 

som realiserar attraktioner, (kärleks)förhållanden, förhållandestrukturer, sexuella begär 

och sexuella läggningar. Exempel på sådana språkliga uttryck skulle kunna vara ”min 

flickvän” eller ”jag önskar att han ville gå ut med mig” eller ”två kvinnor gifte sig i går”. 

Resultaten av den kvantitativa undersökningen kommer att bidra som underlag för den 

kvalitativa analysen.  
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Det primära för undersökningen är språkets betydelse i läroböckerna. Därmed har 

undersökningen en semantisk inriktning och fokus ligger på vissa semantiska kluster som 

realiseras i texterna. För att urskilja vilka semantiska kluster i det undersökta materialet 

som ger uttryck för attraktioner och sexuella läggningar används ett antal premisser som 

måste uppfyllas för att uttryck i texterna ska betraktas som realiseringar av attraktioner 

och sexuella läggningar.  

Premissernas formulering är starkt kopplade dels till undersökningsmaterialets 

karaktär, det vill säga texter med varierande karaktär, funktion, stil, och berättarform, dels 

till vissa antaganden som kan göras när det gäller kärlek och attraktion (till exempel, att 

uttryckt attraktion för en annan individ i varierande grad innebär emotionellt eller sexuellt 

begär för den individen). Premisserna används för att kategorisera vad som är en 

attraktion, sexuellt eller emotionellt begär och presenteras nedan i punktform: 

• omnämnande av en enskild individs attraktion eller sexuellt begär för en annan 

individ (förtydligande: en unik individ i texten uttrycker en semantisk 

identifierbar attraktion eller ett sexuellt begär för en eller fler andra unika 

individer) 

• omnämnande av unikt identifierbart (kärleks)förhållande mellan individer 

(förtydligande: ett förhållande som via texten i boken går att identifiera som en 

enskild förhållandeenhet mellan två eller fler unika individer) 

• omnämnande av minst en individs önskan om förhållande med en eller fler 

utpekade individer (förtydligande: en unik individ i texten uttrycker en semantiskt 

identifierbar önskan om förhållande med en eller fler andra unika individer) 

• omnämnande av semantiska kluster som i lärobokens textuella kontext markerar 

sexuell läggning (förtydligande: med textuell kontext menas ett tematiskt 

avgränsat textavsnitt) 

Innehåll i läroböckerna som stämmer överens med en eller fler av premisserna 

kategoriseras som en attraktionsform i en av fyra kategorier: heterosexuell, homosexuell, 

BTQ+, eller oidentifierbar. Denna kategorisering sker beroende på individerna i den 

utpekade attraktionens antagna könsidentitet, ett antagande som sker uteslutande via 

egennamn och pronomen om inget annat anges. I kategorin ”BTQ+” ryms attraktioner 

som faller inom en annan kategorisering än heterosexuell eller homosexuell, exempelvis 

bisexuell, trans och queer, men även övriga attraktionsformer som inte passar i en av de 

andra kategorierna. I kategorin ”oidentifierbar” hamnar de attraktioner som av olika skäl 

inte på ett tydligt sätt går att kategorisera in i de tidigare nämnda kategorierna. Detta 

skulle exempelvis kunna ske till följd av att läroboken presenterar en text som innehåller 

en attraktion där de ingående individernas namn är könsneutrala och de pronomen som 

används om individerna inte avslöjar könstillhörighet. Anledningen till att homosexuella 

(som vanligtvis ingår i (H)BTQ+) tilldelats en egen kategori i stället för att ingå i BTQ+ 

beror helt enkelt på att det förväntas förekomma fler homosexuella attraktioner än BTQ+-

attraktioner. Att dela upp dem i egna kategorier möjliggör ett mer nyanserat resultat. 
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Eftersom ett (kärleks)förhållande typiskt innefattar minst två personer kvantifieras ett 

sådant som två (2), eller fler om det är fallet, attraktioner i lämplig kategori. Ett exempel 

på detta skulle kunna vara: ”My brother, whose boyfriend works abroad, lives in 

Canterbury” (Gustafsson & Wivast 2017:52). I detta exempel har talaren en bror, vars 

pojkvän jobbar utomlands. Eftersom termen ”pojkvän” är förknippat med ett 

(kärleks)förhållande så kan det antas att båda individer (brodern och pojkvännen) känner 

attraktion för varandra. Därför kvantifieras (kärleks)förhållanden och övriga ömsesidiga 

attraktioner som två (2) attraktioner.  

Eftersom känslor och attraktioner inte alltid är ömsesidiga kan även attraktioner 

kvantifieras som en (1). Det innebär att det hos en individ finns en attraktion för en annan 

individ men den andra individen känner inte eller ger inte uttryck för attraktion för den 

första individen. Ett exempel på detta skulle kunna vara: ”John is in love with Paul but 

Paul doesn’t love John back”. Detta exempel klassas som en (1) attraktion. 

5.3 Kvalitativ analys 

Den kvalitativa analysen förhåller sig till utvalda kapitel och texter i läroböckerna. Det är 

enligt samma principer för definition och urval av attraktioner i den kvantitativa delen (se 

5.1.1) av undersökningen som attraktioner väljs ut som föremål för analys i den 

kvalitativa analysen. Den tar även hänsyn till hela den omgivande texten kring 

attraktionsuttrycket. Utan den omgivande texten tappas sammanhanget och den 

kvalitativa analysen riskerar att bli missvisande. Syftet med den kvalitativa analysen är 

inte att uttömmande beskriva alla förekomster av attraktioner i de utvalda kapitlen i 

läroböckerna. Syftet är att visa hur olika attityder i relation till attraktioner kan se ut i de 

utvalda kapitlen och analysera dem utifrån Martin & Whites (2005) evalueringsramverk.  

5.3.1 Appraisal theory 

För den kvalitativa innehållsanalysen används ett ramverk som kallas appraisal theory 

(eller evalueringsramverk) (Martin & White 2005). Denna undersökning kommer att 

hämta inspiration, terminologi och tillvägagångssätt från Andreas Nords avhandling 

Trädgårdsboken som text 1643–2005 (2008). Appraisal theory är användbar för att 

analysera betydelse på textnivå snarare än ord- eller satsnivå. Modellen utgörs av tre delar 

som undersöker dialogicitet, gradering, och attityd. För denna undersökning kommer 

endast attityd att användas. 

Nedan följer en genomgång av hur attitydsystemet i ramverket är strukturerat och 

används i undersökningen. Denna metodik är som tidigare nämnt starkt inspirerad av 

Nord (2008). Attitydsystemet används för att beskriva hur känslor och känsloreaktioner 

uttrycks språkligt i en text. Attityd är uppdelat i flera olika underkategorier som 

representerar olika former av känslor och känsloreaktioner. Attityd är uppdelat i affekt 

(som beskriver upplevelser), uppskattning (som beskriver föremål eller människor som 

om de vore föremål) och bedömning (som beskriver värderingar av beteenden). 

Affekt är den mest grundläggande formen av attityd, alla uttryck för attityd består till 

viss del av affekt. Affekt används för att beskriva känsloreaktioner, hur en upplevare på 
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ett emotionellt plan förhåller sig till en person, en sak, en händelse eller ett tillstånd. Tre 

typer av förekomster av affekt används i analysen: tillfredsställelse – otillfredsställelse, 

lycka – olycka och säkerhet – osäkerhet (Nord 2008:191–192). 

Uppskattning realiseras som uttryck för värdering av saker (eller individer som 

behandlas som saker) och företeelser, till exempel värdering av skönhet. Analysen 

använder två underkategorier till uppskattning. De är nära besläktade med affekt då de 

kan basera sig på den eller det värderades reaktion: påverkan som beskriver hur en 

upplevare har blivit berörd av något och kvalitet som beskriver hur en upplevare 

uppskattar något (Nord 2008:192).  

Den tredje typen av attityd är bedömning. Den beskriver hur individer beröms eller 

kritiseras utifrån vissa normativa principer. Dessa normer rör värderingar som normalitet, 

pålitlighet, förmåga, sanningsenlighet och rättfärdighet (Nord 2008:192). 

Beskrivningen av attityd grundar sig alltså i den undersökta textens betydelse – inte i 

specifika ordklasser eller konstruktioner. Detta innebär att attityd kan realiseras genom 

formuleringar där attityd kan framkallas genom en tolkning av texten. Det rör sig alltså 

om både explicita (uttryckta) och implicita (framkallade) uttryck för attityd (Martin & 

White 2005:67). 

5.4 Metoddiskussion 

Ett antal metodologiska avväganden av stor betydelse för undersökningen görs. För att på 

ett systematiskt och konsekvent sätt kunna göra urval av information från läroböckerna 

används följande principer för kvantifiering och kategoriseringsprocessen: en semantiskt 

identifierbar unik attraktion hos en individ för en annan individ i läroböckernas textuella 

kontext kategoriseras endast en (1) gång i statistiken över olika attraktionsformer. Ett 

exempel på detta är att i läroböckerna kan det förekomma en karaktär i en text som talar 

om sin förälskelse för en annan karaktär och flera gånger referera till förälskelsen med 

fraser som ”it feels good (to be in love)”. Det som kvantifieras och kategoriseras är 

specifika attraktioner hos individer för individer, inte antalet omnämningar av dessa. 

Detta är för att resultatet ska reflektera hur attraktionerna ser ut, inte frekvensen av 

semantiska kluster som omnämner en specifik attraktion. Utan denna åtgärd riskerar 

statistiken över attraktionsformer att vara missvisande.  

För att exemplifiera hur detta ser ut i praktiken används ett exempel från en av de 

undersökta läroböckerna: Viewpoints 1 (Gustavsson & Wivast 2017:55). Texten är från 

Doing It (Burgess, 2003): 

Dino fancies Jackie and struggles to come to terms with his feelings for her. He is obsessed by 

having sex with her, but she wants to wait. And this is driving him crazy  

I exemplet finns  två satser som faller inom de undersökta parametrarna, nämligen ”från 

minst en individ uttryckt önskan om förhållande med en eller fler utpekade individer” och 

”hos en enskild individ uttryckt attraktion eller sexuellt begär för en annan individ”: 

”Dino fancies Jackie” respektive ”He is obsessed by having sex with her”. Båda satserna 

innebär att de skulle kategoriseras som ”heterosexuell attraktion” men då unika 
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attraktioner endast räknas en gång i läroböckernas textuella kontext kategoriseras stycket 

som en (1) heterosexuell attraktion. Anledningen till detta är för att det primära målet 

med undersökningen är att lyfta fram normalföreställningar om attraktioner och sexuell 

läggning snarare än en viss attraktionsforms frekvens. 

När det talas om en grupp individer och enskilda sändare eller mottagare av ett 

uttalande inte går att identifiera (till exempel: ”The boys talked about which girls they 

would like to ask out”) gäller samma kategoriserings- och kvantifieringsregel som 

ovanstående, med det menas att den omnämnda attraktionen endast kategoriseras en (1) 

gång. Att ett sådant omnämnande som det nyss exemplifierade kategoriseras på beskrivet 

sätt beror på att det ibland är omöjligt att urskilja precis hur många individer det rör sig 

om när det talas om grupperingar, samtidigt som det är en attraktion som signaleras. 

Dessutom kan det argumenteras för att i ett påstående som exempelvis ”I like men” är det 

inte alla män (i hela världen) som talaren gillar. Det rör sig snarare om en attraktion till 

män som det föredragna könet att potentiellt ingå i förhållande eller sexuellt umgänge 

med. Utöver det kan det argumenteras för att den konceptuella attraktionen till ”män” i 

verkligheten tar formen ”den rätte mannen”, då vissa krav ofta ställs på den potentielle 

partnern samt att parförhållanden är en vanligt förekommande form av förhållande i ett 

västerländskt samhälle. Att till exempel tala om att man gillar män betyder det inte att 

man gillar alla män. Ofta är det en specifik man som finns i åtanke. På det viset finns det 

även en specifik attraktion. Därför kvantifieras omnämnande av grupper där det inte är 

tydligt hur många individer som ingår som en (1) attraktion. 

I läroböckerna som undersöks utesluts även de muntliga texter som förekommer i 

böckerna i form av hörmaterial. Det är endast det lyssningsbara materialet som utesluts, 

det vill säga det material som kräver någon annan form av media än själva läroboken. 

Den skrivna texten som förekommer i de fysiska läroböckerna i kapitlen för hörmaterial 

inkluderas i undersökningen under samma förutsättningar som resten av läroböckerna. 

5.5 Material 

Jag har valt två läromedel tillhörande kursen engelska 5. De läromedlen jag analyserar är 

Viewpoints 1 (Gustavsson & Wivast 2017) och Blueprint A (Lundfall & Nyström 2017). 

I kapitel 6 och framåt refereras böckerna (med vissa undantag) som Bok A och Bok B. 

Bok A representerar Viewpoints 1 och Bok B representerar Blueprint A. 

5.5.1 Materialurval 

Anledningen till urvalet av läroböcker för att jag själv har stött på dem i skolan, både som 

elev och som lärarkandidat. Med det vill jag ha sagt att jag vet att de är någorlunda vanliga 

och fortfarande används. Utöver det valde jag dem utifrån deras tillgänglighet på Umeå 

universitetsbibliotek.  

5.5.2 Viewpoints 1 

Viewpoints 1 (andra upplagan) är en lärobok för engelska 5 skriven av engelsklärarna 

Linda Gustavsson och Uno Wivast 2017 och utgiven samma år av Gleerups förlag. 
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Läroboken består av 264 sidor varav 256 sidor har varit föremål för analys. Enligt 

författarna är texterna i Viewpoints 1 autentiska och väl anpassade till dagens samhälle. 

Läroboken är uppdelad i fem kapitel som följer en språklig och innehållslig progression: 

”Crossing Boundaries”, ”In the Name of Love”, ”Fairy Tales with a Twist”, ”Danger 

Zone” och ”The Older the Wiser”. Varje kapitel börjar med en översiktssida för att ge en 

överblick över innehållet och frågorna tillhörande texterna består av två avsnitt, 

”understanding” och ”discussion”. Utöver dessa finns det två avslutande avsnitt för 

grammatik, modelltexter och ordlistor.  

5.5.3 Blueprint A  

Blueprint A (tredje upplagan) är en lärobok för engelska 5 skriven av Christer Lundfall 

och Ralf Nyström 2017 och utgiven samma år av Liber AB. Läroboken består av 328 

sidor varav 320 sidor har varit föremål för analys. Enligt författarna är texterna i Blueprint 

A väl relaterbara för eleverna och utmanar dem samtidigt. Läroboken är uppdelad i sju 

kapitel som successivt utvecklar elevernas förmåga att utföra de skriftliga och muntliga 

krav som ställs av det centrala innehållet för engelska 5. Dessa kapitel är: “Meeting New 

Friends”, ”New Outlook on Life”, ”Dragon’s Den”, ”What’s Wonderful”, ”Human Rights 

and Wrongs”, ”Exposure” och ”Black Lives Matter”. Varje kapitel innehåller även 

element av ”listening”, ”speaking” och ”writing” invävt igenom kapitlens gång. Utöver 

dessa finns det tre avslutande avsnitt för diverse grammatik, muntlig och skriftlig 

produktion, modelltexter och ordlistor.  

5.5.4 Urval av material till forskningsfråga två 

Forskningsfråga två lyder: ”Vilka attityder realiseras i förhållande till olika former av 

(kärleks)relationer och sexualitet i utvalda kapitel och texter i läroböcker för engelska 

5?”. Tanken med denna frågeställning är att undersöka mer detaljerat i utvalda kapitel 

och på djupet diskutera de attityder som förekommer i relation till attraktioner och 

sexualitet. Dessa ”utvalda kapitel” är de kapitel i läroböckerna som närmast liknar ett 

specifikt ”kärlekskapitel”. Fokuset läggs på kärlekskapitlen eftersom det är rimligt att 

anta att i just dessa kapitel förekommer det i större utsträckning texter som innehåller 

eller handlar om attraktioner. Dessutom handlar kapitlen uttalat om kärlek. Det kan då 

argumenteras för att de re_producerar normalföreställningar om kärlek och attraktioner 

och hur de kan se ut. 

I en av de utvalda läroböckerna, Viewpoints 1, är utpekandet av kärlekskapitlet tydligt. 

Bland de kapitel som läroboken består av valdes kapitlet ”In the Name of Love” ut som 

kärlekskapitlet och därmed studieobjekt för forskningsfråga två. 

I den andra läroboken, Blueprint A, var urvalet inte lika självklart. Det utvalda kapitlet 

är ”What’s Wonderful”. Följande är en beskrivning av urvalsprocessen. Två kandidater 

valdes ut, ”What’s Wonderful” och ”Exposure” eftersom bägge kapitel innehåller texter 

som direkt handlar om ämnen som attraktion och sexualitet. I kapitlet ”Exposure” 

återfinns en text som direkt handlar om attraktion och sexualitet samt en text som 

diskuterar könsroller. I kapitlet ”What’s Wonderful” återfinns en längre text om attraktion 
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och sexualitet, samt en romantisk dikt. Slutligen valdes ”What’s Wonderful” då kapitlets 

presentationssida ackompanjeras med en text: 

What’s wonderful? Isn’t finding the shortest line to the cash register at the supermarket happiness – 
or better: they’re opening up a new one next to yours and you dive in first and overtake other 

customers who have been waiting longer than you. Is that the same kind of wonderful feeling as 

getting the top grade on an essay in school, or getting a smile back from someone you think you are 

in love with?     

 There is happiness which lasts and there is short-lived happiness. But how do we define 

these wonderful feelings? Briefly: What’s wonderful? (Lundfall, Nyström, 2017:91) 

Detta kapitel presenteras I samband med känslor av glädje, något man enligt den 

inledande texten kan känna om man är kär. På den grunden kan man anta att kapitlet 

handlar åtminstone delvis om kärlek och relationer. 

Ytterligare ett urval som görs är som forskningsfråga två uttrycker det: ”utvalda kapitel 

och texter”. Anledningen att undersökningen endast analyserar utvalda texter är för att 

alla texter, även i kärlekskapitlen, inte handlar om relationer eller attraktioner som denna 

undersökning definierar dem. Dessutom görs urvalet helt enkelt av utrymmesskäl. Att 

analysera alla texter i de utvalda kapitlen skulle innebära att mängden resultat hamnar 

bortom ramarna för arbetet. Analysen kommer därför att fokusera på de längre texterna i 

de utvalda kapitlen för att ge en så pass omfattande analys som är möjligt på den mängd 

utrymme som arbetets ramar erbjuder. 
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6 Analys och resultatredovisning  

I följande avsnitt redovisas och analyseras undersökningsresultatet strukturerat på det vis 

att forskningsfråga ett: ”Vilka former av attraktioner representeras i texter i två utvalda 

läroböcker i sin helhet för engelska 5?” besvaras först under rubriken 6.1. Syftet med 

detta är att redovisa hur representationen av attraktionsformer ser ut i läroböckerna. 

Läroböckerna i sin helhet jämförs sedan kvantitativt med attraktioner som förekommer i 

de utvalda kapitlen. Anledningen till detta är för att på en kvantitativ nivå skapa en 

uppfattning dels om hur många attraktioner de utvalda ”kärleks”-kapitlen innehåller och 

dels hur de ser ut och om de skiljer sig från läroböckerna i sin helhet.  

Under rubrik 6.2 presenteras och analyseras resultatet som svarar på forskningsfråga 

två: ”Vilka attityder realiseras i förhållande till olika former av (kärleks)relationer och 

sexualitet i utvalda kapitel och texter i läroböcker för engelska 5?”. 

6.1 Förekomster av attraktioner i Bok A och Bok B 

Under följande rubrik besvaras första forskningsfrågan. Analysen baseras på kvantitativ 

innehållsanalys. 

Totalt förekommer det 112 attraktioner i de utvalda läroböckerna som kvantifierats 

och kategoriserats i respektive kategorier. Tabell 1 visar det totala antalet attraktioner i 

de utvalda läroböckerna i sin helhet och hur de är uppdelade mellan läroböckerna samt 

hur många attraktioner som förekommer i respektive kategori. Siffrorna inom parenteser 

är procentsatser. 

Tabell 1. Översikt över totala antalet attraktioner och dess kategoriseringar i båda läroböckerna i sin helhet. 

Lärobok Heterosexuell 

attraktion 

Homosexuell 

attraktion 

BTQ+ 

attraktion 

Oidentifierbar 

attraktion 

Totalt 

      

Bok A 33 (68,75) 2 (4,17) - 13 (27,08) 48 

(100) 

Bok B 42 (65,63) 6 (9,38) 4 (6,25) 12 (18,75) 64 

(100) 

Totalt 75 (66,96) 8 (7,14) 4 (3,57) 25 (22,32) 112 

(100) 

Tabell 1 visar att heterosexuella attraktioner är vanligast förekommande i de utvalda 

läroböckerna, följt av oidentifierbara attraktioner, homosexuella attraktioner och BTQ+ 

attraktioner. Detta övergripande mönster stämmer för båda de undersökta läroböckerna 

men vissa variationer finns.  

6.1.1 Bok A 

I Bok A är ca 69 % eller 33 av totalt 48 attraktioner av heterosexuell natur. Det innebär 

att drygt två tredjedelar av alla attraktioner i läroboken ingår i kategorin heterosexuella 
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attraktioner. De oidentifierbara attraktionerna förekommer 13 gånger av totalt 48 

attraktioner. Med ca 27 % utgör denna form av attraktion en dryg fjärdedel av det totala 

antalet attraktioner. Uttryck för homosexuell attraktion förekommer två gånger i Bok A 

av totalt 48 attraktioner. Dessa två attraktioner utgör 4,17 % av det totala antalet 

attraktioner i läroboken. I Bok A förekommer inget uttryck för BTQ+-attraktion. 

Heterosexualitet ges störst utrymme som attraktionsform i Bok A. Detta görs tydligt av 

den data som presenteras ovan i Tabell 1.  

6.1.2 Bok B 

I Bok B är ca 66 % eller 42 av totalt 64 attraktioner av heterosexuell natur. Detta betyder 

att ca två tredjedelar av förekomsterna av attraktioner i läroboken är heterosexuella.  De 

oidentifierbara attraktionerna förekommer 12 gånger av totalt 64 attraktioner. Dessa 12 

attraktioner motsvarar ca 19 % av alla attraktioner i läroboken. I kategorin homosexuella 

attraktioner finns sex attraktioner. Dessa motsvarar ca 9 % av det totala antalet 

attraktioner. I Bok B förekommer det fyra attraktioner i kategorin BTQ+. Dessa utgör ca 

6 % av totalt 64 attraktioner. Även i Bok B är heterosexualitet den största kategorin med 

nästan två tredjedelar av alla attraktioner.  

6.1.3 Sammanfattning av läroböckerna i sin helhet 

Båda läroböcker har liknande mönster vad gäller spridning av förekomster av attraktioner 

över de olika kategorierna men skiljer sig även på vissa punkter. 

Heterosexualitet framträder i bägge läroböcker som den klart största kategorin. I bägge 

böcker består ca två tredjedelar av alla attraktioner av heterosexuella uttryck för 

attraktion. Den totala andelen heterosexuella attraktioner befinner sig på drygt två 

tredjedelar på ca 67 % (eller 75 förekomster av sammanlagt 112 attraktioner). Att 

heterosexuella uttryck för attraktion ges störst utrymme i diskursen framträder här som 

ett mönster i de två undersökta läroböckerna. 

Den näst största kategorin är de oidentifierbara attraktionerna i respektive läroböcker, 

samt i den totala summan av bägge läroböcker. Totalt är ca 22 % av alla attraktioner i 

bägge läroböcker oidentifierbara. Dessa utgör totalt en dryg femtedel av alla attraktioner.  

De homosexuella attraktionerna följer med totalt åtta förekomster eller ca 7 % av det 

totala urvalet. I Bok A återfinns endast två homosexuella attraktioner (som dessutom 

förekommer i en och samma mening). I den andra läroboken, Bok B, förekommer sex 

homosexuella attraktioner eller tre gånger så många homosexuella attraktioner som i Bok 

A.  

I kategorin BTQ+ förekommer totalt fyra omnämningar och ca 4 % av de totala 

attraktionerna. Förekomsten av dessa fyra är helt begränsade till Bok B.  

Tabell 1 redovisar att läroboken Bok B har en något jämnare spridning över de olika 

kategorierna än Bok A. Det förekommer förvisso fler heterosexuella attraktioner i Bok B 

än i Bok A men andelen heterosexuella attraktioner är lägre i Bok B.  

I Bok B förekommer det tre gånger så många homosexuella attraktioner som i Bok A 

samt att de fyra uttryck för BTQ+-attraktion som förekommer återfinns i Bok B.   
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6.2 Förekomster av attraktioner i utvalda kapitel 

Under denna rubrik redovisas förekomster av attraktioner i utvalda kapitel i de undersökta 

läroböckerna. Tabell 2 visar det totala antalet attraktioner i de utvalda kapitlen och hur 

många attraktioner som förekommer i respektive kategori. Siffrorna inom parenteser är 

procentsatser. Siffrorna i tabell 2 jämförs med läroböckerna i sin helhet. Anledningen till 

detta är för att på en kvantitativ nivå skapa en uppfattning dels om hur många attraktioner 

de utvalda ”kärleks”-kapitlen innehåller och dels hur de ser ut och om de skiljer sig från 

läroböckerna i sin helhet. 

Tabell 2. Översikt över totala antalet attraktioner i två utvalda kapitel 

Lärobok – 

kapitel 

Heterosexuell 

attraktion 

Homosexuell 

attraktion 

BTQ+ 

attraktion 

Oidentifierbar 

attraktion 

Totalt 

Bok A – 

”In the Name of 

Love” 

10 (52,63) 2 (10,53) - 7 (36,84) 19 

(100) 

Bok B – 

”What’s 

Wonderful?” 

6 (60) 2 (20) - 2 (20) 10 

(100) 

Totalt 16 (55,17) 4 (13,79) - 9 (31,03) 29 

(100) 

6.2.1 Bok A – ”In the Name of Love” 

Det undersökta kapitlet utgör 7,81 % av läroboken från sida 43 till 63 av totalt 256 

undersökta sidor. Tabell 2 visar att heterosexuella attraktioner är de vanligast 

förekommande i de utvalda kapitlen i läroböckerna. I Bok A – ”In the Name of Love” är 

ca 53 % av den totala summan på 19 attraktioner av heterosexuell natur. Denna siffra är 

lägre än hela lärobokens totala andel heterosexuella attraktioner på ca 69 %. Däremot 

återfinns ca 30 % av bokens alla förekomster av heterosexuella attraktioner inom detta 

kapitel.  

Den näst största kategorin är de oidentifierbara attraktionerna som förekommer sju 

gånger och står för ca 37 % av alla attraktioner inom kapitlet. Det undersökta kapitlet står 

för ca 54 % (eller sju av 13 attraktioner) av alla oidentifierbara attraktioner som återfinns 

i det undersökta materialet. 

Två homosexuella attraktioner följer som står för ca 11 % av de totalt 19 attraktioner 

inom det undersökta kapitlet. De är dessutom de enda icke-heterosexuella eller 

oidentifierbara attraktionerna som förekommer i hela läroboken.  

Slutligen förekommer det, likt resten av läroboken, noll uttryck för BTQ+-attraktion 

inom detta kapitel. 

6.2.2 Bok B – ”What’s Wonderful?” 

Det undersökta kapitlet utgör 11,08 % av läroboken från sida 92 till 127 av totalt 316 

undersökta sidor. Tabell 2 visar att heterosexuella attraktioner är de vanligast 
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förekommande i det utvalda kapitlet i läroboken, följt av homosexuella- och 

oidentifierbara attraktioner varav bägge kategorier har samma antal attraktioner.  

I Bok B – ”What’s Wonderful” är 60 % av den totala summan på 10 attraktioner av 

heterosexuell natur. Denna siffra är något lägre än lärobokens totala andel heterosexuella 

attraktioner på ca 66 %. De sex heterosexuella attraktioner som förekommer inom det 

utvalda kapitlet utgör ca 14 % av bokens totala andel heterosexuella attraktioner och 9,38 

% av lärobokens totala antal attraktioner. Ungefär 14 % av lärobokens totala andel 

heterosexuella attraktioner förekommer på ca 11 % av den undersökta ytan. 

I det undersökta kapitlet förekommer två homosexuella uttryck för attraktion. Dessa 

två uttryck utgör 20 % av den totala summan attraktioner i det utvalda kapitlet och en 

tredjedel av lärobokens alla uttryck för heterosexuell attraktion. Däremot utgör dessa två 

homosexuella attraktioner endast ca 3 % av lärobokens totala andel attraktioner.  

De två förekomsterna av oidentifierbara attraktioner står även de för 20 % av kapitlets 

totala andel attraktioner. I lärobokens helhet utgör dessa två oidentifierbara attraktioner 

ca 17 % av alla oidentifierbara attraktioner. Denna siffra är liknande den för de 

oidentifierbara attraktionerna i lärobokens helhet där de står för ungefär 19 % av alla 

attraktioner. 

I det utvalda kapitlet i Bok B förekommer det noll uttryck för BTQ+-attraktion.  

6.2.3 Sammanfattning av de utvalda kapitlen 

I båda utvalda kapitel ur läroböckerna är det de heterosexuella attraktionerna som 

framstår som de flest förekommande. Båda kapitlen innehåller liknande andelar 

heterosexuella attraktioner: ca 53 % i ”In the Name of Love” och 60 % i ”What’s 

Wonderful”. Den totala andelen heterosexuella attraktioner över båda kapitlen är ca 55 % 

eller 16 attraktioner av totalt 29. Det ska dock poängteras att mellan de utvalda kapitlen 

står ”In the Name of Love” för nästan två tredjedelar (19 av 29 attraktioner, eller ca 66 

%) av alla attraktioner. Dessa andelar liknar även andelen heterosexuella attraktioner i 

bägge läroböckernas helheter med ungefär 69% i Bok A och 66% i Bok B, samt den totala 

andelen i båda läroböckerna på ca 67 % (se tabell 1).  

Båda kapitel innehåller två förekomster av attraktioner av homosexuell natur men det 

skiljer sig hur stor andel av attraktionerna dessa två utgör i respektive kapitel. I ”In the 

Name of Love” utgör de homosexuella attraktionerna ca 11 % av den totala summan på 

19 attraktioner i kapitlet. I ”What’s Wonderful” utgör de homosexuella attraktionerna 20 

% av totalt 10 attraktioner. Det förekommer alltså samma antal homosexuella uttryck för 

attraktioner i respektive kapitel men eftersom det är färre attraktioner av övriga kategorier 

i ”What’s Wonderful” än i ”In the Name of Love” framstår andelen attraktioner av 

homosexuell natur vara större i ”What’s Wonderful”. Om man ser på den totala andelen 

homosexuella attraktioner i Bok B (ca 9 %) liknar det andelen attraktioner av homosexuell 

natur som förekommer i ”In the Name of Love” (10,53). 

Båda kapitel innehåller oidentifierbara attraktioner men antalet skiljer sig lite mellan 

kapitlen. I ”In the Name of Love” står de oidentifierbara attraktionerna för mer än en 

tredjedel (ca 37 %) av alla attraktioner och i ”What’s Wonderful” står de oidentifierbara 
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attraktionerna för en femtedel (20 %). Totalt mellan de utvalda kapitlen utgör de 

oidentifierbara attraktionerna en dryg tredjedel (ca 31 %) av alla attraktioner i kapitlen. 

Dessa kapitel innehåller i snitt en högre andel oidentifierbara attraktioner än 

läroböckernas totala andel oidentifierbara attraktioner (ca 22 %, se tabell 1). 

Inga BTQ+-attraktioner återfinns i något av de utvalda kapitlen. 

6.3 Vilka attityder förekommer i utvalda kapitel 

Under denna rubrik besvaras den andra forskningsfrågan: ”Vilka attityder realiseras i 

förhållande till olika former av (kärleks)relationer och sexualitet i utvalda kapitel och 

texter i läroböcker för engelska 5?”. Två texter ur Bok A och en text ur Bok B analyseras. 

Dessa texter återfinns inom respektive boks ”kärlekskapitel”. Se 5.5.4 för ett utförligt 

resonemang angående urval av texter. 

Resultatet presenteras i form av citat från texter i de utvalda kapitlen. Citaten, som är 

analyserade enligt Martin & Whites (2005) evalueringsramverk, ger uttryck för känslor 

och attityder. Dessa känslor och attityder kan med ramverket kategoriseras och beskrivas 

för att systematiskt illustrera en tolkning av vilka känslor och attityder som realiseras i 

texterna och reproduceras av diskursen. 

De kategorier för attitydanalys som Nord (2008) använder sig av och som denna 

undersökning baseras på är affekt, uppskattning och bedömning. Det ska understrykas att 

Nord (2008) definierar endast vad kategorierna hanterar på en övergripande nivå 

(känsloreaktioner, värdering av ting eller personer och bedömning av beteende) men ger 

inga definita riktlinjer för exakt vilka känslouttryck som ska kategoriseras i respektive 

underkategori tillhörande affekt, uppskattning respektive bedömning. Definitionerna för 

kategorierna (och underkategorierna) har dessutom rum för tolkning. För att ge ett 

exempel: kategorin uppskattning definieras som ”Uppskattning är värderingen av ting 

(eller av personer som då behandlas som ting) och företeelser, t.ex. värderingar av 

skönhet” (Nord 2008:192) och kategorin bedömning definieras som: ”Den tredje typen 

av attityd, bedömning, handlar om att människors beteende kritiseras eller beröms utifrån 

olika normativa principer” (Nord 2008:192). Vad som en läsare tolkar som en ”värdering 

(av ting eller personer)” kan en annan tolka som ”bedömning […] människors beteende 

kritiseras eller beröms”. Därför är det viktigt att understryka att valen av analyskategorier 

i denna undersökning är baserade på tolkningar. 

Affekt är den grundläggande typen av attityd och beskriver direkta känsloreaktioner. 

Detta kan vara hur en upplevare förhåller sig emotionellt till en individ, ett föremål, en 

företeelse eller en händelse. I denna undersökning används tre underkategorier av affekt 

som alla kan realiseras i positivt eller negativt tillstånd: tillfredsställelse – 

otillfredsställelse, säkerhet – osäkerhet och lycka – olycka (Nord 2008). Då dessa tre 

underkategorier inte är heltäckande jämfört med ett fullständigt mänskligt emotionellt 

spektrum görs en tolkning och känsloreaktioner kategoriseras in i det som närmast liknar 

någon av underkategorierna. Till exempel kan ilska i en text tolkas som antingen 
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otillfredsställelse eller olycka beroende på vad som anses vara lämpligast i 

sammanhanget. Detta avgörande är också baserat på tolkning. 

Uppskattning är den andra typen av attityd och används för att beskriva värdering av 

ting eller personer och företeelser, till exempel värdering av utseende. För denna 

undersökning tolkas kategorin uppskattning att rymma både positiva och negativa 

tolkningar. Med det menas att uppskattning kan användas för att beskriva både positiva 

och negativa värderingar. Anledningen till detta är dels för att Nord (2008:192) inte på 

ett tydligt sätt klargör om det rör sig endast om positiv uppskattning, dels för att Svenska 

Akademiens Ordlista (2011) definierar ordet följande: ”1 beräkna ungefärligt: han 

uppskattade avståndet till 500 m” och ”2 sätta värde på: hon uppskattade hans 

lojalitet”. Även om ordet ofta medför positiva tolkningar är det inte självklart att det 

endast rör sig om sådana. Nord (2008) använder sig av fem underkategorier men i denna 

undersökning är endast två relevanta: påverkan och kvalitet. Den första underkategorin 

påverkan kan används för att beskriva hur en upplevare påverkas av något och den andra 

underkategorin kvalitet kan användas för att beskriva hur en individ uppskattar något. 

Bedömning är den tredje typen av attityd och används för att beskriva hur människors 

beteende kritiseras eller beröms utifrån vissa normativa principer (Nord 2008). Denna 

undersökning använder sig av fyra underkategorier: normalitet, förmåga, pålitlighet och 

rättfärdighet. Normalitet används för att beskriva om någonting bryter mot sociala 

förväntningar. Dessa sociala förväntningar är kontextbundna. Med det menas att det som 

är ”normalt” beror på vad som kan tolkas vara normalt i den analyserade texten. Förmåga 

används för att beskriva om en persons möjlighet att utföra något, vare sig kroppsligt eller 

psykiskt, bedöms som antingen positiv eller negativ i texten. Pålitlighet används för att 

beskriva hur en individ i texten upplevs som hederlig. En individ kan till exempel 

bedömas som pålitlig att utföra en viss arbetsuppgift eller följa ett visst beteendemönster. 

Rättfärdighet används för att beskriva hur en individ förhåller sig till dels lagen, dels 

moraliska spektrum som ”rätt och fel”.  

Analysen innebär ett försök att beskriva texterna i sin helhet utifrån 

evalueringsramverket snarare än att redovisa citaten ett i taget och rada upp vilka känslor 

och attityder som är relevanta för specifika citat, eller kategorisera de olika formerna av 

attityd och rada upp citaten som stämmer överens med dem. Att beskriva texterna i sin 

helhet gör dels att textens sammanhang och berättelse inte tappas, dels öppnar det upp för 

en bredare analys då en tolkning av hela texten (och därmed diskursen) kan göras. 

Analysen presenteras i form av numrerade citat med understruken text för att markera 

vilken karaktär det understrukna yttrandet tillhör. Bredvid yttrandet hänvisas det till 

vilken analyskategori yttrandet faller inom med hakparenteser, till exempel: [affekt – 

lycka]. Den understrukna texten kommenteras under citatet med grund i Martin & Whites 

(2005) evalueringsramverk och terminologi från Nord (2008), se 5.1.4. 

6.3.1 Bok A – Doing it 

Den första texten som analyseras är Doing It (Burgess 2003) från Bok A. Anledningen 

till att denna text analyseras är för att den är av längre karaktär och handlar om en 
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(kärleks)relation. Mer specifikt handlar texten om en ung kille, Dino, som är tillsammans 

med en ung flicka, Jackie. Dino är besatt av att ha samlag med Jackie men hon vill vänta. 

Texten berättas från Dinos perspektiv och läsaren får ta del av hans tankar och känslor. 

Berättelsen innehåller två karaktärer som ibland gör uttryck för känslor i samma 

mening. För att förtydliga vems känslor eller attityder som kommenteras används två 

olika understrykningar i texten. De uttryck som Dino står för markeras och kommenteras 

med enkel understruken text. De uttryck som Jackie står för markeras och kommenteras 

med prickad understruken text. 

 

(1) Dino fancies Jackie [affekt – lycka] and struggles to come to terms [affekt – 

osäkerhet] with his feelings for her.  

 

I den inledande meningen i texten ger Dino uttryck dels för affekt – lycka, dels affekt – 

osäkerhet som grundar sig i uttalandet att han tycker om Jackie men har svårt att försona 

sig med sina egna känslor. Att Dino ”fancies” Jackie kan tolkas som affekt – lycka 

eftersom att tycka om någon ofta brukar innebära en känsla av lycka (men inte alltid). 

Dinos uttryck för osäkerhet är kopplat till hans svårigheter att komma överens med hans 

känslor för Jackie. 

 

(2) He is obsessed [affekt – otillfredsställelse] by having sex with her, but she wants 

to wait [affekt – osäkerhet]. And this is driving him crazy [affekt – 

otillfredsställelse]. 

 

I dessa två meningar illustreras berättelsens intrig, det vill säga en ”besatthet” att ha sex 

från Dinos sida och en vilja att vänta från Jackies sida och Dinos oförmåga att hantera 

detta. Dino ger uttryck för vad som kan tolkas som affekt – otillfredsställelse eftersom 

han upplever en besatthet som grundar sig i att inte får det han vill. Jackies känsla kan 

beskrivas som affekt – osäkerhet eftersom hon vill vänta med att ha samlag. Dino gör 

uttryck för affekt – otillfredsställelse men det kan även tolkas som uppskattning – 

påverkan eftersom Dino upplever en negativ påverkan av Jackies vilja att vänta.  

 

(3) Going out with Jackie is the best thing that ever happened to me [uppskattning – 

kvalitet/affekt - lycka]. The best [uppskattning – kvalitet/affekt – lycka]. I knew it 

was going to happen. It felt right [affekt – säkerhet]. 

 

De två första understrykningarna kan antingen tolkas som uppskattning – kvalitet (i 

form av att Dino uppskattar Jackie) eller affekt – lycka eftersom Dino upplever att dejta 

Jackie som det bästa som har hänt. Dino uttrycker även en säkerhet, han menar att dejta 

Jackie känns rätt (för honom) och han är säker på att det är det han vill. Dessa exempel 

är bland de få där Dino uttrycker lycka eller uppskattning mot Jackie. 

 

(4) ‘It might be right for you but it certainly isn’t right for me [affekt - osäkerhet],’ 
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she said once before she realized, and then there were her mates laughing away.  

 

I citat (3) säger Dino att det kändes rätt (att dejta Jackie). Jackie ger uttryck för affekt - 

osäkerhet när hon kommenterar Dinos vilja att gå ut med henne. 

 

(5) But it can’t be like that can it? With those sort of feelings, it can’t be right for 

one person and not for the other. That would be wrong [affekt - osäkerhet]. 

 

I detta citat ger Dino uttryck för affekt - osäkerhet liknande det Jackie gav uttryck för i 

citat (4). Då citat (4) och (5) jämförs blir det tydligt att Dino har problem att se saker ur 

andras perspektiv. Dino kan inte förstå hur Jackie inte kan känna samma sak för honom 

som han gör för henne. 

 

(6) The main [uppskattning – kvalitet] thing about Jackie is, she’s gorgeous 

[uppskattning – kvalitet]. People look at her all the time. When I’m walking 

along and she’s holding onto my arm, she makes me feel like I’m on a red carpet 

[uppskattning – påverkan] in front of the world. As long as I can remember, she 

was always out there, growing up ahead of me. 

  

Ett viktigt ord i detta citat är ”main” i början av citatet. Dino ger uttryck för 

uppskattning – kvalitet att den viktigaste egenskapen hos Jackie är hennes utseende. 

Han ger även uttryck för uppskattning – påverkan i positiv bemärkelse då hon får 

honom att känna som om han ”är på en röd matta”. Möjligen kommer liknelsen med 

röda mattan från att alla tittar på henne likt hur alla tittar på när kändisar går på röda 

mattan. 

 

(7) And now here I am, watching her long fingers pop open the top button on her 

jeans for me while I stroke her tits in the rhododendron bushes down Crab Lane 

on the way home and it makes me feel so fucking good [affekt – 

tillfredsställelse]. 

 

Dino ger uttryck för affekt – tillfredsställelse baserat på en behagskänsla han får av 

Jackies kropp. Detta stämmer överens med det som illustrerades i citat (2), att Dino är 

besatt av att ha samlag med Jackie och uttrycker därför affekt - tillfredsställelse i en 

situation som denna. 

 

(8) ’Not here, don’t be daft [bedömning – normalitet]’ she says in a little while, but 

both of us are panting like steam engines by then. Wow! I mean! I stood back 

and watched as she did up her zip and pushed the button back into place. 

 

Jackie gör en bedömning dels av situationen, ”inte här”, dels på Dino ”var inte dum”. 

Uttrycket kan därför tolkas som bedömning - normalitet eftersom Jackie inte tycker att 
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det är lämpligt att vara intima bakom en buske. Intimitet är något som oftast sker bakom 

stängda dörrar. 

 

(9) You know? It’s been a month now, a whole month and I’m still a virgin. I mean, 

it’s practically like I was saving myself for her, because there’s loads of other 

girls I could have had. You ask anyone, there’s loads of girls who would love to 

go out with me, they’d shag me tomorrow if I just went up and asked. It’s like 

that. You get my point? And she won’t. So what’s that all about? 

 

Dino ger i hela stycket uttryck för affekt – otillfredsställelse. Det kan argumenteras att 

han anser att det är hans rätt att ha samlag med Jackie en månad in i förhållandet. Han 

menar att han har sparat sig själv till henne vilket skapar otillfredsställelse då Jackie inte 

vill ha samlag. 

 

(10) ‘I’ve got some contraceptives,’ I said. ‘No,’ said Jackie. Then she added  

under her breath, ‘Not this again [uppskattning – värdering]’ 

 

Jackie ger uttryck för uppskattning – värdering av samtalet som något oönskat. 

Med ”inte detta igen” får läsaren även veta att diskussionen om preventivmedel är något 

de har haft förut och Jackie vill inte prata om det igen. 

 

(11) ’You’d sleep with me if you loved me [affekt – olycka].’ 

 

Dino ger uttryck för affekt – olycka då han indirekt påstår att Jackie inte älskar honom. 

Det kan argumenteras för att han även ger uttryck för bedömning – normalitet då han 

påstår att hon hade haft samlag om hon älskade honom. Dino menar att det är normalt 

att individer som älskar varandra har samlag. 

 

(12) ‘Dino, stop it [bedömning - rättfärdighet]!’ 

 

Jackie ger uttryck för bedömning – rättfärdighet, hon refererar till Dinos beteende som 

oönskat då hon inte vill prata om preventivmedel eller att ha samlag. Detta yttrande kan 

tolkas som bedömning – rättfärdighet eftersom bedömning handlar om att människors 

beteende kritiseras eller beröms utifrån normativa principer. I detta fall kan det 

argumenteras att det rör sig om rättfärdighet eftersom Jackie upplever Dinos beteende 

som något oönskat, något som inte gör rätt för henne eftersom hon inte vill prata om 

det. 

 

(13) I ran after her, shouting, ‘Sorry – please don’t go, don’t go [affekt –  

olycka]!’ But it was too late. She pulled her arm away from me and 

shouted, ‘Just fuck off [affekt – otillfredsställelse]!’ 
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Dino ger uttryck för affekt – olycka eftersom han ångrar sitt beteende mot Jackie. Detta 

kan tolkas som affekt – olycka eftersom det är ett känslouttryck Jackie ger uttryck för 

(minst sagt) affekt – otillfredsställelse eftersom hon upplever ilska riktad mot Dino och 

ber honom att dra åt skogen. 

 

(14) ‘Fuck you too [affekt – otillfredsställelse]!’ I yelled. I stood on the  

pavement watching her, furious with her and furious with myself [affekt – 

otillfredsställelse], too. I mean, all right, she won’t shag but she’ll do 

almost anything else. Almost anything else isn’t shagging, but it isn’t bad 

and now I wasn’t even getting that. I’m such a dick [uppskattning – 

kvalitet]! I just can’t help it. She drives me mad [uppskattning – 

påverkan].  

 

Dino ger i detta citat uttryck för flera fall av vad som kan tolkas som affekt – 

otillfredsställelse eller affekt – olycka eftersom han är arg på Jackie för att hon inte vill 

ha samlag med honom. Han är dessutom arg på sig själv som förstör sina möjligheter att 

överhuvudtaget vara med henne vilket han ger uttryck för i form av uppskattning – 

kvalitet då han i negativ bemärkelse kommenterar hur han beter sig (”I’m such a 

dick!”). Han avslutar med att försöka rättfärdiga sitt beteende för läsaren med ett uttryck 

för uppskattning – påverkan. Han påstår att ”hon gör mig tokig” vilket kan tolkas som 

att Dino anser att hon driver honom till sitt beteende.  

 

Attraktionen mellan karaktärerna i den undersökta texten är av heterosexuell natur. Det 

kan argumenteras för att det är en oproblematisk attraktion på grund av de uttryck för 

känslor och attityder som förekommer i samband med karaktären Dinos beteende. De 

känslor och attityder som redovisas präglas av två mönster: affekt – tillfredsställelse/lycka 

då Dino får som han vill, när han får vara intim med Jackie, och affekt – 

otillfredsställelse/olycka då han inte får som han vill. Detta illustreras bland annat i citat 

(2), (7), (9), (11) och (14). Han blir upprörd då han inte får som han vill och skyller delvis 

sina reaktioner på Jackie, som driver honom till vansinne. Detta är som tydligast i citat 

(14) men kan även avläsas i citat (1) och (2).  

6.3.2 Bok A – “Love and Prejudice” 

Den andra texten som analyseras har i Bok A titeln Love and Prejudice. Det är ett utdrag 

från The Last Taboo skriven av Bali Rai (2006). Den handlar om en ung tjej, Simran, som 

är tillsammans med en kille, Tyrone. Simran bor i Storbritannien men är av indiskt 

ursprung. Tyrone är svart och detta förhållande förkastas av Simrans släkt på grund av 

Tyrones hudfärg. 

Berättelsen innehåller flera karaktärer som ibland ger uttryck för känslor i samma 

mening. För att förtydliga vems känslor eller attityder som kommenteras används flera 

olika understrykningar i texten. De uttryck som Simran står för markeras och 

kommenteras med enkel understruken text. De uttryck som Simrans föräldrar står för 
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markeras med prickad understruken text. De uttryck som Simrans övriga släkt står för 

markeras med dubbel understruken text. Uttryck som andra karaktärer står för markeras 

och kommenteras med andra varianter av understruken text och noteras med namn eller 

på annat sätt tydligt hålls isär. 

 

(15) When Simran, a young Indian girl, falls in love with Tyrone she is not  

aware that she has crossed a cultural boundary which many of her relatives 

think is inappropriate [bedömning – normalitet]: having a black boyfriend. 

And even though Simran’s parents don’t have anything against 

[uppskattning – kvalitet] Tyrone, they can’t deny the importance of family 

 

I det inledande stycket får läsaren veta att ett förhållande mellan en indisk flicka och en 

svart kille är något som bryter mot vissa kulturella barriärer. Via berättaren ger Simrans 

släktingar uttryck för bedömning – normalitet då det uttrycks att Simran har ”korsat en 

kulturell gräns”. Simrans föräldrar ger även uttryck för vad som kan tolkas som 

uppskattning - kvalitet eftersom de gör en bedömning av Tyrone som person och 

uttrycker att de inte har ”något emot” honom, samtidigt som de har sina reservationer. 

 

(16) ’What’s up?’ I asked my dad. 

[…] 

‘Oh – nothing much,’ he said, with an edge in his voice [affekt – 

otillfredsställelse]. 

[…] 

‘We saw your uncle Malkit,’ my mum told me. She was leaning against 

the worktop and she looked angry [affekt – otillfredsställelse]. 

[…] 

‘He’s in a really bad mood [affekt – otillfredsställelse],’ she told me. 

‘Your uncle really did a job on him.’ 

‘But he knew they’d be like that,’ I said. 

‘Not that bad. Your uncle went for it – talking ‘bout your grandad, the 

family, the job offer…’ 

 

Simrans föräldrar ger uttryck för affekt – otillfredsställd i första, andra och tredje 

understrykningen som ett resultat av uppskattning – påverkan i negativ bemärkelse 

eftersom pappans bror har skällt ut pappan. Fjärde och femte understrykningen visar 

realiseringar för uppskattning – påverkan. 

 

(17) ‘That’s not all, either. Apparently your grandad is so upset he’s stopped  

eating [uppskattning – påverkan].’ 

 

Läsaren får via Simrans mor veta att hennes farfar har slutat äta för han också är 

upprörd över någonting. Farfadern är alltså illa berörd över den information han har fått 



30 

ta del av, vilket påverkar hans beteende. Denna uttryck för uppskattning – påverkan 

realiseras i ”din farfar är så upprörd att han har slutat äta”. 

 

(18) ‘I don’t care what he said,’ I told her. ‘It’s not true. I’m going to ring him-‘ 

‘You can’t… Until you stop seeing Tyrone we can’t go round or speak to 

them or anything [bedömning – normalitet].’ 

[…] 

That’s what your uncle said [uppskattning – påverkan].’ 

 

I detta citat får Simran veta att hennes släkt inte accepterar hennes val av partner. 

Simrans farbror ger indirekt via hennes mor i den första understrykningen uttryck för 

bedömning – normalitet i den bemärkelsen att hon bryter mot normaliteten. Hennes 

beteende (att hon är tillsammans med Tyrone) kritiseras. Simran riskerar uteslutning ur 

släkten om hon inte återgår till det som anses normalt. Simrans mor gör dessutom 

tydligt att det är farbrodern som håller dessa åsikter då hon säger ”det är vad din farbror 

sade”. Detta uttryck kan tolkas som uppskattning – påverkan eftersom farbrodern 

påverkar Simran. 

 

(19) [Simran om vad pappan tycker om att hon dejtar Tyrone] 

‘But he did!’ I complained. ‘He said it was OK [bedömning – normalitet]. 

He told me so.’ 

‘He hadn’t been threatened with losing a good job offer then [uppskattning 

– påverkan],’ she said without any hint of drama. 

 

Det ges uttryck för bedömning – normalitet från pappan då Simran påstår att pappan har 

sagt att ”det är OK” att hon dejtar Tyrone. Mamman säger att pappan har blivit ”hotad 

med att förlora ett bra jobberbjudande”. Detta kan tolkas som uppskattning – påverkan, 

återigen indirekt från farbrodern eftersom pappans åsikter påverkas av hotet att förlora 

jobberbjudandet. 

 

(20) He [pappan] came and sat by me on my bed, and asked me if I was OK  

[uppskattning – påverkan]. I shook my head [affekt – olycka]. 

‘Not if you’re going to tell me to dump Tyrone,’ I told him. 

He smiled him sad smile again. ‘That’s not what I’m asking,’ he replied. 

[…] 

‘And what’s that?’ 

‘I dunno,’ he admitted. ‘I mean, I really don’t mind that Tyrone is black 

honestly. How could I? It’s just that… [uppskattning – kvalitet]’ 

 

Pappan ger i första understrykningen uttryck för vad som kan tolkas som uppskattning – 

påverkan eftersom han undrar hur Simran mår och hur hon har blivit påverkad av 

situationen. I andra understrykningen ger Simran uttryck affekt – olycka eftersom hon 
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skakar på huvudet som svar till om hon är okej. I tredje understrykningen ger pappan 

uttryck för vad som tolkas som uppskattning – kvalitet eftersom han bedömer Tyrone 

som person. Han säger: ”[…] jag har verkligen inget emot att Tyrone är svart, 

uppriktigt. […] Det är bara det att…” I detta fall bedömer han Tyrones hudfärg i en 

neutral ton men han visar ändå att han har vissa reservationer. 

 

(21) […] ’I just want to know if you think you’re doing the right thing  

[bedömning – rättfärdighet]…’ 

I sat up in my bed, angry. ‘Right by who?’ I asked. 

‘By you,’ he replied, catching me off-guard. 

 

Pappan ger uttryck för vad som kan tolkas som bedömning – rättfärdighet när han 

frågar om Simran gör vad som är rätt. Uttrycket kan tolkas som bedömning – 

rättfärdighet eftersom det är en bedömning av Simrans beteende och en moralisk fråga 

om rätt och fel. Detta är en vändning i vad som hittills har varit fokus, vad andra 

personer tycker och tänker, till vad Simran tycker. 

 

(22) ‘I really like Tyrone [uppskattning – kvalitet],’ I told him, ‘more than  

anyone I’ve ever met, and I  

want to be with him. He’s clever and he’s funny and he always looks after 

me. Every time he smiles I feel all warm and happy…’ 

 

Simran ger i detta citat uttryck för uppskattning – kvalitet eftersom hon bedömer Tyrone 

som person när hon säger ”Jag gillar verkligen Tyrone”.  

 

(23) ’I just don’t want us to go through all this and then you end up with  

another crush on someone else–‘ 

‘It’s not a crush,’ I said through gritted teeth [affekt – otillfredsställelse]. 

‘But do you see what I mean?’ he asked. ‘Is it a longterm thing or some 

teenage bit of fun [bedömning – pålitlighet]?’ 

 

Simran ger uttryck för affekt – otillfredsställelse när hon genom stängda tänder säger till 

sin pappa att ”det är inte en förälskelse”. Detta tolkas som affekt – otillfredsställelse 

eftersom hon är irriterad eller arg när hon säger det. Pappan ger uttryck för bedömning – 

pålitlighet när han frågar ”Är det något långvarigt”. Han ifrågasätter långvarigheten i 

förhållandet, därför tolkas det som bedömning – pålitlighet. 

 

(24) My dad looked away. ’They aren’t going to help me out with that shop  

either [uppskattning – påverkan],’ he said. 

[…] 

‘I couldn’t give a shit about your bloody shop [affekt - otillfredsställelse]!’ 

I screamed, jumping off my bed. 
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Pappan ger uttryck för uppskattning – påverkan eftersom han säger ”de kommer inte att 

hjälpa mig med den där affären”. Detta tolkas som uppskattning – påverkan eftersom 

pappans släkt vägrar att socialisera med familjen om inte Simran slutar träffa Tyrone. 

Familjen blir påverkade i negativ bemärkelse. Pappan ser det praktiska problemet som 

kvarstår, att hans arbetsmöjligheter fortfarande står på spel. Det är däremot inte pappan 

som står för begränsningen av arbetstillfället, det är hans släkt. Simran reagerar med 

affekt – otillfredsställelse när hon skriker ”Jag kunde inte bry mig ett skit om din jävla 

affär!”. Det tolkas som affekt – otillfredsställelse eftersom Simran uttrycker sig ilsket. 

 

(25) […] 

I grabbed my jacket and my phone and turned to him. ‘You’re racist – just 

like your brothers [bedömning – normalitet]. You just can’t accept it, that’s 

all,’ I said, quietly but harshly. 

 

Simran ger uttryck för bedömning – normalitet när hon säger ”Du är rasist – precis om 

dina bröder”. Detta yttrande kan tolkas som bedömning – normalitet eftersom Simran 

bedöms av hennes släkt att bryta normaliteten men Simran delar inte samma 

uppfattningar om normalitet. I Simrans ögon är det hennes pappa och hans bröders 

värderingar som står utanför det normala, att inte vara rasist. 

 

(26) […] 

A couple of black girls from school were in there and they both gave me 

dirty looks [affekt - otillfredsställelse]. I tried to ignore them but the taller 

of the two, Misha, bumped into me as I passed her [affekt - 

otillfredsställelse]. 

 

De två tjejerna ger uttryck för affekt – otillfredsställelse. Dessa uttryck realiseras i ”de 

bägge gav mig ’onda ögat’” och i ”Misha stötte in i mig när jag gick förbi henne”. 

Dessa kan tolkas som affekt – otillfredsställelse eftersom de två tjejerna markerar att de 

tycker illa om Simran. 

 

(27) ’Aint, there enough Paki boys at school [bedömning – normalitet]?’ she  

sneered, right in my face. 

[…] 

‘Why you gotta t’ief the black men too [bedömning – normalitet]?’ she 

continued. ‘The whole school is nearly full up of your kind anyhow 

[bedömning – normalitet]…’ 

‘Ain’t none of your business,’ I told her. 

‘Black men ain’t your business either [bedömning – normalitet], she said, 

grabbing me around the throat. 

[…] 
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‘You best stick to your own kind, you coolie bitch [bedömning – 

normalitet]!’ Misha spat. 

 

Misha ger i samtliga understrykningar uttryck för bedömning – normalitet, I den första 

understrykningen ger Misha uttryck för vad som kan tolkas vara bedömning – 

normalitet eftersom att Misha upplever det som att det är ”nog många” pakistanier på 

skolan. Vidare ger Misha uttryck för Simrans beteende som utanför de normativa 

ramarna. Detta kan ses i andra understrykningen där Misha klagar över att 

Simran ”stjäl” de svarta killarna. Misha uttrycker sig i den fjärde understrykningen att 

svarta killar står utanför Simrans sociala sfär då hon säger att ”svarta män är inte din 

ensak”. Utöver det tycker Misha att Simran borde ”hålla sig till sin egen sort”. 

 

(28) […] 

They let go of me, and as I looked up I saw Paula slap Misha hard on the 

face. 

[…] 

‘What’s it gotta do wit’ you?’ asked Maya. 

‘That’s my sister right there. And her boyfriend is my cousin [bedömning 

– rättfärdighet/normalitet]…’ 

‘She ain’t your sister,’ sneered Misha. 

Paula shook her head. ‘More than you, she is [bedömning – 

rättfärdighet/normalitet],’ she told them. 

 

Paula ger uttryck för vad som kan tolkas vara antingen bedömning – rättfärdighet eller 

normalitet, eftersom hon förklarar Misha och Mayas beteenden som förkastliga. Det är 

oklart på vilka grunder hon bygger sin bedömning – om det rör sig om rättfärdighet i 

den bemärkelsen att det Misha och Maya gör mot Simran är moraliskt och lagligt fel, 

eller om det är normalitet i den bemärkelsen att Paula inte har något emot att 

pakistanska personer är tillsammans med svarta personer. Det är ett ställningstagande 

mot Misha och Maya och på så vis även ett ställningstagande för Simran och Tyrones 

förhållande. 

 

Den huvudsakliga attraktionen (mellan Simran och Tyrone) i denna text är av 

heterosexuell natur. Det är inte en oproblematisk relation eftersom Simran befinner sig i 

en situation där hennes val av partner skapar spänningar inom familjen på grund av vissa 

kulturella företeelser. Inom den sociala sfär Simran lever i finns en normativ ram som 

innebär att ens partner ska vara av samma etnicitet. Simran bryter mot denna normativa 

princip eftersom Tyrone är svart.  

De dominerande attityder och känslor som framträder i ovanstående analys är uttryck 

för bedömning och då främst de som rör normalitet. De flesta bedömningar sker riktade 

mot Simran och de är för det mesta av fördömande natur, detta kan observeras i citat (15-

18) och (27). Det förekommer även en del uttryck för uppskattning – påverkan i den 
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bemärkelsen att personer i Simrans omgivning blir indirekt påverkade av hennes val som 

ett resultat av de normativa ramarna som finns i den sociala sfären hon ingår i, detta kan 

ses i citat (16), (17) och (24). 

6.3.3 Bok B – ”I was all over him” 

Den tredje texten som analyseras har i Bok B titeln I was all over him. Det är ett utdrag 

från On the Occasion of my Ruination i ”The Brutal Language of Love: Stories” skriven 

av Alicia Erian (2001). Den handlar om en ung kvinna, Gilda, som är ”desperat” att ha 

samlag för första gången. Hon fattar tycke för en kille som hon just har träffat, Jonathan, 

och de stämmer tid för en träff. 

Berättelsen innehåller flera karaktärer som ibland gör uttryck för känslor i samma 

mening. För att förtydliga vems känslor eller attityder som kommenteras används två 

olika understrykningar i texten. De uttryck som Gilda som även är berättarrösten, förutom 

i citat (29), står för markeras och kommenteras med enkel understruken text. De uttryck 

som Jonathan står för markeras och kommenteras med prickad understruken text. 

 

(29) 19-year-old Gilda is near to desperate to lose her virginity [affekt –  

otillfredsställelse]. And when she notices how the hunky pizza boy takes 

off his gloves when serving her, she takes this as a sign of intimacy. So they 

exchange phone numbers and agree that Jonathan will pick Gilda up at 

seven-thirty the following night.  

 

Gilda beskrivs som “nästan desperat” att ha samlag för första gången. Det ges ett uttryck 

för vad som kan argumenteras vara affekt – otillfredsställelse eftersom hon är ”desperat”: 

ett tillstånd som ofta är förknippat med negativa omständigheter.  

 

(30) When Jonathan arrived at my house, I was waiting on the front steps in a  

black tubular skirt and an army surplus V-neck–the lowest-cut T-shirt I 

owned. Underneath I wore a bra from Angelina’s [uppskattning – kvalitet]  

[…]  

As much as I had bucked against this purchase, I couldn’t keep from 

looking down and admiring its astounding effect [uppskattning – kvalitet]. 

My hair, a nondescript brown was apparently the envy of many of 

Angelina’s customers due to its curl [uppskattning – påverkan]. 

 

I första och andra understrykningen uttrycks uppskattning – kvalitet av Gilda själv med 

syftning på uppskattning av skönhet eller utseende. Fokuset ligger på hennes kläder som 

på något sätt framhäver kroppsliga egenskaper. I tredje understrykningen kan det 

argumenteras för att det uttrycks uppskattning – påverkan eftersom ”Mitt hår […] var 

tydligen föremål för avundsjuka hos många av Angelinas kunder” uttrycker att andra 

personer blir berörda av Gildas hår. 
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(31) Also, my mother was out having dinner with Roscoe, and I worried that  

without her as chaperone, I’d begin the date backwards and lose my 

virginity in the first five minutes [affekt – osäkerhet/säkerhet]. 

Technically, I felt there was nothing wrong with this. But […] I wanted to 

pretend for at least a little while that I didn’t know how the evening was 

going to turn out [affekt - säkerhet]. 

 

I den första understrykningen ges uttryck för affekt – osäkerhet: ”jag var orolig att utan 

henne som förkläde” och säkerhet: ”skulle jag börja dejten baklänges och förlora min 

oskuld inom de första fem minuterna”.  Det uttrycks säkerhet eftersom hon vet vad hon 

vill med kvällen och är medveten om sina egna begär, det vill säga hon är beredd att 

snabbt inleda sexuellt umgänge med Jonathan. Den osäkerhet som uttrycks kommer från 

att Gilda känner att hon inte vill gå för fort fram i attraktionen. Gilda ger uttryck för affekt 

– säkerhet i den andra understrykningen eftersom hon redan påstår sig veta hur dejten ska 

sluta. 

 

(32) […] disappointed in his choice of ensemble: a sporty polo shirt and  

pleated, pressed trousers [uppskattning – kvalitet]. At last I could see the 

high-schooler in him, when it was really the greasy mall worker I wanted. 

 

I detta citat ges det uttryck för vad som tolkas som uppskattning – kvalitet i en besviken 

bemärkelse eftersom Gilda reflekterar över Jonathans val av klädsel. 

 

(33) “So,” I said, raising my voice above Bad Company, “you’re still in high  

school?” 

“Could you stop bringing that up [affekt – otillfredsställelse]?” Jonathan 

asked me. 

“Sorry,” I said. It was just that I didn’t have anything else on him, and I 

really felt like I needed the upper hand [affekt – osäkerhet]. 

 

Jonathan ger uttryck för vad som kan argumenteras för vara affekt – otillfredsställelse 

eftersom han reagerar på Gildas fråga on han är i ”high school” med ”Kan du sluta ta upp 

det?” vilket tolkas som en ovilja att prata om det. Gilda ger uttryck för affekt – osäkerhet 

eftersom det kan argumenteras för med stöd i citatet att hon känner osäkerhet eftersom 

hon inte känner Jonathan så bra och därför är obekväm i situationen. 

 

(34) He laughed. “So what do you want to do tonight? Where do you want to  

go?” 

“We’ll see the new James Bond movie.” Suddenly I had all the confidence 

of a drunk, except I was sober [affect – säkerhet]. 
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I detta citat vänder Gildas självförtroende och hon ger uttryck för affekt – säkerhet. Hon 

tänker ”Plötsligt hade jag självförtroendet som en fyllerist, förutom att jag var nykter”. 

 

(35) He nodded. Then without looking at me he said, “You look really nice  

tonight. Even sexier than at work.” 

“Thanks,” I said. “To be honest, I actually prefer your work clothes on you.” 

 

Jonathan ger uttryck för uppskattning – kvalitet med bemärkelse på Gildas utseende. Det 

är en positiv bemärkelse då det mottas väl av Gilda. Hon svarar med uppskattning – 

kvalitet med besviken bemärkelse på Jonathans val av kläder. 

 

(36) “Let’s go back to your house so you can change [affekt – säkerhet],” I  

suggested, suddenly  

thrilled at the prospect of this. 

“You’re kidding or you’re serious?” he asked me. 

“Serious [affekt – säkerhet],” I said. 

 

Gilda ger uttryck för affekt – säkerhet: ”Vi åker till ditt hus så du kan byta [kläder]”. När 

Jonathan frågar om hon menar allvar så svarar hon att hon är seriös. Detta tolkas som 

affekt – säkerhet eftersom Gilda lägger fram förslaget på ett rakt sätt. Samtidigt kan det 

argumenteras att detta är ännu ett uttryck för uppskattning – kvalitet eftersom Gilda 

fortfarande är besviken över Jonathans val av kläder och vill att han ska byta. 

 

(37) “I’ll wait here,” I said, when he pulled up in front of his place. Again I  

feared losing control of myself [affekt – osäkerhet] while alone with him 

in a space larger than the front seat of his car. 

“Come in and watch me change [affekt – säkerhet],” he said, cutting the 

engine and lowering his voice. 

“Nah,” I said. 

 

Gilda ger uttryck för affekt – osäkerhet: ”jag var rädd att tappa kontrollen över mig själv”, 

eftersom hon inte vill gå för fort fram. Jonathan ger uttryck för affekt – säkerhet: ”kom in 

och kolla på när jag byter”. Detta tolkas som säkerhet eftersom han lägger fram ett förslag 

som kan anses vara av intim karaktär. 

 

(38) While he was gone I decided I loved him [affekt - lycka]. I envisioned the  

two of us on my attached back porch at college, where I might even think 

about putting my bed. Me with a boyfriend from home!  

 

Gilda ger uttryck för affekt – lycka: ”[…] bestämde jag mig för att jag älskade honom”. 

Detta tolkas som affekt – lycka eftersom känslor rörande kärlek är ofta förknippade med 

glädje.  
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(39) He would come and my roommates would tease me about robbing the  

cradle, though secretly they would covet him. Jonathan would give them 

the once-over, but because they would all have straight hair and bras that 

could not perform miracles [uppskattning – kvalitet] he would never 

succumb. 

 

Gilda drömmer om hennes kommande tid på college. Hon ger uttryck för uppskattning –

kvalitet i den bemärkelsen att hon kommenterar utseende: ”rakt hår och bh:ar som inte 

kunde utföra mirakel”. Fokus läggs här på kvinnornas utseende som den avgörande 

faktorn för attraktion. 

 

(40) At the sight of the first attractive woman with whom Bond surely would  

make love, I leaned over and kissed Jonathan full on the mouth [affekt - 

säkerhet]. 

 

Gilda demonstrerar affekt – säkerhet: ”[…] och kysste Jonathan mitt på munnen”. Detta 

tolkas som affekt – säkerhet eftersom det kan argumenteras för att vara modigt att kyssa 

någon för första gången. 

 

(41) We kissed again. I touched his thighs through his khakis, and imagined the  

intramural sports he must have played to get the muscles feeling that way 

[uppskattning – kvalitet]. 

Gilda ger uttryck för uppskattning – kvalitet: ”[…] för att få musklerna att kännas på det 

sättet”. Detta tolkas som uppskattning – kvalitet eftersom hon kommenterar Jonathans 

kropp. 

 

(42) We finished our drinks and took off all our clothes, leaving them in a heap  

in the middle of the living room. Jonathan looked me up and down and since 

I was drunk I said, “I can’t help it if I’m beautiful [affekt – säkerhet].” 

 

Slutligen ger Gilda ett uttryck för affekt – säkerhet: ”Jag kan inte hjälpa att jag är vacker”. 

Det tolkas som affekt – säkerhet eftersom hon uttrycker ett självförtroende över sitt eget 

utseende. Det kan även tolkas som ett uttryck för uppskattning – kvalitet med positiv 

bemärkelse eftersom hon kommenterar hennes eget utseende. 

 

Den huvudsakliga attraktionen (mellan Gilda och Jonathan) i denna text är av 

heterosexuell natur. Attraktionen målas upp som relativt oproblematisk då 

huvudpersonens största bekymmer är vilka kläder Jonathan har på sig. Det skulle kunna 

argumenteras att texten är en något ”traditionell” kärleksberättelse eftersom den består av 

en kvinna och en man som träffas och blir intresserade av varandra. 
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De attityder som framträder i analysen kan argumenteras vara att det är viktigt med 

utseende men även att självförtroende är en drivande kraft. Attraktionerna i denna text 

uttrycks till stor del enligt vad ramverket beskriver som uppskattning – kvalitet med 

bemärkelse på utseende då många uttryck i texten förhåller sig till kommentarer av 

utseende eller kroppsliga egenskaper. Detta kan ses i citaten (30), (32), (25), (39), (41) 

och (43). Med grund i denna tolkning kan det argumenteras att attraktionen i texten är av 

ytlig karaktär. Detta har stöd i texten i då mycket fokus läggs på utseende, samt för att 

huvudpersonen Gilda själv är medveten om hennes ”desperation” och att hon snarare 

hellre än senare vill bli av med sin oskuld. Däremot omformas denna uppfattning om 

ytlighet något i citat (38) där Gilda uttrycker att hon älskar Jonathan men även denna 

känsla är snabbt formad av Gilda. Ytterligare en sak som präglar texten är kontroll. Detta 

uttrycks inom ramverket som affekt – säkerhet. Gilda kontrollerar situationen och 

dejtkvällens förlopp. Med språk och handling ser hon till att kvällen tar det 

händelseförlopp som hon vill och är bekväm med, detta kan ses i citaten (31), (34), (36), 

(40), (42) och (43). 
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7 Diskussion och didaktiska implikationer 

I följande kapitel diskuteras resultaten av undersökningen i relation till den valda 

teoretiska grunden och tidigare forskning. Syftet med forskningen har dels varit att 

undersöka representationen av olika attraktionsformer och sexuella läggningar i utvalda 

läroböcker, dels att undersöka vilka attityder som kan förekomma i relation till dem. 

Resultatet visar dels att heterosexuella attraktioner är vanligast förekommande i bägge 

undersökta läroböcker, dels att de attityder som förekommer i anslutning till de 

analyserade heterosexuella attraktionerna inte är homogena. 

7.1 Diskussion av kvantitativa innehållsanalysen 

Heterosexuella attraktioner framträder som de vanligast förekommande i de utvalda 

läroböckerna. Med drygt två tredjedelar av alla uttryck för attraktioner tar heterosexualitet 

upp en majoritet av det diskursiva utrymmet vad gäller sexuell läggning och attraktioner. 

Statens folkhälsoinstitut genomförde på uppdrag av ett regeringsbeslut 2003 två 

enkätundersökningar, den nationella folkhälsoenkäten och en Internetbaserad webbenkät, 

för att analysera hälsosituationen för HBT-personer. Enligt nationella folkhälsoenkäten 

var det 648 personer (2,22 %) av 29 190 godkända svar som inte definierade sig själva 

som enbart heterosexuella (Statens folkhälsoinstitut 2006:08). Heterosexualitet kan 

därför sägas vara en vanligt förekommande sexuell läggning i Sverige. Denna norm 

re_produceras i läroböckerna i och med de heterosexuella attraktionernas överlägsna 

frekvens. 

Spridningen av attraktioner över de olika kategorierna är förhållandevis lika för Bok 

A och Bok B men det förekommer variationer. Heterosexuella attraktioner utgör ungefär 

två tredjedelar av alla attraktioner i båda läroböcker. Homosexuella attraktioner utgör ca 

4 % respektive 10 % i Bok A och Bok B. De oidentifierbara attraktionerna utgör ca 27 % 

respektive 19 % i Bok A och Bok B. BTQ+-attraktioner förekommer endast i Bok B och 

utgör ca 4 % av alla attraktioner. Tittar man däremot på de utvalda kapitlen och ställer de 

i proportion till hela läroböckerna förekommer i Bok A 30,30 % av alla heterosexuella 

attraktioner inom det utvalda kapitlet ”In the Name of Love”. Av totalt 256 undersökta 

sidor, från lärobokens första kapitel på sida sju fram till den sista analyserade sidan 263 

inryms det undersökta kapitlet på sidorna 44–80, vilket ger 36 sidor. Detta betyder att ca 

14 % av lärobokens undersökta innehåll står för nästan en tredjedel av alla heterosexuella 

attraktioner och ca 40 % av lärobokens totala antal uttryck för attraktioner. Det är rimligt 

att det förekommer en större andel attraktioner inom ”kärlekskapitlet”, däremot kan man 

ifrågasätta koncentrationen av heterosexuella attraktioner inom detta kapitel.  

Den näst största kategorin i båda läroböckerna är de oidentifierbara attraktionerna, med 

ca 27 % i Bok A, 19 % i Bok B, och en total på ca 22 % av samtliga attraktioner. Dessa 

siffror kan delvis förklaras med valet av den använda metoden för identifiering av 

attraktioner (se 5.1.1). Då kategoriseringen av attraktionerna grundar sig i egennamn och 

pronomen krävs det två individer som går att kategorisera in i man eller kvinna. En 

mening som ”Jenny went to the movies with her partner” skulle alltså kategoriseras som 
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oidentifierbar då endast en individ inom attraktionen kan identifieras och kategoriseras. 

För lärobokens syften krävs det inte alltid att båda individer blir namngivna eller tilldelad 

ett pronomen, därför förekommer det en del attraktioner där endast en av parterna är 

identifierad. 

Med det sagt så står det ändå klart att uttryck för attraktioner andra än de av 

heterosexuell natur är starkt marginaliserade i båda läroböcker. I Bok A förekommer 

samtliga homosexuella uttryck för attraktion i en och samma mening i ett övningskapitel 

(Gustavsson & Wivast 2017:52). Övningen är en så kallad ”fill in the gap” där eleven ska 

fylla i det tomma utrymmet i meningen med ett passade pronomen. De pronomen som 

finns att välja mellan är who, that, which eller whose. Det tomma utrymmet markeras med 

att sätta parenteser kring det valda pronomenet. Meningen lyder: ”My brother, (whose) 

boyfriend works abroad, lives in Canterbury”. Det är alltså i denna mening som samtliga 

uttryck för homosexuell attraktion förekommer i hela läroboken.  

Dessa två individer (brodern och hans pojkvän) är anonyma i den meningen att de är 

inga välutvecklade karaktärer som förekommer i en längre text som en del i lärobokens 

huvudsakliga innehåll. Utöver individernas anonymisering blir de dessutom omnämnda, 

snarare än att de själva får uttrycka sig. Ur ett språkligt indexeringsperspektiv (hur talare 

och lyssnare positioneras i förhållande till varandra i ett diskursivt ”rum”) kan det sägas 

att en av dessa attraktioner blir indirekt indexerade (SAG 3:14 §98). Med detta menas att 

en av dessa två individer som blir refererade till befinner sig längst bort från talaren (vid 

det diskursiva rummets kanter) och dessutom inte refererad till direkt. Det är endast i 

förhållande till talarens bror (”My brother”) som pojkvännen kan bli refererad till.  

I Lind Palickis (2010:86) avhandling använder hon sig av en modell för att illustrera 

hur vad hon kallar normalföreställningar (om hur personer är, kvinnor, män, gamla, unga, 

et cetera) blir diskursivt positionerade i förhållande till den omgivande aktuella diskursen. 

Modellen består av tre nivåer. Den innersta nivån representerar det som betraktas som 

”normalt” i en given diskurs. Det normala markeras språkligt av att det inte tas upp som 

något som bryter mot något mönster, det bara finns och tas för givet. På den andra nivån 

finns det som Palicki (2010:86) benämner som den normaliserade avvikelsen, det som 

bryter mot något normativt mönster. Detta behandlas som något särskilt och nämns därför 

också. Palicki förklarar konceptet med följande, författarens [tillägg]:  

Den [avvikelsen] kan ibland sättas i relation till definithet på så sätt att det avvikande ofta beskrivs 

genom indefinita nominalfraser, medan en introduktion av en referent eller en egenskap genom 

definita nominalfraser påbjuder att den är mer bekant vilket ofta hör samman med att företeelsen 

kommer närmare föreställningarna om det normala, alltså de normala normalföreställningarna (Lind 

Palicki, 2010:85). 

Alltså, att sätta den normaliserade avvikelsen i relation till något känt tar avvikelsen 

närmre det ”normala”. I detta fall är meningen ”My brother, whose boyfriend works 

abroad, lives in Canterbury”, där den normaliserade avvikelsen är “whose boyfriend 

works abroad”. Avvikelsen sätts i relation till ”My brother […] lives in Canterbury”, ett 

uttalande som helt existerar i den innersta nivån i modellen. Det kan därför argumenteras 

att homosexuella attraktioner ses som något avvikande inom lärobokens diskurs. 
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Vad gäller BTQ+-förekomster finns ingen text där en identifierbar individ identifierar 

sig som BTQ+. Det rör sig i stället endast om omnämningar av BTQ+-individer (likt fallet 

I Bok A med de två förekomsterna av homosexuella attraktioner), till exempel: ”Instead, 

the new civil rights movement combines localised power structures with an inclusive 

ethos that consciously incorporates women, lesbian, gay, bisexual, transgender and queer 

activists” (Lundfall & Nyström 2017:236). Det är alltså ingen individ som själv får 

möjlighet att uttrycka sig, det talas i stället om en gruppering människor i ett annat 

språkligt rum.  

Med ovanstående exemplifieringar kan det kan det argumenteras att homo- och BTQ+-

individer dels blir marginaliserade då de förekommer i låg utsträckning (eller inte alls) i 

de utvalda läroböckerna, dels för att de ofta förekommer i tredje person. Det vill säga, att 

det talas om dem i stället för att de förekommer som egna individer som själv berättar om 

sina tankar, erfarenheter och förutsättningar.  

En aspekt som tål att påpekas är att läroböckerna inte endast reflekterar ett svenskt 

samhälle och svenska värderingar. Då böckerna är för engelska 5 är det rimligt att 

inkludera så få svenska texter som möjligt och lägga fokus på autentiska engelska texter. 

Detta medför en återspegling av en bred variation av olika engelska (och andra kulturers) 

värderingar, vilket kan vara en del i förklaringen varför spridningen över kategorierna ser 

ut som de gör. Dock ska det även hållas i åtanke att de värderingar som speglas i texterna 

i läroböckerna är författarna till texternas värderingar och inte nödvändigtvis applicerbara 

på hela det samhälle och den kultur som författaren identifierar sig med. 

7.2 Diskussion av evalueringsanalysen 

Tre utvalda texter från två läroböcker har analyserats och en sammanfattande diskussion 

som grundar sig i feministisk kritisk diskursanalys följer nedan. I alla tre texter är den 

huvudsakliga attraktionen mellan huvudkaraktärerna av en heterosexuell natur. 

Anledningen till att alla tre analyserade texter handlar om heterosexuella attraktioner är 

för att det inte förekommer någon längre text där huvudkaraktärerna ingår i en icke-

heterosexuell attraktion. Därför har analysen fått en annan inriktning än vad som initialt 

var tanken. Under arbetets gång var planen att analysera och jämföra olika 

attraktionsformer och undersöka vilka skillnader i attityd som fanns i relation till de olika 

attraktionsformerna. Detta visade sig vara icke genomförbart med de läroböcker jag hade 

valt eftersom det helt enkelt inte finns någon längre text i någon av läroböckerna som 

handlade om icke heterosexuella attraktioner. Det är dock ett förslag till vidare forskning 

men en rekommendation är då att skumma läroböckerna i förväg för att se till att det finns 

olika attraktionsformer representerade. 

Däremot, avsaknad av längre texter med andra attraktionsformer än heterosexuella kan 

i sig anses vara ett resultat. Kritisk diskursanalys intresserar sig främst för relationen 

mellan språk och makt (Fairclough 2010). Eftersom makt ofta innebär ett framhävande 

av något innefattar makt även marginalisering av olika grupperingar, röster och 

perspektiv. Denna marginalisering kan beskrivas som en avsaknad eller tystnad i 
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diskursen. Det är inte direkt tydligt hur tystnad ska hanteras ur ett kritiskt 

diskursanalytiskt perspektiv eftersom tystnad ofta kan vara dualistisk i en given kontext. 

Till exempel kan tystnad vara jakande eller nekande, tystnad kan indikera harmoni eller 

konflikt och så vidare (Schröter 2018:41-42). Det som kan sägas om de undersökta 

läroböckerna är att det finns en tydlig avsaknad, en högljudd tystnad, av icke-

heterosexuella attraktionsformer. Eftersom detta arbete ämnade analysera innehållet i 

böckerna finns dessvärre inte utrymme att undersöka det som inte finns i böckerna.  

I den första texten från Bok A, Doing It, förekommer en (kärleks)relation mellan en 

ung kille, Dino, och en ung tjej, Jackie. Dinos attraktion mot Jackie präglas av uttryck för 

affekt – tillfredsställelse/lycka när han får som han vill, när han får vara intim med Jackie. 

När han inte får som han vill blir han arg och ger uttryck för affekt – 

otillfredsställelse/olycka. Det kan argumenteras för att detta är problematiskt eftersom 

samtycke är bland det viktigaste som finns i intima situationer och ilska som en reaktion 

mot ett nekande av intimitet är inte ett sunt beteende. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv 

är det även problematiskt eftersom texten i sig är en re_producering av en icke-önskvärd 

attityd mot dels kvinnor (eller vilken individ som helst), dels samtycke eftersom Dino 

försöker rättfärdiga hans beteende med att han vill vara intim med Jackie väldigt mycket, 

därför borde hon också vilja det.  

I den andra texten från Bok A, Love and Prejudice, förekommer en (kärleks)relation 

mellan en ung kvinna, Simran, och en ung man, Tyrone. Deras relation präglas av andra 

karaktärers uttryck för dels bedömning – normalitet eftersom Simrans släktingar 

fördömer hennes förhållande med Tyrone, dels uppskattning – påverkan eftersom hennes 

nära familj upplever negativa följder av förhållandet. Texten problematiserar vissa 

normativa ramar i relation till ett heterosexuellt (kärleks)förhållande. Själva attraktionen 

mellan Simran och Tyrone kan inte kommenteras i någon större utsträckning eftersom 

Tyrone omnämns bara i texten och omständigheterna inom (kärleks)förhållandet sett från 

Simran och Tyrones perspektiv är oklara bortsett från Simran som i citat (22) säger om 

Tyrone:  

‘I really like Tyrone,’ I told him, ‘more than anyone I’ve ever met, and I want to be with him. He’s 

clever and he’s funny and he always looks after me. Every time he smiles I feel all warm and 

happy… 

Med den informationen kan argumenteras för att åtminstone Simran ser på 

(kärleks)relationen som sund och positiv. 

I den tredje texten, från Bok B, I was all over him, förekommer en (kärleks)relation 

mellan en ung kvinna, Gilda, och en ung man, Jonathan. Attraktionen mellan dem präglas 

av uttryck för uppskattning – kvalitet med bemärkelse på kommentarer på utseende och 

kläder, men även affekt – säkerhet eftersom både Gilda och Jonathan ger uttryck för vad 

som tolkas vara säkerhet och självförtroende i situationen. Däremot kan texten 

argumenteras vara problematisk eftersom attraktion i texten tycks vara nästan helt baserad 

på utseende. Gilda verkar tro att Jonathans val av partner sker nästan uteslutande på 

utseendemässiga grunder. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv kan det argumenteras för 
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att denna attityd mot utseende och partnerskap bidrar till att stärka dels föreställningen av 

män som ytliga, dels ett fokus på utseende som den avgörande faktorn för attraktion. 

De heterosexuella attraktioner som analyserats är inte oproblematiska, dels för det som 

redan är nämnt: att attraktionerna i läroböckerna till stor del är heterosexuella och 

dominerar det diskursiva utrymmet, dels för att omständigheterna i relation till 

attraktionerna ibland är problematiska. 

7.3 Avslutande diskussion och didaktiska implikationer.  

Undersökningen visar att uttryck för heterosexuella attraktioner förekommer i mycket 

större utsträckning än andra former av attraktion men även att attityder i förhållande till 

vissa heterosexuella attraktioner inte är oproblematiska. 

Selander (2003:184) menar att läroböcker ofta uppfattas som grundläggande och 

objektiva och skapar grund för en social och kulturell gemenskap. Utöver det har 

skolverket ett krav på jämställdhet som ska prägla all undervisning, detta innefattar även 

det material som används i undervisningen (Skolverket 2011). Därför är det viktigt att 

som lärare vara medveten om hur maktstrukturer re_produceras som en del av 

språkanvändning för att kunna motarbeta diskriminering. Det man som lärare kan göra i 

sin undervisning är att granska läroböcker före man använder dem och titta på vad som 

sägs om olika individer och vad som inte sägs. Jämställdhetsperspektivet är även något 

att hålla i åtanke när man skapar eget material till undervisningen. Det man kan tänka på 

är att inte endast skapa exempel med karaktärer som förhåller sig till normerna. 

Denna undersökning har endast analyserat attityder i förhållande till heterosexuella 

(kärleks)relationer. Förslag till vidare forskning kan vara att analysera uttryckta attityder 

mot olika former av attraktioner och jämföra skillnader. Ytterligare ett intressant område 

för forskning är det som inte sägs i läroböckerna. Vilka perspektiv, grupper, röster och så 

vidare finns inte med i läroböckerna? Går det att ta reda på varför? 

Forskning på läroböcker är ett område som är viktigt för skolans fortsatta utveckling. 

Skolans jämställdhetsarbete är en omfattande och pågående process som måste arbetas 

med från olika infallsvinklar. Läroboksgranskning är en av dessa vinklar eftersom elever 

på vissa håll har nästan daglig kontakt med läroböcker. Därför är den fortsatta 

granskningen av läroböcker viktig för jämställdhet. 
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