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Syftet med denna uppsats är att undersöka i hur stor utsträckning heteronormen är rådande i ett 

läromedel i svenskämnet. Detta har undersökts genom att kritiskt granska hur sexuell läggning 

framställs i, av oss, utvalt läromedel. Vi har valt att använda oss av kvantitativ analys samt kvalitativ 

analys. Utifrån dessa två analysmetoder har vi kunnat se dels hur frekvent samt dels på vilket sätt 

icke-heterosexuella läggningar framställs kontra heterosexuella. Resultatet av vår studie visar på hur 

heterosexuell kärlek normaliseras och hur övriga sexuella läggningar osynliggörs. I de få fall då icke-

heterosexualitet exemplifieras i läromedlet görs detta på ett problematiserande och avvikande sätt. 

Heterosexualitet, å andra sidan, skildras konstant icke-problematiskt. Detta leder till att heteronormen 

befästs och elevers förståelser för icke-heterosexuella läggningar tenderar att missgynnas.  
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1   Inledning	 

Könsroller och deras förekomst i allt från litteratur, media och läromedel har analyserats, 

diskuterats och debatterats kraftigt de senaste åren. Exempel på detta går att finna i Anna 

Ekströms artikel Könsroller begränsning i skolan (2011-01-10). I artikeln menar författaren 

att sättet hur pojkar och flickor bemöts på olika sätt skapar begränsningar för dem i deras 

utveckling. Vidare går faktumet att könsroller och arbetet mot dessa benämns på flera ställen 

i läroplanen (Skolverket, 2017) ses som ett resultat av rådande diskurs. Vi har också själva 

läst, skrivit och intresserat oss mycket kring hur flickor och pojkar bemöts på olika sätt samt 

begränsas av normer och kulturer på våra skolor. Inför detta arbete ville vi därför bredda vår 

syn och istället fokusera på hur sexuella läggningar	  och framförallt de som faller utanför 

heteronormen, förekommer och framställs i skolan. Vi märkte snabbt att detta område legat i 

fokus mycket mindre än könsroller då det kommer till forskning kring skola. Ett exempel på 

detta är också hur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 

2017:7ff) i den inledande delen som behandlar värdegrund på flera ställen pekar på vikten av 

att arbeta med könsroller i skolan men endast nämner sexuella läggningar som ett exempel av 

flera andra diskrimineringsgrunder utifrån Diskrimineringslagen (2008:567). Att helt särskilja 

könsroller och sexuell läggning är dock svårt då områdena på flera sätt löper i varandra vilket 

vi flera gånger under våra analyser blev påminda om och tvingades förhålla oss till. Ett 

exempel på detta ger Ulrika Dahl (2005:50) som menar att jämställdheten mellan män och 

kvinnor, pojkar och flickor, oftast byggs på antagandet att dessa benämner sig själva just som 

flicka eller pojke utifrån sina biologiska kön samt att de är, eller förväntas bli, attraherade av 

varandra. Det är i relationen mellan en man och en kvinna som jämställdhetsdebatten har sin 

grund. Dahl sträcker sig till och med så långt att hon hävdar att: "[j]ämställdhet är helt enkelt 

central i upprätthållandet av en heteronormativ ordning." (Dahl, 2005:51). 	  

Valet av att analysera ett läromedel istället för att till exempel observera en lärares arbete 

med sexuella läggningar gjordes baserat på vår uppfattning av att arbete kring sådana frågor 

sällan sker sammanhängande i en klass. Dessutom var vi inte intresserade av att observera ett 

eventuellt enskilt tillfälle där värdegrund och sexuella läggningar avhandlades utan snarare 

hur heteronormen genomsyrar undervisning i stort. Ett läromedel utgör en statisk del av 

undervisningen där de miljöer, karaktärer, kulturer och värden som presenteras bör förväntas 

ha stor variation då det gäller att presentera olika levnadssätt, etniciteter samt andra 

grupperingar som vårt samhälle består av för att följa Skolverkets (2017) riktlinjer om allas 

lika värde. Då samma läromedel dessutom potentiellt används på flera skolor utvidgas vårt 
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perspektiv från att gälla eleverna i en klass till långt fler elever som blir undervisade utifrån 

valda läromedel. Vanja Lozic (2016-04-07) beskriver hur normer reproduceras i skolan och 

nämner läromedlens roll i detta: "Exempelvis framställs i läroböcker och i andra 

skolsammanhang heterosexualitet som något naturligt och önskvärt medan samkönade 

kärleksrelationer osynliggörs eller skildras som mindre önskvärda" (Lozic, 2016-04-07).	  

Vårt kritiska analyserande i detta arbete hämtar sin inspiration från både queerteorin med sitt 

ifrågasättande av framförallt heteronormen (Ambjörnsson 2006:13ff) och även den kritiska 

diskursanalysens fokus på hur all form av kommunikation, däribland läsandet av texter och 

bilder, kan och bör påverka diskurser och samhällsfenomen som till exempel maktstrukturer 

(Jørgensen & Philips, 2000:66ff). Den kritik som kan läsas in i våra tolkningar och metoder 

bör dock klarläggas ligger snarare på urvalet av texter och bilder i läromedlet snarare än mot 

texternas innehåll i sig. Då vi i detta arbete inte läst ursprungstexterna som läromedlet hämtat 

sina textutdrag ifrån utan enbart utgått från den helhet som läromedlet utgör i form av olika 

texttyper och utdrag ur längre skönlitterära texter är det alltså utformningen av läromedlet 

som ligger i fokus för vår analys. På samma sätt är vi medvetna om att de enskilda lärarnas 

arbetssätt i kombination med läromedlet kan överbygga vissa av dess brister samt påverka 

elevernas uppfattning av det. Detta hamnar dock utanför ramarna för detta arbete som alltså 

istället kommer fokusera på att analysera ett läromedel.	  

1.1   Syfte	 

Vårt huvudsakliga syfte med denna läromedelsanalys har varit att undersöka hur rådande 

heteronormen är i ett läromedel som används i årskurs 6 i svenska skolor idag, nämligen Zick 

Zack Läsrummet av Pernilla Lundenmark och Anna Modigh (2013). Vidare har vi inte endast 

velat undersöka hur pass ofta icke-heterosexualitet representeras i det valda läromedlet utan 

också på vilket sätt dessa sexuella läggningar framställs. De metoder vi valt att använda oss 

av för att genomföra denna undersökning är kvantitativ analys för att se hur ofta icke-

heterosexuella läggningar förekommer i de fall kärlek på något sätt avhandlas i text och bild. 

Vidare har vi genom en kvalitativ analys sett på hur sexuella läggningar framställs. För att 

bryta ner och försöka ge svar åt vår frågeställning har vi exempelvis utgått från frågor såsom: 

Hur presenteras sexuella läggningar i läromedlet? Hur avbildas familj, kärlek och relationer? 

Är texterna tillräckligt varierande i sin framställning av sexualitet och relationer för att skapa 

möjligheter för samtliga elever att kunna identifiera sig? Speglar läromedlet verkligheten 
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samt bidrar till en förståelse av denna? Dessa frågor har valt att sammanfatta i en 

frågeställning som framgår nedan.  

1.2   Frågeställning	 
På vilket sätt beskrivs samt representeras olika sexuella läggningar i ett vanligt 

förekommande läromedel i svenskämnet? 

2   Bakgrund	  

I detta kapitel kommer vi behandla queerteorin, med dess innebörd samt uppkomst. I kapitlets 

andra del kommer vi ge en överblick över läromedel samt olika forskningsområden inom 

läromedelsområdet. Därefter redogör vi för, utifrån olika vetenskapliga artiklar, hur litteratur 

kan användas i normkritiskt arbete i skolvärden. I kapitlets tredje och avslutande del 

behandlas styrdokumentet samt skollagen gällande olika sexuella läggningar.  

2.1   Teorier	 
Begreppet HBTQ står enligt RSFL (2018) (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 

transpersoners och queeras rättigheter) för: H: homosexuella, B: bisexuella, T: transpersoner 

och Q: queer. Begreppet queer menar att det finns fler kön än bara kvinna och man. Vidare 

att det finns fler sätt att vara sexuell på än hetero-, homo- eller bisexuell (Olsson, 2004:14). 

RSFL (2018) beskriver queer likt ett paraplybegrepp för könkonceptets fyra delar – biologisk, 

juridiskt, socialt och mentalt. De socialt konstruerade och de mentala delarna kan samlas 

under begreppet genus, vilket innebär normer och föreställningar om hur kvinnor och män 

förväntas vara. Queer kan innebära dels könsidentitet, sexuell läggning och relationer. Dels är 

queer kritiskt till rådande normer, vilket innebär att heterosexualitet anses vara det normala 

och där alla andra sexuella läggningar och könsuttryck kategoriseras som avvikande. Anna–

Clara Olsson (2004:14) beskriver queerteorin som en utmanare till heteronormen och att 

forskare med ett annat perspektiv än queerperspektivet studerat annan sexuell läggning än 

heterosexualitet som avvikande och annorlunda. Queerteorin vänder på perspektivet, och 

studerar hur heterosexualiteten konstrueras och upprätthålls. Vidare studerar queerteoretiker 

normer och maktstrukturer som kategoriserar människor i olika fack. Detta innebär att dessa 

normer skapar maktobalanser med över- och underordning av olika grupper av människor. 

"Vetenskapliga paradigmer och teorier speglar inte bara redan befintliga maktstrukturer och 

föreställningar, utan befäster dem också och bidrar i hög grad till att utveckla privilegierade 

sanningar" (Olsson, 2004:14).  
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Don Kulick (2004:22ff) skriver om queer och dess historia. Ordet queer kommer från 

engelskans ”konstig” och var från början ett skällsord för det som uppfattades avvikande. I 

slutet av 1980-talet användes ordet queer av politiska aktivister vilka hävdade homosexuellas 

rätt till sin egna läggning, att homosexualitet inte skulle uppfattas avvikande. Det var under 

1980-talet som aids och HIV uppmärksammades och med det ett förakt och 

misstänkliggörande av homosexuella personer. Utifrån denna politiska kamp om 

homosexuellas rättigheter uppkom begrepp och perspektiv, vilket utformade queerteorin. 

Queerteorin tar avstamp i att problematisera de processer och värderingar som antar och 

förutsätter att relationer och identiteter utgår ifrån en heterosexuell läggning där	  andra 

sexuella läggningar uppfattas som onaturliga och avvikande. Kärnan i queeranalys handlar 

om att heterosexuella personer ”ska reflektera över hur de ser på sin heterosexualitet, på ett 

antagande om att heterosexualitet är självklar och naturlig omsätter sig i tal och handlingar 

och kränker och diskriminerar alla som inte är heterosexuella" (Kulick, 2004:22).  

Queerteorin strävar efter att belysa oreflekterade föreställningar, relationer och 

samhällsinstitutioner i grunden, vilka oreflekterat belönar eller ger privilegier till vissa 

personer bara för en viss färg på huden, att de är män eller är heterosexuella. Judith Butler, en 

av queerteorins grundare, benämner de processer som upprätthåller heteronormen för ”den 

heterosexuella matrisen” (Kulick, 2004:26f). Andra queerforskare kallar detta för 

heteronormativitet vilket betecknar de processer som producerar heterosexualitet, inte den 

heterosexuella läggningen i sig. Heteronormativitet handlar om alla normer, förväntningar 

och perspektiv som framställer heterosexualitet som en självklarhet och något naturligt. 

Vidare handlar det även om fördomar och uppfattningar om sexualitet utifrån ålder, etnicitet 

eller klass. Heteronormativitet handlar om oreflekterade föreställningar om hur personer 

förväntas fördomsfullt bete sig inom normens ramar. De personer som bryter eller avviker 

från normen riskera att bestraffas i form av förlöjligande, osynliggörande eller uteslutning. 

Don Kulick (2004:27f) lyfter några exempel såsom den heterosexuella mannen som vill ha 

barn utan att ingå i en relation med en kvinna, eller äldre kvinnor som åtrår betydligt yngre 

män. Äldre kvinnors sexualdrift förminskas och osynliggörs. Vidare att män framställs mer 

sexuellt aktiva än kvinnor, vilket innebär att sexuellt aktiva kvinnor riskera att utmålas som 

horor (Kulick, 2004:27f). Ytterligare ett exempel av heteronormativitet var när Sveriges 

riksdag 2002 röstade igenom att samkönade par skulle få rätten att bli prövade som 

adoptivföräldrar var det med bakgrunden om att barn till samkönade par inte i större 

utsträckning blir homosexuella. När ett heterosexuellt par talar om sitt barn med 
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förväntningar om giftermål i vuxenålder är det alltid utifrån ett heterosexuellt perspektiv. Vad 

skulle hända om ett samkönat par talar om sitt barn med förväntningar om att barnet i vuxen 

ålder ska ingå i en samkönad relation? 

2.2   Forskning	 

Marie Carlsson & Kerstin von Brömssen (2011:16) skriver om läromedel, pedagogiska texter 

som används i undervisningssammanhang. Författarna menar att läromedel i skolan avspeglar 

de sociala normerna som råder i samhället och på detta sätt är läromedel bidragande till att 

reproducera och befästa de sociala normerna med relationer och maktförhållanden. Vidare 

beskriver de vilka grupper som synliggörs, skapas eller tystas. Lärare, som använder 

läromedel, behöver kritiskt granska vilka värderingar och synsätt som förmedlas. Lärare 

behöver även diskutera och problematisera innehållet tillsammans med eleverna. Det finns 

ingen central myndighet som granskar läromedel. Det blir upp till de enskilda lärarna att 

granska och bedöma läromedel med dess innehåll i förhållande till läro- och kursplaner. 

Författarna (2011:31) problematiserar användandet av läromedel i undervisningen vilket 

innebär att läraren överlämnar en stor roll till läromedelsförfattarna i att utforma 

undervisningen. Å andra sidan är det lärarens personliga undervisningsstil som präglar 

undervisningen. Läraren kan välja att lyfta upp och diskutera innehållet. Förespråkare av 

läromedel menar att pedagogiska texter kan utgöra en god grund för kritiska analyser och 

diskussioner med och för elever. Den andra sidan förespråkar undervisning utan läromedel 

och hävdar att läromedel bromsar den pedagogiska utvecklingen. Lärare utan läromedel är 

mer fria i undervisningen samt kan bedriva en mer elevcentrerad undervisningsform. Dock 

står det fast att läromedel av tradition, anses bärare av viktig kunskap och bildning (Carlsson 

& von Brömssen, 2011:31). 

Ytterligare lyfter Marie Carlsson & Kerstin von Brömssen (2011:22) olika typer av 

läromedelsforskning. Produktorienterad forskning avser att analysera innehållet i 

pedagogiska texter/läromedel, såsom vilka värderingar bygger texterna på. Vilka normer lyfts 

fram som eftersträvningsvärt? System- och processinriktad forskning studerar fenomenet hur 

lärare väljer läromedel. Slutligen nämns även receptions- och läsforskning som studerar 

elevers läsförståelse. Slutligen lyfter författarna tidsaspekten och förändringar av normer och 

värden, både i samhället men även i läromedel. Genom att använda en diskursiv ansats i 

analyser av läromedel över tid, kan de samhälleliga normerna och ideal som läromedlet är 

bärare av, synliggöras.  
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Caitlin L. Ryan (2015:78) skriver att elever i de yngre åldrarna (låg- och mellanstadiet) 

upprätthåller heteronormen i sitt sociala samspel. Även om den allmänna uppfattningen är att 

eleverna ännu inte har någon sexualitet i den tidiga åldern, speglas ändå vuxenvärldens 

levnadssätt och perspektiv hos eleverna. Författaren har via klassrumsobservationer påvisat 

hur eleverna själva skapar och upprätthåller heterosexualiteten i klassrummet. Vidare 

beskriver författaren att eleverna lär av varandra i den sociala samvaron hur människor ”är” 

och bör uppträda. Författaren problematiserar två aspekter till följd av den processen. Det 

första att det bara blir den heterosexuella läggningen som syns men övriga sexuella 

läggningar osynliggörs och förminskas. För det andra att den heterosexuella läggningen anses 

vara sunt förnuft, det normala, vilket gör att övriga sexuella läggningar tystas ner.  

Paula Greathouse (2016:43f) och Shawn Vecellio (2012:57) skriver om användning av 

skönlitteratur som skildrar HBTQ – personers liv i klassrum. Skönlitteratur kan användas för 

att utmana elevernas tankar och föreställningar samt att problematisera de normer som 

oreflekterat existerar omkring oss. Litteratur är användbar i arbetet med jämlikhetsfrågor, 

vilket också är i enlighet med läroplanen. Författarna betonar betydelsen av att lärare visar 

vikten av mångfald, vilket kan göras med hjälp av litteratur. Vidare avser de synliggöra 

normer och att problematisera dessa tillsammans med eleverna. Detta utvecklar och hjälper 

till att sätta ord på deras egna tankar och utveckla förståelsen för andra människor.  

Håkan Larsson & Maria Rosén (2006:37) skriver om analys av läromedel, vilka och på vilket 

sätt sexuella läggningar som framställs i olika läromedel. Dessa forskare har valt en diskursiv 

ansats och väljer att undersöka vad som framkommer. I studien undersöks läromedel i 

biologi/naturkunskap, religion, samhällsvetenskap samt historia. Deras slutsatser är att 

heterosexualitet beskrivs som det normala, det som inte behöver uttalas. Homosexualitet 

beskrivs eller förknippas i deras studie med svårigheter eller avvikande. Forskarna lyfter att 

inget av de undersökta läromedlen lyfter sexuell läggning utifrån ett historiskt, kulturellt eller 

socialt sammanhang. Ytterligare problematiserar forskarna att läromedlen tenderar att skapa 

frågor såsom adoptionsrätt för homosexuella par eller ej. Detta kan bidra till ett 

ställningstagande för eller emot homosexualitet. Vidare menar forskarna att detta förstärks 

genom att homosexuellas villkor diskuteras i vissa läromedel och det skapas utrymme för att 

fördöma homosexualitet. Samma process för heterosexualitet finns inte eller att ifrågasätta 

det heteronormativa samhället. Fortsättningsvis framställs homosexualitet i huvudsak till 

störst del när det beskrivs om olika sexuella läggningar. Endast vid ett fåtal tillfällen i något 

läromedel återges en homosexuell person, eller par i övriga sammanhang såsom 
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heterosexuella personer eller par återfinns i alla möjliga sammanhang i läromedlen. Detta 

visar på det heteronormativa, att det är den heterosexuella läggningen som anses normal och 

det som framställs i läromedel eller i samhället. Det är sällan homosexuella par framställs i 

vardagliga situationer i olika reklamblad, i filmer eller likväl i läromedel (Larsson & Rosén, 

2006:37). 

Håkan Larsson och Maria Rosén (2006:5) beskriver hur begreppet sexuell läggning i sig är 

problematiskt, inte minst för att det underförstått säger att alla ska ha en sexuell läggning, 

men också hur det ofta syftar till diskriminering av de som avviker från heteronormen. Detta i 

sin tur leder ofta till att skildringar av dessa normavvikande sexuella läggningar blir entoniga 

vilket också är någonting som vi har haft som utgångspunkt. Icke-heterosexuell kärlek har 

helt enkelt en tendens att beskrivas problematisk och som något som "sticker ut" snarare än 

något som kan tas för givet. Sådana skildringar bidrar på så sätt till att förstärka heteronormen 

istället för att, som syftet förmodligen avser, motverka den (Larsson & Rosén, 2006:8). Att 

sammanfatta alla sexuella läggningar som inte är heterosexualitet i ett begrepp kan ses som 

ett förminskande av dessa men i vårt fall refererar det helt enkelt till den rådande 

heteronormen. Istället för att säga att vi i och med användandet av uttrycket icke-

heterosexualitet förstärker heteronormen hävdar vi utifrån queerperspektivet att vi istället 

belyser ojämnvikten mellan avbildandet av heterosexualitet och övriga sexuella läggningar i 

läromedel och i samhället i stort. Dessa kritiska uppfattningar som utgångspunkter för våra 

analyser har varit medvetna och angränsar till den kritiska diskursanalysen. Winther 

Jørgensen & Philips (2000:66ff) beskriver den kritiska diskursanalysen just som ett arbetssätt 

med syfte att kritiskt granska och undersöka relationerna mellan social-, kulturell utveckling 

och diskursiv praktik. Arbetssättet vill med andra ord belysa de normer som upprätthålls av 

diskursen i sig där syftet är att i kommunikationsprocesser bidra med en social förändring 

mot jämlika maktförhållanden. (Jørgensen & Philips, 2000:66ff). Detta går hand i hand med 

queerperspektivets ifrågasättande av normer.  

2.3   Styrdokument/skollagen	 

Som nämnts i inledningen i detta arbete omnämns sexuella läggningar endast kort i 

läroplanen som ett exempel på diskrimineringsgrunder:   

"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" (Skolverket, 2017:7).  
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Dock består en stor del av värdegrunden i samma läroplan av klarlägganden om hur skolan 

ska förmedla alla likas värde och rätt att inte bli diskriminerade. I detta värdegrundsarbete 

förväntas alltså enskilda lärare förstå att samtliga diskrimineringsgrunder ska innefattas och 

tas upp för att gynna elevernas förståelse för andra och varandra. I diskrimineringslagen 

(2008:567) är sedan 2006 (tidigare gällde denna grund endast arbetslivet) sexuell läggning en 

av de sju diskrimineringsgrunderna vilket gör att sexuell läggning alltså är en del av detta 

förväntade värdegrundsarbete. Sedan år 2009 innefattas även människors könsuttryck och 

könsidentitet i denna punkt. Frågan kvarstår dock varför vissa diskrimineringsgrunder, som 

till exempel kön, benämns mer än till exempel sexuell läggning i läroplanen (Skolverket, 

2017:7ff)?  

Skollagen (2010:800) utgör tillsammans med nämnda Diskrimineringslagen (2008:567) den 

juridiska grund som övriga styrdokument vilar på och som varje enskild skolledning, och 

indirekt enskilda lärare, måste förhålla sig till. Gällande kränkande behandling och 

diskriminering hänvisar Skollagen till Diskrimineringslagen (2008:567) och tar endast upp 

åtgärder vid kränkande behandling eller diskriminering. Inte heller här går alltså att finna 

ytterligare information om skolans arbete kring olika sexuella läggningar. 

Sammanfattat kan sägas att läroplanen (Skolverket, 2017:7ff) på ett antal ställen under 

värdegrunden nämner allas lika rättigheter och att enskilda lärare däri får förväntas förstå att 

alla diskrimineringsgrunder, varav en alltså är sexuell läggning, ska tas extra mycket i 

beaktande. Dock kan en som läsare ändå få en klar uppfattning av vilka av dessa som 

framstår som viktigast i och med hur frekvent de olika diskrimineringsgrunderna nämns. Här 

sticker kön ut som ofta nämnt medan till exempel sexuell läggning närmast är obefintlig i 

texten. 

3   Metod	  och	  material	 

Som tidigare nämnt så har syftet med detta arbete inte enbart varit att undersöka hur pass ofta 

icke-heterosexualitet representeras i det valda läromedlet utan också på vilket sätt dessa 

sexuella läggningar framställs. Vi har därför använt oss av både en kvantitativ samt en 

kvalitativ analys. Den kvantitativa analysen syftade därmed till att undersöka hur ofta kärlek 

och kärleksrelationer beskrivs i läromedlet, hur många av dessa som är heterosexuella och 

hur många som eventuellt istället beskriver en annan sexuell läggning. Den kvalitativa 

analysens syfte har istället varit att undersöka på vilket sätt bi-, homo- och övriga sexuella 

läggningar som inte tillhör heterosexualitet beskrivs. Vi är medvetna om att det även inom 
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heterosexualitet finns kategoriseringar och maktförhållanden som också är av vikt att 

undersöka, men detta faller dock inte inom ramarna för detta arbete.   

Med andra ord har vår metod där vi utifrån ett queerperspektiv analyserar text och bild 

mycket gemensamt med kritisk diskursanalys även om vi inte haft som syfte att helt utgå från 

denna teori eller metod. 

3.1   Kvantitativ	  analysmetod 

För att få en översikt och inblick i läromedlet inledde vi med den kvantitativa analysen. 

Denna genomförde vi först enskilt genom att på varje sida läsa texterna som finns 

representerade i läromedlet samt noggrant granska alla bilder. Vi märkte ut de ställen där 

någon form av romantisk relation eller beskrivning av kärlek på något sätt kunde utläsas och 

antecknade om det var via bild eller text samt vilken sexuell läggning som representerades.   

Vi enades om att vår tolkning av kärlek även innefattade de fall där familjebilder beskrivs 

genom att till exempel mamma och/eller pappa benämns. Begreppet familjebild skulle alltså 

också kunna benämnas familjesammansättning där vårt fokus legat på om föräldrarnas 

relation är samkönad eller icke-samkönad. Hädanefter kommer denna kategori dock 

benämnas just familjebild. Med andra ord tog vi i beaktning även dessa fall av indirekta 

beskrivningar av kärlek och valde att sammanfatta dessa i föregående nämnda kategori.  

Då vi enskilt var och en genomfört den kvantitativa analysen jämförde vi våra resultat med 

varandra och räknade samman de beskrivningar av kärlek vi hittat samt sorterade dessa 

utifrån bild och text. Inom dessa uppdelningar sorterade vi sedan in exemplen i heterosexuell 

kärlek, icke heterosexuell kärlek, heterosexuell familjebild samt övrig familjebild. Den 

sistnämnda kategorin bestod av de fall där föräldrar benämndes just föräldrar och vi därav 

inte kunde utläsa kön eller de fall där enbart en förälder nämndes vilket gjorde att vi inte 

kunde utläsa sexuell läggning. Vidare sammanställde vi våra resultat i en tabell (se analys och 

resultat, 4.1) samt gick vidare till att kvalitativt analysera varje hittat exempel. 

3.2   Kvalitativ	  analysmetod	  

Vår kvalitativa analys genomförde vi tillsammans för att genom gemensamma diskussioner 

få djupare förståelse för de exempel på kärlek vi hittat i den inledande kvantitativa analysen. 

Då vi också redan läst samtliga texter samt sett alla bilder oberoende av varandra hade vi 

redan skapat en grundläggande uppfattning av varje exempel och enskild kvalitativ analys 

kändes därav inte nödvändig. Inledningsvis diskuterades framställningen av kärlek och 
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relationer i läromedlets texter för att sedan även innefatta bilder. I de fall där "direkt kärlek" 

beskrivs har vi sett djupare på sättet det beskrivs och kontexten för relationen eller känslorna. 

Med begreppet direkt kärlek syftar vi till de exempel där kärlek beskrivs på ett centralt sätt i 

texten. Exempel på direkt kärlek är texter där huvudkaraktären beskrivs vara kär eller ha 

känslor för en annan person. Detta kan jämföras med indirekt kärlek där dessa känslor inte 

beskrivs men vi som läsare ändå får en förståelse för att människor lever i ett förhållande och 

därmed har liknande känslor för varandra. Med syfte att undersöka om det finns någon 

skillnad mellan hur heterosexuell och icke-heterosexuell läggning framställs har vi särskilt 

sett på hur problematiskt eller icke-problematisk kärleken beskrivs. Problematiken kan både 

beskrivas ligga hos karaktärerna själva då de känner dessa känslor samt hos deras omgivning. 

Denna utgångspunkt baseras på vår egen uppfattning av att icke-heterosexuella läggningar 

ofta pliktskyldigt infogas i läromedel men att de då ofta får representera något problemfyllt 

och baseras på ett dilemma som ofta är att "komma ut" på ett eller annat sätt. På samma sätt 

uppmålas också ofta omgivningen som oförstående eller icke stöttande och alltså på så sätt 

som ett motstånd mot själva kärleken. Detta är något som givetvis även förekommer i många 

texter kring heterosexuell kärlek men ändå inte på ett lika självklart sätt som då homo-, bi- 

eller annan normöverskridande sexuell läggning beskrivs. Stöd för denna uppfattning hittar vi 

i queerperspektivet i stort med sitt problematiserande kring heteronormen och nya sätt att 

tolka allt kring sexualitet, men också i till exempel Larsson och Roséns (2006:6) analyser av 

sexuella läggningar i just läromedel.  

Gällande den kvalitativa analysen av läromedlets bilder har vi främst sett till hur olika 

karaktärers läggning och känslor porträtteras. I flera fall förekommer tillhörande bilder till 

texterna och i dessa fall har ofta bilderna förstärkt den uppfattning vi fått av texten. 

Exempelvis visas en flicka och pojke hålla hand i samband med en text där heterosexuell 

kärlek beskrivs (s.22). I andra fall förekommer bilder utan direkt koppling till en specifik text 

men där bilden i sig ändå föreställer någon form av relation eller kärlek. Exempelvis 

förekommer ett bildcollage (s.89) där heteronormen i form av en kärnfamilj (mamma, pappa 

samt två barn) stärks. Vår utgångspunkt har i dessa fall varit att så fort vi kan tolka in någon 

form av kärlek, exempelvis symboler såsom hjärtan, blickar mellan karaktärer, 

familjesammansättning eller hållning gentemot varandra är det relevant för denna analys. I 

vissa fall finns bilder som angränsar till området som detta arbete ryms inom men där vi ändå 

inte har kunnat tolka in en sexuell läggning. Exempelvis förekommer en bild av en omarbetad 

vägskylt för övergångsställe där "herr Gårman" framställs i klänning och med bröst. Detta 
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skulle kunna tolkas som en symbol för transsexualism eller ifrågasättande av könsroller men 

då ingen tillhörande text avslöjar syftet med bilden och könsroller inte ryms inom ramarna för 

detta arbete har den och liknande bilder inte tagits med i analysen.   

3.3   Urval	  

Det läromedel vi valt att analysera, Zick Zack Läsrummet av Pernilla Lundenmark och Anna 

Modigh (2013) består främst av texter av olika typer som sedan delats in under skiftande 

teman. Exempelvis förekommer skönlitteratur, författarporträtt, faktatexter, instruerande text 

och brev inom fyra olika teman: "Kropp och knopp", "Fantasins kraft", "Mot alla odds" samt 

"Kommunikation".  

Att valet föll på just Zick Zack Läsrummet (Lundenmark & Modigh, 2013) berodde 

framförallt på att vi själva i och med verksamhetsförlagd utbildning sett att läromedlet 

används i årskurs sex idag. Dessutom är det ett relativt nyskrivet läromedel. Då vårt syfte 

redan från början var att genomföra en kritisk granskning ville vi inte använda oss av ett för 

gammalt läromedel då diskursen och debatten kring begrepp som sexuell läggning förändras 

snabbt och att läromedel som skapats för långt tillbaka i tiden därför inte kan beskyllas 

förhålla sig till liknande begrepp på samma sätt som nutida. Det valda läromedlet kan därför 

ses som ett stickprov på läromedel som används för att undervisa i läsförmåga inom 

svenskämnet idag, vilket för denna studie är motiv nog att analyseras. 

3.4   Validitet	  och	  reliabilitet	  

Validitet avser huruvida vi med denna uppsats undersökt och analyserat det vi med vår 

frågeställning avsett att undersöka. Med vår frågeställning har vi avgränsat 

undersökningsområdet samt använt oss av relevant teori, queerteorin, samt relevant metod. 

Reliabilitet innebär graden av tillförlitlighet. Även om vår studie är liten med endast ett 

läromedel analyserat kan vi med stöd av forskning och litteratur som vi presenterat i denna 

uppsats, hävda att våra resultat är korrekta (Strömquist, 1998:94).  

4   Analys/resultat	  	  

Nedan redogörs för vilka typer av analys vi har använt oss av i detta arbete, nämligen 

kvantitativ analys och kvalitativ analys, samt vilka resultat dessa gett. Den kvantitativa 

analysen inleds med beskrivningar av den skrivna texten i det undersökta läromedlet. Andra 

delen i kvantitativa analysen behandlar bildframställningar i det undersökta läromedlet. Den 
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avslutande delen i detta kapitel redogör för den kvalitativa analysen (4.2) där vi lyfter tre 

exempel från det undersökta läromedlet där icke-heterosexuell kärlek omnämns. 

4.1   Kvantitativ	  analys	  

I det undersökta läromedlet anträffades 19 tillfällen av beskriven kärlek i text. I några av 

dessa tillfällen finns i texten både direkt kärlek samt kategorin familjebilder, beskriven. Med 

direkt kärlek menar vi att någon av huvudkaraktärerna i texterna beskrivs ingå i en relation 

eller uttalat vara kär i någon. Med begreppet familjebilder menar vi den kategori vi kom att 

namnge familjebilder. Kategorin familjebilder innefattar de sammanhang i läromedlet där 

mamma och/eller pappa benämns. Någon benämning om kärlek i andra hand har vi inte i 

denna undersökning. Dessa begrepp direkt kärlek och familjebilder är begrepp vi författare 

helt själva hittat på till denna undersökning. Det är så vidare inte utifrån någon specifik metod 

dessa begrepp i denna undersökning hämtats ifrån, utöver den metod som beskrivs i 

metodavsnittet 3.  

Nio av dessa 19 tillfällen beskriver heterosexuell kärlek. Detta innebär att huvudkaraktärerna 

i texterna beskrivs ingå i en relation eller uttalat vara kär i någon.  

Tre av dessa 19 tillfällen beskriver annan sexuell läggning än heterosexualitet. En av dessa 

beskriver homosexuell kärlek, där huvudkaraktären i texten är kär i en person av samma kön. 

Det andra och tredje tillfället beskriver olika typer av kärlek, där exempel på olika sexuella 

läggningar nämns. Dock endast exempel på heterosexuell kärlek och homosexuell kärlek. 

I skriven text framställs kategorin familjebilder vid 12 tillfällen av 19. Exempelvis där 

karaktärens föräldrar omnämns som ”mamma och pappa”. Utifrån vår tolkning anser vi att 

det finns en relation mellan ”mamma och pappa”. Däremot är relationen inte vidare beskriven 

i texten varav vi inte kan veta vilken typ av relation ”mamma och pappa” har i nuläget eller 

vilken sexuell läggning de har. Det vi tolkar är att ”mamma och pappa” är ett tecken på en 

heterosexuell relation. 

Av dessa 12 tillfällen med familjebilder, beskrivs åtta som heterosexuella parrelationer såsom 

”mamma och pappa”. 

Fyra av dessa 12 tillfällen med familjebilder, beskrivs med bara en förälder utan uttalad 

partner.  
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Tabell 1. Tillfällen i text och fördelning efter sexuell läggning. 

Tillfällen,  i  text	   Heterosexuell	   Homosexuell	   Familjebild,  

hetero	  

Familjebild,  

övrig	  

1	   X	   	   X	   	  

2	   X	   	   	   	  

3	   	   X	   	   En  förälder	  

4	   X	   	   	   	  

5	   	   X	   	   	  

6	   X	   	   	   	  

7	   X	   	   	   	  

8	   	   X	   X	   	  

9	   X	   	   X	   	  

10	   X	   	   	   	  

11	   	   	   X	   	  

12	   	   	   X	   	  

13	   	   	   	   En  förälder	  

14	   	   	   X	   	  

15	   	   	   X	   	  

16	   	   	   X	   	  

17	   X	   	   	   	  

18	   	   	   	   En  förälder	  

19	   X	   	   	   En  förälder	  

 

Därefter analyserades bilderna i det undersökta läromedlet där 12 tillfällen av kärlek i bild 

anträffades.  

Vid åtta av dessa 12 tillfällen, i bild, framställs heterosexuell kärlek.  

Vid två tillfällen av dessa 12, framställs homosexuell kärlek. 

Tre tillfällen av 12, framställs kategorin familjebild, varav två inom heterosexuell familjebild. 

Den heterosexuella familjebilden framställer en mamma, en pappa och barn. Den tredje 

bilden ryms inom kategorin familjebild, annan familjebild och framställer en ensam förälder 

utan partner.  
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Tabell 2. Tillfällen i bild och fördelning efter sexuell läggning. 

Tillfällen,  i  bild	   Heterosexuell	   Homosexuell	   Familjebild,  

hetero	  

Annan  

familjebild	  

1	   X	   	   X	   	  

2	   X	   	   	   	  

3	   	   X	   	   	  

4	   	   X	   	   	  

5	   X	   	   	   	  

6	   X	   	   	   	  

7	   X	   	   	   	  

8	   X	   	   	   	  

9	   X	   	   	   	  

10	   X	   	   	   	  

11	   	   	   X	   	  

12	   	   	   	   X	  

 

4.2   Kvalitativ	  analys	  

De tillfällen där heterosexuell kärlek framställs direkt i form av känslor och relationer hos 

huvudkaraktärerna kan utifrån ett queerperspektiv klart stärka den rådande heteronormen, 

inte enbart eftersom dessa tillfällen är långt mer representerade än andra (se kvantitativ 

analys) utan även för hur de förstärker bilden av heterosexualitet som självklart. Som tidigare 

nämnt intresserar vi oss i detta arbete inte vidare i hur den heterosexuella kärleken beskrivs 

även om vi ser en stor mening även med det. Det vi under denna del i den kvalitativa 

analysen istället valt att fokusera på är det fall icke-heterosexuell kärlek som framställs. 

Nedan analyseras de tre exempel på icke-heterosexuell läggning som identifierats i 

läromedlet. 

Det första fallet av icke-heterosexuell kärlek framställs i den skönlitterära texten J som i 

Jonna (Lundenmark & Modigh, 2013:23). I texten beskrivs först heterosexuell kärlek mellan 

en av huvudkaraktärerna, Emma, och Anders. Vi får redan i inledning veta att Emma varit 

tillsammans med andra pojkar och att hon i sitt nuvarande förhållande slits mellan att vilja 

vara med sin pojkvän och att försaka sina kompisar, främst då Jonna.  Detta utgör alltså ett 

problematiserande av kärlek och relationer. Som läsare får vi också beskrivet hur Anders tog 

första initiativet då paret träffades och hur han i efterhand beskriver att han redan vid första 

mötet visste att de skulle bli ihop. "- du är allt bra stöddig du! Brukar Emma säga. Hur visste 
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du att jag ville ha dig? Det slutar alltid med att de kysser varandra igen. Det är härligt att 

kyssa Anders" (Lundenmark & Modigh, 2013:23). Emma beskrivs alltså mer passiv i 

förhållandet men slår ändå fast att det är härligt att kyssa Anders. Kortfattat kan det fastslås 

att den stöddiga självsäkra killen och den blyga men tillgivna flickan klart befäster 

traditionella könsroller vilket enligt queerteorin	  ofta är en grund för heteronormen (RFSL, 

2018). Kompisen Jonna beskrivs kortfattat i inledningen och kommer in först då Emma 

snarast pliktskyldigt bjuder in henne till sig för att baka. Jonna blir då jublande glad, tackar ja 

och närmast springer hem till Emma. Då Emma konstaterar detta för henne, genom att påpeka 

hennes andfåddhet, rodnar Jonna. Här skulle vi som läsare kunna läsa in första tecknet att 

Jonna har känslor för Emma även om det inte står helt klart förrän lite längre fram i stycket 

då Jonna berättar att hon är kär i någon och tillslut att denna någon är just Emma.  

Emmas reaktion på Jonnas avslöjande är det som blir mest intressant att analysera i det här 

textstycket. Först beskrivs hur allt förändras mellan Emma och Jonna i och med att Jonna 

berättat om sina känslor och Emma vid det tillfället ber henne att gå hem. Redan här förstår vi 

som läsare det dramatiska i att Jonna har känslor för Emma. Detta förstärks genom att Emmas 

efterföljande reaktioner och känslor beskrivs som "overkliga" och "konstiga". Hon har svårt 

att sova och svårt att veta vad hon ska känna. Hon drömmer att hon kysser någon utan att veta 

vem det är och oroar sig för vad pojkvännen Anders ska säga: "Eller tänk om han blir orolig 

för att hon ska bli ihop med Jonna? Och bli lesbisk?". (Lundenmark & Modigh, 2013:27). 

Att Emma här använder ordet lesbisk för att beskriva hur pojkvännen eventuellt skulle 

komma att se på henne är synonymt med hur sexuella läggningar ofta benämns antingen 

heterosexuella eller homosexuella. Då Emma i början av texten uttryckligen har känslor även 

för Anders (och dessutom varit tillsammans med flera killar tidigare) skulle eventuellt 

besvarade romantiska känslor gentemot Jonna snarast peka på bisexualitet. Av de olika 

sexuella läggningarna förefaller bisexualitet oftast värderas inte bara under heterosexualitet 

utan också under homosexualitet genom att den oftast uppfattas svårare att förstå enligt 

Larsson och Rosén (2006:3). 	  

Texten avslutas med en beskrivning av hur Emma ligger i sin säng och stirrar på en fläck i 

taket som hon tycker ser ut som en nallebjörn "Eller ser det ut som ett J? J som i Jonna" 

(Lundenmark & Modigh, 2013:27). Här lämnas vi som läsare alltså ovetandes om hur Jonnas 

känslor är besvarade av Emma även om den sista meningen ger en fingervisning av just det.	  
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Denna text går alltså från att först framstå som en text som befäster heteronormen (även om 

det faktum att Emma haft flera pojkvänner skulle kunna påstås frångå detta en aning i och 

med förväntningarna på flickor att inte vara tillsammans med för många pojkar) för att sedan 

övergå till att beskriva samkönad kärlek. De tillhörande bilderna förstärker denna utveckling 

genom att först gestalta en pojke och flicka som är kära och ytterligare en flicka som ser på 

från avstånd (Lundenmark & Modigh, 2013:22). I kombination med texten förstår vi att detta 

föreställer Emma och Anders samt Jonna som ser på dem i bakgrunden. Nästa bild föreställer 

två flickor som bakar och där den ena ser ut att rodna. Detta förstärker intrycket av hur Jonna 

har känslor för Emma som hon inte vågar berätta om för henne. 	  

Även om texten bryter mot heteronormen genom att den exemplifierar hur kärlek 

förekommer mellan människor av samma kön, så kan den också ses befästa nämnda 

heteronorm genom sättet den beskriver kärleken. Endast i denna av läromedlets alla texter 

beskrivs kärleken och känslorna i sig som ett problem även när karaktären berättat om dem 

för personen de gäller. I övriga texter förekommer också problematisering i form av att inte 

våga berätta om sina känslor för personen som är föremål för dessa men då förekommer 

aldrig funderingar kring hur personen skulle uppfattas om känslorna kom fram, snarare ligger 

fokus enbart på	  känslorna är besvarade. I fallet med Emma och Jonna ligger en stor del av 

dilemmat i hur omvärlden skulle uppfatta känslorna om dessa blev offentliga. 

Utöver ovan nämnda exempel där samkönad kärlek exemplifieras i text förekommer 

ytterligare i Zick Zack Läsrummet (Lundenmark & Modigh, 2013:30f) ett fall där 

heteronormen åtminstone delvis bryts. På sidorna 30–31 presenteras övningen/leken "Vem 

ska du gifta dig med?". Genom att placera ut de fyra drottningarna eller knektarna i en kortlek 

och ge tre av dem namn på tjejer eller killar "du gillar" kan eleverna föreställa sig att de kan 

spå vem de i framtiden kommer gifta sig med. Den fjärde drottningen eller knekten utan 

namn ska representera "den okända". Genom att slumpvis placera ut hjärterkung får den som 

blir spådd så småningom fram ett namn alternativt "den okända" i form av en av 

drottningarna eller knektarna som placeras ovanför hjärterkung och på det viset "friar". 

Anmärkningsvärt i detta fall är att det i texten exemplifieras i bild att drottningarna kan ha 

både manliga och kvinnliga (utifrån vår bedömning) namn. Även i beskrivningen nämns att 

drottningarna eller knektarna kan ges antingen tjej- eller killnamn (Lundenmark & Modigh, 

2013:30). I och med detta val ges möjligheten att en knekt "friar" till en kung vilket kan ses 

som ett exempel på samkönad kärlek och med andra ord en icke-heterosexuell läggning. Att 

drottningar enligt exemplet kan ges manliga namn samt knektarna kvinnliga skulle också 
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kunna ses som ett exempel på transsexualitet. Å andra sidan skulle texten också kunna tolkas 

som att det är knektarna som bör ha manliga namn och drottningarna kvinnliga. Oavsett 

denna kategorisering ges alltså chans till att samkönad kärlek ges utrymme, dock enbart 

mellan män (om vi bortser från att dessa män skulle kunna givits kvinnliga namn). 

Möjligheten att två damer skulle gifta sig ges alltså inte. Instruktionerna för hur 

damerna/knektarna ska namnges lämnar heller inget utrymme för att både manliga och 

kvinnliga namn kan väljas: "Tre av damerna ska representera tre tjejer eller tre killar som 

den du spår gillar, så ge dem varsitt namn." (Lundenmark & Modigh, 2013:30). I tolkningen 

av den instruktionen går alltså att läsa in att den som ska spås ska välja tre killar eller tre 

tjejer den gillar. Faktumet att hen skulle kunna gilla både tjejer och killar ges inget utrymme. 

Det tredje och sista exemplet där alternativ till heterosexuell kärlek framställs är texten 

Varför blir man kär? (Lundenmark & Modigh, 2013:36f). Som rubriken avslöjar behandlas 

här kärlek mycket tydligt. I den tillhörande i bilden visas en pojke och en flicka som håller 

om varandra, vilket vi tolkar som exempel på heterosexualitet, men i texten anges: "Två 

människor - eller djur – av samma kön kan ju bli kära och bilda familj. Liksom att vi kan 

känna kärlek till en mormor eller häst. Eller till flera människor samtidigt." (Lundenmark & 

Modigh, 2013:31). Här lyfts alltså möjligheten för samkönad kärlek liksom möjligheten att 

älska flera samtidigt, alltså i form av polyrelationer (RFSU, 2018). Den heterosexuella 

kärleken med fokus på tvåsamheten och kärnfamiljen som "mål" är några av de starkast 

bidragande faktorerna till heteronormen. På så sätt utgör denna del av texten en motsättning 

mot nämnda norm. Dock går det att ifrågasätta liknelsen av samkönad kärlek med kärleken 

till en häst eller en mormor. Denna liknelse stärker snarare bilden av samkönad kärlek som 

något avvikande även om författarnas syfte med denna text alltså får förmodas vara det 

motsatta. Att framhäva icke-heterosexuell kärlek för att visa på alternativ till den 

heterosexuella på detta sätt är enligt Larsson och Roséns (2006:8) ytterligare ett exempel på 

hur heteronormen stärks. 

I samtliga fall där texterna säger något om rådande familjebild så är dessa familjebilder 

heterosexuella i den mån att föräldrarna består av mamma och pappa, alltså en man och en 

kvinna. I fyra fall benämns inte föräldrarna utifrån sitt kön eller så förekommer enbart en 

förälder vilket gör att vi inte kan uttala oss om dennes sexuella läggning. Det går att fråga sig 

varför det i så många fall är viktigt att könsbenämna föräldrarna, och på så sätt också indirekt 

deras sexuella läggning som par, då de inte spelar en aktiv roll i texten. I vissa av fallen så 

finns en logisk förklaring i att föräldrarna är skilda eller spelar olika roller där det då blir 
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naturligt att skriva om dem enskilt som mamma och pappa. På samma sätt då föräldrarna har 

en aktiv roll i berättelsen och författaren refererar till dem som enskilda personer. I andra fall, 

där föräldrarna bara förekommer i periferin och inte spelar en aktiv del i berättelsen hade de 

lika gärna kunnat benämnas just som föräldrar. Där känns den mest naturliga förklaringen 

ligga i vanan. Vi antar helt enkelt att par i allmänhet, enligt heteronormen, är heterosexuella 

även fast det blir vanligare och vanligare med samkönade par som skaffar barn (Ryan-Flood, 

2005:365) I fallet föräldrar är detta antagande än högre vilket gör att familjebilderna i det 

aktuella läromedlet i mycket stärker denna heteronorm. I faktatexten "Petter" (Lundenmark & 

Modigh, 2013:98f) om just artisten Petter förekommer ingen direkt framställning av kärlek 

men däremot nämns att han växte upp med sin mamma och pappa. Vidare nämns inte 

föräldrarna vilket gör att de i det här exemplet alltså skulle kunna benämnas "föräldrar" 

istället. På det sättet kan heteronormen även ses som rådande i denna text.   

5   Diskussion	  av	  resultat	 

Texten J som i Jonna (Lundenmark & Modigh, 2013:23) behandlar alltså samkönad kärlek 

(även om det i det här fallet inte uttryckligen är besvarad från den ena parten) vilket utifrån 

vår kritiskt analytiska utgångspunkt såklart kan ses som positivt. Att en av nio texter som 

beskriver direkt kärlek är icke-heterosexuell går att ses på som representativt för hur många 

som säger sig tillhöra en annan sexuell läggning än heterosexualitet i samhället i stort. En 

skulle med andra ord kunna hävda att en av nio texter är rimligt. Utifrån ett queerperspektiv 

(RFSL, 2018) anser vi dock att det inte handlar om att rent procentuellt nå jämnvikt i hur 

varje sexuell läggning representeras i ett läromedel som i samhället, utan snarare att chans att 

få en djupare förståelse för alla människors olikheter ges. Utifrån det resonemanget skulle en 

kunna hävda att icke-heterosexuella läggningar bör utgöra en majoritet eller åtminstone 

hälften i exemplifierandet av kärlek i grundskolans texter. Detta helt enkelt för att en 

majoritet av eleverna lever i en heterosexuell familj och att det de möts av i media och 

samhället i stort starkt är präglat av en binär och heteronormativ uppfattning. Genom att möta 

avvikelser ges förståelse för och avdramatiseras dessa. Något som också ges grund för i 

läroplanens värdegrund (Skolverket, 2017:7ff) samt queerteorins ifrågasättande av dikotoma 

uppdelningar av människor. Att förstå att kärlek är något en kan känna till andra oavsett deras 

kön eller genus är en tydlig chans för ökad förståelse mellan människor i stort. 

Paula Greathouse (2016:43f), Shawn Vecillio (2012:57) tillsammans med Håkan Larsson och 

Maria Rosén (2006:37) lyfter litteraturens användbarhet där elever tillåts gå in i olika roller 
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och livserfarenheter utan att personligen bli drabbade. Med hjälp av litteratur och via 

läsningen kan elever samla på sig upplevelser. Då läsning i allmänhet minskar i unga åldrar 

utgör läsningen i skolan en stor del av många ungas läsupplevelser. Läromedel utgör på så 

sätt den litteratur alla elever kommer i kontakt med varpå vi menar att analyser av dessa, likt 

detta arbete, fyller ett viktigt syfte. Nyss nämnda författare beskriver vidare tendenser där 

heterosexuella personer/par beskrivs i litteratur och läromedel i alla möjliga sammanhang. 

Homosexuella eller andra icke-heterosexuella personer/par beskrivs å andra sidan främst som 

avvikande eller i situationer som beskrivs problematiska, exempelvis i svårigheter att berätta 

om sin sexuella läggning. Dessa tendenser och framställningar kan vi på flera sätt även 

koppla till vårt undersökta läromedel.  

Liknelsen av samkönad kärlek och kärlek till släktingar och djur som ges i Varför blir man 

kär? (Lundenmark & Modigh, 2013:36f) och avhandlas i den kvalitativa analysen i detta 

arbete är ytterligare ett exempel på där författarna stärker heteronormen. Detta trots att deras 

syfte med denna övning förmodligen var det motsatta, helt enligt Larsson och Roséns 

resonemang kring samma fenomen (2006:8). Det är just då den icke-heterosexuella kärleken 

framställs som något avvikande, även om detta oftast görs i syfte att motverka fördomar, som 

heterosexualiteten blir en norm. Att kärlek dessutom likställs med den biologiska driften av 

fortplantning förminskar de fall av kärlek där detta inte är främsta syfte. Här kan självklart 

också heterosexuella par som inte kan eller vill skaffa barn känns sig exkluderade, men 

faktum kvarstår ändå att det är en större utmaning för samkönade par att skaffa barn än för 

olikkönade (Ryan-Flood, 2005:365f). 

Aidan Chambers (2011:198) beskriver hur allt vi läser påverkar oss och att valet av texter 

därför alltid är kombinerat med maktutövning. I kombination med de senaste årens debatt 

kring barns sjunkande läsförmåga och läshastighet är det därför inte helt osannolikt att påstå 

att de texter som eleverna möter i skolan i många fall kommer utgöra en stor del av det (eller 

till med det enda) de läser. Bortsett från det faktum att vi inte vet hur varje enskild lärare 

kompletterar texterna i läromedlet kan alltså dessa texter antas vara de svenska texter som 

eleverna läser under årskurs sex. Sett ur det perspektivet är det avgörande vilka texter, och 

framför allt vilka värden och attityder, som dessa texter exemplifierar som väljs ut till ett 

läromedel i svenska. 

5.1   Metoddiskussion	  
Arbetsgången under vår studie inleddes med en kvantitativ analys. Detta då ett av denna 

studies syften är att undersöka hur pass ofta icke-heterosexuell läggning framställs i ett 
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läromedel inom svenskämnet. Arbetssättet med att först analysera enskilt för att sedan 

gemensamt jämföra och sammanställa dessa analyser var positivt på många sätt. Dels fick vi 

möjlighet att skapa oss en egen bild först, dels fick vi också en god överblick inför den 

kvalitativa analysen. Under vår gemensamma analys framgick det att vi uppmärksammat 

samma tillfällen i läromedlet. Arbetet med att hitta tillfällen av kärlek i läromedlet var inte 

svårt men att sortera in dem i kategorier la vi ner mer tid på. För att ha underlättat för vårt 

fortsatta arbete i resultatdelen borde vi skapat och använt en gemensam tabell för den 

kvantitativa analysen redan i inledande fas. En tabell hade hjälp oss att strukturera upp 

analysen i övergången till resultat.  

En stor del av den kvalitativa analysen bestod av diskussioner kring huruvida vi höll oss inom 

queerperspektivet eller inte. Med andra ord hur vi kritiskt skulle granska text- och 

bildframställning samt ifrågasätta vilken norm som synliggörs. Då queerperspektivet, liksom 

tidigare beskrivet, strävar efter att ifrågasätta alla rådande normer och strukturer, tvingades vi 

konstant även ifrågasätta våra egna uppfattningar. En av dessa diskussioner gällde huruvida 

författare, medvetet eller omedvetet, beskriver föräldrars kön även då detta inte har direkt 

värde för textens handling. Då föräldrarna enskilt har roller i texten är detta såklart svårare att 

motverka då det i de fallen framstår naturligt att referera till dem som till exempel “mamma”. 

Men då de nämns som par eller flera, exempelvis “jag växte upp med min mamma och 

pappa”, är detta inte nödvändigt då könsneutrala begrepp finns att tillgå. Detta kan i sin tur 

antingen stärka heteronormen eller motverka den. Genom att kontinuerligt utgå från 

kärnfamiljen där föräldrarna lever i ett heterosexuellt förhållande målas detta upp som det 

mest eftersträvansvärda och normala (Dahl, 2005:50). En karaktär i en fiktiv handling kan 

alltså tillskrivas samkönade eller olikkönade föräldrar samtidigt som en författare till en 

biografi eller faktatext kan välja att benämna dessa vid köndefinierande begrepp eller inte. 	  

Det av oss utvalda läromedlet har vi under vår verksamhetsförlagda utbildning observerat att 

det används på två grundskolor. Möjligen hade vi kunnat använda oss av det mest 

förekommande läromedel inom svenskämnet, det läromedel flest elever kommer i kontakt 

med och som flest skolor använder i undervisning. Dock har vi inte haft möjlighet att få fram 

vilket läromedel som är det mest förekommande i svenska grundskolor idag. I denna studie 

har vi  vidare inte heller undersökt i hur stor utsträckning just Zick Zack Läsrummet 

(Lundenmark & Modigh, 2013) förekommer bland andra grundskolor i Sverige. Att valet föll 

på det av oss utvalda läromedlet handlade till stor del om att läromedlet är relativt nyskrivet 

samt innehåller olika texttyper, vilket vi ansåg vara intressant till vår studie. Ytterligare skulle 
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denna studie kunna breddas genom att undersöka fler läromedel för att sedan göra en större 

sammanställning än den vi genomfört till vår undersökning. 

5.2   Slutsats 
	  

En återkommande fråga i vårt arbete med denna analys har varit; behövs föräldrarna 

tillskrivas som just ”mamma och pappa” då dessa enbart förekommer i periferin och inte 

vidare i handlingen? Svaret utifrån ett queerperspektiv och därmed vår slutsats är: nej. En 

enkel lösning för att skriva om texten till mindre heteronormativ skulle vara att benämna 

"mamma och pappa" som de könsneutrala begreppen ”föräldrar” eller ”vårdnadshavare”.  

Sammanfattat kan svaret på vår frågeställning i detta arbete, "På vilket sätt beskrivs samt 

representeras olika sexuella läggningar i ett vanligt förekommande läromedel i 

svenskämnet?", sägas vara att även om författarna gör en ansats att på vissa ställen presentera 

även samkönad kärlek så är heteronormen, enligt ovan beskrivna exempel, rådande. Detta 

åskådliggörs dels i hur beskrivningarna av heterosexualitet är mångt överrepresenterade samt 

hur icke-heterosexualitet i övervägande fall framställs problematiskt och som avvikande. För 

att heteronormen skulle anses vara icke rådande i läromedlet så skulle enligt tidigare 

resonemang minst hälften av exemplen av kärlek utgöras av icke-heterosexualitet. 	  

Så vilken betydelse har då detta arbete med tillhörande slutsats för skolan? Vi anser, som 

nämns i inledningen, att skolan har en skyldighet att visa på olikheterna i samhället och lyfta 

minoriteter. Detta för att öka förståelsen hos eleverna och göra dem medvetna om den värld 

de utbildas till att verka i. Om läroplanens värdegrund (Skolverket, 2017:7) trycker på värdet 

av jämställdhet mellan män och kvinnor samt att motverka könsroller genom att 

medvetandegöra eleverna, torde detta också gälla skiftande sexuella läggningar samt rådande 

heteronorm. 	  
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