
 

Läroboken som grund för 
normskapande föreställningar? 
 

En studie i hur kön och heteronormativitet gestaltas och 

kommer till uttryck i två läroböcker för sfi. 

 

Katarina Nilsson  
 

 

 

Student 

Ht 2013 

Examensarbete, 15 hp 

Institutionen för språkstudier 

  



 
 

2 
 

Sammanfattning 

 

Denna studie belyser hur kön samt hur heteronormativitet kommer till uttryck i två läroböcker, 

Samspråk 1 och Samspråk 2. Båda böckerna är avsedda för att användas i undervisning på sfi. Syftet 

med studien är att undersöka hur kvinnor och män gestaltas i de ovan nämnda läroböckerna, samt 

att analysera förekomsten av heteronormativitet och hur den i så fall kommer till uttryck. 

Undersökningen genomfördes genom närläsning av de valda texterna i böckerna, vilka sedan var i 

fokus för analysen. Förutom i två av de texter som analyserades kontrasterades kvinnor och män mot 

varandra, genom att de i olika beskrivningar eller påståenden fick stå som varandras motsatser. 

Kvinnor och män tillskrevs också mer eller mindre explicit karaktärsdrag som kunde kopplas till deras 

kön. Resultatet visade även att det i samtliga texter som redovisas i studien fanns en heteronorm 

som genomsyrade värderingar, ställningstaganden samt faktapåståenden. Denna heteronorm kom 

bland annat till uttryck genom bilden av kärnfamiljen som det önskvärda levnadssättet. 

Heteronormativiteten uttrycktes även genom att olika typer av levnadssätt kontrasterades mot den 

normerande, heterosexuella livsstilen.  

Nyckelord: Läroböcker, Kön, Heteronormativitet, Normer 
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1.INLEDNING 

Under min verksamhetsförlagda utbildning på sfi inträffade en händelse som jag i efterhand 

har funderat en del kring. Eleverna fick vid ett lektionstillfälle uppgiften att samtala om 

traditioner och högtider och utgångspunkten för diskussionen skulle vara den egna familjen. 

En av eleverna var relativt ny i klassen och han hade tidigare berättat för sina lärare att han 

levde i en homosexuell relation. När klassen hade en uppgift med de egna familjerna som 

utgångspunkt, ombads den nye eleven att inte berätta för sina klasskamrater att han levde 

tillsammans med en man. Lärarnas motivering till detta var att de var oroliga för hur somliga 

klasskamrater skulle komma att reagera och de befarade till och med att den nye eleven skulle 

kunna råka illa ut. Lärarnas avsikt var god och styrd av välvilja. De ville skydda och värna om 

den nye elevens rätt till att leva som han ville. Det jag dock funderat kring är vad som blev 

resultatet av lärarnas beslut.  

Att i undervisningen samtala och lyfta fram människors olika rätt och möjlighet att leva det 

liv de själva vill och med vem de vill, är en ganska svår uppgift. De föreställningar och 

erfarenheter som elever bär med sig präglar dem också i mötet med nya normer och 

värderingar. Läromedel av olika slag kan nog vara till hjälp. Det går ibland att finna texter och 

uppgifter som belyser människors olika sätt att leva. Att använda läroboken som utgångspunkt 

i undervisningen kan nog vara både ett bra stöd och ett riktmärke. Dels kan läroboken ge en 

indikation på vilka kunskaper som kan antas vara av värde och som ligger i linje med 

läroplansmål och kursmål. Dels kan förhoppningsvis läroboken också konstruera uppgifter 

som på ett nyanserat sätt belyser olika typer av företeelser.  

Läroboken är emellertid också en del i en samhällskontext, som inte är fri från politiska 

ideologiers agendor och aktuella normer. Att läroboken i sig är ett ytterst användbart 

hjälpmedel i undervisningen tvivlar jag inte alls på, det jag däremot funderar över är den 

starka ställning den har och de risker som därmed också uppstår när den ses som normerande. 

De normer som kan genomsyra en lärobok riskerar enligt min mening inte bara att förtydliga 

det som av många anses självklara företeelser, utan riskerar även att reproducera redan 

inarbetade och vedertagna föreställningar om samhället och de människor som lever och 

verkar i det.  

Niklas Ammert (2011:97) diskuterar exempelvis vad som sker när människor och deras 

livssituationer återges i lärobokstexter. Han menar att det sätt på vilka människor skildras i 

exempelvis pedagogiska texter hör samman med det omgivande och rådande samhället i 

övrigt. Lärandet i skolan måste alltid ta hänsyn till faktorer som handlar om elevernas 

bakgrund. Den interaktion som sker mellan eleven och -läraren och den kontext de 

tillsammans befinner sig i sätter igång vissa processer om rådande konsensus, som i sin tur för 

olika elever antingen blir normerande och inkluderande eller exkluderande och 

stigmatiserande.  
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I Läroplanen för vuxenutbildningen(http://www.skolverket.se/om-skolverket/ )som gäller från 

och med 2012 står det bland annat:  

 
 

Vuxenutbildningen ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse. Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som 

har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

Funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. 

Vidare står det att: 

 Vuxenutbildningen ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika 

rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan 

fördomar om vad som kan uppfattas som kvinnligt och manligt 

Läroplanen säger alltså att ingen elev ska bli diskriminerad på grund av sin person och 

identitet. Arbetet och interaktionen i klassrummet ska enligt min tolkning präglas av tolerans 

och respekt mellan elever och lärare men också eleverna emellan. Hur detta ska genomföras 

rent praktiskt uppfattar jag att läroplanen inte ger besked om, utan det är upp till varje enskild 

lärare (och/ skola) att komma fram till.  

Forskningen om texter som används i pedagogiskt syfte inom sfi är relativt begränsad. Jörgen 

Mattlar (2008) gör i sin avhandling Skolbokspropaganda, en ideologianalys. Anette Westöös 

(2007) specialarbete är en undersökning av familjeideologiska diskurser i sfi- läromedel. 

Westöö har utöver analysen av läromedlen gjort intervjuer med författarna till de aktuella 

läromedlen. 

Med tanke på att antalet studier av läromedel inom sfi är begränsat, hoppas jag med denna 

studie kunna visa på ett av flera sätt att ta sig an läroböcker i syfte att analysera kön och 

normer. Jag har valt att begränsa studien till att endast omfatta två läroböcker avsedda för 

elever som läser på sfi. Skälet är att det inte finns så många studier av läromedel för sfi i 

allmänhet, och att det finns än färre studier som behandlar kön i synnerhet. De elever som 

läser på sfi är vuxna människor med olika bakgrund och förkunskaper. Gemensamt för 

samtliga av dessa elever är dock att de befinner sig i ett nytt land. Skolan är en institution som 

kan tänkas bli viktig för dessa elever i mötet med allt det nya. Förutom fokus på att lära sig 

det nya språket, handlar undervisningen till stor del om att eleverna ska tillägna sig kunskaper 

om samhället och hur det fungerar. Läroböckerna har fortfarande en central ställning i de 

flesta undervisningssammanhang, därför tror jag att många av de normer och värderingar som 

förmedlas via läroböckerna blir en viktig utgångspunkt för dessa elever, när de ska skapa sig 

en bild av det samhälle de nu lever i. Om dessa normer och värderingar inte problematiseras 

av läraren, tror jag att den bild som målas upp riskerar att bli ensidig och i vissa fall 

exkluderande.  

  

http://www.skolverket.se/om-skolverket/
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur några utvalda delar ur läroböckerna 

Samspråk 1 – om livet i Sverige och Samspråk 2 – om livet i Sverige, gestaltar kön, om det 

finns någon heteronorm samt hur denna heteronorm i så fall tar sig i uttryck. De läroböcker 

som står i fokus är avsedda för elever som läser på sfi. Jag kommer hädanefter för enkelhetens 

skull benämna böckerna som Samspråk 1 och Samspråk 2. 

Frågeställningar är: 

 Hur gestaltas kvinnor och män i Samspråk 1 och Samspråk 2? 

 Finns det en heteronorm i Samspråk 1 och i Samspråk 2 och hur ser den i så 

fall ut? 
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2.TEORIBAKGRUND 

Här följer först beskrivningar av några återkommande begrepp i studien. Jag kommer även att 

ägna ett avsnitt åt att belysa lärobokens roll och funktion i skolan. I anslutning till 

genomgången av läroböcker har jag också i ett avsnitt valt att ta upp vad en del tidigare 

forskning visat kring genus i läroböcker. Under rubriken teoretisk utgångspunkt beskriver jag 

den teori jag valt att utgå från. 

2.1 Viktiga begrepp för studien 

Kön/ genus 

Begreppen kön och genus är under ständig diskussion och tolkning av de forskare som 

använder dem. Till en början gjorde en del forskare skillnad på kön som biologiska skillnader 

och genus som samhälleliga och kulturella uttryck för vad som definieras som manligt och 

kvinnligt. Det var på det viset man använde begreppen för att se hur kategoriseringar av det 

slaget kunde återfinnas i flera olika samhällsinstitutioner(Ammert, 2011: 162). Att se på könet 

i den mening att dess inneboende egenskaper främst beror på de biologiska skillnader, innebär 

att man har en så kallad essentialistisk syn på könets natur, vilket idag inte är ett särskilt 

vanligt synsätt. Att se på skillnaden mellan könen med uppfattningen om att skillnaderna är 

socialt och historiskt skapade, innebär att man har en konstruktivistisk syn på könets natur 

(Gemzöe, 2010: 49). Judith Butler var en av de första som presenterade tankarna kring 

queerteorin och hennes teoribildning härstammar från den poststrukturalistiska feminismen. 

Butler menar att det finns en fara med att dela upp kön och genus i termer av biologi och 

kultur, då det finns en risk att en sådan uppdelning återskapar föreställningen om att det finns 

en naturlig och ursprunglig kvinnlighet och manlighet. Det som många upplever som 

beständigt och stabilt, det fysiska könet, är enligt Butler skapat genom sociala sammanhang 

och processer. Kön är enligt detta tankesätt en effekt av våra kulturella föreställningar om vad 

biologiskt kön är (Ambjörnsson, 2006:110). Begreppet kön har i nordiska sammanhang haft 

en vidare innebörd än engelskans sex. Den nordiska definitionen av kön ligger närmare i 

innebörden av engelskans gender och bör därför förstås som sociala, kulturella och 

symboliska konstruktioner (Ammert, 2011: 162). 

Jag kommer i denna studie att använda begreppet kön, med hänvisning till den nordiska 

definitionen av begreppet. Eftersom min studie bland annat handlar om att undersöka hur män 

och kvinnor framställs, blir definitionen av kön som en kulturell företeelse också rimlig att 

använda.  

Norm 

Det finns en rad olika föreställningar om vad som av samhället och omgivningen anses vara 

normalt och icke-normalt. Idéer om människors livsstil, klädval, beteende och så vidare 

förvandlas ofta till rena förväntningar om vad som är normalt och inte. Fenomenet kan kort 

beskrivas som normer. De människor som genom sina livsval lever upp till omgivningens 

förväntningar blir också ofta bekräftade medan de som bryter normer kan bli utsatta för olika 

typ av bestraffningar, som bland annat osynliggörande och stereotypiserade (Bromseth & 

Darj, 2010:137). Beverly Skeggs är en feministisk sociolog som beskriver hur vi människor 

identifierar eller disidentifierar oss med de normer som är gällande i ett samhälle. Skeggs 
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använder begreppet positioner, då hon menar att en identifikation påbörjas när människor 

uppträder enligt det förväntade. Det vill säga när vi beter oss i enlighet med exempelvis den 

klassbakgrund och den genusposition som förväntas av oss. I de fall människor väljer att på 

något sätt bryta mot dessa klassificeringar sker disidentifikation. Människor erbjuds en mängd 

olika positioner och på olika sätt, mer eller mindre medvetet, införlivas dessa positioner. Det 

sätt vi väljer att klä oss på eller hur vi uppträder i sociala sammanhang är inte en slump, utan 

snarare tecken på olika val av förhållningssätt som vi medvetet eller omedvetet ställts inför 

och på så vis också skapat ett förhållande till (Bromseth & Darj, 2010:139). Exempel på en 

position skulle kunna vara en vit kvinna som tillhör medelklass, som är välutbildad och lever 

tillsammans med en man. Om denna kvinna skulle välja att skilja sig och istället flytta ihop 

med en annan kvinna som hon också skulle skaffa barn tillsammans med, skulle det ske en så 

kallad disidentifikation. Kvinnan i exemplet skulle alltså bryta mot en rad förväntningar och 

beteenden och de positioner som hon tidigare i livet införlivade skulle i och med hennes 

förändrade livsstil förändras. 

Angerd Eilard (2009a:97), skriver i sin artikel Att skildra mångfald i läromedel – hur en 

inkluderande intention kan skapa underordning, att människor har en benägenhet att låsa fast 

betydelser i kategoriseringar, vilket ofta leder till att det skapas motsättningar. Om människor 

blir inkluderade eller marginaliserade beror på den rådande maktordningen som gäller i den 

miljö de befinner sig.  

Då jag tror att lärobokstexter riskerar att bli normerande om det kritiska förhållningssättet 

uteblir, blir synliggörandet av samhälleliga normer kring människors livsval och levnadssätt 

ett viktigt led i att försöka belysa hur normer kring heteronormativitet kan ta sig i uttryck. 

Heteronormativitet 

Ambjörnsson (2006:36) definierar heteronormativitet som de institutioner, lagar, strukturer, 

relationer och handlingar som framhåller heterosexualiteten som något naturligt och 

universellt. Det är dessa begrepp som bidrar till att en viss typ av heterosexuellt liv framstår 

som det mest naturliga sättet att leva på. Genom att tala om heteronormativitet hellre än 

heterosexualitet pekar man på att det är normsystemet som man främst vill undersöka. 

Då människors identiteter är komplexa samverkar normer som rör sexualitet och kön 

tillsammans med normer som rör klass, etnicitet, ålder och funktionsförmåga. Dessa faktorer 

kan alltså ses som de mest centrala skillnadsskapande kategorierna. Vilka kroppar och vilka 

levnadssätt som ses som önskvärda är beroende av kulturella och sociala processer. Normer 

som rör genus och sexualitet skapar förutsättningar för hur vi tolkar oss själva samt hur vi 

tolkas i egenskap av kvinnor och män. Det finns en normativ föreställning om att kvinnor ska 

uppträda och bete sig enligt rådande norms definition av kvinnlighet samtidigt som att män 

ska uppträda och bete sig enligt rådande norms definition av manlighet. I denna föreställning 

finns också en förväntan om att kvinnor och män ska leva heteronormativt genom att leva i 

heterosexuella relationer. Det innebär normer för hur vi väljer partner, vilken livsstil vi 

anammar och vilket rörelsemönster vi väljer att följa (Bromseth & Darj, 2010:137). Denna 

organisering och kategorisering av människor sker genom så kallade meningsskapande 

processer, där olika kroppar ges olika rättigheter och möjligheter beroende på hur man 

organiserar sitt liv och hur man antar sitt kön. För att passa in i rådande normer om ett 
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önskvärt leverne har människor således två socialt accepterade könskategorier att förhålla sig 

till; att vara man eller att vara kvinna För att heteronormativitet ska kunna upprätthållas som 

norm krävs det att det skapas gränser till det som inte är norm. Denna gräns dras till exempel 

mot singlar, mot heterosexuella par i ”rätt ålder” fast utan barn, till invandrarfamiljer med ”för 

många barn”, mot transpersoner och mot människor som har någon typ av funktionshinder 

(Bromseth & Darj, 2010:137). Ett sätt att upprätthålla och återskapa heteronormen är att en 

viss typ av heterosexuellt liv framställs som det naturliga, medan samkönade relationer 

osynliggörs eller framställs som avvikande. En annan strategi för att upprätthålla den 

heteronormativa ordningen är den så kallade homotoleransen. Genom att belysa och lyfta 

fram det icke-heterosexuella som något annorlunda och problematiskt, upprätthålls på så sätt 

en gräns mellan vad som ses som normalt och vad som klassas som avvikande (ibid,2010:32). 

I början av 2000-talet började en del forskning kring heteronormativitet uppmärksammas i 

nordiska utbildningssammanhang. Gemensamt för denna forskning är att utbildning och skola 

uppfattas som situationer där normer skapas och återskapas. Heteronormativitet utgår alltså 

från tanken om en hierarkisk skillnad, där vissa kroppar och livsstilar prioriteras och 

framhävs, medan andra framställs som avvikande och mindre värdefulla (ibid, 2010:30).  

Då heteronormativitet inte endast inbegriper normer för sexualitet, utan även omfattar 

normerande föreställningar om män och kvinnor samt om människors sätt att leva, är detta ett 

begrepp som blir relevant i en studie som denna.    

Könsroller 

Sedan 1960-talet har olika feminister debatterat om könsroller- ett begrepp som idag inte 

används (Gemzöe, 2010:82). Raewyn Connell skriver om varför den tidigare tanken om hur 

människor skapade sin könsidentitet, något som också benämndes som könsroller, är så 

problematiskt. Termen könsroller syftade främst på att människor antog könsroller genom 

socialisation. Denna socialisation antogs verka genom bland annat skolan och hemmet. Dessa 

olika sociala verkligheter skulle då enligt könsrollstanken, genom olika handlingar överföra 

de sociala normer och beteenden som ansågs gälla för pojkars respektive flickors beteende. 

Det kunde ta sig i uttryck genom att exempelvis pojkar såg upp till och försökte ta efter vissa 

förebilder, och detsamma skulle då gälla för flickor. Det viktiga i denna så kallade 

socialiseringsprocess var att pojkar och flickor använde sig av ”rätt” sorts förebilder så att de 

följde de angivna normerna för vad som ansågs vara typiskt pojk- respektive flickbeteende. 

Detta skulle då resultera i omgivningens gillanden och förmodades ge positiva reaktioner. Att 

bryta mot normerna kunde tvärtom medföra negativa reaktioner från omgivningen. (Connell, 

2009: 130) De olika positiva och negativa reaktioner som pojkar och flickor möttes av under 

uppväxten, trodde man tillslut skulle resultera i att de flesta barn lärde sig vilket typ av 

genusbeteende som var lämpligt. Tillslut skulle detta beteende bli automatiskt, och pojkar och 

flickor skulle börja tänka på sig själva som de människor som omgivningen förväntade. 

Könsrollssystemet ansågs ha en stabiliserande funktion och antogs därför vara 

självproducerande och detta sätt att skapa sin identitet sågs som så fast och entydigt, att 

fenomenet kunde fortsätta till nästa generation (ibid, 2009: 130). Det finns flera problem med 

denna syn på hur människor skapar sina identiteter. Connell menar att ett sådant här synsätt är 

för slutet, det finns flera typer av maskulinitet och femininitet. Dessutom förutsätter denna 
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socialisationsmodell att sättet människor lär sig kön på, är genom att skaffa sig karaktärsdrag 

som blir till regelbundenheter i den egna personligheten och som sedan blir till 

regelbundenheter i beteendet. Denna tanke bygger på att det finns naturliga skillnader mellan 

pojkar och flickor, något som enligt Connell inte visat sig stämma. Vidare innebär 

könsrollstanken att den lärande (barnet) är passiv och att de sociala arenorna där barnet lär sig 

det rätta genusbeteendet är aktivt. Connell visar dock i sin studie att barn snarare är aktiva i 

den omgivning där de befinner sig. De tar till sig de indelningar rörande kön som 

vuxenvärlden presenterar, men de accepterar dem för den skull inte alltid. 

Socialisationsmodellen fördjupar sig heller inte i de svårigheter som kan uppstå under 

uppväxten, där konstruktionen av identitet är högst komplex och där unga människor ibland 

kan ta avstånd från sina föräldrar och/ samhällets normer. (Connell, 2009:133) 

Eftersom den första frågeställningen är att undersöka hur kvinnor och män gestaltas i 

Samspråk 1 och i Samspråk 2, menar jag också att det är av vikt att presentera tanken om 

könsroller. Trots att könsrollsbegreppet är kritiserat, verkar det ändå vara ett begrepp som 

ibland används i syfte att beskriva hur människor gör kön.  

2.2 Läroböcker som läromedel 

Jag kommer i detta avsnitt att belysa vilken funktion läroboken kan ha i undervisningen samt 

hur kategorisering av kön i läroböcker kan resultera i exkludering. 

Ammert beskriver hur man i Sverige 1975 ändrade benämningen lärobok, till benämningen 

läromedel. Avsikten var att fler typer av undervisningsmaterial som lärare och elever använde 

och brukade i undervisningen, skulle betraktas som läromateriel. Idag innefattar läromedel det 

som lärare och elever gemensamt enas om ska ingå i undervisningen, för att kunna nå de 

uppsatta målen. Läromedel kan således innehålla allt från läroböcker till filmer, internetsajter 

och teveprogram. Den statliga läromedelsgranskningen upphörde 1991. Denna granskning 

handlade om att de läromedel som användes ute i skolorna, skulle vara sakliga och objektiva 

samt att de skulle överensstämma med styrdokumenten. Då det idag inte finns någon statlig 

myndighet som står för en liknande granskning, är det upp till varje lärare att avgöra 

lämpligheten av de läromedel man avser att använda i sin undervisning. Eftersom läromedel, 

och kanske framför allt läroböcker fortfarande är en stor och viktig del av själva 

undervisningen, är det viktigt att lärare har kunskaper om hur de kan analysera läroböckernas 

innehåll. (Ammert, 2011: 17) Lärare använder sällan bara en lärobok som utgångspunkt, men 

även om läraren och eleverna väljer att inte använda en viss lärobok så har de intagit en 

ståndpunkt, som i sin tur skapar ett förhållningssätt till läroboken. På så sätt blir läroboken 

ständigt närvarande i undervisningen (ibid, 2011:26). Mattlar (2008:20) påpekar att trots nya 

mediers intåg i skolan och i det övriga samhället, ger läroboken på många sätt ett ämne status 

och den fungerar många gånger som en kontakt mellan lärare och elever. Den kan fungera 

som hjälp till att diskutera målen för undervisningen. Läroboken blir genom detta 

användningssätt en sorts tolkning av läroplanen. 

Läroboken är en del av skolans didaktiska kommunikation, och läroboken förmedlar med sitt 

innehåll ett urval som ska stå i linje med styrdokumenten. Lärobokens innehåll är också ett 

uttryck för den samhällssituation den formats i. Beroende av vilken kontext boken används i 

får den också olika mottagande (Ammert, 2011:28). Eilard (2009b:242) framhåller att de 
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perspektiv som ofta kan ses i läroböcker, tillsammans med andra medierade influenser, ger en 

uppfattning om vad som anses vara en rätt sorts livsstil och som i och med detta anses vara 

normalt och eftersträvansvärt. Om majoritetens värderingar är de som lyfts fram som det 

normala, blir per automatik allt annat avvikande och ovanligt. Detta kan i förlängningen leda 

till att fördomar skapas om de andra folkgrupperna, de andra samhällsklasserna eller det andra 

könet.  

Ammert (2011:52) menar att om man väljer att titta på läroboken i det avseende som handlar 

om hur elever lär in kunskaper och värderingar som sedan formar dem, blir läroboken en 

social och kulturell konstruktion som inte i första hand speglar makt utan som snarare bidrar 

till att skapa och omskapa makt. De texter som förmedlas i skolan kan på många sätt ses som 

en social kodifiering av både det som sker i, men även utanför, skolans värld. Detta kan i sin 

tur leda till att normer både produceras och reproduceras, både när det gäller sociala relationer 

och olika typer av verksamheter (Carlsson & Von Brömssen: 2011:17). Caroline Liberg 

påpekar igenkänningsfaktorns betydelse för andraspråkselever, där hon beskriver att om 

texten har ett innehåll som för läsaren känns bekant i ett kulturellt hänseende, blir oftast också 

intrycket mera positivt än om det motsatta sker (Liberg, 2001:118). 

Läroboken blir alltså förutom sin centrala ställning i undervisningen, också en central bärare 

av normer och kulturella föreställningar. Om dessa föreställningar dessutom skiljer sig 

avsevärt från läsarens egna upplevelser i kombination med att det inte ges några alternativ i 

texterna, blir det viktigt att fundera kring hur mottagandet av lärobokstexter kan komma att se 

ut i en verklig undervisningsituation. 

Kön i läroböcker 

Ammert påpekar att då några av de nordiska språken innehåller så kallade metaforiska 

motsatspar, som exempelvis man/kvinna, vuxen/barn, tolkas dessa motsatser inte enbart 

utifrån ordens bokstavliga innebörd. Orden tillskrivs en rad kulturbundna kategoriseringar 

eftersom orden ställs i kontrast mot varandra. Språket styr våra tankebanor i en viss riktning, 

viket alltså leder oss in att tänka ”antingen-eller”. Det är först när ordens uppbyggnad 

ifrågasätts genom att belysa deras hierarkiska struktur, som deras innehåll kan komma att 

förändras. I vissa fall kan könsneutrala texter ha en positiv effekt då det förmodligen 

underlättar för samtliga läsare att identifiera sig med texten. Det förutsätter dock att innehållet 

i texten ligger nära läsarens egna upplevelser och att det är av vikt att det ges exempel i både 

text och bild. (Ammert, 2011:164)  

Haglund framhåller att individen alltid bör ses som en del av social interaktion. I olika 

språkliga situationer förhandlar individerna uppfattningar av sig själva och tolkningar av 

sociala roller och statusförhållanden. Språket ses som en avgörande länk i människors 

identitetsskapande, då identiteten produceras och reproduceras med hjälp av språkligt 

samspel. Individens språk är nära knutet till den verklighet som individen befinner sig i, då 

det är i denna verklighet som individen positionerar sig själv och andra i. På detta sätt blir 

språket en viktig faktor när det kommer till att upprätthålla och ifrågasätta maktrelationer och 

sociala strukturer. (Haglund, 2004:363) 
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Genom att se ordens betydelse som kulturbundna, i den meningen att deras innehåll tolkas 

utifrån den sociala verklighet samt den tid som människor befinner sig i, menar jag att 

framställningen av kön i läroböcker också riskerar att få en normerande effekt. Genom att 

belysa dessa framställningar tror jag att de normer som kan komma fram blir lättare för 

läsaren att förhålla sig kritisk mot.  

2.3 Queerteori 

I detta avsnitt kommer jag att presentera den teori som sedan kommer att ligga till grund för 

den tolkning som jag gör av de utvalda texterna- från Samspråk 1 och Samspråk 2.  

Berg och Wickman skriver att begreppet queerteori kan ge intrycket av att det handlar om en 

specifik typ av teoribildning. Det stämmer dock inte riktigt, då begreppet snarare är ett kritiskt 

perspektiv som till stor del handlar om att studera och kritiskt granska heterosexualitetens 

normativa status. Ett queerteoretiskt förhållningssätt handlar även om att studera olika slags 

relationer mellan exempelvis kön och genus och queerteorin vänder sig mot att bli definierad 

som ett enhetligt begrepp (Berg & Wickman, 2010:12). En viktig poäng med queerbegreppet 

är att det inte ska definieras utan att det ska överskrida entydiga definitioner och på så sätt 

utmana normativ kunskap och normativa identiteter (ibid, 2010:13). Ambjörnsson menar att 

queerteoretiker främst har för avsikt att undersöka på vilket sätt sexualitet i samhället 

organiseras, regleras och upplevs. Det inbegriper studier av hur bland annat identiteter, 

normer och handlingar sammanlänkas till det som kommer att kallas för sexualitet 

(Ambjörnsson, 2006:36). Queerteorin fokuserar på en rad olika teman som förutom sexualitet, 

rör kön, normalitet och identitet. Inom queerteorin ser man ett fenomen som kön som icke-

statiskt. Man ser istället på kön som något föränderligt och instabilt. Den sexuella identiteten 

står i fokus och hetero-, homo-, bi- eller transsexualitet ses inte som tydligt avgränsade ifrån 

varandra.  Det är snarare en fråga om att gränserna är flytande dem emellan, och de står för 

olika möjligheter i en socialt konstruerad kontext (Gemzöe, 2002:141). Begreppet queer bör 

inte ses som en tydligt avgränsad identitet utan kan istället tolkas som att det är ett kritiskt 

förhållningssätt till det normativa. En queer syn på kön, sexualitet och identitet innebär att 

identiteter förstås som komplicerade, sammansatta och obeständiga. Det är i dialog med det 

som ses som önskvärt och eftersträvansvärt som sociala och individuella identiteter skapas i 

en viss typ av samhällskontext. Det är i det rådande sättet att tala om sexualitet som individer 

formar och tolkar sin sexualitet och sina livsval (Ambjörnsson, 2006:27). Queerteorin baseras 

bland annat på poststrukturalistiska tankegångar som i sin tur har sina rötter i den 

strukturalistiska tanketraditionen. Queerteorin är inte en enhetlig teori utan snarare ett antal 

olika synsätt och perspektiv på kultur, identitet och samhälle (ibid, 2006:49). Jag kommer inte 

att fördjupa mig i den poststrukturalistiska teorin i denna studie, då det skulle bli för 

omfattande. Jag ska dock återge några typiska huvuddrag som kan ses inom 

poststrukturalismen, för att på så sätt ge en beskrivning av vad queerteori innebär. 

Ambjörnsson beskriver att ett strukturalistiskt synsätt präglas av bland annat ett intresse för 

hur språkliga och symboliska faktorer och medverkar i konstruktionen av betydelse och 

mening. Enligt det strukturalistiska synsättet betyder inte beteckningen kvinna inte något i sig 

själv, utan att det först är igenom att peka ut vad en man är som kvinna får den betydelse som 

vanligtvis avses. Eftersom betydelsen på detta sätt först blir giltigt om den kontrasteras till 

något, den kräver alltså en skillnad, blir också betydelsen föränderlig till sin karaktär. Den 
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strukturalistiska teorin vänder sig starkt mot att det skulle finnas en naturlig betydelse. 

(Ambjörnsson, 2006:41) Språket ses alltså som en central del inom poststrukturalistisk teori, 

då man menar att det är genom språket vi skapar världen. Då betydelsen av något alltid ligger 

i att det finns en utpekad motsats, blir skillnadens roll för hur vi skapar mening viktig (ibid, 

2006:45). Queerteorin kan även fungera som teoretisk ansats när det handlar om att 

problematisera etnicitet, klass- och funktionshinder. Detta blir en viktig del av teorin, då 

föreställningar om normalitet och avvikelse innefattar mer än frågor som rör sexualitet och 

kropp. Då queerteorin har som utgångspunkt att ifrågasätta, utmana och förändra normer för 

genus och sexualitet går det även att bredda det queera tänkandet till andra kategorier som 

man vill undersöka. Teorin kan användas för att tänka och arbeta på ett normbrytande sätt, 

vilket skulle innebära att kategorier ses som öppna för förändring och för utmaning. Genom 

att använda sig av ett sådant förhållningssätt medverkar queerteorier till att kategoriernas 

innebörder och värden synliggörs. På så vis tydliggörs frågor om bland annat diskriminering 

och osynliggörande (Bromseth & Darj, 2010:135). Queerteoretiker anser att all betydelse bör 

betraktas som grundad i historiska, politiska, språkliga och sociala faktorer. Detta innebär att 

många queerteoretiker menar att faktorer som sexualitet och kön, inte kan betraktas som 

självklarheter. Kategoriseringar som sexualitet och kön byggs upp och formas i och genom 

kulturella tankekonstruktioner, som bland annat kan ses i tal och text som handlar om dem. På 

det här sättet varierar förståelsen av både sexualitet och kön och de är kopplade till specifika 

historiska- och kulturella faktorer. En viktig utgångspunkt för queerteorin är att kategorier 

som hetero- och homosexuell inte beskriver utan istället skapar betydelsen av ett visst sätt att 

vara (Berg & Wickman, 2010:22). Maktdimensionen har en framträdande roll inom 

queerteorin. Makt och normalisering anses vara tätt sammankopplade. Genom att kategorisera 

människor och placera dem i olika fack skapas också en form av hierarkier mellan människor. 

Vissa grupper har tolkningsföreträde framför andra, och dessa grupper följer således den 

rådande normen om vad som är eftersträvansvärt beteende (Ambjörnsson, 2006:47). 

Don Kulick (2005:13) menar att queerteorin ofta blir kritiserad för att vara onödigt 

svårförståelig. Detta kan delvis bero på att det språk som ofta kan ses i queerteoretiska 

arbeten, ofta är ett språk som av många läsare uppfattas som svårgenomträngligt. Judith 

Butlers texter är exempel på sådana texter, som enligt Kulick, pågrund av sin komplicerade 

prosa riskerar att få en blockerande effekt för läsaren, snarare än en frigörande. Berg och 

Wickman belyser precis som Kulick, några av de kritiska tongångar som riktats mot 

queerteorin. Begreppet heteronormativitet diskuteras, då det osynliggör de variationer som 

finns bland heterosexuella. Frågan är om de normer som begreppet heteronormativitet 

inbegriper verkligen är så statiska och stabila som de antyder. Berg och Wickman skriver 

vidare att begreppet antyder att heterosexuella identiteter förutsätts vara likformigt normativa 

och socialt konservativa, medan icke- heterosexuella beskrivs som oliktänkare som i högre 

grad är friställda från sociala normer än vad heterosexuella personer är (Berg & Wickman, 

2010: 35).  

Många queerteoretiska analyser har främst bestått i olika typer av symboliska textanalyser, 

vilket lett till att det blivit ett glapp mellan den textbaserade analysen och dess överföring till 

den sociala världen. En del av de textanalyser som gjorts saknar en tydlig förbindelse till 

människors vardagsliv. Den kritik som följt med detta, är alltså att bland annat sociologer 
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menat att queerteorin har en bristande förståelse för den sociala världen och därmed en 

bristande empirisk förankring. (Berg & Wickman, 2010: 35).  

En svaghet med queerteorin är enligt mig dess ovilja att låta sig bli definierad. Detta blir 

särskilt tydligt när syftet är som i min studie, att ha den som utgångspunkt i tolkningen av 

lärobokstexter. Det finns en mening med att kunna definiera de begrepp som används i 

analysen, för att det ska bli tydligt vad det är jag som författare verkligen avser belysa. 

Samtidigt är det faktum att queerteorin inte vill låta sig definieras också teorins styrka. Då den 

har för avsikt att synliggöra olika typer av normer som av människor kan uppfattas som 

begränsande, vore det ju motsägelsefullt om teorin i sig begränsade sig till att enbart låta sig 

definieras utifrån vissa kriterier. Trots den kritik som riktas mot queerteorin, finner jag den 

ändå lämpligast att använda som utgångspunkt för min analys. Då min studie har för avsikt att 

försöka tolka hur kvinnor och män gestaltas i Samspråk 1 och Samspråk 2, om det finns 

någon heteronorm samt hur denna heteronorm i så fall tar sig i uttryck, blir det också relevant 

att använda mig av en teori som till stor del syftar till att synliggöra och kritisera normer som 

rör kön och sexualitet.  
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3.METOD 

I detta kapitel kommer jag att presentera och motivera för de val jag som forskare har gjort i 

den här studien när det gäller forskningsmetod och material.  

3.1 Närläsning som forskningsmetod 

I denna studie kommer jag att göra en innehållslig textanalys, där jag använder mig av 

närläsning som metod. Svensson och Starrin (1996:195) förklarar att en innehållslig 

textanalys genomförs genom att undersöka en texts innehåll. Avsikten är att intressera sig för 

frågor som rör textens budskap. Till exempel blir frågor om budskapet i texten är en idé, åsikt 

eller ståndpunkt, samt om den tes som texten förmedlar kan upplevas rimlig eller acceptabel 

Tenngart (2010:27) beskriver närläsning av en specifik text som ett sätt att se den text som 

man analyserar som en helhet. Detta görs genom att man som läsare tar hänsyn till och 

bejakar alla textens detaljer för att sedan väga dessa mot varandra. Förhoppningen är då att 

det helhetsintryck som texten ger ska kunna bidra till den tolkning som jag väljer att fokusera 

på. Genom att tillämpa närläsning på olika texter kan också olika typer av schabloniserade 

bilder bli synliga. Dessa bilder kan, om de inte uppmärksammas i undervisningen, både 

producera och reproducera fördomar. En viktig fråga att ställa till texterna blir därför vilka 

identiteter som skapas och vilka identiteter som ges erkännande (Carlsson & Von Brömssen, 

2011:17). Närläsning kan alltså beskrivas som en kontextanalys som belyser hur texter 

förhåller sig till varandra och sin omvärld (Johansson & Svedner, 2006:64).  

För mig föll sig valet av närläsning som forskningsmetod sig ganska naturligt, då min 

förhoppning med analysen av läroböckerna är att nå under texternas explicita yta och belysa 

varför texterna ser ut som de gör. Närläsning kan genom läroboksförfattarens outtalade och 

kanske omedvetna perspektiv, avslöja mycket om en text. Det är viktigt att analysera detta 

perspektiv och de normer som presenteras samt hur de presenteras då de oundvikligen också 

kommer att bli många elever och lärares perspektiv. Jag har valt att använda ett 

queerpedagogiskt perspektiv i min tolkning av de aktuella kapitlen.  Detta förhållningssätt blir 

relevant för min studie, då de bland annat handlar om att se hur identiteter befästs samt hur 

normer skapas och upprätthålls i en text.  

Eilard (2009a:6) poängterar att när man genom att göra en innehållslig textanalys, vill belysa 

och problematisera de kategoriseringar och företeelser som kan te sig så vardagliga att de tas 

förgivet, krävs det att analysen ibland belyser aspekter i texten som är väldigt specifika. Det 

här blir nödvändigt för att i själva tolkningen kunna presentera nya perspektiv på den text som 

står i fokus. 

Då texterna legat till grund för hela min analys, menar jag att de höjer studiens tillförlitlighet 

om dessa texter återges så långt det är möjligt, i den form som kan återfinnas i Samspråk 1 

och i Samspråk 2. För att pålitligheten i den tolkning som jag sedan gör i resultatdiskussion 

ska bli så hög som möjligt, kommer de teman i läroböckerna vars texter jag valt att återge 

oftast återges som citat. Eftersom resultatet i en innehållslig textanalys hela tiden bör vägas 

mot det faktum att subjektiviteten hos tolkarenständigt är närvarande, blir det enligt mig också 

viktigt att försöka återge de texter som jag tolkar, - så noggrant och exakt som möjligt. 

Genom att återge de flesta texterna i citatform tror jag också att de för läsaren blir lättare att 

verifiera de tolkningar som jag sedan gör i resultatdiskussionen.  
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3.2 Urval forskningsmaterial 

De kriterier som jag haft på forskningsmaterialet för att nå maximal relevans för min studie, 

är bland annat att läroböckerna ska användas i dagens undervisning samt att läroböckerna inte 

fick vara för gamla. Anledningen till detta var främst att jag ville undersöka läroböcker som 

belyste aktuella samhällsfenomen, samt att den forskning som finns på sfi- läromedel är så 

begränsat. Ett annat kriterium som jag hade var att böckernas innehåll skulle fokusera på 

annat än enbart grammatik. Istället ville jag studera läroböcker som har för avsikt att gestalta 

vardagliga företeelser i Sverige. Därför uteslöts böcker som är specifikt inriktade på mot 

grammatiska studier, för att istället lämna plats åt mera ämnesövergripande läroböcker. 

Eftersom att läroböckerna riktar sig till vuxna och ungdomar som studerar på C- och D-nivå 

inom Sfi och Språkintroduktionsprogrammet (http://www.skolverket.se/om-skolverket/ ), är 

några av de texter som finns i böckerna också relativt avancerade. Då jag tror att normer och 

underliggande värderingar blir tydligare i en mera språkligt avancerad text, blev valet av 

läroböckerna Samspråk 1 och Samspråk 2 naturligt för mig. För att analysen skulle få ett så 

stort djup som var möjligt inom de ramar som var möjliga för studien, blev valet av två 

läroböcker rimligt. För vidare reflektion över valet av forskningsmaterial se kapitel 7. 

Begränsningar med studien.  

Nedan kommer jag först att redogöra för de två läroböcker som jag använt i min studie. Jag 

kommer då främst att beskriva vad de handlar om samt hur jag valt att analysera dem och 

varför. Det queerpedagogiska förhållningssättet redovisas sedan, då jag använder mig av detta 

perspektiv i resultatdiskussionen. 

3.3 Läroböckerna 

De två läroböckerna, Samspråk 1 och Samspråk 2 ingår i vad som kallas basläromedel i 

svenska som andraspråk och Samspråk 1 är avsedd för vuxna invandrare som läser B-C- 

kursen inom sfi. Det är dock möjligt att använda denna bok även på motsvarande utbildningar 

för både ungdomar och vuxna. Samspråk 2 är avsedd för vuxna och ungdomar som läser D-

kursen inom sfi och Språkintroduktionsprogrammet(http://www.skolverket.se/om-skolverket/ ). 

Samspråk 1 är författad av Louise Tarras och Metta Stiernstedt och Samspråk 2 är författad av 

Louise Tarras och Eva Bernhardtson. Båda böckerna utgavs 2008 av Bonniers förlag. 

Böckerna är tematiskt uppbyggda och i Samspråk 1 finns det sju olika kapitel och varje tema i 

kapitlen behandlar ämnen som boken benämner som ”allmänmänskliga”. I Samspråk 2 finns 

det sex olika kapitel och de teman som berörs i denna bok ska enligt boken ”ge eleverna 

många tillfällen att uttrycka känslor, tankar värderingar och erfarenheter. Texterna har också 

för avsikt att stimulera eleverna till reflektion över företeelser i vårt samhälle” (Bernhardtson 

och Tarras, 2008). Böckernas intention att skapa reflektion och tankar hos läsaren genom de 

teman som belyses var den huvudsakliga anledningen till varför jag valde just dessa böcker. 

Jag har valt att lägga fokus på de kapitel som avhandlar teman om familjen, barn, vuxna och 

barn, samt om kroppen. Då dessa kapitel direkt avser att gestalta människor i olika situationer 

är dessa teman av störst relevans för min studie.  

Jag kommer under resultatdelen att gå in djupare på bokens uppbyggnad samt hur de kapitel 

jag avser att analysera är utformade. Jag kommer även där att redogöra för vilka delar av de 

olika teman jag avser att särskilt belysa, och vad de handlar om.  

http://www.skolverket.se/om-skolverket/
http://www.skolverket.se/om-skolverket/
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3.4 Ett queerpedagogiskt synsätt 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva vad det queerpedagogiska synsättet innebär och varför 

jag valt att använda mig av detta i denna studie.  

Begreppet queerpedagogik blev aktuellt i början av 1990-talet och har sina rötter i både 

queerteori och olika strömningar inom kritisk pedagogik. Detta perspektiv på utbildning har 

utvecklats dels genom kunskap om normskapande och dels genom förändringsstrategier som 

påverkats av queerteori (Bromseth & Darj, 2010:12). Renita Sörensdotter (2010:141) 

presenterar i sin text En störande, utmanande och obekväm pedagogik. Om queerteorins 

relevans för en normbrytande undervisning, främst redskap för hur ett queerpedagogiskt 

perspektiv kan användas i en konkret undervisningssituation. Jag menar dock att det är det 

teoretiska synsätt som finns i denna undervisningsform, som blir intressant i min studie av 

Samspråk 1 och Samspråk 2. Sörensdotter hävdar att det handlar om att ifrågasätta normer 

och försöka ge nya tolkningar på det som vi så ofta tar för givet (ibid, 2010:141). 

Bromseth och Darj pekar på vikten av att ställa nya frågor. Det handlar om att ställa kritiska 

frågor om vad som anses vara norm och inte vara norm. Vilka normer synliggörs och vilka 

blir osynliggjorda?  En annan viktig del är att lyfta fram att en stor del av hur vi i 

undervisning producerar och förmedlar kunskap kan anses som normativt, varför 

undervisningen också måste ifrågasättas. Genom att använda ett queerpedagogiskt perspektiv 

väljer man att titta på och lära sig hur alla människor både deltar och/eller ifrågasätter de 

rådande normer som förmedlas. Detta i sin tur innebär att de egna positionerna och 

relationerna till andra utmanas och synliggörs (Bromseth & Darj, 2010:141). Queerpedagogik 

handlar till stor del alltså om kritisk medvetenhet om förtryckande strukturer och vilka 

strategier som finns för att kunna förändra dem (ibid, 2010:148). 

Det queerpedagogiska synsättet angående hur identiteter skapas samt hur normer skapas och 

upprätthålls blir en relevant utgångspunkt för studien.  Eftersom att jag avser att belysa hur 

kvinnor och män gestaltas samt om det finns någon heteronorm och hur den i så fall kommer 

till uttryck, blir queerpedagogikens syn på kritisk medvetenhet en viktig del i mitt 

förhållningssätt. Att vara kritisk till den text man läser, blir enligt mig ett verktyg i arbetet i att 

försöka synliggöra hur normer och värden skapas och upprätthålls. 
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3.5 Att analysera och tolka lärobokstexter 

Båda böckerna innehåller en relativt stor mängd bilder till varje tema. Givetvis är det viktigt 

att även analysera bilderna, men det i sig kräver en egen analys, något som av utrymmesskäl 

inte kommer att göras här.   

Anders Björkvall (2010) poängterar vikten av att de betydelser som kan komma att framhävas 

i en analys av en text, vare sig det handlar om enbart den språkliga texten eller den visuella, 

alltid är potentiella. De är således inte fasta och statiska och säger inget om hur betydelserna 

skulle kunna tolkas i andra sammanhang och av andra individer (Björkvall i Bergström & 

Boreus, 2012:313). Det går inte att genom enbart textanalys konstatera hur själva mottagandet 

av en text kommer att se ut, då själva mottagandet alltid sker genom någon typ av interaktion, 

samt att tolkningen av olika texter alltid sker i en specifik kontext (Carlsson & Von 

Brömssen, 2011:206). 

3.6 Begräsningar av den valda metoden och studien 

Queerteorin och det queerpedagogiska synsättet handlar, till stor del om att synliggöra 

normerande föreställningar som rör människors identitetskonstruktioner samt människors sätt 

att leva. Dessa normer kan uppfattas som begränsande och exkluderande, och i vissa fall 

osynliggöra det som av normerna klassas som avvikande och annorlunda. Vad som eventuellt 

sker i själva undervisningssituationen med de läroböcker som jag valt att analysera kommer 

inte att granskas här. Det hade dock varit intressant att studera hur mottagandet av dessa 

lärobokstexter ter sig i en verklig klassrumssituation, men det skulle förmodligen också 

innebära en uppföljning genom exempelvis intervjustudier. Den typen av studie skulle nog 

kräva fler utgångspunkter samt att den nog skulle kräva en större omfattning än vad den här 

studien tillåter. Det är alltså av stor vikt att poängtera att det budskap som jag tolkar in i 

texterna inte nödvändigtvis behöver vara detsamma som uppfattas av de elever och/eller 

lärare som använder dessa läroböcker i undervisningen. Hur en text uppfattas beror på en rad 

omständigheter, såsom elevernas och lärarens bakgrund, vilken situation texten tas upp i och 

så vidare. Min tolkning har däremot för avsikt att försöka lyfta fram de hierarkier och 

normsystem som berör manlig och kvinnlig framställning samt frågor som rör 

heteronormativitet. Analysens avsikt blir därmed inte att försöka identifiera någon dold 

sanning om det ”egentliga” budskapet.  
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4 RESULTAT 

Det här avsnittet inleds med en generell presentation av de två läroböckerna Samspråk 1 och 

Samspråk 2. Vissa innehållsliga teman från de två läroböckerna kommer att presenteras mera 

ingående. Mest utrymme har getts till de teman och kapitel som jag finner mest relevanta för 

min studies syfte och forskningsfrågor. Jag motiverar de teman som jag har valt att återge 

under respektive kapitelrubrik.  

4.1 Samspråk 1- om livet i Sverige 

Läroboken Samspråk 1 är ett läromedel som är utgivet av Bonniers förlag år 2008 och 

författad av Louise Tarras och Metta Stiernstedt. Boken innehåller sju kapitel som i sin tur 

berör olika teman och boken består totalt av 191 sidor. Förutom textboken ingår dessutom en 

övningsbok, en lärarpärm, en lärar- CD och ett facit. I bokens inledning är det en sida med 

rubriken ”Till läraren”, - där författarna beskriver vad boken är för typ av lärobok samt vad 

den har för avsikter. Bland annat står det att: 

”Samspråk ger eleven många tillfällen att uttrycka känslor och diskutera attityder, förklara och berätta 

om egna erfarenheter, beskriva händelseförlopp, reflektera och göra kulturella jämförelser”. 

 Vidare står det att  

”Samspråk tränar de språkliga färdigheterna- läsa, skriva, tala och höra. Stor vikt läggs vid att låta 

inläraren bekanta sig med grundläggande kunskaper om det svenska samhället och för vardagen 

nödvändig kunskap om basal lagstiftning” (Stiernstedt & Tarras, 2008:3). 

Många av uppgifterna i läroboken bygger på att eleverna ska samarbeta och reflektera kring 

de olika teman som berörs. Sist i boken finns ett avsnitt som berör grammatik. Jag kommer 

enbart att analysera textboken. Nedan redogör jag för kapitelrubrikerna samt vilka kapitel jag 

valt att fokusera denna studie kring: 

Kapitel 1 Familj 

Kapitel 2 Barn 

Kapitel 3 Boende 

Kapitel 4 Ekonomi 

Kapitel 5 Arbete och utveckling 

Kapitel 6 Kropp och kläder 

Kapitel 7 Vår jord och vår tro 

Rubrikerna speglar innehållet i kapitlen och under varje rubrik finns det underrubriker som 

mera specifikt talar om vad för typ av tema som kommer att belysas. Varje kapitel inleds med 

en text som behandlar det aktuella temat och därefter presenteras en rad olika uppgifter som 

eleverna ska arbeta med. Uppgifterna går till exempel ut på att eleverna ska identifiera ord 

från texten och förklara innebörden och, diskussionsuppgifter där eleverna uppmanas ta 

ställning till olika påståenden som refererar tillbaka till texten. En del uppgifter ställer frågor 

som är utformade på ett sådant sätt att de kan avslöja om eleverna verkar ha uppfattat textens 

innehåll eller inte. Några uppgifter är utformade för att eleverna ska diskutera den lästa texten 
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samt att de ska berätta om egna erfarenheter som de kan relatera till texten.  I slutet av varje 

kapitel finns det ett avsnitt som benämns ”Självbedömning”. Där får eleverna läsa ett 

påstående och uppmanas därefter att kryssa i om påståendet verkar vara rätt eller fel. Varje 

kapitel avslutas med ett avsnitt som benämns som ”Nyckelord” och här återfinns ord från den 

nyss lästa texten. 

Jag kommer att fokusera min undersökning och min analys på kapitel 1, 2 och 6. Nedan 

kommer jag först att återge de olika kapitlens namn, vilka teman som ingår i de valda kapitlen 

samt delar ur de teman jag valt att återge.  

4.1.1 Kapitel 1 Familj 

Första kapitlet berör fem olika teman och de har följande rubriker i ordningsföljd: Namn, 

Familjen, Då och nu, Ensamliv, samt ett utdrag ur en sångtext med titeln Mamma är lik sin 

mamma. Jag kommer utifrån detta kapitel att återge delar ur följande teman: Familjen samt 

Ensamliv. Anledningen till att jag väljer att fokusera på dessa två teman ur kapitel 1 beror på 

att de gestaltar människors olika sätt att leva, något som blir intressant i analysen kring den 

heteronormativa kärnfamiljen. 

Temat Familjen inleds med texten: 

Familjen är allt i livet säger många. Man föds och växer upp i en familj. Först är man barn. Sedan blir 

man tonåring. Och sedan blir man vuxen. Man blir självständig. Man bildar egen familj. Man får barn 

och blir förälder. Barnen växer upp och flyttar hemifrån. Man får barnbarn. Man blir gammal. 

(Stiernstedt & Tarras, 2008:13) 

Temat Ensamliv inleds med denna följande text:  

Några vill leva och bo ensamma. De kanske arbetar mycket och träffar många vänner istället. Andra vill 

ha familj men bor ensamma i alla fall. De skiljer sig eller träffar inte den rätta. Många barn bor med 

bara en förälder. Barnen blir vuxna och flyttar hemifrån. Det är skönt tycker några. Det är tråkigt tycker 

andra. Unga människor som flyttar hemifrån studerar eller arbetar mycket. De vill vänta med att skaffa 

familj. Gamla människor bor ofta ensamma. De kanske är änkor eller änklingar. Barn, barnbarn och 

barnbarnsbarn bjuder på middag eller kommer på besök ibland. (Stiernstedt & Tarras, 2008:20) 

4.1.2 Kapitel 2 Barn 

Det andra kapitlet berör fem olika teman och har följande rubriker i ordningsföljd: Från liten 

till stor, Peka lyssna, lära, Könsroller, Barnens bästa och Skrå-Gustav Jonsson. Jag kommer 

utifrån detta kapitel att återge delar från följande teman: Dikten ”Ett hem för fem”( från temat 

Peka, lyssna, lära) samt Könsroller. För dikt, se bilaga. Dessa två kapitel blir viktiga för min 

analys av hur kvinnligt och manligt kön framställs i lärobokstexten. 

Dikten ” Ett hem för fem” (se bilaga) återges och sedan kommer en arbetsuppgift där eleverna 

ska försöka finna ord från dikten som rimmar på varandra.  

Temat Könsroller inleds med en text som beskriver hur barn lär sig olika roller genom att de 

tar efter beteenden av sina föräldrar. Såhär är texten skriven: 

Föräldrar lär sina barn mycket i livet. De lär sina barn vad som är rätt och fel. Dottern gör som mamma 

och sonen gör som pappa. Barnen lär sig olika roller. Detta kallas för könsroller. En pappa som är 

hemma och sköter hemmet lär sin son att pappor gör så. En mamma som arbetar och tjänar pengar lär 

sin dotter att det är vanligt. Men oftast är det tvärtom. Det är pappan som har arbete och inkomst. 
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Mamman är hemma och sköter barn. Så är det i många familjer- generation efter generation. Varför är 

det så? (Stiernstedt & Tarras, 2008:35) 

4.1.3 Kapitel 6 Lika och olika 

De teman som behandlas i detta kapitel heter i ordningsföljd: Lika och olika, Friskvård, Ett 

nytt hjärta- lag om organdonation, Medicin på gott och ont- århundradets upptäckt. Jag 

kommer utifrån detta kapitel att återge delar ur temat Lika och olika. Jag har valt att endast 

återge temat Lika och olika, då jag menar att detta tema har störst relevans för min studie. Då 

en av mina frågeställningar går ut på att undersöka hur kvinnor och män gestaltas i Samspråk 

1 och i Samspråk 2, blir det också intressant att analysera ett tema som handlar om kvinnor 

och mäns utseende. 

Temat Lika och olika inleds med texten:  

Vi människor är både lika och olika. Vi är långa, korta, tjocka eller smala, mörka eller ljusa. Vi är olika. 

Men vi är också mycket lika. Alla vet hur en naken kvinna och en naken man ser ut. Vi vet hur barn, 

vuxna och gamla ser ut. Våra kroppar förändras och åldras ganska lika. Ändå får vi inte visa oss för 

varandra. Några delar av kroppen måste alla dölja. På så sätt är vi lika. Men vi döljer inte lika mycket. 

Vi döljer mer eller mindre. På så sätt är vi olika. (Stiernstedt & Tarras, 2008:127) 

I en av de arbetsuppgifter som sedan följer ska eleverna kryssa för hur de tycker att män 

respektive kvinnor ska se ut. De ord som eleverna har att välja mellan är: ”-långa, korta, 

tjocka, smala, muskulösa och kraftiga-”. Sedan kommer en arbetsuppgift som går ut på att 

eleverna ska kryssa vad de tycker angående hur män respektive kvinnor ska se ut. Dessa ord 

finns att välja mellan: ”-långt hår, kort hår, långa naglar, korta naglar, breda axlar, smala 

axlar, platt mage, rund mage, stora händer, små händer, stora fötter, små fötter, kraftiga ben, 

smala ben-”. Eleverna uppmanas sedan att berätta vad de har kryssat i för alternativ samt att 

beskriva en person som de tycker är snygg.  

4.2 Samspråk 2 – om livet i Sverige 

Samspråk 2 är ett läromedel som är utgiven 2008 av Bonniers förlag och författarna till boken 

är Louise Tarras och Eva Berhardtson. Boken innehåller sex olika kapitel som i sin tur är 

tematiskt uppbyggda. Boken är totalt 191 sidor lång. I detta läromedel ingår totalt en textbok 

med CD, en övningsbok, en lärarhandledning, en lärar-CD samt ett facit. Jag kommer enbart 

att fokusera min analys kring textboken. På bokens första sida finns i likhet med Samspråk 1 

en text till läraren. Där står det bland annat att: 

Samspråk 2 ger eleverna många tillfällen att uttrycka egna känslor, tankar, värderingar och erfarenheter. 

Texterna stimulerar också till att reflektera över företeelser i vårt samhälle och att göra kulturella 

jämförelser samt att beskriva händelseförlopp. (Bernhardtson & Tarras, 2008:3) 

Det står även att Samspråk 2”utvecklar språkliga färdigheter såsom att läsa, skriva, tala och 

höra” (ibid.2008:3). Precis som i Samspråk 1 bygger de flesta av arbetsuppgifterna på att 

eleverna ska samarbeta i grupp eller två och två. Nedan presenterar jag de olika kapitel som 

ingår i Samspråk 2, samt vilket kapitel jag avser att fokusera min analys kring. 

Kapitel 1 Vuxna och barn 

Kapitel 2 Boende och miljö 
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Kapitel 3 Kläder och konsumtion 

Kapitel 4 Kropp och själ 

Kapitel 5 Kultur och samhälle  

Kapitel 6 Makt och media 

Även i denna bok speglar rubrikerna innehållet i kapitlen och under varje rubrik finns det 

underrubriker som mera specifikt talar om vad för typ av tema som kommer att belysas. Varje 

kapitel inleds med en text som behandlar det aktuella temat och därefter presenteras en rad 

olika uppgifter som eleverna ska arbeta med. Uppgifterna är precis som i Samspråk 1 

formulerades så att eleverna ska alltifrån identifiera ord från texten och förklara dess 

innebörd, till diskussionsuppgifter där eleverna uppmanas ta ställning till olika påståenden 

som refererar tillbaka till den nyss lästa texten. Några uppgifter är utformade för att eleverna 

ska diskutera den lästa texten samt att de ska berätta om egna erfarenheter som de kan relatera 

till texten. I slutet av varje kapitel finns likt Samspråk 1, avsnitt som benämns 

”Självbedömning” och ”Nyckelord”, och de är också utformade på precis likadant vis som i 

Samspråk 1. Jag kommer att redogöra för kapitel 1 (Vuxna och barn). Detta kapitel är mest 

relevanta för den studie jag avser göra. Jag kommer nedan att presentera de olika teman som 

behandlas i detta kapitel samt vilka delar ur dessa teman jag kommer att återge. 

4.2.1 Kapitel 1 Vuxna och barn 

De teman som behandlas i detta kapitel heter i ordningsföljd: Modern familj, Insändare, Jag 

har vuxit som människa, Amerikabreven och Bris- barnens rätt i samhället. Jag kommer 

utifrån detta kapitel att återge Jag har vuxit som människa, samt Från partners till gifta. Då 

studiens syfte bland annat går ut på att undersöka om det i Samspråk 1 och Samspråk 2 finns 

någon heteronorm och hur denna heteronorm i så fall tar sig i uttryck, blir de teman som jag 

valt ur detta kapitel också mest relevant för studien. 

Temat med rubriken Jag har vuxit som människa, är en intervju med Ola, som är pappa till 

Ivan fem år. I texten får läsaren reda på att Ola är homosexuell och att Ivan kommit till via 

provrörsbefruktning. Ivans mamma är Olas nära vän Anna- Lena och varannan vecka bor Ivan 

hos sin pappa och varannan vecka bor han hos sin mamma och hennes sambo. I texten kan 

man läsa om hur Ola och Anna - Lena skrev ett föräldrakontrakt innan Ivan föddes, där de 

bland annat bestämde att de skulle fira högtider såsom jul och andra storhelger tillsammans. 

Texten består av sju stycken och i det tredje stycket står det:  

Förra helgen var far och son mycket tillsammans. De köpte lördagsgodis och var på gården utanför 

huset där de bor. Ivan gillar att Ola är med ute samtidigt som alla kompisar är där. Ola är alltså en 

vanlig pappa som gör vanliga saker med sitt barn och som vill barnet allt gott i livet, precis som alla 

föräldrar. (Bernhardtson & Tarras, 2008:19) 

Det efterföljande stycket inleds med meningen: ”Det ovanliga med den här pappan är att han 

är homosexuell och att Ivan kommit till genom provrörsbefruktning”. En av de efterföljande 

arbetsuppgifterna inleds med raden: ”Ordet ’hetero’ är grekiska och betyder ’annan’. ’Homo’ 

är också grekiska och betyder ’samma’.” Sedan uppmanas eleverna med hjälp av lexikon 
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förklara med egna ord vad orden ”heterosexuell, heterogen, homogen och homosexuell” 

betyder. 

 Nästa tema inleds med en text som har rubriken Från partners till gifta. Texten lyder:  

1995 infördes lagen om partnerskap i Sverige. Det betydde att två män eller två kvinnor kunde 

registrera att de levde i partnerskap med varandra. Ett homosexuellt par fick då nästan samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter som ett heterosexuellt par. Men 2009 fick Sverige en ny 

äktenskapslag. Då upphörde lagen om partnerskap att gälla. Istället kom lagen om könsneutralt 

äktenskap eller samkönat äktenskap, vilket betyder att två personer av samma kön kan gifta sig. Det 

betyder också att de har samma rättigheter t.ex. vid arv, adoption och delad vårdnad som ett 

heterosexuellt par. Två kvinnor har även rätt till att få provrörsbefruktning genom den svenska 

sjukvården enligt den nya lagen. (Bernhardtson & Tarras, 2008:21) 

Sedan kommer ett kort stycke. Som handlar om när lagen om könsneutralt äktenskap infördes 

i några andra europeiska länder.  
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5. RESULTATDISKUSSION 

Jag kommer under detta avsnitt att analysera resultatet med utgångspunkt i de inledande 

frågeställningarna. Jag kommer inte att analysera varje kapitel och tema som jag presenterat i 

resultatdelen, utan jag kommer istället att göra följande uppdelning:  

1nledningsvis kommer jag att diskutera och analysera Familjen, Ensamliv, Ett hem för fem, 

Könsroller, Vuxna och barn och Från partners till gifta. Därefter analyseras de redovisade 

delarna från temat Lika och Olika. Samtliga av dessa teman återfinns i läroböckerna Samspråk 

1 och Samspråk 2. 

5.1 Familjen 

Den text som inleder temat Familjen beskriver kortfattat en persons liv från födsel till död. 

Eftersom texten genomgående använder pronomen ”man”, tolkar jag detta som att texten 

syftar till att försöka skapa en känsla hos läsaren av igenkänning. ”Man” kan i detta fall tolkas 

som allomfattande och därmed vara vem som helst. De två inledande styckena, som skriver 

om hur ”man” först föds, lever och växer upp som barn och tonåring för att slutligen bli 

vuxen, kanske många läsare faktiskt känner igen sig i. De olika faserna som beskrivs kan dock 

säkert skilja sig mellan olika länder och jag menar att ”man” kan uppfattas som vedertaget. 

Texten beskriver vad jag menar är en bild av en heteronormativ familj, där det ges lite (eller 

kanske inget) utrymme för något alternativ. Det blir också intressant att fundera över om det 

är genom att bilda familj som en person kan definieras som självständig och vuxen.  

Ambjörnsson och Jönsson menar att föreställningar om ålder kan också ofta förknippas med 

ett heteronormativt livsförlopp. Genom att för omgivningen framstå som att vi lever på ett 

åldersadekvat sätt, handlar det om att vi förväntas leva på ett visst sätt. Detta kan innebära att 

skaffa en partner av motsatt kön under tjugoårs ålder, skaffa två barn mellan trettio och fyrtio, 

uppfylla kraven på att kombinera karriär och omvårdnad av barnen fram tills dess att de flyttar 

hemifrån och, sedan se framemot att få barnbarn. Det här sättet att leva, skulle kunna tolkas 

som nära sammankopplat till idéen om den heterosexuella kärnfamiljen. (Ambjörnsson & 

Jönsson, 2010:205) Samhällets föreställning om det goda livet baseras till stor del på en 

heteronormativ kärnfamiljsmodell, där barnet ses som en symbol för lycka (ibid, 2010: 222). 

Ambjörnsson och Jönsson skriver att den kulturella definitionen med meningen med livet, - 

till stor del handlar om arvetiden. Det vill säga att arvet knyter den enskilde individen till 

familjen, genom kulturellt skapade föreställningar om en reproduktiv framtid. Detta innebär 

att släkten som den enskilde individen tillhör, fortsätter att följa samma släktmönster som den 

alltid verkar gjort. På så sätt knyts den nuvarande familjen ihop med tidigare familjer inom en 

och samma släkt och den knyter på så vis även band med en kommande framtid för barn, 

barnbarn som i sin tur bildar nya familjer. (Ambjörnsson & Jönsson, 2010: 225 f) 

I texten om Familjen står det att ”man” får barnbarn och hur ”man” slutligen når ålderdomen.  

Formuleringen att de egna barnen flyttar ut för att sedan i sin tur skaffa egna barn, tolkar jag 

som ett underliggande antagande i texten om att de egna barnen kommer (eller kanske bör) 

välja ett liv där reproduktion ses som något ”naturligt”. Den frekventa användningen av 

”man” skulle kunna ses som ett försök att göra texten könsneutral.  
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5.2 Ensamliv 

Temat Ensamliv inleds också med en text. Här beskrivs hur vissa människor väljer att leva 

ensamma på grund av olika omständigheter. Den heteronorm som här kommer till uttryck, 

visar sig exempelvis genom de förklaringar som ges. Alltså att vissa människor kan tänkas 

leva ensamma- men då kanske de arbetar mycket, skiljer sig eller så träffar de helt enkelt inte 

den rätta. Ensamlivet återges inte, trots den inledande meningen, som något önskvärt. Även 

om normen och föreställningen om parliv inte uttrycks explicit, skulle den kunna tolkas som 

närvarande då det avslutande stycket beskriver hur en äldre människa omges med barn, 

barnbarn och barnbarnsbarn.  

Ambjörnsson (2006:88) skriver om en företeelse som hon benämner sexuella värdehierarkier. 

Detta innebär bland annat att heteronormativiteten ger en ensidig bild av vad heterosexualitet 

innebär. Till exempel ensamstående kvinnor som skaffar barn utan vilja att leva ihop med 

barnets far. Värdehierarkin avser bland annat att belysa aspekten att det inte bara finns en 

sorts heterosexualitet eller en sorts homosexualitet.  

5.3 Ett hem för fem 

Dikten Ett hem för fem (Se bilaga 1), avser jag inte att göra någon lyrikanalys kring, så vad 

den djupare innebörden av dikten kan tänkas gestalta går jag alltså inte in på här. Jag väljer 

dock att kommentera den utifrån den heteronormativitet som jag menar blir synlig, då dikten 

beskriver en familj som nog kan ses som heteronormativ. Förutom att barnen är ett naturligt 

inslag i familjen, beskrivs även en mamma som är duktig på att laga mat och en pappa som 

genom sin auktoritet i familjen i egenskap av man-, också är den som säger till barnen. Jag 

uppfattar det som att både kvinnan och mannen framställs på sätt som enligt rådande normer 

representerar kvinnligt respektive manligt beteende. Trots att det idag finns en annan 

medvetenhet kring könsroller och trots att den tidigare idén om hur människor skapar kön är 

kritiserad, är menar jag ändå att idén om könsroller går att återfinna i dikten Ett hem för fem.  

Bilden av hur en kvinna respektive en man ska vara finns ständigt närvarande och enligt 

Gemzöe (2012:83) skapar den på många sätt både drömmar och föreställningar om det liv 

som vi förväntas leva som kvinnor och män. Även om vi människor protesterar mot rådande 

könsnormer kan de vara svåra att stå emot, då de vår kulturs föreställningar om kvinnligt och 

manligt på många sätt ses som en del av den kvinnliga och manliga identiteten.  

Vad Texterna om Familjen och om Ensamliv samt dikten Ett hem för fem presenterar, är 

enligt min mening föreställningar om livsmönster som ter sig heteronormativa. Barn ses som 

ett naturligt inslag och om texternas syfte är att försöka återge olika sätt att leva på i Sverige, 

skulle texterna kunna ses som lite begränsande av läsaren. Kanske främst då de inte belyser 

några alternativa familjebildningar. Jag tolkar därför de båda texterna som relativt 

exkluderande.  

Genom att läsa texter där innehållet känns kulturellt bekant, menar Liberg (2001:121) att detta 

i sin tur kan ge möjlighet att för läsaren överkomma språkliga hinder. Det kulturella innehållet 

skapar på så vis en stöttande effekt i inlärningen av det andra språket.  
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Om texten om Ensamliv hade belyst flera alternativ tror jag också att läsaren inte bara 

presenterats mera kunskap, utan också skulle kunna finna aspekter där hen kunnat uppleva 

igenkänning. 

5.4 Könsroller 

Temat Könsroller inleds med en text som på ett väldigt kortfattat sätt beskriver ett fenomen 

som benämns som könsroller. I texten framställs en något förenklad bild hur könsroller kan se 

ut. Då människors identiteter skapas i en omgivning som är föränderlig och därmed också 

komplex, menar jag att tanken om att könsrollssystemet är självproducerande och stabilt, blir 

en alltför ensidig tankemodell. Framställningen i texten Könsroller problematiserar inte den 

idag förlegade idén om hur människor växer upp i och gör kön.    

Texten avslutas med en frågeställning, vilket jag tolkar som en uppmaning till läsaren att 

reflektera och diskutera. Det finns alltså en viss möjlighet till kritik mot vad som i texten om 

könsrollen beskrivs som allmänt godtagen fakta. Detta är förvisso positivt, bekymret blir att 

tanken om könsroller inte problematiseras, utan snarare presenteras som ett tillsynes enkelt 

och okomplicerat begrepp.  

Connell (2009:133) menar att tanken om könsroller bland annat förutsätter att människors 

karaktärsdrag efter en tids inlärning blir så regelbundna att även deras beteende tillslut antar 

en sorts regelbundenhet. Texten Könsroller beskriver hur en flicka som tar efter sin mor gör 

som sin mor och samma fenomen infinner sig mellan en son och hans far. Detta sätt att 

beskriva hur människor skapar sina identiteter kring kön kan således uppfattas som en starkt 

förenklad bild av hur könsskapande sker. Det skulle också kunna tolkas som begränsande, då 

jag inte tror att särskilt många människor känner igen sig i denna beskrivning. Det finns dock 

aspekter av denna typ av socialisation som är viktiga att ta fasta på. Connell hävdar till 

exempel att skolan, familjen och andra sociala arenor som barn kommer i kontakt med under 

uppväxten förvisso har stor betydelse i barnens liv. Problemet är dock att tanken om 

könsroller och dessas skapande inte tar hänsyn till den komplexitet som finns inom dessa 

arenor. På en skola representerar de olika lärarna sannolikt olika förhållningssätt till kön inför 

barnen, och i en familj kan det finnas olika uppfattningar hos de vuxna i hur de ska agera och 

fostra sina barn (Connell, 2009:135). Sociala arenor där barn och ungdomar befinner sig styr 

inte per automatik vad de lär sig. De konstruerar däremot de konsekvenser som följer av de 

unga människornas val, som riskerna de tar och de erkännanden de möter (ibid, 2009:136).  

Det kan också tänkas att genom att läroboken kan användas som utgångspunkt för att 

synliggöra normerande värden, synliggörs även de olika lärarnas egna förhållningssätt. Att 

problematisera det egna förhållningssättet leder förhoppningsvis till en ökad kritisk 

medvetenhet till de normer som omger en själv och andra. De två efterföljande 

arbetsuppgifterna som går ut på att eleverna ska kategorisera egenskaper och boktitlar efter 

kön, blir i sammanhanget en märklig uppgift. Även om intentionen kan vara att eleverna ska 

reflektera över sina val, ser jag ingen mening med uppgiften. Jag menar att den indirekt 

sänder ett budskap om att flickor och pojkar faktiskt är olika och att de därför också besitter 

olika typer av egenskaper. 
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5.5 Från partners till gifta 

Faktatexten Från partners till gifta beskriver hur och när lagen kring partnerskap och lagen 

om könsneutralt äktenskap kom till. I stort anser jag att texten är informativ och den tar upp 

viktiga aspekter av vad lagarna innebär. Det problem som jag uppfattar är att texten inte går in 

djupare på vad lagen om könsneutralt äktenskap inneburit i praktiken-, för de människor som 

önskat gifta sig. Detta menar jag skulle kunna vara nödvändig information för läsaren, då det 

skulle kunna ge en mera problematiserande bild av hur teori (lag) och praktik (det verkliga 

livet) inte alltid stämmer överens. Något som också är värt att poängtera i dessa båda stycken 

är formuleringarna ”Ett homosexuellt par fick då nästan samma möjligheter som ett 

heterosexuellt par”, och ”De betyder att de har samma rättigheter t.ex. vid arv, adoption och 

delad vårdnad som ett heterosexuellt par”. Homosexualitet får här stå i kontrast till 

heterosexualitet, vilket jag tolkar som ett sätt att belysa skillnaden. Detta görs kanske för att 

det ska bli lättare för läsaren att uppfatta vilka rättigheter och möjligheter homosexuella par 

tidigare saknat, men jag menar att själva jämförelsen i sig riskerar att bli normerande. Det 

heterosexuella får stå för majoritetsbefolkningen och får således stå för det ”normala”. Hur 

dessa formuleringar skulle kunna skrivas annorlunda har jag inget bra svar på. Min poäng 

med att återge dessa är främst ett försök i att synliggöra hur en text kan tolkas när två 

företeelser kontrasteras mot varandra.  

Ambjörnsson (2006:61) påpekar att heteronormativitet fungerar på ett sådant sätt att den 

pekar ut och upprätthåller gränser mellan hetero- och homosexualitet. Det är dock viktigt att 

påpeka att det handlar om en normgivande heterosexualitet. Denna uppdelning tar sig olika 

uttryck och lagen är ett exempel där detta blir synligt. Ambjörnsson menar att det som vi 

upplever vara normalt existerar på grund av en motsats och för att vissa människor ska 

framstå som normala krävs det alltså att andra människor pekas ut som icke-normala (ibid, 

2006:114). 

 Det blir också intressant att fundera kring vad som avses med ”ett heterosexuellt par”. Som 

tidigare nämnt, verkar heteronormativiteten genom att förespråka ett heterosexuellt liv, det 

vill säga att det förutom det önskvärda i att leva i en heterosexuell relation finns normer för 

hur denna heterosexuella relation ska se ut.  

Enligt Ambjörnsson och Jönsson, ger äktenskapslagen förvisso människor som lever 

tillsammans och är av samma kön möjligheten att gifta sig, men lagen exkluderar all annan 

typ av par- och/eller familjebildning. Detta skulle kunna benämnas som den respektabla 

homosexualiteten och som i vissa avseenden liknar en ideal heterosexuell relation, med 

undantag för könet. (Ambjörnsson & Jönsson, 2010: 208) 

Genom att kontrastera homosexualitet mot heterosexualitet skulle det kunna förstås som att 

homosexuella parförhållanden är okej, så länge dessa par lever enligt den norm som 

heterosexuella par gör. 
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5.6 Jag har vuxit som människa 

Temat Jag har vuxit som människa återger en intervju med Ola som lever tillsammans med 

sin son Ivan. Det är enligt mig svårt att riktigt se textens syfte. Om det vore så att den ville 

lyfta fram hur en ensamstående förälder lever tillsammans med sitt barn vore det nog klokt att 

inte lägga så mycket fokus på denne förälders sexualitet samt, på hur barnet kom till. Frågan 

blir för mig om samma djupdykning i förälderns sexualitet hade gjorts om han varit 

heterosexuell. Textens mening ”- Det ovanliga med den här pappan är att han är homosexuell 

och att Ivan kommit till genom provrörsbefruktning”, får mig att tvivla. Intervjun radar upp en 

rad aspekter i Olas beteende gentemot Ivan, som sedan beskrivs genom att benämna Ola som 

”en vanlig pappa”. Genom att kontrastera det ”vanliga” mot det ”ovanliga ”menar jag att detta 

också riskerar att tolkas av läsaren som värderande. Det ”vanliga” är bra, Ola gör vad som 

förväntas av honom som pappa. Det ”ovanliga” - att Ola är homosexuell är mindre bra, men 

genom att han gör ”vanliga” saker och är en ”vanlig” pappa vägs detta upp mot det faktum att 

Ola också är en ”ovanlig” pappa. Att Ola beskrivs som en ”vanlig” pappa, skulle kunna tolkas 

som att Ola lever enligt vad som av majoritetssamhället anses vara ett önskvärt levnadssätt.  

Precis som i texten Från partners till gifta, tolkar jag att homosexualiteten framställs på 

heterosexualitetens villkor. Det ”vanliga” skulle kunna läsas som ”den önskvärda 

heteronormativiten”. 

Ambjörnsson (2006:70) beskriver hur heteronormativiteten inte enbart fungerar genom att 

exkludera HBT-personer, utan den fungerar även genom att peka ut det avvikande, och 

inkludera detta avvikande i normen. Det innebär att det avvikande ges acceptans och 

legitimitet genom att verka under heteronormativitetens normer. Människor som bedöms som 

annorlunda och avvikande får synas och höras, om de gör detta på ”rätt sätt” . 

5.7 Lika och olika 

Texten som inleder temat Lika och olika belyser på olika sätt hur människor till stor del liknar 

varandra men ändå inte. Det som texten påpekar som olikheter är till exempel på de olika sätt 

vi ser ut och dessa utseende aspekter är kopplade till den biologiska kroppen. Gemzöe 

hänvisar till Judith Butler, som i sin tur menar att det inte går att sätta upp någon gräns mellan 

kön, då det biologiska könet inte kan beskrivas som att det är grund för den kulturella 

föreställningen av könet. Det vill säga att den kulturella förståelsen av kvinnlighet och 

manlighet inte är sammankopplad med det biologiska könet på ett självklart sätt. Butler menar 

alltså att manlighet lika gärna kan tillskrivas en person med kvinnokropp och vice versa. Kön 

är så kallade iscensättningar av kön och detta upprätthålls genom handlingar och tal. Vad 

många anser vara ett typiskt kvinnligt eller typiskt manligt beteende är alltså enligt Butler 

föreställningar som sedan införlivas genom handlingar. Dessa handlingar baseras också på de 

normativa föreställningar som finns i en viss kultur och Butler menar att dessa föreställningar 

grundar sig på den normativa heterosexualiteten. Konstruktionen av manligt och kvinnligt 

existerar enligt detta synsätt, på tanken om att det finns ett naturligt heterosexuellt begär.  

(Gemzöe, 2012: 138 ff)  

Det skulle kunna vara så att texten och de arbetsuppgifter som hör till texten syftar till-, att 

belysa just den kulturella definitionen av den biologiska kroppen, samt de egenskaper och 

förväntningar vi har på den beroende av kön. Arbetsuppgifterna skulle enligt en sådan 

tolkning kunna ses som ett försök till att skapa diskussion mellan eleverna. Förhoppningen 
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skulle kunna vara att på så vis nyansera och kanske framför allt problematisera vad kulturella 

föreställningar kan få för effekter på människors liv.  Samtidigt menar jag att det finns en risk 

med en sådan uppgift. De olika kroppsliga attribut som eleverna har att välja mellan kan 

uppfattas som låsta och fasta begrepp. Detta sätt att presentera olika exempel på hur kvinnor 

respektive män kan eller bör se ut, kan nog också leda till att de föreställningar som räknas 

upp som valalternativ kan bli reproducerande. För att den goda intentionen med att försöka 

skapa diskussion mellan eleverna inte ska falla bort, tror jag att det är viktigt att läraren 

påpekar problemet med att kategorisera människor efter fysiska attribut och förväntade 

egenskaper. Jag tror också att det blir viktigt att läraren påpekar de normer som riskerar att 

befästas i och med att man kategoriserar människor på ett sådant här sätt. 
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6. SLUTSATS 

Syftet med den här studien var att undersöka hur kvinnor och män gestaltas i Samspråk 1 och 

i Samspråk 2. Syftet var också att undersöka om det fanns någon heteronorm och hur denna i 

så fall tog sig i uttryck. Kvinnor och män tillskrivs mer eller mindre explicit olika 

karaktärsdrag som kopplas till deras kön. I temat Lika och olika menar jag att detta blir 

särskilt tydligt, då eleverna uppmanas kryssa för vilka olika typer av fysiska karaktärsdrag 

som de anser passa kvinnor respektive män. Jag tycker mig också se en heteronorm i samtliga 

texter jag valt att se närmare på. Denna heteronorm blir synlig genom tanken om ett 

heterosexuellt liv som i sin tur består av en rad normerande föreställningar återkommer, inte 

minst i temat om Familjen, om Ensamliv samt i temat Jag har vuxit som människa. 

Genomgående för varje text (förutom texten Jag har vuxit som människa och Från partners 

till gifta), har enligt min mening varit att kvinnor och män ständigt kontrasterats mot varandra 

för att belysa skillnader. Detta har bland annat återgivits genom beskrivningar där kvinnor och 

män tillskrivits olika egenskaper, samt påståenden att flickor och pojkar lär sig olika roller 

genom att ta efter sina föräldrars beteenden. Det är dock oerhört svårt, eller kanske till och 

med omöjligt, att skriva om allt. Likheter och olikheter lyfts fram genom att man i texter 

använder motsatsord eller kontraster. Vad läsaren sedan associerar dessa ord med är svårt att 

på förhand veta, men man kan tänka att det är associationer som till stor del grundar sig på 

kulturella föreställningar. Ord som kontrasteras mot varandra riskerar att bli de ord och 

begrepp som laddas med värderingar. Detta menar jag kan återses i läroböckernas gestaltning 

av kön i exempelvis temat Lika och olika, samt i den heteronormativa framställningen i temat 

Familjen och i temat Ensamliv. 

Vad som är den goda läroboken är en svår fråga och förmodligen varierar svaren på vem man 

frågar och vilket fokus som anläggs. Att vara normkritisk innebär att man hela tiden behåller 

ett kritiskt förhållningssätt till vad som av majoritetssamhället uppfattas som det normala. För 

att visa på hur en lärare tillsammans med sina elever skulle kunna vara normkritisk till en text, 

får dikten ”Ett hem för fem” (se bilaga) stå som exempel. Genom att diskutera de ord som 

används för att beskriva de olika karaktärerna, blir det aktuellt att fråga sig varför vi använder 

vissa typer av ord i beskrivningen av en typisk mamma och en typisk pappa. På detta sätt 

skulle förhoppningsvis läraren introducera nya synsätt för eleverna. Poängen med detta sätt att 

arbeta med lärobokstexter är alltså att använda sig av ett kritiskt förhållningssätt till de normer 

som står skrivna i läroböckerna, utan att för den skull skapa nya begränsande normer. Genom 

att förskjuta gränser och omkoda ord tror jag att man som lärare ger sina elever verktyg till att 

läsa lärobokstexter med ett mera kritiskt förhållningssätt. Genom en medvetenhet om 

genuskontrakten och de samhälleliga strukturer som de leder till kan en djupare förståelse 

skapas och därmed kan förändringar börjar ske. I de analyserade läroböckerna är det på 

många ställen tydligt på vilken plats i hierarkin som kvinnan respektive mannen placeras. 

Detta i sig är självklart en nackdel när det gäller undervisning, men det behöver inte enbart 

vara det, om läraren arbetar på ett genusmedvetet och reflekterande vis kring texterna. Genom 

att arbeta på detta sätt  tror jag att det som i läroboken står synligt och därmed uttrycks 

explicit, också kan leda vidare till att fundera kring vad som inte skrivs ut, det vill säga det 

budskap som förmedlas implicit. Då kan läroböckerna fungera som ett utmärkt komplement 

till att visa hur vårt samhälle fungerar än idag. Det blir då enkelt att visa eleverna att mannen 

än idag är norm och att denna bild reproduceras kontinuerligt. På detta vis kan läraren förklara 



 
 

31 
 

för eleverna att de har en viktig roll i att förstå och luckra upp mönster. Genom att skapa en 

medvetenhet kring läroböckernas undvikande att ta upp könrelaterad problematik, kan lärare 

och elever utifrån lärobokstexterna skapa intressanta och givande diskussioner. På så vis kan 

lärare förhoppningsvis skapa en förståelse för den onyanserade och haltande bild av samhället 

som läroböckerna stundvis förmedlar. Förhoppningsvis kan detta sätt att granska pedagogiska 

texter leda till ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer. Det kan kanske i förlängningen 

leda till att arbetet mot diskriminering i klassrummet lyfts fram så att diskriminering och 

maktstrukturer också kan motarbetas. Genom att lyfta fram och belysa det förgivettagna tror 

jag att en komplex och därmed mera nyanserad bild av samhället kan ges. Därmed menar jag 

att både den kultur och de människor som gestaltas i läroböckerna också ges mera rättvisa.  

Jag tror att strukturer och mönster är nödvändiga för de flesta människor, då vi nog behöver 

dem för att kunna skapa en helhet av verkligheten. Jag tror dock att det finns en vikt av att 

kunna se dessa strukturer som föränderliga. Om man som lärare försöker synliggöra flera 

olika tolkningar av en lärobokstext, så tror jag också att man tillsammans med eleverna kan få 

syn på sådant som tidigare legat dolt och outtalat i texten, alltså det som stått som norm. 

Genom att titta på och samtala om de normer som rör kön, blir det kanske lättare att se vilka 

möjligheter människor har att följa och motsätta sig de dominerande normerna. 
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7. BEGRÄNSNINGAR MED STUDIEN  

Det är alltid vanskligt att tolka en texts eventuella mottagande, då analysen kan riskera att 

uppfattas som rena spekulationer. Samtidigt kan man kanske aldrig fullt ut mäta olika 

människors olika reaktioner och tankar, vissa tankar är svåra att sätta ord på och en del 

reflektioner uteblir. Detta blir särskilt tydligt i de urval som jag gjort av texter. Jag utgick i 

min närläsning av Samspråk 1 och Samspråk 2 från antaganden som grundade sig på en 

teoribakgrund, där skapandet av kön och identitet på många sätt kan beskrivas som ständigt 

pågående processer. Detta påverkade naturligtvis också min syn på de texter jag läste.  

Begränsningar med den valda forskningsmetoden är att närläsning är spekulativ i sin natur 

och den innehåller subjektiva tolkningar. Därför så är det svårt att argumentera för studiens 

objektiva och korrekta representation av verkligheten. Å andra sidan så är det som tidigare 

nämnt inte min önskan att presentera några nya sanningar eller lösningar med den här studien 

utan snarare att uppmärksamma och ifrågasätta. 

En annan svårighet med innehållsanalyser av detta slag, är jag blivit varse den ständigt 

närvarande subjektiviteten. Jag har under arbetets gång insett mer och mer vilket stort krav det 

varit på mig som utfört studien att ständigt försöka distansera mig från både materialet och 

från min egen position. Jag blev på så vis tvungen att för mig själv försöka synliggöra min 

egen position som kritisk läsare av texterna, samt en rad andra positioner, som exempelvis att 

jag är kvinna, min attityd till HBT- frågor och så vidare. Dessa positioneringar är svåra att 

frångå, och några av de attityder som jag har nu, skulle säkert ändras på vissa sätt om jag 

dessutom antog rollen som lärare med avsikt att använda de granskade texterna i 

undervisningen. Hur mitt förhållningssätt skulle komma att eventuellt förändras i mötet med 

en verklig situation, där mottagandet av texterna också i viss mån skulle kunna ses, är dock 

svårt att säga på förhand. Poängen kanske snarare är att påpeka att förhållningssättet och dess 

komplexitet i mötet med verkligheten faktiskt skulle flytta på den egna positionen en aning. 

Jag tror att det också blir med denna insikt som medvetenheten om den ständigt närvarande 

subjektiviteten blir som tydligast. Subjektiviteten är med detta synsätt enligt mig också belagd 

med ett ständigt skapande och omskapande, som i sin tur till stor del är situationsberoende. 

Att välja två läroböcker av samma författare kan nog anses vara aningen godtycklig 

begränsning av forskningsmaterial. Då jag inte valt att inkludera andra läromedel av andra 

författare blir studien något smal, men samtidigt djupgående för just de här läroböckerna. 

Rent praktiskt så kan den här studien hjälpa lärare att belysa innehållet i Samspråk 1 och i 

Samspråk 2. Därmed kan studien förhoppningsvis också tjäna som en undersökning om just 

de här läroböckerna passar för den egna undervisningen. Den här studien belyser en 

problematik snarare än att ge förslag på nya sanningar. Därför är det min förhoppning att min 

studie också på ett mera generellt plan kan bidra till ett ökat fokus på att ifrågasätta de 

”sanningar” som presenteras i läroböcker i allmänhet. 
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8. FRAMTIDA FORSKNING 

Det skulle vara intressant att undersöka hur mottagandet av de lärobokstexter som jag 

analyserat ter sig i en verklig undervisningssituation. En sådan typ av studie skulle också 

kunna innebära samtal med eleverna kring texterna, samt samtal med den undervisande 

läraren. På så sätt tror jag att analysen av texterna skulle kunna ges ett annat djup, då man 

skulle bli tvungen att väga in fler tolkningsmöjligheter i analysen. Det är dock viktigt att 

poängtera att en sådan typ av studie skulle ha en annan utgångspunkt än denna studie, då 

syftet skulle skilja sig samt att fokus från den egna tolkningen skulle komma att flyttas till 

elevernas och lärarens tolkningar. Detta skulle också innebära en annan typ av analys än den 

som använts här. En svårighet med den kunskapsteoretiska position som jag antagit, är att vid 

ett intervjutillfälle så skulle situationen i sig påverka vad eleverna och läraren skulle säga, 

vilket i sin tur måste tolkas. Det skulle alltså innebära att jag skulle sitta fast i att göra 

tolkningar av dessa tolkningar.  

Det skulle också vara intressant att utföra en liknande studie som denna, men där fler aspekter 

vägs in i själva analysen. Förutom fokus på kön skulle det vara av värde att även se hur 

faktorer som till exempel etnicitet, ålder och klass samverkar när exkludering och inkludering 

skapas. En sådan studie skulle dock vara betydligt mer omfattande, främst i den meningen att 

den förmodligen skulle kräva fler läroböcker att analysera för att få en bredare grund för 

själva analysen. 
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10.BILAGA 

ETT HEM FÖR FEM 

Familjen Borg 

bor vid ett torg 

i ett stort hus 

fullt av barnens bus. 

En flicka heter Emma. 

Hon vill alltid bestämma 

När hon är hemma. 

Då tycker syster Ida 

Som älskar att rida 

Att det blir bäst 

Att gå iväg till sin häst. 

Av de tre är den lille 

En liten kille 

Som heter Ville. 

Köttbullar är mamma Ulla 

Bra på att rulla. 

Hon står vid spisen och steker 

När Ville i köket leker. 

Kom! 

Ropar pappa Tom. 

Nu får ni sluta träta 

För nu ska vi äta. 

Säg, vad ska den nya bebisen heta? 

Kanske Greta eller Margareta? 

Eller är det en liten LageSom ligger i mamma Ullas mage? 

 

(Stiernstedt & Tarras, 2008:32) 


