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Abstract:  
 

The main purpose with this essay is to analyze how love is depicted in some teaching 

materials in Swedish studies. For the analysis four teaching materials have been selected, 

where the oldest material is from 2001 and the newest material is from 2011. To be analyzed 

are the fictional texts in the study materials. The focus will lie on how relations are described 

and queer theory will be my main perspective throughout the analysis, but another aspect of 

this analysis is to see if the teaching materials also portray how other cultures depict love, 

which I find particularly interesting because I want to see if the multicultural society we live 

in today is represented in the study material. Some of the teaching materials contain poetry, 

which are only described shortly in the end of the analysis; my main focus will not be to 

analyze them as I have had to limit the length of my essay. The analysis ends with a 

discussion where I present the results from my textual analysis.  

 

What can be concluded from the analysis is that the four teaching materials do not correspond 

well with the more open view on sexuality, gender and ethnicity brought up in the curriculum, 

such as the lack of bi- and transsexual relationships in all the teaching material and even 

homosexual relationships in two of them. 
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Sammanfattning: 
 

Huvudsyftet med den här uppsatsen är att analysera hur olika läromedel i svenska för 

högstadiet framställer ämnet kärlek. Till analysen har fyra läromedel valts ut, där den äldsta är 

från 2001 och den nyaste från 2011. Det som kommer att analyseras i läromedlen är de 

skönlitterära texterna och fokus kommer att ligga på de texter som gestaltar kärleksrelationer 

som på ett eller annat sätt sticker ut i och med uppsatsens genomgående queerperspektiv. Ett 

delsyfte med uppsatsen är också att ta reda på om läromedlen gestaltar andra kulturers syn på 

kärlek, vilket har att göra med att det vore intressant att se om det multikulturella samhälle vi 

lever i idag även har gjort avtryck i läromedlen. Vissa av de läromedel som kommer att 

analyseras innehåller även avsnitt med kärlekslyrik och dessa avsnitt kommer endast att ges 

en kort presentation i och med att uppsatsens omfång gjort att jag varit tvungen att begränsa 

mig. Någon djupare analys av dikterna kommer alltså inte att ges. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion där jag presenterar de resultat som kommit fram av analysen.  

Ett gemensamt resultat som går att läsa ut från analyserna av de fyra läromedlen är att de inte 

motsvarar den öppna syn på sexualitet, kön och etnicitet som läroplanen, Lgr 11, förespråkar. 

Till exempel visar analysen att alla fyra läromedlen är bristfälliga i det avseendet att ingen av 

dem innehåller texter som gestaltar bi– och transsexuella förhållanden. Dessutom visar 

analysen att endast två av de fyra analyserade läromedlen innehåller texter som gestaltar 

homosexuell kärlek, medan de andra två endast gestaltar heterosexuell kärlek. 

  

Sökord: Läromedel, analys, sexualitet, kön, etnicitet och kärlek   
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1 Inledning 
 

Den här uppsatsens syfte är att ta reda på hur litteraturantologier, utformade för undervisning i 

svenska på högstadiet, framställer temat kärlek. Bakgrunden till att jag har valt detta ämne på 

uppsatsen är följande utdrag från värdegrunden i Lgr 11:    

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om 

den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. 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. Sådana tendenser ska aktivt 

motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser.1 

I detta utdrag står det klart och tydligt att ett av skolans viktigaste uppdrag är att motverka 

diskriminering av alla dess slag. Varken elever eller personal på skolorna ska behöva bli 

retade, mobbade och/eller utstötta på grund av till exempel kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och så vidare. 2 Ett sätt att motverka 

kränkning och mobbning i skolan är att bemöta eleverna med kunskap och öppen diskussion 

om ämnen som kan stöta på starka åsikter eller verka avvikande. 3 Ett av skolans ansvar är 

alltså att medvetandegöra både elever och personal om dessa ämnen, så att alla verkande inom 

skolan får mer kunskap om och en större förståelse för människors olikheter. I och med detta 

är det intressant att analysera de hjälpmedel som lärare har att tillgå i undervisningen, alltså 

läromedel.  

Huvudfrågan som kommer att undersökas i denna uppsats är alltså: Hur framställs kärlek i 

läromedel? I denna fråga ingår det att undersöka om det endast är kärlek mellan en man och 

en kvinna som beskrivs eller om läromedlen också beskriver HBTQ- förhållanden, det vill 

säga om det finns texter som gestaltar homosexuella, bisexuella eller transsexuella relationer. 

Uppsatsen kommer att ha ett genomgående queerperspektiv där fokus kommer att ligga på de 

kärleksrelationer som på ett eller annat sätt ”sticker ut” och detta kan innefatta både hetero- 

och homosexuell kärlek. Dessutom hoppas jag att analysen av läromedlen ska ge ett svar på 

följande fråga: Gestaltas andra kulturers syn på kärlek i de svenska läromedlen? 

                                                             
1 Skolverket – Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) Edita, Västerås, 2011, 
sid 7 
2 Skolverket, Lgr 11, 2011, sid 7.  
3 Skolverket, Lgr 11, 2011, sid 7. 
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De läromedel som jag har valt att studera i denna uppsats är klassiska litteraturantologier, 

några digitala läromedel kommer alltså inte att studeras. Antologierna har ett tidsspann som 

sträcker sig från år 2001 och fram till år 2011. De är alla läromedel från 2000-talet, vilket är 

ett medvetet val i och med att de är aktuella och kan användas i skolans undervisning idag. 

Dessutom kan man förvänta sig att dessa har en mer mångfacetterad syn på kärleksrelationer. 

En annan anledning till att jag har valt litteraturantologier är att läsningen ofta är uppdelad i 

teman och kärlek är ofta ett av dem. 

 I en del av litteraturantologierna finns det, förutom prosatexter, ett avsnitt med kärlekslyrik 

och denna lyrik kommer endast att ges en presentation och en kort beskrivning. Jag kommer 

alltså inte att gå på djupet och analysera lyriken noggrant, då jag på grund av uppsatsens ringa 

omfång varit tvungen att avgränsa mig. De texter som jag istället kommer att analysera mer 

djupgående är de prosatexter som finns i antologierna. I dessa texter kommer jag att analysera 

hur de olika karaktärernas kärleksrelationer ser ut.  

Som bakgrund till analysen kommer jag här under att presentera ett avsnitt som handlar om 

queerteori i och med att analysen av läromedelstexterna kommer att ske ur ett 

queerperspektiv. Jag kommer dessutom att presentera hur man kan analysera en text utifrån 

samma perspektiv. Vidare kommer jag att presentera ett avsnitt om läromedelsstudier, som 

bakgrund till själva analysarbetet, och till detta kommer jag dessutom att presentera tidigare 

läromedelsforskning vars perspektiv är intressant för min egen analys.  
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2 Queerteori/forskning och läromedelsstudier 

2.1 Vad är queer? 
 
I boken Vad är queer? skriver författaren Fanny Ambjörnsson att queer är ett begrepp som är 

svårt att definiera, vilket hänger ihop med att queer och queerteori har så flytande gränser 

mellan de olika inriktningarna. 4 De inriktningar man oftast brukar prata om är 

heteronormativitet, trans, genus, sexualitet, identitet och diverse underkategorier. 

Ambjörnsson beskriver begreppet queer som något som angår samhället, vilket framgår i 

följande utdrag: 

Snarare än att kämpa för att likställa homo- och heterosexualitet, uppmanar queer oss att 

tänka bortom uppdelningarna. Att helt enkelt vända upp och ner på antagandet att det finns 

ett normalt och ett onormalt sätt att vara en sexuell kvinna eller man. På så sätt ger oss 

queer redskap att ifrågasätta samhällets för givet tagna sanningar, vare sig det handlar om 

genus, sexualitet eller annan form av normalitet.5 

Av detta utdrag kan man dra slutsatsen att queer är ett samlingsbegrepp för allt som av 

samhället anses avvika från normen. Det kan till exempel gälla de människor som har en 

identitet eller ett sexuellt förhållande som bryter mot normen, eller så kan det till exempel 

gälla de texter, den litteratur, de teaterföreställningar eller de filmer som har en handling som 

uttrycker något avvikande. Trots att det finns så många olika perspektiv nämner Ambjörnsson 

att den forskning som bedrivs inom ämnet har som mål att ta reda på hur samhället skapar 

normer, var de kommer ifrån, hur de upprätthålls och vilka konsekvenserna blir för den 

enskilda individen av att det finns en uppdelning mellan normalt och avvikande i samhället.6 

Att göra en indelning av forskning som räknas som queerteoretisk är svårt i och med att 

många ämnen går omlott med varandra, men Ambjörnsson har valt att göra följande 

indelning: Heteronormativitet, sexualitet, genus och trans.7    

 

 

 

                                                             
4 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer? Stockholm, Natur och Kultur, första e-boksutgåvan, 2010.  
5 Ambjörnsson, 2010, sid 7. 
6 Ambjörnsson, 2010, sid 33. 
7 Ambjörnsson, 2010, sid 31. 
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2.1.1 Heteronormativitet 
  

Vad queerforskare är ute efter är alltså att problematisera heterosexualiteten som norm, det 

vill säga att undersöka hur det kommer sig att heterosexualiteten framställs som den mest 

önskvärda formen av samlevnad i vårt samhälle.8  

För att undersöka detta kan man till exempel studera synen på heterosexualitet ur ett historiskt 

eller ur ett geografiskt perspektiv. Ur ett historiskt perspektiv kan man till exempel studera 

hur begreppet heterosexualitet förändrats över tid och ur ett geografiskt perspektiv kan man 

studera hur olika kulturer i olika länder ser på hetero– och homosexualitet. Det som är 

gemensamt för alla queerforskare inom ämnet heteronormativitet är att man vill ”ifrågasätta 

det som tas för givet här och nu”.9   

2.1.2 Sexualitet 
  
Sexualitet är ett viktigt område inom queerforskningen, vilken motsätter sig synen på att det 

endast skulle finns ett sätt att vara heterosexuell på eller ett sätt att vara homosexuell på.10 I 

och med att det finns så många olika sexuella identiteter är det inte endast homosexualitet som 

placeras utanför normen av samhället, utan det finns dessutom många heterosexuella som 

hamnar utanför. I boken skriver Ambjörnsson om en forskare vid namn Gayle Rubin som 

framställt en sexualitetens värdehierarki, ”där olika sexuella handlingar placeras på olika plats 

beroende på vilken status de har i samhället”.11 Förutom att ha sex med en person av samma 

kön finns följande sexuella handlingar som också har låg status: ”Dålig sex inbegriper också 

pengar, fetischer, orgier, stor åldersskillnad, pornografi eller sexleksaker”.12  

2.1.3 Genus 
 
Kön och genus är två begrepp som både intresserar sexualitets-, feminism- och 

queerforskningen och det man diskuterar är främst vilka betydelser som finns bakom dessa 

begrepp och i vilket/vilka sammanhang de skapas och av vad.  

Judith Butler är det namn som Ambjörnsson nämner i samband med genus och kön och det 

har att göra med Butlers radikala idéer om att ett naturligt kön är en variant av ett 

normsystem. Detta system innehåller regler både för hur man ska vara som man och kvinna 

                                                             
8 Ambjörnsson, 2010, sid 33. 
9 Ambjörnsson, 2010, sid 35. 
10 Ambjörnsson, 2010, sid 52. 
11 Ambjörnsson, 2010, sid 51. 
12 Ambjörnsson, 2010, sid 51. 
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och att man ska vara man eller kvinna.13 Ambjörnsson beskriver detta fenomen på följande 

sätt:  

För att framstå som en kvinna krävs alltså dels att jag har en kropp som kategoriseras som 

kvinnokropp. Dessutom måste jag uppträda (gå, stå och klä mig) enligt samhällets 

förväntningar på en kvinna. Slutligen krävs att jag presterar rätt sorts begär, nämligen det 

heterosexuella. Endast då kommer jag att uppfattas som en ”riktig” kvinna.14 

För att kunna betraktas som en riktig kvinna eller man måste man alltså ha ”rätt sorts 

kopplingar mellan kön, genus och begär”.15 Det är först när det sker ett brott i något av dessa 

avseenden som en person betraktas som konstig eller onormal. Ambjörnsson ger följande 

exempel på personer som hamnar utanför normen: transsexuella – personer som anser sig vara 

födda i fel kropp och intersexuella – barn som föds med könsorgan som inte går att 

identifiera.16  

2.1.4 Trans 
 
Transpersoner är de som vanligtvis sammankopplas med queer i och med att dessa 

överskrider alla normer för genus, kön och sexualitet. Inom området trans finns det också en 

rad olika identiteter som till exempel butch, femme, dragkings, dragqueens och transvestiter. 

De som identifierar sig själv med någon av dessa identiteter anser sig tillhöra det motsatta 

könet, vilket hänger ihop med att de anser att det biologiska könet inte stämmer överens med 

hur de känner sig inombords. 

Forskning inom ämnet trans har länge intresserat sig för butchen, som kort och gott kan 

beskrivas som en lesbisk kvinna som klär sig i manskläder och är ”manhaftig” i sina attribut. 

På senare tid har även butchens motsatsidentitet femme börjat intressera den queera 

forskningen. Femmen är en lesbisk kvinna som klär sig och beter sig överdrivet kvinnligt, 

vilket gör att hon både ser ut och beter sig som en heterosexuell kvinna. Dock klär hon inte 

upp sig för att attrahera män utan den stora skillnaden är att hon vill attrahera kvinnor. Enligt 

Ambjörnsson är motsatsparet butch och femme spännande ur ett queerperspektiv, då detta par 

                                                             
13 Ambjörnsson, 2010, sid 66. 
14 Ambjörnsson, 2010, sid 67. 
15 Ambjörnsson, 2010, sid 67. 
16 Ambjörnsson, 2010, sid 68. 
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kan sägas: ”återanvända föreställningar om maskulinitet och femininitet i lesbiska 

kärleksrelationer”.17 Detta har att göra med följande:   

Enligt ett queerperspektiv blir butch/femme-paret spännande inte för att det återskapar 

heterosexuellt begär, utan just för att det inte gör det. Skillnaden är nämligen att den person 

som klär sig i gubbyxor, hatt och kavaj inte har de fysiska förutsättningarna för att 

kvalificera sig som man. Istället har hon förmodligen både bröst och vagina. Butchen kan 

alltså sägas löskoppla genus från kön, i detta fall maskulinitet från manskroppen (och därför 

också femininitet från kvinnokroppen). Hon visar hur maskulinitet blir en sorts stil som inte 

automatiskt behöver iscensättas av en man. På så sätt stör hon den heterosexuella matris 

som säger att det bör gå en rak linje mellan kön, genus och begär. Därför kan hon också i 

vissa sammanhang betraktas som subversiv.18  

Enligt Judith Butler är detta par spännande i och med att de skapar möjligheter till en 

omdaning av heteronormativiteten, vilket hänger ihop med det som står i utdraget ovan: ”Hon 

visar hur maskulinitet blir en sorts stil som inte automatiskt behöver iscensättas av en man”.19 

När till och med kvinnor kan anamma manlighet som en stil, fallerar de heteronormativa 

tankarna om att manlighet endast hör ihop med det manliga könet.  

Ambjörnssons definition av begreppet queer stämmer också bra överens med Tiina 

Rosenbergs syn på vad eller vem som räknas som queer. I boken Queerfeministisk agenda 

skriver Rosenberg att frågan ”Är alla queera?” är frekvent ställd till henne.20 De som ställer 

den här frågan är av den åsikten att alla människor borde räknas som queera i och med att alla 

har sina speciella egenheter som sticker ut från det som samhället anser vara normenligt. 

Dessutom anser de att det är dags för samhällets normer att anpassas till människorna så att 

ingen ska behöva stoppas in i en kategori som han eller hon inte trivs med. Rosenberg ställer 

då följande motfråga: ”Men räcker det att vara udda i queerordets ursprungliga och mest 

vardagliga betydelse? Är en annorlunda frisyr, avvikande musiksmak, eller en marginaliserad 

livsstil tillräckligt för att kunna kalla sig queer?”21  Enligt henne själv är queer ingen identitet 

som präglas av motstånd till ”insikten att inte tillhöra samhällets huvudfåra, utan det queera 

förhållningssättet står alltid i relation till den heterosexuella normen som en exkluderande 

princip”.22 Främst handlar det om identifikation av kön, genus eller sexualitet. Den queera 

                                                             
17 Ambjörnsson, 2010, sid 86. 
18 Ambjörnsson, 2010, sid 87. 
19 Ambjörnsson, 2010, sid 87. 
20 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, Stockholm, Atlas, 2002, sid 14. 
21 Rosenberg, 2002, sid 15. 
22 Rosenberg, 2002, sid 15. 
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utgångspunkten kan vara både när de tre kategorierna (kön, genus och sexualitet) samspelar 

med varandra respektive när de inte gör det.  

Ett annat område inom queerforskningen som idag har fått ett stort genombrott är 

intersektionalitet, som är ett analysverktyg för att studera de olika maktförhållandena och 

maktordningarna som finns i samhället. För queerteorin betyder detta att det tillkommit nya 

frågor att diskutera, som till exempel rasrelationer, klassförhållanden, funktionshinder, 

sjukvård och så vidare. Vid Uppsala universitet startades hösten 2008 ett queerseminarium där 

både forskare, doktorander och studenter har haft tillfälle att mötas för att diskutera frågor 

som behandlar ämnen som makt och maktförhållanden i samhället. Detta seminarium har 

pågått ända fram till 2010 och nu har man sammanställt en antologi som inte endast innehåller 

akademiska texter, utan också essäer. Antologin heter Queera intersektioner och i förordet till 

denna skriver Ann-Sofie Lönngren om varför de ville skapa detta seminarium i Uppsala: ”Vi 

kände även behov av att tydliggöra vår egen position i relation till den tvärvetenskapliga 

genusforskningen”.23 Det är exakt det här som är en av grundpelarna inom forskning av 

området intersektionalitet, nämligen att kritisera genusteorin.  

2.2 Att analysera texter ur ett queerperspektiv 
    
Hur kan man då applicera queerteori på skönlitteratur? I boken Litteraturteori presenterar 

författaren Paul Tenngart bland annat ett kapitel som behandlar teoribildningarna feminism, 

genusteori och queerteori. 24 Det avsnitt som är intressant för min egen analys är avsnittet som 

behandlar queerteori och det som jag här kommer att lägga fokus vid är hur man kan 

analysera en text ur ett queerperspektiv. Tenngart har, för att underlätta för läsaren, valt att 

analysera dikten ”Novellette” som är skriven av Majken Johansson (se bilaga) och till sin 

hjälp har han använt de analysverktyg som hör ihop med teoribildningen.  

Tenngart säger att det första som man kan studera ur ett queerperspektiv är författaren, alltså 

Majken Johanssons liv och leverne. Majken Johansson var aldrig gift och fick aldrig några 

egna barn, utan den kärleksrelation hon hade var med en annan kvinna. Relationen med den 

här kvinnan fick dessutom ett oerhört tragiskt slut. 

Vid en första anblick lägger man som läsare märke till att dikten endast beskriver en 

heterosexuell relation, den mellan berättar-jaget (flickan utan namn) och Olle. Börjar man 
                                                             
23Ann-Sofie Lönngren (red.), Queera intersektioner. Queerseminariet vid Uppsala universitet 2008–2010, 
Universitetstryckeriet, Uppsala, 2011, sid 7. 
24 Paul Tenngart, Litteraturteori, 2:a upplagan, Malmö, Gleerups utbildning AB, 2010. 
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däremot analysera dikten märker man att den egentligen gestaltar någonting annat. Tenngart 

gör följande analys av dikten:     

Men dikten handlar om hur verkligheten har en konstruerad karaktär (isen och godiset 

produceras på konstgjord väg och idyllen skapas med hjälp av elektriskt ljus, omkring 

vilket krigsårens mörker ligger tjockt), om normativitet (flickan får via en bok i 

ungdomspsykologi reda på hur det är meningen att hon ska känna sig vid en viss ålder), 

identiteter (manligt, kvinnligt, krigsfångar, mänskligt och djuriskt, tonåringar, att vara fast i 

sig själv och vilja ”bli sig olik”, esperantister), om hur identiteter konstrueras 

(krigsfångarna görs till djur när de hålls inom lås och bom, esperantisterna skapar sig själva 

med hjälp av sitt påhittade språk och sin ambition att nå ut i världen) och sexualitet 

(episoden med Olle).25  

Detta utdrag visar att dikten behandlar alla de ämnen som är centrala inom queerteorin, 

nämligen: en konstruerad verklighet, normativitet, identiteter, skapandet av identiteter och 

sexualitet. Om man utgår från denna teori så menar Tenngart att temat i dikten kan vara ”hur 

den uppväxande flickan formas som sexuell varelse, hur hennes sexualitet skapas”.26 Redan i 

det här stadiet av analysen kan man se en antydan på vad det är Majken Johansson vill 

förmedla. Detta blir ännu tydligare när man börjar analysera huvudpersonens, den unga 

flickans, uppväxt och agerande. I dikten finner Tenngart ledtrådar som visar att den unga 

flickans uppväxt har varit rakt igenom normativ – hon har till exempel upplevt uppvaktning 

av en pojke och hon har känt alla de typiska tonårskänslorna. Den avslutande händelsen, när 

flickan och de andra ungdomarna försöker paddla sig ut ur hamninloppet, kan ses som ett sätt 

för flickan att fly från all den normalitet som hon upplevt och blivit utsatt för under sin 

uppväxt. Tenngart avslutar analysen med följande ord: ”Protagonistens sexualitet står 

härvidlag inte i fokus, men i sin beskrivning av detta allmänna mönster tar Johansson sin 

utgångspunkt i Olles lika ömsinta som styrande skinnhandskar”.27 Man kan kanske anta att 

berättar-jaget, den unga flickan, egentligen är Majken Johansson själv och att det som hon vill 

uttrycka i dikten är hennes kritik av samhällets syn på sexualitet.  

 

 

 

 

                                                             
25 Tenngart, 2010, sid 129. 
26 Tenngart, 2010, sid 129. 
27 Tenngart, 2010, sid 129. 
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2.3 Läromedelsforskning 
 

I inledningen till boken Att spegla världen skriver Niklas Ammert att läromedel före år 1991 

kontrollerades noga av staten. 28 Det man kontrollerade var ”främst överensstämmelse med 

styrdokument samt saklighet och objektivitet”.29 Idag finns inte denna statliga kontroll kvar 

utan idag är det upp till lärarna att välja lämpliga läromedel att använda i undervisningen. 

Detta ställer också i sin tur krav på att lärare skaffar sig redskap som gör att de kan analysera 

läromedlen de möter. Hur kommer då lärare i kontakt med de analysverktyg som behövs? År 

2008 publicerade Statens offentliga utredningar (SOU) En hållbar lärarutbildning, där man 

bland annat presenterar vilka nya kompetensbehov som blivande lärare måste genomgå innan 

tagen lärarexamen.30 Ett viktigt kompetensbehov är följande:  

 
Läromedelskunskap i vid bemärkelse är också en viktig del av de blivande lärarnas 

förberedelser på yrkesutövningen. Frågor om avsändare, perspektiv och budskap måste 

ställas inför varje läromedel för att så långt möjligt undvika vinklade eller alltför förenklade 

framställningar.31 

Det här utdraget visar att blivande lärare, redan i sin utbildning, kommer att möta kunskap om 

läromedels utformning. Utdraget visar också att de blivande lärarna kommer att lära sig att ha 

ett kritiskt synsätt gentemot läromedel, vilket motsvarar de tankar Ammert har om att lärare 

måste skaffa sig redskap och verktyg för att kunna analysera läromedel.     

 Ammert skriver vidare i bokens första kapitel om hur läromedelsforskning har sett ut under 

det senaste årtiondet. Detta gör han genom att presentera en forskningsöversikt, i vilken han 

delar in forskningen i tre olika perspektiv, nämligen ett processuellt, ett strukturellt och ett 

funktionellt perspektiv. Dessa tre perspektiv preciseras genom en ”didaktisk 

kommunikationskedja”:32  

 
För det första kan läroboken studeras som en del i en process, sprungen ur den samhälleliga 

kontexten, från läroboksförfattaren till färdig produkt. Den kan också ses som en fortsatt 

                                                             
28 Niklas Ammert (red.), Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och praktik, Studentlitteratur AB, Lund, 
2011, sid 17.  
29 Ammert, 2011, sid 17. 
30 Statens offentliga utredningar (SOU), En hållbar lärarutbildning, Edita Sverige AB, Stockholm, 2008, sid 191. 
31 SOU, 2008, sid 200. 
32 Ammert, 2011, sid 28. 
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process från färdig produkt, via förmedling till mottagande. Därefter kan den betraktas som 

en konsumerad produkt i det samhälle som eleven skapar, bidrar till och lever i.33  

I tidigare läromedelsforskning är det främst det första perspektivet, det processuella, som stått 

i fokus. Det som studerades var ”hur statsmakterna, läroplaner och författarna som personer 

har satt avtryck i böckerna och den struktur som läroboken har tillkommit inom”.34 Forskning 

som tillkommit senare har istället inriktats på innehållet i läroböckerna, där man främst 

studerat ”hur innehållet förmedlas samt hur böckerna används i en konkret 

undervisningssituation”.35  

Ett exempel på en studie där innehållet i läroböcker har studerats är Britt-Marie Berges och 

Göran Widdings avhandling, En granskning av hur kön framställs i ett urval av läroböcker, 

som är en underlagsrapport till Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund?”. 36 

De läroböcker som Berge och Widding har undersökt tillhör skolämnena 

Biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap.37 Dessa ämnen är i sig 

inte relevanta för min egen studie, men i slutet av avhandlingen har författarna sammanställt 

ett ”ämnesövergripande resultat” som däremot är av intresse. 38 De frågor som Berge och 

Widding ställde till de läroböcker som de studerade var följande:  

• I vilken grad blir kvinnor, män och transpersoner i lika hög grad 

representerade? 

• Hur representeras kvinnor, män och transpersoner i texten? 

• Får de inta samma positioner i samhälleliga verksamheter och symboliska 

representationer? Sagt med andra ord; gör de samma saker och värderas deras prestationer 

likvärdigt? Om ja; Är de lika ofta representerade? Om nej; Vilka grupper förknippas med 

vilka verksamheter och symboler? Finns hierarkier mellan de olika verksamheterna och 

symbolerna?39 

 

Det resultat som de kommer fram till fastställer bland annat att läroböckerna osynliggör 

transpersoner, vilket är en slutsats som författarna dragit genom att det endast är fyra av de 24 

undersökta läroböckerna som innehåller texter eller bilder som gestaltar transpersoner. 

Författarna skriver att många av texterna i läroböckerna är könsneutrala, vilket i och för sig 
                                                             
33 Ammert, 2011, sid 29. 
34 Ammert, 2011, sid 29 
35 Ammert, 2011, sid 29.  
36 Britt-Marie Berge & Göran Widding, En granskning av hur kön framställs i ett urval av läroböcker. 
Underlagsrapport till Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund?”, Stockholm, Skolverket, 2006. 
37 Berge & Widding, 2006, sid 9. 
38 Berge & Widding, 2006, sid 28. 
39 Berge & Widding, 2006, sid 8. 
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gör att personer oavsett könstillhörighet kan känna igen sig. Dock visar texter där människor 

tillskrivs ett kön att transpersoner blir osynliggjorda. Dessutom kommer Berge och Widding 

fram till att män är överrepresenterade i de läroböcker som de har studerat och att 

könsmedveten text endast förekommer i vissa avsnitt i läroböckerna.  

En annan avhandling som är intressant för min egen studie är En granskning av hur sexuell 

läggning framställs i ett urval av läroböcker, som också är en underlagsrapport till 

Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund?”. 40 I den här avhandlingen 

analyserar författarna Håkan Larsson och Maria Rosén ett antal läroböcker i ämnena 

biologi/naturvetenskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap.41 Utgångspunkterna 

för det analytiska arbetet beskriver författarna på följande vis:  

Att studera framställningen av sexuell läggning i läroböckerna innebär att undersöka vem 

som i framställningen antas ha (eller vilja ha) sex med vem, såväl explicit som implicit. Det 

senare innebär att vi intresserar oss för om framställningen uttryckligen handlar om 

sexuella läggningar eller om det på ett outtalat sätt antas vem som har sex med vem. Vi 

intresserar oss också för om man kan säga att det finns en hierarki mellan olika läggningar 

på så vis att det skulle vara mer eller mindre eftersträvansvärt eller problematiskt att ha en 

viss läggning.42  

Trots att analysen gjorts på läroböcker som inte är relevanta för min egen studie, är ändå 

resultaten av Larssons och Roséns analys av intresse. Bland annat så har författarna genom 

analysen kunnat iaktta ”att sex/ sexualitet betyder heterosexualitet om inget annat uttryckligen 

nämns”.43 Detta har att göra med att heterosexualitet beskrivs som den normala varianten av 

samliv, medan homosexualitet och bisexualitet snarare beskrivs som en problematisk form av 

detsamma. Trots att Larsson och Rosén tycker sig se en förbättring av synligheten för både 

homo- och bisexualitet, så finns det ändå en tendens i läroböckerna att beskriva dessa som 

avvikande.  

Efter den här bakgrundsgenomgången har jag nu samlat på mig de verktyg som behövs för att 

kunna genomföra min analys. Jag har bland annat fått en stabil queerteoretisk bakgrund som 

gör att jag kommer att kunna läsa texterna med det som kallas för queera glasögon, och jag 

har dessutom fått bra tips på hur man använder dessa glasögon när man analyserar. Sedan har 

                                                             
40 Håkan Larsson & Maria Rosén, En granskning av hur sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. 
Underlagsrapport till Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund?”, Stockholm, Skolverket, 2006. 
41 Larsson & Rosén, 2006, sid 9f. 
42 Larsson & Rosén, 2006, sid 8. 
43 Larsson & Rosén, 2006, sid 37. 
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jag också fått många bra infallsvinklar och perspektiv från den allmänna delen om 

läromedelsstudier och även från tidigare genomförda läromedelsanalyser. Innan jag sätter på 

mig de queera glasögonen kommer jag här nedan att presentera de fyra läromedlen som jag 

kommer att analysera.  

3 Presentation av material 
 

Ess i svenska: Kärlek och drömmar antologi är en litteraturantologi för grundskolans senare 

del. 44 Steven Ekholm som har sammanställt denna skriver att han ”hoppas att denna bok 

bidrar till att fylla det tomrum som funnits i skolans värld när det gäller böcker om relationer, 

kärlek, sex, ja allt spännande som dagligen upptar tankarna hos såväl tonåringar som oss 

vuxna”.45 Antologin innehåller totalt tretton textutdrag ur olika böcker som alla gestaltar 

kärlek och relationer (Se bilaga). Förutom de skönlitterära textutdragen inleds också varje 

läsning med ett författarporträtt och antologin avslutas med ett avsnitt som ger förslag på vad 

man som lärare kan jobba vidare med.  

Ess i svenska: Antologi 8 är även den en litteraturantologi för grundskolans senare del.46 I 

förorden skriver man följande om boken:  

Genom att samtliga elever har tillgång till den ger den möjlighet att samlas kring en 

gemensam läsupplevelse och till diskussion om väsentliga livsproblem. Vi menar också att 

läsningen av antologitexter kan inspirera till fortsatt läsning av hela verk.47  

 Läsningen av de skönlitterära texterna är uppdelade i sex olika kapitel där ett av dessa är 

”kärlek och relationer”. Det här kapitlet innehåller fem prosatexter och ett antal dikter som 

behandlar ämnet kärlek (Se bilaga). Efter varje prosatext följer dessutom textfrågor som är 

tänkt att eleverna ska jobba med efter läsning och dessutom finns det ett författarporträtt efter 

varje skönlitterär text. Antologin avslutas med ett kort kapitel som beskriver vad man kan 

jobba vidare med efter läsning.   

Arena - Antologi 1. Svenska för grundskolans senare del är en litteraturantologi som hör ihop 

med Arena temabok 1.48 Läsningen är indelad i olika teman där ”Kärlek” är ett av dem. Varje 

                                                             
44 Steven Ekholm (Red.), Ess i svenska: Kärlek och drömmar antologi, Stockholm, Natur och Kultur, 2003. 
45 Ekholm, 2003, sid 5.  
46 EwaLisa Carlstrand-Skoog m.fl. Ess i svenska: Antologi 8, Stockholm, Natur och Kultur, 2004, Andra upplagans 
andra tryckning.  
47 Carlstrand-Skoog m.fl. 2004, sid 5. 
48Monica Ljung m.fl. Arena. Antologi 1. Svenska för grundskolans senare del. Stockholm, Natur och Kultur, 2001. 
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tema innehåller både prosa och lyrik och temat ”Kärlek” gestaltas med hjälp av sju 

prosatexter och tolv dikter (Se bilaga). Textutdragen är hämtade ur alla typer av texter och 

detta är ett medvetet val då deras tanke med antologin är ”att eleverna ska kunna hitta texter 

på många olika nivåer. Texterna är också valda för att passa som utgångspunkt för reflektion 

och debatt, dramatiserande och eget skrivande.”49  

Texter direkt – Rakt in i hjärtat är en antologi som ”ingår i läromedelsserien Svenska direkt 

för grundskolans senare del”. 50 Den här litteraturantologin är uppdelad i olika teman, där 

”Kärlek” är ett av dem. Till det här temat hör fyra prosatexter (Se bilaga). Efter varje 

textutdrag följer dessutom ett avsnitt med text– och diskussionsfrågor, som det är tänkt att 

elever ska kunna jobba vidare med efter avslutad läsning.   

4 Analys av läromedlen 
 
4.1 Vilken syn på kärlek ger Ess i svenska: Kärlek och drömmar antologi? 
 

Den här antologin innehåller inte endast prosatexter utan också en del kringtexter som kan 

vara av intresse för analysen. Till exempel på sådana kringtexter är förord, författarporträtt 

och texten på antologins baksida.  

Redan på baksidan av litteraturantologin står följande rader:  

Den här antologin koncentrerar sig på unga människors kärlek, i alla sina olika former. 

Idag finns det många bra författare i Sverige som skriver om unga killars och tjejers 

relationer, utan att försöka försköna eller romantisera verkligheten51 [Min kursiv]  

Som läsare får man alltså stora förväntningar på att litteraturantologin ska innehålla texter 

som gestaltar olika former av kärlek hos unga, i och med att det är så det står ordagrant på 

baksidan. Dock behandlar ingen av de tretton innehållande texterna någon annan form av 

kärlek än heterosexuell kärlek.  

Av de tretton texterna är det dock fyra texter som på ett eller annat sätt sticker ut i och med att 

de beskriver tabubelagda känslor och förbjudna kärleksförhållanden. En av dessa är ett 

textutdrag ur boken Ingen grekisk gud precis som är skriven av Katarina Kieri.52 Det här 

                                                             
49 Ljung m.fl. 2001, bokens baksida.   
50 Maria Heimer (Red.), Texter direkt – rakt in i hjärtat, Stockholm, Bonnier Utbildning, 2011, bokens baksida. 
51 Ekholm, 2003, antologins baksida. 
52 Ekholm, 2003, sid 17–27. 
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utdraget gestaltar två olika kärleksrelationer där det ena är kompisrelationen mellan 

huvudpersonen Laura och Lena, som båda är 15 år, och det andra är kärleksrelationen mellan 

Laura och hennes äldre manliga lärare. Laura och Lena har alltid hängt ihop men i 

textutdraget framkommer det att det är någonting som kommit emellan dem. En av de sakerna 

är Lauras förälskelse i Anders, en lärare på hennes skola. Lena var redan från början emot 

Lauras förälskelse och även Laura själv vet att det som hon känner för Anders både är 

opassande och fel, vilket märks tydligt i följande utdrag: 

Det var lite för mycket som saknades för att det skulle finnas någon poäng med den 

förälskelsen. Rimliga förutsättningar, till exempel. Att vara förälskad i en lärare är dömt att 

misslyckas. Det är dessutom helt idiotiskt. Weird. Kockobello.53 

Nästa text som också beskriver en speciell kärleksrelation är utdraget ur boken Som om 

ingenting som är skriven av Katarina von Bredow.54 Det här textutdraget handlar om den 

nittonåriga tjejen Elin och hennes förälskelse i Paul, som är Elins bästa kompis pappa. Trots 

att hon är väl medveten om att han är tjugofem år äldre än henne så är hon kär. Elin vet att 

denna förälskelse är fel, vilket framgår av följande textutdrag: 

Vad ska jag svara? Att jag är förälskad? Spyr man av det? Det är först nu det faller mig in. 

Att jag faktiskt är förälskad. Att det inte hjälper att Paul är den mest opassande personen i 

världen att bli förälskad i.55 

Även Paul har känslor för Elin och trots att han är oerhört smickrad över att en så ung kvinna 

är intresserad av honom vet han att det han känner inte är rätt, vilket framgår av följande:  

”- Vad håller jag på med? säger han. Vad i Herrans namn tror jag att jag gör egentligen?! 

Runes dotter!”56 

Den tredje texten är ett utdrag taget från boken Ett annat sätt att vara ung som är skriven av 

Per Nilsson.57 Textutdraget handlar om den sjuttonåriga Hannah som har problem med att 

någon okänd ringer till henne varje kväll. Dessutom har hon vid flera tillfällen sprungit på 

gymnasieläraren Per, som varje gång de träffats bjudit henne på fika. Hannah är smickrad 

över den uppmärksamhet som han ger henne och de gånger som de träffats har det känts bra, 

men samtidigt känner hon på sig att det är någonting skumt med Per. Den tanken blir besvarad 

                                                             
53 Ekholm, 2003, sid 22. 
54 Ekholm, 2003, sid 29–39. 
55 Ekholm, 2003, sid 31. 
56 Ekholm, 2003, sid 38. 
57 Ekholm, 2003, sid 145–153. 
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då han under en fika berättar om hur han reagerade då två vackra rödhåriga grönögda stolta 

irländska tjejer ignorerade hans leende:    

– Jag fick ingenting tillbaka. Ingenting. Inte skuggan av ett leende. Inte en sekund stannade 

deras blickar hos mej. Dom bara letade vidare. Då blev jag påmind. Jag är vuxen nu, tänkte 

jag. Dom där två tjejerna ser en vuxen man, en gubbe med barn och fru. Dom ser inte den 

pojke, den unge man jag var när jag log mot dom.58 

Efter detta erkännande blir Hannah på sin vakt gentemot Per, då hon blir osäker på vad han 

egentligen vill när han bjuder henne på fika. Per är trots allt 35 år gammal och har två barn. 

Hannah får dessutom en present av Per, nämligen boken Dikter och fragment som är skriven 

av Sapfo. Av det här korta textutdraget får man som läsare inte reda på vad som händer 

mellan Per och Hannah, men man får ändå känslan av att Per har en djupt rotad besatthet av 

Hannah. Detta gör att man som läsare kan dra slutsatsen att det även är han som ringer till 

Hannah om kvällarna.  

Ur ett queerperspektiv är det intressant att fundera över varför Per ger Hannah Sapfos 

diktverk Dikter och pergament i och med att Sapfo är känd för sina lesbiska kärleksdikter. 

Eventuellt skulle man kunna tänka sig att de lesbiska kärleksdikterna gestaltar Pers besatthet 

av unga kvinnor. Han verkar ha ett behov av att bli bekräftad av unga kvinnor, vilket 

händelsen med de irländska flickorna här ovan visar. Per berättar dessutom följande för 

Hannah som också visar på hans besatthet, alternativt ålderskris: 

– Men jag funderade i alla fall på det där med att bli vuxen. Jag tycker så ofta att jag 

fortfarande är sexton, jag bär så mycket av en sextonåring i mej, alla sextonårstankar och 

sextonårsfunderingar som jag inte vuxit ifrån.59  

Den sista texten är ett utdrag ur boken Rondo amoroso. En berättelse om kärlek som är 

skriven av Ulla Lundqvist. 60 Den här texten handlar om huvudpersonen Ann-Katrin, hennes 

lillasyster Agneta och Ann-Katrins pojkvän Daniel. Av en ren slump kommer huvudpersonen 

på sin lillasyster och Daniel med att ha sex med varandra. Från håll tittar hon på sexakten och 

röjer inte sin position förrän Agneta och Daniel når klimax. Efter den här upplevelsen, när 

Ann-Katrin är hemma igen, går hon igenom det som hon har sett och blir tänd av tanken på att 

Daniel haft sex med hennes lillasyster. Hon får en sådan lust att den bränner i hela hennes 

                                                             
58 Ekholm, 2003, sid 150f. 
59 Ekholm, 2003, sid 148.  
60 Ekholm, 2003, sid 165–174. 
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kropp och i duschen tar Ann-Katrin sedan hjälp av duschslangen för att stilla den heta lusten. 

Berättelsen avslutas med följande rader:  

Hon begriper faktiskt att hennes försök att spola bort den förtvivlade åtrån har givit henne 

hennes livs första orgasm och innan hon somnar orkar hon med en ironisk reflexion: så var 

det ändå på sätt och vis Daniel som skulle lotsa henne över till den där mera lyckligt lottade 

tredjedelen kvinnor. Med hjälp av Agneta. Hon känner ingen skam. Snarare finns det en 

liten glimt av triumf mitt i eländet! Hon glider in i en välgörande sömn.61 

Ur ett queerperspektiv är det dessutom intressant att fundera över vad det är som Ann-Katrin 

verkligen tänder på? Man skulle bland annat kunna tänka sig att Ann-Katrin tänder på själva 

sexakten som utspelar sig mellan en man och en kvinna, men i och med att den mannen och 

den kvinnan är hennes pojkvän och lillasyster så känns inte den tolkningen speciellt rimlig. 

Därför kan man istället börja fundera över om det är så att Ann-Katrin tänder på att se på när 

hennes pojkvän har sex med en annan kvinna, eller om det i själva verket är så att hon tänder 

på att se på när hennes lillasyster har sex?  

Enligt den sexuella värdehierarkin som jag nämnde tidigare under kapitlet ”2.1 Vad är 

queer?” kan man dra slutsatsen att alla de relationer som beskrivits i de fyra ovan nämnda 

texterna skulle hamna utanför normen, trots att alla texter gestaltar heterosexuell kärlek. 

Denna slutsats grundar jag på följande utdrag ur Fanny Ambjörnssons bok: ”Dålig sex 

inbegriper också pengar, fetischer, orgier, stor åldersskillnad, pornografi eller sexleksaker”.62 

De tre första textutdragen Ingen grekisk gud precis, Som om ingenting och Ett annat sätt att 

vara ung gestaltar alla kärleksrelationer mellan unga flickor och äldre män, vilket enligt 

utdraget ovan hamnar under kategorin dåligt sex. Den fjärde texten, Rondo amoroso. En 

berättelse om kärlek, skulle även den hamna utanför normen i och med att det som Ann-

Katrin bevittnar och blir upphetsad av kan liknas vid en slags fetisch (om man tänker sig att 

hon tänder på att se på när Daniel har sex med en annan kvinna) eller som något incestuöst 

(om man tänker sig att Ann-Katrin tänder på att se sin lillasyster ha sex). Vad man än lägger 

för tolkning i vad det är som Ann-Katrin tänder på, så hamnar textutdraget och de sexuella 

relationer som beskrivs utanför samhällets normer för vad som är accepterat.  

De tre första textutdragen Ingen grekisk gud precis, Som om ingenting och Ett annat sätt att 

vara ung öppnar också upp för en annan fundering, nämligen varför det endast är 

kärleksrelationen mellan yngre flickor och äldre män som gestaltas och inte det motsatta 
                                                             
61 Ekholm, 2003, sid 174. 
62 Ambjörnsson, 2010, sid 51. 
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förhållandet? Varför gestaltas inte någon kärleksrelation mellan en yngre man och äldre 

kvinna?  

För att gå på djupet i de texter som sticker ut är det också intressant att analysera de 

författarporträtt som varje textutdrag inleds med. I författarporträttet av Katarina Kieri (Ingen 

grekisk gud, precis), kan man hitta följande beskrivning:  

I denna Augustnominerade ungdomsbok värjer Katarina Kieri inte från svåra och 

tabubelagda ämnen. Kanske är det just poetens djupborrande blick för det som inte alltid är 

lätt i livet som gör att boken känns så friskt utmanande och samtidigt så viktig.63  

I läroboken beskrivs de böcker som Katarina von Bredow (Som om ingenting) skrivit på 

följande vis: ”Hennes böcker handlar ofta om det förbjudna eller tabubelagda och om dem 

som trots allt går över den ’moraliska gränsen’”.64 Per Nilsson (Ett annat sätt att vara ung) 

säger följande om sitt författarskap: ”Om allt kan jag skriva. Inget är förbjudet. Inget är alltför 

hemligt”.65 Alla dessa författare är alltså kända för att skriva om ämnen som anses vara 

tabubelagda och förbjudna, och dessutom anser de att inget ämne är för stort, för jobbigt eller 

för svårt att skriva om. Den författare som skiljer sig från mängden är författaren Ulla 

Lundqvist (Rondo amoroso. En berättelse om kärlek) i och med att författarporträttet i 

läromedlet inte beskriver henne som en författare som skriver om tabubelagda eller förbjudna 

ämnen.  

Av de nio texter som inte har analyserats handlar fem av dem om olyckliga 

kärleksförhållanden och andra trassliga förhållanden mellan en man och en kvinna (Tagg i 

hjärtat, Tova, Den allvarsamma leken, Cell grön och Snälla Gud, skärp Dig!). Dessa texter 

innehåller både svek, hämnd och olycka. Eftersom mer än hälften av antologins texter 

gestaltar både olycklig, förbjuden och hisnande (de sista fyra texterna) kärlek kan man anta att 

det är detta som författaren anser är definitionen av kärlek i alla olika former.  

4.1.1 Kulturellt perspektiv 
 
I det här läromedlet finns det ingen text som gestaltar andra länders kulturella syn på kärlek. 

Istället går det att finna en text som beskriver en kärlekshistoria från tidigt 1900-tal, vilken jag 

väljer att presentera därför att den kultur som präglade samhället då inte stämmer överens 

med den kultur vi lever i idag.     
                                                             
63 Ekholm, 2003, sid 16. 
64 Ekholm, 2003, sid 28. 
65 Ekholm, 2003, sid 144. 
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Textutdraget Den allvarsamma leken gestaltar kort och gott hur det var att vara kär i början av 

1900-talet.66 Huvudpersonerna Arvid och Lydia har länge varit förälskade i varandra, men 

deras kärlek är omöjlig då Arvid inte har nog med pengar för att kunna gifta sig med Lydia. 

Deras vägar skiljs därför åt och de gifter sig på varsitt håll, trots att de fortfarande älskar 

varandra. De är olyckliga i sina förhållanden vilket främst märks på Arvids uttalande om sitt 

liv efter giftermålet: ”höstligt det blivit sen dess”.67 Dessutom märks detta också på Lydias 

sätt att beskriva sitt liv:   

Jag vill hem, jag vill hem till mitt riktiga hem! Men jag vet bara inte var det finns. Vet inte 

var jag hör hemma. Tycker jag har tappat bort mig själv. Tycker jag har sålt min själ. Men 

frestelsen var ju heller inte liten; han förde mig upp på ett berg och visade mig all världen! 

Och nu är jag en rik gammal mans fattiga lyxhustru. Och nu vet jag att det är sant som det 

står i visan: att långa år få gälda vad stunden brutit.68 

Efter tio år på varsitt håll får Arvid ta emot ett brev från Lydia där hon skriver att hon är i 

staden och att hon skulle vilja träffa honom. Arvid går till den avtalade mötesplatsen på det 

avsatta klockslaget och möter Lydia. Känslorna som de sedan länge begravt börjar på nytt att 

blomma upp och berättelsen avslutas med att de båda smyger iväg till Lydias hotellrum, noga 

med att gömma sig för allmänhetens ögon.  

Med hjälp av texten om Arvid och Lydia får läsaren reda på hur man såg på kärleksrelationer 

och äktenskap under 1900-talets början.  Att leva ihop med eller att inleda en kärleksaffär 

med en person utan att vara gift ansågs som något skamligt under den här tiden. Denna syn på 

äktenskap och relationer skiljer sig ganska markant från den syn man har i Sverige i dagens 

samhälle. Dock kan man inte säga att 1900-tals kulturen är helt okänd idag, i och med att det 

finns dem som har dessa åsikter om äktenskap och kärleksrelationer än idag.  

4.2 Vilken syn på kärlek ger Ess i svenska: Antologi 8? 
 
Den här litteraturantologin innehåller både prosa och ett avsnitt med kärlekslyrik. Efter varje 

prosatext finns dessutom ett författarporträtt som skulle kunna vara av betydelse för 

analyserna av de skönlitterära texterna.    

Antologin innehåller totalt fem prosatexter som behandlar ämnet kärlek och alla dessa texter 

skildrar kärleksförhållanden mellan en man och en kvinna. Ingen av de heterosexuella 

                                                             
66 Ekholm, 2003, sid 63–71. 
67 Ekholm, 2003, sid 69. 
68 Ekholm, 2003, sid 70. 
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relationerna sticker på något vis ut från den samhälleliga normen utan allihop beskriver den 

hisnande kärleken och dess baksidor. Därför väljer jag att inte gå in djupare på dessa texter i 

och med att de inte bidrar till något ytterligare resultat. Däremot går det att finna 

gemensamma teman inom de olika prosatexterna som gestaltar heterosexuella 

kärleksrelationer. Bland annat går det att finna olycklig kärlek i form av utdraget ur boken 

Hjärtans fröjd, som är skriven av Per Nilsson och utdraget ”Memed och Hatché” som är taget 

ur boken Låt tistlarna brinna, vilken skrivits av författaren Yasar Kemal. Ett annat tema som 

går att finna är det första mötet med den man älskar. De texter som gestaltar detta tema är 

”Nära intill lyckan finns rädslan” (textutdrag ur Men var inte så barnslig!) som är skriven av 

Anna-Greta Winberg, ”Kärlek i början på seklet” (textutdrag ur Beata och silverträden) som 

är skriven av Viveca Lärn och ”Det första mötet” (textutdrag ur Den röda solen) som är 

skriven av Carl-Anders Norrlid.  

Av de tolv kärleksdikterna är tio av dem könlösa, vilket betyder att det inte går att utläsa om 

det är heterosexuell eller homosexuell kärlek som gestaltas. På grund av detta skulle man 

kunna tro att dikterna öppnar upp för en mer öppen syn på kärlek, dock visar en del av 

illustrationerna som hör ihop med dikterna att det inte riktigt är så det ligger till. Till 

åtminstone tre av dikterna som kan klassas som könlösa visar illustrationerna stereotypa 

bilder av en pojke och en flicka. En av de två dikter som tydligt handlar om kärleken mellan 

en man och en kvinna är ”Elvira Madigan” som är en historisk skildring av en kärleksrelation 

mellan två personer som funnits i verkligheten. 69 Det som avslöjar vilken kärleksrelation som 

skildras i den andra dikten är rubriken ”En yngling älskar en flicka …” i och med att ordet 

yngling oftast förknippas med en ung man.70    

4.2.1 Kulturellt perspektiv 
  
I det här läromedlet finns det ett textutdrag som gestaltar ett annat lands kärlekssyn och ett 

som gestaltar en kärlekshistoria som utspelar sig under 1800-talet. Jag väljer att presentera 

båda texterna här nedan då bägge skildrar en kultur som skiljer sig från den vi lever i idag.  

En av texterna som gestaltar en annan kulturs syn på kärlek är kärlekssagan från Turkiet, 

”Memed och Hatché”.71 På den turkiska landsbygden där den här kärlekssagan utspelar sig är 

de flesta så fattiga att de är tvungna att jobba för rika godsägare, så kallade ”agor”. I byn där 

                                                             
69 Carlstrand-Skoog m.fl. 2001, sid 310. 
70 Carlstrand-Skoog m.fl. 2001, sid 314. 
71 Carlstrand-Skoog m.fl. 2001, sid 252–273. 
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Memed och Hatché bor är Abdi Aga, tyrannen, den som bestämmer över vilka som får gifta 

sig och vilka som inte får. Abdi Aga har valt ut Hatché som maka till sitt syskonbarn, men 

hennes hjärta ligger redan hos en annan man, Memed. Memed och Hatché blir tillslut tvungna 

att fly på grund av sin kärlek. När Abdi Aga får reda på att de båda älskande har flytt utbrister 

han följande om Memed: ”- Han ska få se [...] han ska få se den skurken och luffaren, han ska 

få se vad jag ska göra med honom. Jag ska knäcka vartenda ben i kroppen på honom”.72Abdi 

Aga fortsätter sedan att jaga Memed och Hatché ända tills han hittar dem.  

I boken Låt tistlarna brinna, som det beskrivna textutdraget är hämtat ifrån, skildrar 

författaren Yasar Kemal livet i en turkisk by. I hans böcker är sådana här skildringar vanliga 

och i författarporträttet står bland annat följande om Kemals författarskap: ”Han visar hur de 

fattiga människornas liv påverkas av framväxten av det moderna kapitalistiska Turkiet. Några 

av hans romaner har beslagtagits av turkiska staten”.73 Kemal är själv kurd och har därför växt 

upp med den turkiska kultur som gestaltas i hans böcker. Han har alltså på nära håll sett hur 

kulturen har påverkat de fattiga människorna i Turkiet. I ”Memed och Hatché” kan man se 

hur kärlek inte är någon rättighet, utan snarare en skyldighet – i och med att det är 

godsägarens bestämmelser som gäller. Har han bestämt att två personer inte får eller får gifta 

sig är det bara att lyda. Det här tillvägagångssättet går att jämföra med arrangerade äktenskap, 

vilket är vanligt i vissa kulturer. Dock är det inte vanligt i den svenska kulturen idag att man 

blir bortgift. 

”Kärlek i början av seklet” handlar om Beata, den 18–åriga tjejen som tvingas åka till 

Jonsered för att ta jobb efter att hennes föräldrar dött.74 Det är i Jonsered hon möter Claes-

Magnus, en smålänning som även han jobbar där. Dessa båda inleder en romans i största 

hemlighet. När de är ensamma och helt skymda från omvärlden älskar de med varandra, badar 

nakna och dricker brännvin. De ägnar inte sina jobb en enda tanke, utan tiden står stilla när de 

är tillsammans.  

Detta textutdrag visar läsaren hur det var att vara kär under 1800-talet. Bland annat visar det 

att man var tvungen att smyga med sin kärlek om man inte var gift och att ha sex innan 

äktenskap sågs som en synd. Precis som texten Den allvarsamma leken så skiljer sig synen på 

kärlek och äktenskap i textutdraget ”Kärlek i början av seklet” markant från den svenska 

kulturen. Detta har att göra med att det inte är lika skambetonat att ha sex innan giftermål i 
                                                             
72 Carlstrand-Skoog m.fl. 2001, sid 260. 
73 Carlstrand-Skoog m.fl. 2001, sid 274. 
74 Carlstrand-Skoog m.fl. 2001, sid 286–294. 
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dagens samhälle. Dock får man inte glömma bort att det än idag finns de som anser att det är 

skambetonat att inleda en romans utan att vara gifta.     

4.3 Vilken syn på kärlek ger Arena - Antologi 1. Svenska för grundskolans senare del? 
  
Den här antologin innehåller totalt sju prosatexter och tolv dikter som alla gestaltar ämnet 

kärlek. Dessutom finns det inga kringtexter som är av värde för analysen.  

Av de sju prosatexterna så gestaltar tre av dem homosexuell kärlek: ”En 

midsommarnattsdröm”, ”Jag kommer fortfarande ihåg” och ”En alldeles speciell kärlek”, tre 

av dem heterosexuell kärlek: Romeo och Juliet, Pojken som älskade Lyly och ”Amuletten” 

och den sista texten, ”Paulus första brev till korinthierna”, är ett utdrag ur bibeln som 

beskriver kärlek. 

Den första texten är novellen ”En midsommarnattsdröm” som är skriven av Inger Edelfeldt.75 

Novellen handlar om de bästa vännerna Sandra och Leonora som under sommarlovet, när de 

båda ska fylla femton år, utvecklar vänskapen till någonting helt annat. Att Sandra känner 

någonting mer än kompiskärlek till Leonora, märks redan från början i och med att berättelsen 

och upplevelserna av sommarlovet berättas i efterhand av Sandra själv. De känslor som 

Leonora känner för Sandra är däremot mer komplicerade, då hon aldrig erkänner vad hon 

känner. Dock finns det en händelse i boken, när Sandra och Leonora ligger tätt tillsammans på 

en säng, som får läsaren att förstå att även Leonora har känslor för Sandra. Händelsen inleds 

med följande replikväxling som Leonora inleder:  

”Vad tror du att Michael skulle göra med mig om vi låg i samma säng?” undrar ängeln. 

”Han skulle väl … vilja kyssa dig.” 

Och då säger hon det: ”Om jag blundar kan jag låtsas att du är Michael.” 

”Vad menar du?” 

”Tja, vad tror du?” Hon lutar huvudet mot min axel nu. ”Jag längtar efter honom”.76 

Denna replikväxling följs av ett fnissanfall som abrupt avbryts av att Sandra griper tag i 

Leonoras axlar, drar henne till sig och kysser henne. Efter detta sker följande replikväxling, 

mellan tjejerna: 

Jag släpper henne. ”Förlåt.” 

”Äsch, så farligt var det väl inte”, säger hon mjukt. 

Så blir det tyst; hon har vänt bort huvudet. 

                                                             
75 Ljung m.fl. 2001, sid 11–23.  
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”Tyckte du inte om det?” säger jag. (Rädda mig, Leo!) 

”Det var inte så dumt.” 

Tystnad.77 

Denna replikväxling visar att Leonora faktiskt tyckte om att bli kysst av Sandra, både för att 

hon besvarade kyssen och för att hon efteråt svarar ja på Sandras fråga om hon vill fortsätta 

att kyssas. Dock märks det tydligt att Leonora brottas med sina egna känslor då hon inte vill 

erkänna för sig själv vad hon känner. Följande utdrag från texten visar tydligt på hur Leonora 

brottas med sina känslor:   

”Leo”, sa jag till henne, ”jag tror att jag är förälskad i dig. Jag menar, på allvar.” 

”Ja”, sa Leo, ”jag vet. Och jag har väl också tänkt…men du, är det inte bättre att det är som 

det är. Jag menar att vi är fruktansvärt goda vänner? För jag är faktiskt inte, jag menar, jag 

vill inte vara”.78  

Problemet för Leonora tycks vara att hon har börjat inse att hon har starkare känslor för 

Sandra än vad hon egentligen vill. När hon ska försöka förklara för Sandra varför hon tycker 

att de endast ska vara goda vänner, så börjar hon säga att hon inte är (homosexuell), men 

ändrar sig snabbt och säger att hon inte vill vara (homosexuell). Innerst inne vet alltså 

Leonora vad hon vill, men hon vill inte klassas som homosexuell av andra.  

Den andra texten ”Jag kommer fortfarande ihåg” handlar om Anders och den nya killen Jonas. 

Den kärlek som beskrivs mellan de två killarna är det man ofta kallar kärlek vid första 

ögonkastet, vilket följande utdrag skvallrar om:  

NÄR JONAS KLEV IN genom dörren blev det alldeles tyst i klassrummet. Jag för min del 

blev alldeles stum. Det var den vackraste kille, eller rättare sagt man, jag någonsin hade 

sett. Han presenterade sig och tittade ut över klassen. När hans bruna ögon mötte mina, såg 

jag en längtan i dem.79    

Det som är speciellt med denna text är att det är först i slutet, närmare bestämt sista ordet i 

sista meningen, som man får reda på att jag-berättaren heter Anders. Att vänta in i det sista 

med att avslöja för läsaren att berättar-jaget är en kille kan tolkas som att författaren vill leka 

med läsarens förväntningar.  

                                                             
77 Ljung m.fl. 2001, sid 22. 
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79 Ljung m.fl. 2001, sid 34. 
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Den tredje texten, ”En alldeles speciell kärlek”, är intressant att analysera ur ett 

queerperspektiv i och med att författaren inte skrivit ut vilket kön berättar-jaget har. 

Textutdraget är så kort att jag här nedan väljer att presentera det i sin helhet:  

Kärlek är det kanske inte men jag vet att jag aldrig känt mig lyckligare än när Britta och jag 

kysste varandra. Det var inte för att det skulle så vara, för att alla andra kelade med 

varandra. Nej, det var en helt otroligt härlig känsla mellan oss. Något sådant har jag aldrig 

upplevt med en kille. För jag var inte rädd, rädd för att inte vara så som han vill att jag ska 

vara. Jag var bara jag. Och jag kände mig mycket stark. Jag vet inte vad det ska bli av oss. 

Det vet inte Britta heller. Vi skriver till varandra och snart har vi fått ihop en hel 

brevroman. Men de andra förstår inte hur det är. Med oss. Det är fint.80  

En tolkning av textutdraget kan man göra genom att utgå från författargestalten, precis som 

Tenngart gör i sin analys av dikten ”Novellette” i boken Litteraturteori.81 Författaren till 

texten ”En alldeles speciell kärlek” är en kvinna vid namn Anne-Marie och i och med att 

berättaren i textutdraget endast nämns som jag, kan man anta att textutdraget är taget ur en 

dagbok eller någon liknande textform som är skriven av författaren själv. Den mest rimliga 

tolkningen är således att berättar-jaget är en kvinna, vilket också styrks genom följande utdrag 

ur texten: ”Något sådant har jag aldrig upplevt med en kille”. 82 Det här korta utdraget skulle 

alltså betyda att berättar-jaget (hon) tidigare har haft relationer med killar, men att det hon 

upplevde tillsammans med Britta var någonting helt annat. Detta betyder alltså att den relation 

som beskrivs i textutdraget är homosexuell, alltså mellan två kvinnor.  

I antologin finns det tre dikter som beskriver olika förhållanden till familjemedlemmar, en 

dikt handlar om kärleken till en mor, en om hatkärleken till en lillebror och den sista om en 

misslyckad kärlek mellan en far och dotter. En av dikterna gestaltar kärleken mellan en man 

och en kvinna, medan fyra av kärleksdikterna är könslösa, alltså att de skulle kunna vara både 

kärleken till en man eller till en kvinna som gestaltas. Dessutom finns det lyrik som handlar 

om kärlek som något svårfångat och om hur utebliven kärlek kan vara förödande för en 

människa. Avsnittet med kärlekslyrik avslutas med en dikt där en person önskar att den 

person som han/hon älskat inte får sova om natten.    
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4.3.1 Kulturellt perspektiv 
  
Textutdraget Pojken som älskade Lyly är taget ur boken med samma namn som är skriven av 

Marie Louise Wallin.83 Utdraget handlar om de två ungdomarna Göran, en kille som på grund 

av ett trassligt kärleksförhållande flyttat till en mindre stad och Lyly, en kinesisk flicka som 

nu bor tillsammans med sin familj i Sverige. De två träffas för första gången då Göran 

kommer ny till klassen och redan vid första ögonkastet blir Göran intresserad av Lyly. Både 

Lyly och Göran anstränger sig hårt för att passa in i klassen och bland sina klasskamrater, i 

och med att de båda kommer ”utifrån”. Trots att både Göran och Lyly vill något annat så har 

Lylys familj redan planer för hennes framtid. De vill nämligen att hon ska sluta gå i skolan 

och gifta sig med Autrong, en kinesisk pojke. Föreningen mellan Lyly och Autrong har deras 

respektive familjer jobbat för länge, men Lyly har aldrig velat inse att hennes familj skulle 

vilja gifta bort henne med en kille som hon inte ens tycker om. Trots att Lyly vill anamma den 

svenska kulturen så följer kulturen från hemlandet i hennes fotspår, i och med att hennes 

familj fortfarande håller hårt på den kulturen. Denna kulturs syn på kärlek krockar givetvis 

med den synen på kärlek som Göran har, i och med att han är uppväxt med den svenska 

kulturen. 

Prosatexterna avslutas med ett textutdrag ur ”Paulus första brev till korinthierna” som i sin tur 

är taget ur Bibeln. Kort och gott handlar detta utdrag om medmänsklig kärlek. Bland annat så 

beskriver Paulus i sitt brev hur fattigt livet skulle vara utan kärlek och hur kärlek är den 

största känslan av dem alla. Bland annat beskrivs kärlek som allt detta:  

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte 

uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. 

Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt 

hoppas den, allt uthärdar den.84  

I och med att detta utdrag varken beskriver heterosexuell eller homosexuell kärlek som den 

enda och sanna kärleken kan man anta att denna text gestaltar den öppna synen på kärlek som 

den här antologin vill förmedla. Dessutom är det intressant att fundera över varför man väljer 

ett utdrag ur kristendomens mest heliga text? En tolkning skulle kunna vara att man, genom 

att visa att bibeln innehåller texter som visar på en öppen syn på kärlek, vill göra ett 

avståndstagande gentemot vissa kyrkor och troende som uttrycker en tydlig homofobi. Även 

detta resonemang stödjer då tanken om att författarna vill gestalta en öppen syn på kärlek.    
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4.4 Vilken syn på kärlek ger Texter direkt – Rakt in i hjärtat? 
 
I inledningen till kapitlet som handlar om kärlek står följande: ”Det här kapitlet innehåller 

fyra texter och handlar om både lycklig och olycklig kärlek, om förbjuden kärlek och om att 

vara kär i någon av samma kön”.85 Dessa är fördelade på följande vis: tre av textutdragen 

beskriver kärleken mellan en man och en kvinna och ett av textutdragen beskriver kärleken 

som en homosexuell kille känner till en annan kille (som inte är homosexuell). 

En av texterna som gestaltar en heterosexuell relation är ett utdrag ur Syskonkärlek som är 

skriven av Katarina von Bredow.86 Det här utdraget handlar om kärleken mellan syskonparet 

Ludvig och Amanda. Den kärlek som skildras är inte den familjära syskonkärleken, utan det 

är kärleken och åtrån mellan en man och en kvinna som gestaltas.  Både Ludvig och Amanda 

vet att deras kärlek är fel, att den inte borde få finnas, och detta märks bland annat genom 

följande utdrag som är Ludvigs tankar om hela situationen: ”Det som har hänt kan man ju inte 

ändra på, men man behöver ju inte…Jag menar bara att vi måste ju sluta nån gång! Det är 

så…fel. Fattar du inte hur fel det är? Det är…sjukt!”87 Dock visar följande utdrag ur Amandas 

dagbok att det inte är så lätt att glömma sin första kärlek, även om den kärleken är ens egen 

bror, ens eget kött och blod: ”Tänk om! säger Ludvig.  Jävligt enkelt. Jag älskar honom, 

dagbok! Förstår du det? Och jag kan inte tänka om! Jag kan inte tänka bort det!”88   

En annan text som också beskriver ett slags ”syskonkärlek” är Min typ brorsa som är skriven 

av Johanna Lindbäck.89 Det här utdraget handlar om kärleksrelationen mellan Daniel och 

Nina, som varken är syskon eller halvsyskon utan låtsassyskon. När Ninas mamma och 

Daniels pappa blev tillsammans fick deras respektive barn helt enkelt finna sig i detta. När 

Daniel fyller år drar Nina med honom in på sitt rum för att ge honom den present som hon har 

fixat till honom. Han blir så överlycklig över presenten att han slänger sig runt Ninas hals, 

men när de slutat kramas håller Daniel fortfarande kvar taget om henne. Daniel velar fram och 

tillbaka i sina tankar om vad som är rätt och vad som är fel. Sedan händer det: ”Han visste ju 

att han inte fick röra sig en enda millimeter till och göra allt tio, tjugo, hundra, tusen gånger 

värre, men plötsligt kysste han henne”.90 De blir omgående avbrutna av Ninas kompis, 

                                                             
85 Heimer, 2011, sid 69. 
86 Heimer, 2011, sid 88–91. 
87 Heimer, 2011, sid 89. 
88 Heimer, 2011, sid 91. 
89 Heimer, 2011, sid 94–101. 
90 Heimer, 2011, sid 97. 
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Manda, som sliter upp dörren till Ninas rum. Efter händelsen med Daniel börjar även Nina att 

vela fram och tillbaka utan att komma fram till om det som de just gjort varit rätt eller fel:  

(Ja?) Nina som drog in honom på rummet, kramade, höll fast, började kyssa. Och hans 

blick sen. Gud! Ångesten sköljde över henne. (Ja.) Gillar jag honom? Om jag säger ja, vad 

betyder det? Tänk hur Wille skulle reagera. (Ja.) Mamma och Tomas. Och Daniel, givetvis. 

Ska jag försöka få en kille som jag bor ihop med, en som är i min familj? (Ja.) Det går ju 

inte. Det fattar alla. (Men. Ja! Ändå. Fast det inte går. JA!)91 

Den här texten är intressant att diskutera om man ställer den i relation till den ovan nämnda 

texten, Syskonkärlek. För att åter koppla an till den sexuella värdehierarkin, skulle texten 

Syskonkärlek trots att den beskriver heterosexuell kärlek hamna utanför den samhälleliga 

normen. Detta hänger främst ihop med att incest, en sexuell handling mellan 

familjemedlemmar, är straffbart i Sverige. Frågan är då var i den sexuella värdehierarkin man 

skulle placera in relationen som gestaltas i Min typ brorsa? Hamnar denna också utanför den 

heterosexuella normen eller är den här formen av kärleksförhållande mer accepterat i 

samhället? Dessa frågor är svåra att ge något konkret svar på i och med att Daniel och Nina 

inte delar några blodsband över huvud taget, mer än att deras respektive föräldrar fört ihop 

dem som en familj. Rent juridiskt sett skulle inte Daniel och Nina straffas om de skulle gifta 

sig och skaffa barn, dock skulle nog allmänheten och personerna i deras närhet döma deras 

förhållande som något avvikande och onaturligt. 

Kapitlet avslutas med texten ”En exemplarisk son” som är ett textutdrag taget ur boken 

Duktig pojke som är skriven av Inger Edelfeldt.92  Utdraget handlar om den 15 år gamla 

Jimmy och om hur han upptäcker att han gillar killar. Under ett sommarlov blir Jimmy 

skickad till landet och det är där han träffar Krister, sin första riktiga kärlek. Dock handlar inte 

själva texturdraget speciellt mycket om Jimmy och hans kärleksrelationer i och med att 

kärleken runt Krister tar slut då Jimmy får reda på att Krister ska gifta sig med en tjej. Snarare 

handlar den här texten om Jimmys sätt att hantera sin situation, att han är homosexuell. Han 

gör allt för att det inte ska synas utåt, eftersom han är rädd att folk ska se på hans kläder eller 

på hans sätt att röra sig att han är homosexuell. Därför väljer han att gå in i en roll där han 

spelar någon annan än den han verkligen är. Det är först när han möter en drogmissbrukare på 

tunnelbanestationen som han börjar inse vad han håller på med.  Den här drogmissbrukaren 

                                                             
91 Heimer, 2011, sid 97f. 
92 Heimer, 2011, sid 104–120. 
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berättar helt öppet om vem hon är, varför hon använder droger och hur hon får pengar till att 

köpa droger. Det är då han inser sin situation: 

När hon gått, satt jag där som efter ett bombnedslag och försökte plocka ihop bitarna av 

min verklighet. Varför skämdes jag så fruktansvärt? Det var inte min Hemlighet jag 

skämdes över den här gången, utan något annat, min falskhet, min feghet. Min inkrökthet. 

Hon hade stått för vem hon var på något sätt, mitt i allt sitt elände. Varför kunde inte jag 

vara lite rakryggad också – jag som egentligen hade det så bra?93   

4.4.1 Kulturellt perspektiv 
  
I läromedlet Texter direkt – Rakt in i hjärtat gestaltas inget annat lands kulturella syn på 

kärlek, dock kan man tänka sig att textutdraget ur boken Min typ brorsa gestaltar ett kulturellt 

perspektiv i och med skildringen av den nya moderna svenska familjen. Textutdraget handlar 

kort och gott om hopslagningen av två olika familjer, nämligen mellan Marie och hennes 

dotter Nina och Tomas och hans söner Daniel och Wille. Genom att de båda respektive 

familjerna levt olika slags liv innan själva hopslagningen så kan man tänka sig att det sker en 

slags kulturkrock mellan familjerna och framförallt mellan barnen. Nina har till exempel varit 

van vid att hennes familj endast bestått av mamman (av textutdraget framgår det inte vilken 

relation Nina har till sin pappa). Efter hopslagningen av familjerna består Ninas nya familj 

istället av hennes mamma, mammans nya pojkvän och hans två barn. Helt plötsligt måste 

alltså Nina dela sin mamma med flera personer som hon egentligen inte känner särskilt väl. 

Detsamma gäller självklart också för Daniel och Wille då de tidigare varit vana vid en typ av 

familjeliv, medan de efter hopslagningen måste lära sig att anpassa sig till det nya 

familjelivet.      

5 Diskussion och avslutning  

Av analysen kan man utläsa att två av läromedlen endast gestaltar heterosexuell kärlek och att 

de andra två gestaltar både heterosexuell och homosexuell kärlek. Att det endast är två av de 

fyra analyserade läromedlen från 2000-talet som innehåller texter som gestaltar 

homosexualitet, motsvarar inte de förväntningar på öppenhet som ligger på det moderna 

samhället. I och med att jag endast har analyserat fyra läromedel är det svårt att fastställa att 

alla läromedel utesluter texter som gestaltar något annat än heterosexuell kärlek, dock visar 

min analys att tendenserna till denna uteslutning finns.   

                                                             
93 Heimer, 2011, sid 119. 
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Analysen visar dessutom att ingen av de fyra läromedlen gestaltar bisexualitet eller 

transsexualitet. På grund av det ringa antalet analyserade läromedel kan jag inte konstatera att 

författarna medvetet uteslutit bi – och transpersoner, dock kan jag konstatera att dessa saknas 

och att detta är en brist hos alla de läromedel som jag har analyserat. Att osynliggöra bi- och 

transpersoner är dessutom ett problem i och med att dessa får en stämpel som avvikande i 

samhället, vilket i sin tur bidrar till att heterosexualiteten förstärks som norm. Ska fördomarna 

om bi- och transsexuella personer bekämpas gäller det att även dessa synliggörs i texter, i tv-

program, i musiktexter och så vidare. De vi främst måste undervisa i detta är eleverna i skolan 

då det är dem som ska växa upp och styra samhället i framtiden. Detta medför ett stort ansvar 

på skolan och på lärarna att undervisningen utformas så att ingen sexualitet osynliggörs. Ett 

steg i rätt riktning borde vara att det undervisningsmaterial som lärare har att tillgå (här tänker 

jag främst på läromedel) innehåller texter som gestaltar alla olika former av kärleksrelationer 

så att ingen sexualitet behöver osynliggöras. Därför gäller det, precis som Niklas Ammert 

skriver i sin bok Att spegla världen att lärare noggrant analyserar de läroböcker som de 

använder i sin undervisning och framförallt att de skaffar sig de analysverktyg som är 

nödvändiga, så att ingen sexualitet behöver inta en underställning i skolans värld.94  

I samma bok nämner Ammert också att det innan år 1991 fanns en statlig instans som 

genomförde kontroller av läromedel. Det man främst kontrollerade var om innehållet i 

läromedlen motsvarade innehållet i de rådande styrdokumenten.95 Idag står bland annat 

följande i Lgr 11: ”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”.96 

Detta utdrag kan man tolka som att ett av de viktigaste målen för all verksamhet i skolan är att 

ha en öppen syn på sexuell läggning. Av min analys går det däremot att utläsa att vissa 

läromedel väljer att inte gestalta HBTQ-personer utan endast heterosexuella. Detta betyder att 

det alltså finns många läromedel i omlopp idag som inte motsvarar läroplanens krav på 

öppenhet, och kanske visar detta resultat på att det skulle behövas en statlig instans som 

kontrollerar läromedel. 

Delsyftet med den här analysen var att se om antologierna innehöll texter som gestaltade 

andra kulturers syn på kärlek, och med detta menade jag främst en annan kultur i ett annat 

                                                             
94 Ammert, 2011, sid 17.  
95 Ammert, 2011, sid 17. 
96 Lgr 11, 2011, sid 7. 
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land. I de båda läromedlen Ess i svenska: Antologi 8 och Arena - Antologi 1. Svenska för 

grundskolans senare del finns varsin text – där den ena gestaltar en kärlekshistoria från 

Turkiet och den andra gestaltar en kinesisk flicka och hennes försök att komma undan sitt 

hemlands kultur. Läromedlen Ess i svenska: Kärlek och drömmar antologi och Ess i svenska: 

Antologi 8 innehåller inte någon text som gestaltar ett annat annat lands kulturella syn på 

ämnet kärlek. Dock finns det varsin text i de båda läromedlen som gestaltar kärlekshistorier 

från andra tidsåldrar och i och med att den kulturen skiljer sig markant från den vi lever i idag, 

så valde jag att presentera dessa under rubriken ”kulturellt perspektiv”. Litteraturantologin 

Texter direkt – rakt in i hjärtat innehåller även den en text som jag har valt att presentera 

under rubriken ”kulturellt perspektiv” trots att det inte är något annat lands kultur som 

gestaltas, utan snarare olika kulturer inom familjer. Av de fyra analyserade läromedlen 

innehåller alltså endast två av dem varsin skönlitterär text som gestaltar ett annat lands 

kulturella syn på kärlek, medan de andra läromedlen innehåller andra former av kulturella 

skillnader. Detta är också en brist hos de analyserade läromedlen i och med att det 

mångkulturella samhälle vi lever i idag också borde spegla av sig i valet av texter till 

litteraturantologier.  

Något som är intressant att diskutera vidare, som kom upp i samband med analysen av 

läromedlet Ess i svenska: Kärlek och drömmar antologi, är de tre texter som alla beskriver en 

kärleksrelation mellan en äldre man och en yngre kvinna. Det som jag anser är intressant att 

fundera över är varför det motsatta förhållandet aldrig gestaltas, alltså mellan en äldre kvinna 

och en yngre man? Båda motsatsförhållandena hamnar utanför den sexuella värdehierarkin i 

och med att de inte är accepterade som norm i samhället, men det känns ändå konstigt att man 

inte väljer att gestalta kärleksrelationen mellan en äldre kvinna och en yngre man. En 

fundering att föra in i diskussionen är av vilken vikt författarens kön spelar in på valet av 

texter. Författaren, eller sammanställaren av det här läromedlet är en man som heter Steven 

Ekholm, och det som är intressant att fundera över är varför han valt ut tre texter som alla ger 

den stereotypa bilden av en äldre man som förälskar sig i en yngre kvinna? Kanske är det så 

enkelt att man har utgått från författarna när man gjort texturvalet till antologierna och inte 

själva innehållet i texterna. Följande utdrag skulle kunna vara ett bevis på att så är fallet: ”För 

idag finns det många bra svenska författare som skriver om killar och tjejers relationer, utan 

att försöka försköna eller romantisera verkligheten”.97  

                                                             
97 Ekholm, 2003, sid 5. 
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 Av analysen kan man alltså kort och gott utläsa att de analyserade läromedlen inte lever upp 

till läroplanens (Lgr 11) krav på öppenhet i synen på sexuell läggning, då endast två av fyra 

analyserade läromedel gestaltar homosexuella kärleksrelationer. Dessutom kan man utläsa att 

alla fyra läromedel osynliggör bisexualitet och transsexualitet, vilket är ett resultat som även 

Berge och Widding kommer fram till i sin läroboksanalys. De nämner i och för sig inte 

bisexualitet, men de nämner att transpersoner osynliggörs i de allra flesta läroböcker som de 

har analyserat.98 Även Larsson och Rosén kommer i sin läroboksanalys fram till ett liknande 

resultat, nämligen att homosexualitet och bisexualitet ses som något avvikande i förhållande 

till heterosexualitet.99 Ett annat resultat som man kan läsa ut ur min analys är att det endast är 

två av de analyserade läromedlen som innehåller texter som gestaltar andra kulturers syn på 

kärlek Detta är en brist då ämnen som etnicitet och mångkulturalitet är viktiga att diskutera i 

skola och undervisning. Om skolan ska kunna undervisa i öppenhet mot bland annat sexuella 

läggningar och etnicitet, gäller det även att det undervisningsmaterial som finns att tillgå inte 

osynliggör vissa grupper av människor. Det ligger ett stort ansvar hos lärarna idag att hitta de 

läromedel som motsvarar den öppenhet som läroplanen förespråkar, men frågan är om inte 

författarna till läroböckerna och bokförlagen som ger ut dem borde ta ett större ansvar?       
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99 Larsson & Rosén, 2006, sid 37. 
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Bilaga 1 

 

Novelette 

 

Också på söder i den tredje staden 
låg isen tjock 
under krigsvintrarna. 
På Sorgenfri spolade de vatten  
ur långa slangar ända från oktober;  
i januari var vi klara 
för skridskomärket i brons. 
Alla hade inte helrör, en stor skruv 
under framfoten och breda remmar 
kring vristen fick hålla fästet.  
 
Långa kväller svepte strålkastarljus 
över Sorgenfri. 
Pojkarna kom vinande i stora skinnhandskar 
med hög krage. Att bli förd  
några varv runt banan 
av ett par kraghandskade mot skulderbladen 
blev mera värt än lilla a i räkning.  
En hette Olle och vågade ha snaggat hår  
när de andra började med långt. 
Han gick i läroverk och vita strumpor. 
 
Mittemot banan koktes 
Karamellblock i flera färger och såldes 
marzipan ur pappersformar.  
Alltihop var kupongfritt och av sackarin. 
Det var Olle som bjöd, och jag gick villigt 
till tandläkaren hela våren. 
Utom på Sorgenfri 
såg jag honom aldrig, men 
ännu i paltbrödsköerna på sommarn 
kammade jag håret framför varje skyltfönster 
ifall  
han skulle gå förbi. 
 
En av vårarna läste jag tysken Sprangers 
”Ungdomspsykologi”. 
Den kom mig att på allvar inse  
hur svårt jag hade det. Sen slutade kriget: 
med ovilja såg vi på, hur stadens skolor 
återgick till det normala. Karantän- 
och avlusningstiden för koncentrationslägerfångarna från Tyskland 
var förbi, de slussades vidare. I dem 
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hade vi ägt vår enda möjlighet att tala utländska språk 
när vi gav dem vår choklad och fickpengar 
genom taggtråden. 
 
Många andra orsaker fanns det året 
att bli sig olik. Man var 15, och livet 
hade börjat hänga huvud. 
På hösten skrev jag min första dikt, längs kanalen 
som rimmad brusade i höga böljor 
genom mitt bröst. Poemet hette:  
”Höststorm”. 
 
Gång på gång påbörjade jag mina memoarer. I en bok 
samlade jag aforismer ”eller andra kloka uttalanden” 
jag läst, som man kan ha nytta av 
när man författar själv. 
Ett av dem var: ”Boken om sig själv kan alla skriva”.  
Men jag lät mig inte nedslås, utan fyllde 
kollegiepärmar med berättelsen 
om hur jag haft det sen jag var ett halvt år. 
 
När jag blev esperantist, var vi fem unga  
som inom klubben höll ihop, tillräckligt olika 
för att få samvaron 
att kännas världsomspännande. 
Till omväxling byggde pojkarna  
en kanot till att ha på kanalen. En kväll 
fann vi ett bortlömt eller aldrig påträffat 
fallskärmshölje nära Lomma,  
många kvadratmeter stort och vattentätt 
till overaller åt oss. Nu var vi rustade för paddling 
ut ur hamninloppet, vilket var förbjudet.  
Återfärden  
gick per lotsbåt och med kanadensaren i släp, 
men en av flickorna som var med 
grät oss bötfria.  
 
Vår röda farkost  
hette ”La Espero”, som på vårt världsspråk 
betydde ”Hoppet”. Den slutade som vrak 
vid en kajplats nära Kockums. Upp- 
och nervänd guppade den på vågorna;  
i vitt lyste dock på skrovet 
ännu ”Hoppet”, fast också det, 
givetvis,  
uppochnervänt. 
 
Av: Majken Johansson 
Publicerad: Diktsamlingen Liksom överlämnad, 1965  
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Bilaga 2 
 
 

Ess i svenska: Kärlek och drömmar antologi 

Mats Wahls Vinterviken (1993)  

Katarina Kieris Ingen grekisk gud precis (2002)  

Katarina von Bredows Som om ingenting (1999)  

Cannie Möllers Tagg i hjärtat (2000)  

Ylva Karlssons Tova (1998)  

Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken (1912)  

”Claque”, Anna Lisa Wärnlöfs Pellas andra bok (1959)  

Sara Kadefors Sandor slash Ida (2001)  

Christina Wahldéns Cell grön (2001)  

Tomas Bloms Skilda världar – Sveket (1997)  

Per Nilssons Ett annat sätt att vara ung (2000)  

Liina Söderströms Snälla Gud, skärp Dig!(1999) 

Ulla Lundqvists Rondo amoroso. En berättelse om kärlek (1991) 

 

Ess i svenska: Antologi 8 

 

Prosatexter 

Per Nilssons Hjärtans fröjd (1992)  

Yasar Kemals ”Memed och Hatché” (Låt tistlarna brinna, 1955, översatt till svenska 1970) 

Anna-Greta Winbergs ”Nära intill lyckan finns rädslan” (Men var inte så barnslig!, 1986)  

Viveca Lärns ”Kärlek i början av seklet” (Beata och silverträden, 1981)  

Carl-Anders Norrlids ”Det första mötet” (Den röda solen, 1997) 

 

Kärleksdikter 

Paulina Salös ”Utan titel” 
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Tina Holmbergs ”Kanske längtar inte” (1982) 

Johan Lindström Saxons ”Visan om den sköna konstberiderskan Elvira Madigan” (1889) 

Ulf Lundells ”Kind” (1984) 

Nils Ferlins ”I folkviseton” (1957) 

Michaela Henrikssons ”Ska man nöja sig med det man får?” 

Claes Lundströms ”Fast boliner” 

Heinrich Heines ”En yngling älskar en flicka” 

Jens Ohlins ”Valanio” (1994) 

Ciccie Jisborgs ”Han”, Maria Wines ”Älska mig” 

Karin Boyes ”Tillägnan” (1927) 

 
Arena - Antologi 1. Svenska för grundskolans senare del 

 
Prosa 

 
Inger Edelfeldts novell ”En midsommarnattsdröm” (1997) 

William Shakespeares Romeo och Juliet (1594-95) 

Sofia Heines novell ”Jag kommer fortfarande ihåg…”(1993) 

Marie Louise Wallins Pojken som älskade Lyly (1989)  

Anne-Maries ”En alldeles speciell kärlek” (1997) 

Mecka Linds ”Amuletten” (1988)  

Första Korintierbrevet 13:1-7, Bibeln, ”Paulus första brev till korinthierna” (2000)  

 
Lyrik 
 
Bibeln, ”Höga visan” (2000) 

Viktoria Hårdstedts ”… för jag längtar efter dig …” (1993)  

Stig Dagermans ”En broder mer” (1954) 

Jens Ohlins ”Valanio” (1994) 

Jacques Werups ”Envoi” (1980) 

Anneli Danielssons ”Mamma” (1994) 

Ulf Lundells ”Kind” (1984) 
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Katarina Mazettis ”Grabben i graven bredvid” (1998) 

Camilla Bergmans ”Gatans barn” (1994) 

Hanna Norlings ”Jävla unge” (1994) 

Annkarin Thorburns ”Viktig genomgång …” (1998) 

Karin Boyes ”Från en stygg flicka” (1927) 

  

Texter direkt – Rakt in i hjärtat  

Per Nilssons Hjärtans fröjd (1992) 

Katarina von Bredows Syskonkärlek (1991) 

Johanna Lindbäcks Min typ brorsa (2008) 

Inger Edelfeldts En exemplarisk son (1977) 

 

 

 

 
 


