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Abstract: 

  This  study  uses  a  discursive  psychology  method  to  analyse  4  interviews  with  parents  of  non-
heterosexual children. The aim of this thesis is to examine how heterosexuality is constructed, and in 
which manner it is being challenged by the encounter with non-heterosexual family members. 

   The theoretical basis for the thesis is queer theory, with a specific focus on how the heterosexual 
matrix  and  heteronormativity  is  reflected  in  the  4  interviews.  This  is  done  by  deconstructing  the 
language  using  discursive  psychology  to  look  at  three  different  levels:  interpretative  repertoires, 
ideological  dilemmas  and  subject  positions.  Specifically  this  thesis  focuses  on  how  gender/sex, 
sexuality/desire, and non-heterosexuality is presented by the informants.

  The interpretative repertoires, ideological dilemmas and subject positions that the informants use, 
reproduce the heterosexual matrix and heteronormativity to some degree.  At some points they also 
challenge the narrative in relation to both themselves and their non-heterosexual children. There are 
also  several  examples  of  parents  queering  themselves  and/or  assimilating  non-heterosexuality  into 
(hetero)normativity.
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1 Indledningsdel 

1.1 Baggrund

  Der har de seneste år været flere  rettighedsspørgsmål oppe, i forhold til homoseksuelle, biseksuelle 

og transkønnede (HBT) i den offentlige debat i Danmark. Eksempler på dette er diskussionerne i 

medierne om transkønnedes rettigheder1, et voksende fokus på regnbue-familier2 og de muligt 

kommende ændringer af ægteskabslovgivningen, så homoseksuelle par kan indgå ægteskab via vielse i 

kirke3. 

  I juni 2009 blev ”Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår” (senere 

refereret til som ”Lige og ulige?”) udgivet. Undersøgelsen blev foretaget på baggrund af en 

henvendelse fra Landsforeningen for bøsser og lesbiske (LBL)4 . Undersøgelsen beskæftiger sig med 

emner vedrørende HBT personers levevilkår, hvor et stort fokuspunkt er åbenhed. Den viste en høj 

grad af åbenhed overfor omgivelserne og HBT personer har overordnet haft positive reaktioner fra 

omgivelserne. Alt dette lyder positivt, men undersøgelsen viser også at åbenheden varierer - 

homoseksuelle er mere åbne end biseksuelle, og biseksuelle mænd er mest lukkede af disse. 

Transkønnede er mere lukkede end homoseksuelle og biseksuelle og har oplevet dårlig respons fra 

skole og arbejde. CASA undersøgelsen kommer endvidere frem til, at “HBT-personers psykiske og 

sociale trivsel er væsentligt dårligere end hos resten af befolkningen” (CASA,  2009, s. 122). 

  Relationen og måden hvorpå der kommunikeres om seksualitet imellem forældre og børn, er af stor 

relevans for åbenheden og trivslen. Derfor er det relevant at se, hvorledes forældre til ikke-

heteroseksuelle, tænker over køn og seksualitet.

1.2 Formål og problemformulering

  Med udgangspunkt i at heteroseksualitet er en konstruktion - der har opnået status som naturlig, og 

endvidere ekskluderer det der bryder med heteroseksualiteten - vil jeg gøre brug af queerteori om den 

heteroseksuelle matrice og heteronormativitet. Med udgangspunkt i spørgsmål, der skal synliggøre de 

1 Denne artikel er et eksempel på rettigheds debat. http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE1433590/forstaa-dog-de-
transkoennede/

2    Et eksempel på dette er Regnbågsfamiljers ställning i Norden : politik, rättigheter och villkor som er en publikation der 
kom ud af et projekt om familie- og velfærdpolitiske ordninger i Norden 
3 Denne artikel henviser til dette http://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/denmark-submits-gay-marriage-

bill/story-e6frf7jx-1226299899686
4 LBL har nu  skriftet navn til LGBT Danmark - Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transkønnede 
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interpretative repertoirer, ideologiske dilemmaer og skiftende subjekt positioner der kommer på tale, 

ønsker jeg at fremvise, hvorledes  den heteroseksuelle matrice og heteronormativitet (re)produceres og 

samtidigt brydes med af forældre til ikke-heteroseksuelle.5

  Min problemformulering lyder som følgende:

Formålet med denne opgave er ud fra diskurspsykologisk analyse metode, at undersøge hvilke køn og 

seksualitet  konstruktioner,  der kommer til  udtryk i  det heteroseksuelle subjekts refleksioner.  Hvilke 

køns- og seksualitets  konstruktioner kan – ved brug af  teorierne om den  heteroseksuel  matrice og 

heteronormativitet  -  udledes  som  værende  til  rådighed  for  heteroseksuelle  forældre  til  ikke-

heteroseksuelle børn. 

  Forskningsspørgsmålene lyder som følgende: 

Hvilke  interpretative  repertoirer,  ideologiske  dilemmaer  og  subjekt  positioner  kommer  til  udtryk  i 

interviewsne angående køn? 

Hvilke  interpretative  repertoirer,  ideologiske  dilemmaer  og  subjekt  positioner  kommer  til  udtryk  i 

interviewsne angående seksualitet og begær?

Hvilke  interpretative  repertoirer,  ideologiske  dilemmaer  og  subjekt  positioner  kommer  til  udtryk  i 

interviewsne i relation til ikke-heteroseksualitet?

2 Forskningsgennemgang

 Jeg vil i  dette afsnit fremvise, hvorledes dette studie kan relateres til  tidligere forskning angående 

seksualitet.  Christel  Stormhøj  beskæftiger  sig  i  artiklen  ”Homoseksuelles medborgerskab i et 

retfærdighedsperspektiv” (2007) med, hvorledes homoseksuelles situation ser ud i en dansk kontekst, 

og kommer frem til at der i Danmark er er ”retslig miskendelse, kulturel despekt for homoseksuelle og 

manglen på  homoseksuelles  robuste  politiske repræsentation.”  (Stormhøj,  2007,  s.  39).  I  ”Lige  og 

ulige?”,  blev der  forevist  at  HBT personers  psykiske og sociale  trivsel,  er  dårligere end resten af 

befolkningens. 

  Stina Ericsson beskriver i artiklen  She probably thinks he’s hot! Parents constructing heterosexual  

identities for and with their children (2008),  at forældre allerede kommunikerer heteroseksualitet til 

børn  i  0-3  1/2  års  alderen.  Det  vises  hvorledes  heteronormativitet  er  synlig,  ved  ikke  bare  at 

naturliggøre  heteroseksualitet,  men  endvidere  at  gennem  forældrenes  leg  med  piger,  konstrueres 

kernefamilien,  som  den  heteroseksuelle  familieform.  Dette  forskningsprojekt  viser,  hvorledes 
5 Se refleksioner over afgrænsninger i bilag 2
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seksualitet  er  lært  allerede  fra  man  er  ganske  ung,  hvilket  er  interessant,  da  det  siger  noget  om 

hvorledes  forældre  kommunikerer  om  seksualitet  med  deres  børn  og  derved  også  er  med  til  at 

konstruere billeder af hvad der er socialt acceptabelt og ikke socialt acceptabelt. I De heteroseksuelles  

skole - lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede, tøsedrenge  og  drengepiger  i  folkeskolen (2010) 

undersøger Mads Lodahl, børn og unges møde med heteronormativiteten i Folkeskolen. I denne artikel 

viser  Lodahl  blandt  andet  hvorledes  en stor  del  af  homofobien  og heteronormativiteten,  som børn 

udsættes for i deres skolengang kommer gennem at andre elever tager det med fra deres forældre. 

Børnene har lært af deres forældre, at heteroseksualitet er naturligt og det gode – derfra kommer også 

en tillært homofobi, da det homoseksuelle parforhold er det dårlige i den dikotomi.

  Studiet Parents’ Awareness  of  Lesbian,  Gay,  and Bisexual  Youths’ Sexual  Orientation  (2005)  af 

D’Augelli,  Grossman og Starks konkluderer, at: 

”Youth with aware parents showed less internalized homophobia, which may reflect the longer 

period of time that they were aware of their sexual orientation, as well as the greater family  

support they report.  Parental  responses may have become more positive after they became  

aware. One positive result of parents' awareness may be less verbal victimization about being 

LGB. Youth with aware parents may have been 'through the worst'. Such youth now have less 

fear of parental victimization and more family support.” (D'Augelli, 2005, s. 481). 

At forældre er bevidste  om, at  deres barn ikke er heteroseksuel,  har en stor betydning for barnets 

positivitet  over  egen  seksualitet.  Det  er  udfra  denne  kontekst  at  jeg  finder  det  interessant  at  se,  

hvorledes forældre til ikke-heteroseksuelle reflekterer over køn og seksualitet.

  Ud fra Ericsson og Lohdahl, kan det ses at heteroseksualitet bliver lært fra man er ganske ung, både  

fra  egne forældre og i  skolen.  I  Parents’ Awareness of Lesbian,  Gay,  and Bisexual  Youths’ Sexual  

Orientation viser at hvis barnet føler, at det kan være åbent over for sine forældre, er det oftest mindre 

homofobisk over for sig selv. Med baggrund i dette skriver denne opgave sig ind i en dansk kontekst 

hvor der er en forestilling om stor åbenhed og accept, men hvor tallene viser en anden side. I dette 

studie, beskæftiger jeg mig med heteroseksualitet og hvorledes dette kommer til udtryk i relation til 

ikke-heteroseksualitet. Jeg har her valgt at fokusere på forskning, der beskæftiger sig med forældres 

påvirkning af deres børn seksualitet. Udfra den forskning jeg her henviser til, finder jeg det relevant at 

undersøge,  hvorledes forældre til  ikke-heteroseksuelle konstruerer deres seksualitet.  Da forældrenes 

måde  at  forholde  sig  til  seksualitet  har  konsekvenser  for  hvorledes  deres  børn  befinder  sig  med 

seksualitet. Endvidere er det interessant at synliggøre hvorledes heteroseksualitet er konstrueret, for at 
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udfordre dens usynlighed.  

3 Teoretiske udgangspunkter 

  Min teoretiske og metodologiske tilgang lægger sig op af poststrukturalistisk, socialkonstruktivistisk 

forståelse af sproget.  Diskursanalyse er ikke bare en metode, men endvidere en teori, som bygger på 

epistemologiske  og  ontologiske  præmisser  om  sprogets  rolle.  Derved  er  metode  og  teori  kædet 

sammen, da de former og omformer hinanden (Jørgensen, 1999, s.  12).  I  dette afsnit  vil  jeg både 

gennemgå teorien bag diskurspsykologi og endvidere præsentere de to begreber – den heteroseksuelle 

matrice og heteronormativitet – som er medtaget, da de kan åbne op for, det interessante i empirien. Jeg 

har  endvidere  bedømt,  at  disse  to  begreber  epistemologisk  deler  nogen  præmisser  med 

diskurspsykologien, der gør at de kan kombineres. Begrebene og diskurspsykologien ligger sig op af et 

poststrukturalistisk  udgangspunkt,  hvor  der  ikke  er  noget  der  er  præ-diskursivt.  Endvidere  bygger 

begge begreber og diskurspsykologien, på præmisser om at der eksisterer hegemoniske magtordninger, 

der bl.a. gør at et køn sættes over et andet. 

  I bogen Diskursanalyse som teori og metode af Jørgensen og Philips, defineres diskurs overordnet på 

følgende vis ”en diskurs er en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på.” 

(kursivering  som i  tekst  Jørgensen,  1999,  s.  9).  Der  findes  mange  måder  at  forstå  diskurs  på  og 

forskellige  tilgange  til  diskursanalyse.  Jeg  gør  brug af  Nigel  Edleys  diskurs  psykologiske  analyse 

metode der bliver præsenteret i Analysing Masculinity: Interpretative repertoires, ideological dilemmas  

and subject positions (2009). Denne form for analyse beskæftiger sig ikke med at undersøge diskurser 

men interpretative repertoirer. Edley uddyber dette med: 

”Both concepts invoke the idea of repositories of meaning; that is, distinctive ways of talking 

about  objects  and  events  in  the  world.  That  is  more,  both  the  concept  of  interpretative  

repertoires and that of discourses see this fact as having the major implication; namely, that in 

becoming native speakers, people are enticed or encultured into particular, even partial ways of 

understanding the world. In short, they are comitted or tied to the concept of ideology.” (Edley, 

2009, s. 202). 

  Jørgensen og Phillips henviser til, at begrebet 'interpretative repertoire' bliver brugt for at komme væk 

fra opfattelsen af diskurser som abstrakte størrelser og i stedet undertrege, at diskurser bruges som 

fleksible ressourcer i social interaktion og herved fungerer som sociale praksisser.” (Jørgensen, 1999, s. 

124). 
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3.1 Diskurs, magt og viden  

  Jeg vil  de næste to afsnit  komme nærmere en begrebsforståelse,  af  de begreber  jeg gør brug af 

igennem  hele  opgaven  og  især  på  de  centrale  begreber  fra  diskurspsykologien  -interpretative 

repertoierer,  ideologiske  dilemmaer  og  subjekt  positioner.  Jeg  beskæftiger  mig  her  med  Michel 

Foucault der er et af hovednavnene inden for diskursanalysen, jeg bruger ikke Foucault som teoretiker, 

men kommer her ind på hans ideer om diskurs, viden og magt for at placere diskuspsykologiens brug af 

samme  begreber.  For  overhovedet  at  kunne  arbejde  med  diskurs  bliver  man  nødt  til  at  forstå 

udgangspunktet  for  ideerene,  Foucault anså,  at  det  der  anses  som  sandhed  bliver  skabt  gennem 

diskursive formationer, ved at vidensregimer udpeger hvad der er sandt, og hvad der er falsk. Foucaults 

forståelse af magt er, at den hovedsageligt er produktiv, da magt udøves i alle relationer. Derved går 

magt  ikke  udelukkende  i  en  retning  (fra  undertrykker  til  undertrykt),  men  i  alle  retninger  som et 

netværk, derved muliggør magt, men også frihed og modstand. Magten er under konstant forandring, 

hvilket  foregår  strategisk,  dvs,  at  den udøves intentionelt  med bestemte målsætninger og hensigter 

(Stormhøj, 2006, s. 57). Foucault anser derved magt for at være produktiv, da det er gennem magt at 

den sociale verden produceres.  Magt og viden er afhængig af hinanden gennem at ”Magt er både det 

der skaber social omverden, og det, der gør, at  omverdenen ser ud og italesættes på bestemte måder, 

mens  andre  muligheder  udelukkes.”  (Jørgensen,  1999,  s.  23).  Foucault  mener  at  diskurser  bliver 

påvirket af viden/magt og vice versa hvilket betyder, at det foregår i en vekselvirkning. Ifølge Foucault 

indgår magt og viden i en cirkulær relation. ”Magt og viden løber sammen i diskurser.” (Stormhøj, 

2006, s. 58). Foucaults ser både magt og viden som konstrueret da han ikke anser at der ligger en 

sandhed bagved, da intet kan stå uden for diskursen. 

  Et punkt hvor diskurspsykologien adskiller sig fra en Foucauldiansk forståelse er, at Foucault anser, at 

der er ét vidensregime i hver periode, hvorimod diskurspsykologien anser, at der er flere sideløbende 

hegemoniske diskurser. I denne kontekst er den forståelse af sprog som dikurspsykologien lægger sig 

op af relevant at klargøre. Den fysiske verden får betydning gennem diskurs, begivenheder der finder 

sted  på  et  specifikt  tidspunkt  tilskrives  mening  fra  mange  forskellige  perspektiver  og  diskurser. 

Forskellige diskurser udpeger forskellige handlinger som mulige i situationen, derved får diskurserne 

sociale  konsekvenser.  Sproget  konstituerer  den  sociale  verden  heriblandt  identiteter  og  relationer. 

Derved  forandrer  diskurser  endvidere  det  sociale.  Kampe  på  diskursivt  niveau  forandrer  og 

reproducerer social virkelighed. Ordenes og sprogets betydning kan forandres konstant, derved findes 

mening kun midlertidigt  (Jørgensen,  1999,  s.  20).  Det  at  mening er  midlertidig  og  betydning kan 
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forandres gør forandring i strukturen mulig ud fra dette perspektiv. 

3.2 Subjektet 

  Ud fra et diskursperspektiv bliver subjektet (gen)skabt i diskurser, hvilket står i modsætning til én 

vestlig opfattelse hvor subjektet anses for at være en autonom suveræn enhed (Jørgensen, 1999, s. 24). 

Foucault får inspiration fra Louis Althusser i sin forståelse af subjektet. Althusser binder subjekt og 

ideologi sammen, man bliver et ideologisk subjekt gennem en interpellations proces – hvilket er en 

proces hvor sproget konstruerer en social position for individet - hvorved diskurs appellerer til individet 

som subjekt. Ved at subjektet er skabt i diskursen – hermed decentreret – er konstitutionen af subjektet 

et  fokus i  diskurs  analysen. Althussers ideologibegreb minder  om Foucaults  begreb om diskursive 

formationer,  ved at  ideologi i  denne tilgang forstås som ”alle aspekter af  det sociale styret  af  den 

ideologi, som fungerer gennem de 'undertrykkende statsapparater' (bl.a. politiet)  og 'de ideologiske 

statsapparater' (bl.a. massemedierne).” (Jørgensen, 1999, s. 25).

  Forståelsen af, at der eksisterer en dominerende ideologi kritiseres for at undervurdere folks kapacitet 

til modstand - ud fra et diskurs psykologisk perspektiv - ved ikke at tage højde for individets mulige 

handlerum/agency/bevægelses frihed i diskursen. 

”[...] de definerer ideologi som diskurser, der kategoriserer verden på måder, som er med til at 

legitimere og opretholde sociale mønstre. De tager afstand fra forståelse af ideologi som 'falsk 

sandhed' og fra opfattelsen af magt som diffus og diskursivt organiseret. En diskurs' ideologiske 

indhold kan bedømmes ud fra dens virkning eller effekt. Formålet er at demonstrere, at visse 

diskurser  som  effekt  fremmer  én  gruppes  interesser  på  en  anden  gruppes  bekostning.”  

(Jørgensen, 1999, 125-126) 

Derved adskiller  diskurs psykologiens tilgang til magt sig fra Foucaults tilgang ved at anse at den 

diskursive praksis  ideologiske virkninger  tillægger dominansmønstre betydning, hvorved en gruppe 

kan underlægges en anden.  Af denne baggrund godtager dikurspsykologien blandt andet ikke at en 

ideologi  styrer  al  diskurs,  nærmere  tværtimod  -  det  der  undersøges  ud  fra  et  diskurspsykologisk 

perspektiv er, hvorledes diskurser giver subjektet forskellige og måske modstridende positioner at tale 

ud fra (Jørgensen, 1999, s. 26).  Interpretative repertoirer er brugt som begreb for at belyse en større 

grad af menneskelig agentskab. 

 Forskellen  er  derved,  forskellige  forståelser  af  forholdet  mellem  struktur  og  aktør,  da 

diskurspsykologien ”anser folk som både sprogets herrer og slave”. (Jørgensen, 1999, s. 27) Folk er 

sprogets herrer da de kan vælge imellem flere diskurser og sprogets slave da der samtidigt er rammer  

 s.7 af. 33



for handlevidde gennem at historien har formet hvad der er muligt. Med begrebet den heteroseksuelle  

matrice henvises  der  til,  hvorledes  heteroseksualitet  naturliggøres  gennem  den  forståelse  af 

sammenhængen mellem biologisk køn, socialt køn og begær der har en hegemonisk plads i diskurserne. 

3.4 Den heteroseksuelle matrice 

  Judith Butler  gør brug af dekonstruktion og en genealogisk tilgang til  eftervisning af,  hvorledes 

heteroseksualitet  naturlighed  kan  undergraves.  Butler  fremlægger  teorien  om  den  heteroseksuelle 

matrice i  Gender Trouble, teorien henviser til den hegemoniske forestilling af sammenhæng mellem 

biologisk køn/sex, socialt køn/gender og begær. Butler beskriver hvorledes det er problematisk at visse 

feministiske retninger argumenterer for en adskillelse i sproget mellem biologisk køn/sex og socialt 

køn/gender.  Butler  problematiserer  denne  opdeling  da  det  er  et  eksempel  på  en  dikotomi  der 

underbygger  Kultur/Natur  dikotomien,  der  får  konsekvenser  for  hvorledes  køn  forstås,  gennem at 

kvinde bliver forbundet med natur og mand bliver forbundet med kultur (Butler, 2008, s. 48-52). 

   Den heteroseksuelle matrice er en heteroseksualisering af begæret, der er med til at skabe den binære 

kønsopdeling mand/maskulin og kvinde/feminin. Denne binære kønsopdeling bygger på dikotomier, 

der  pålægger  forskellige  værdier  til  hvad  ”rigtig”  maskulinitet  er  og  hvad  ”rigtig”  femininitet  er. 

Derved producerer den heteroseksuelle matrice normer, hvor mænd begære kvinder og kvinder begærer 

mænd.  Herved bliver heteroseksualiteten obligatorisk, da matrisen ikke åbner op for andre muligheder 

for begær (Butler, 2008, s.24). Køn bliver til noget der skabes gennem at gøre kroppen forståelig bl.a. 

gennem heteroseksualiteten. Den heteroseksualitet er svær at fravælge da, det er denne der giver en 

begribelig krop. Gennem opdelingen overses hvorledes køn ikke kan adskilles fra gender og derved at 

sex såvel som gender er en konstruktion. Derved er begrebet den heteroseksuelle matrice opstået for at 

kunne klargøre hvorledes den måde biologisk køn, socialt køn og begær opsættes på et diskursivt plan 

har konsekvenser for det handlerum der gives i forhold til seksualitet og køn. Handlinger der bryder 

med den heteroseksuelle matrice, kan udvide rammerne forståelighed.

  Gustavson problematiserer teorien om den heteroseksuelle matrice, bland andet med udgangspunkt i 

at ”heterosexualitetens  normalitet är paradoxalt nog beroende av en homosexuell avvikelse för att själv 

framstå som normal” (Gustavson, 2006, s. 40). Da det er gennem dikotomiske relationer til  moget 

”andet” at hetroseksualitetens normstatus opretholdes. Der bliver endvidere ikke taget højde i  teorien 

for, at på trods af at den heteroseksuelle matrice i talesættes konstant, er den samtidig under forandring, 

gennem at visse dele bliver inkluderet og andre ekskluderet løbende. For at gå dybere end på disse 
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inkluderings og ekskluderings processer, vil jeg herunder tage heteronormativitets teorien op. 

3.5 Heteronormativitet 

 Nikki Sullivan definerer heteronormativitet således: ”The heteronormative model of identity in which 

gender  follows from sex,  and desire  follows from gender.”  (Sullivan,  2003,  s.  86),  derved bygger 

heteronormativiteten på de samme grundprincipper som den heteroseksuelle matrice. Endvidere kan 

begrebet  heteronormativiteten  bruges  for  at  vise  hvorledes  heteroseksualitet  er  kulturelt,  socialt  og 

historisk konstrueret. I bogen Vad är queer? benævner Fanny Ambjörnson (2008) at heteronormativitet 

er ”de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som 

något enhetligt, naturligt och allomfattande – alltså det som bidrar till att en viss sorts heterosexuellt liv 

framstår  som det  mest  åtråvärda och naturliga sättet  att  leva.”  (Ambjörnson,  2008,  s.  52).  Derved 

foregår opretholdelsen af heteronormativitet både på institutionaliseret plan og i   sociale relationer, 

gennem at,  det  der  ses  som naturligt,  spejler  sig  i  noget  der  anses  for  at  være  afvigende  for  at 

manifesterer sig selv som normal. Derved bygger heteronormativiteten på ekskludering og inkludering. 

  Ambjörnsson tager teoretikeren Gayle Rubin, for at vise at heteronormativitet ikke blot handler om 

heteroseksualitet,  men  om  en  grundlæggende  hierarkisering  af  seksuelle  praktikker.  At  seksuelle 

praktikker bliver italesat som modsatrettede - hvor den ene del ses som naturlig og den anden som 

unaturlig - er med til usynliggøre manges praktikker (Ambjørnson, 2008, s. 86). Endvidere kan Gayle 

Rubins model for anerkendte og ikke anerkendte seksuelle praktikker, også vise at heteronormativitet 

kan forandres i relation til tid og sted. Da nogle praktikker kan gå fra ikke at være anerkendt til at være 

anerkendt, f.eks da homoseksuelle fik mulighed for at indgå registreret partnerskab. Dog opretholdes 

den heteroseksuelle matrice i dette eksempel gennem at afvigelsen bliver inkluderet, men placeret i en 

underordnet position. Dette er et eksempel på at normativiteten kan omfavne stillinger der tidligere har 

været ekskluderet, da en anerkendelse kan komme på trods af at man falder uden for normen hvis blot 

normen til dels efterstræbes hvilket i nogen sammenhænge også kaldes homonormativitet.

   Gustavson stiller spørgsmålet, hvorledes der kan gøres op med normativteten fra en underordnet 

position?  Assimilsering ind i normativiteten skaber ikke forandring i hvem der sidder i en overordnet  

position og hvem der sidder i  en underordnet  position (Gustavson, 2006, s.  39-40).  Derved er det 

relevant at rejse en kritik af homonormativitet/assimilisering ind i heteronormativiteten, da den blot 

følger anerkendte seksualitets praktikker. ”The normative arguments that many gay-rights organizations 
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make in favor of same-sex marriage do nothing to transform any fundamental facet of family life, so a 

certain  sense  of  ambivalence  is  inevitable”  (McCreery,  2008,  s.187).  Hvis  man  tilstræber 

normativiteten  kan man anerkendes  -  men hvad hvis  man ikke  tilstræber  den?  Hvis  man tager  et 

udgangspunkt som den aktivistiske queerbevægelse har gjort, hvor man siger, ”not Gay as in Happy but 

Queer  as  in  Fuck  you”,  for  at  gå  i  mod  assimileringen.  Dette  har  andre  konsekvenser  for 

heteronormativiteten,  da  den  her  bliver  udfordret.  Gustavson  rejser  et  spørgsmål  i  forhold  til  om 

biseksualitet kan være udfordrende, da det ophæver en binær tilgang til seksualitet, gennem at åbne op 

for  at  seksualitet  kan  være bredere  og andet  end heteroseksualitet  og homoseksualitet  (Gustavson, 

2006, s. 39-40). I samme forbindelse kan transgender og intersex endvidere ligeledes være eksempler 

på  positioner  der  kan  udfordre  normativiteten  gennem at  synliggøre  hvorledes  opdelingen  mellem 

socialt og biologisk køn er en konstruktion. Disse refleksioner har relevans for min analyse, da der bl.a. 

ses  efter  hvilke  muligheder  for  modstand  mod  normativiteten  eller  assimilering  forældre  til  ikke 

heteroseksuelle giver deres børn.

4 Metode

  Til indsamling af empiri, gør jeg brug af interview som metode, til analyse af empirien gør jeg brug af 

diskurspsykologisk analyse. 

4.1  Indsamling af materiale

  Jeg har valgt interview som metode til indsamling af empiri, da jeg med denne metode kan undersøge 

hvorledes heteroseksualitet (re)produceres igennem sproget, ved at informanterne frit kan reflektere. 

 Med inspiration fra Kvalitativ forskning i praktiken (2002) af Karin Widerberg støttede jeg mig op af 

en interviewguide, under interviewsne. Informanterne kunne selv styre rækkefølgen af hvad der taltes 

om (Widerberg, 2002, s.96-99). I starten af hvert interview fortalte jeg lidt om  projektet og svarede på 

spørgsmål,  hvis  der  var  nogen.  Derefter  fortalte  jeg,  at  jeg  ikke  ville  sige  så  meget  undervejs  i 

interviewet,  da  jeg  gerne  ville  have  informanterne  til  at  reflektere.  Spørgsmålene  jeg  stillede, 

formulerede jeg så åbent som muligt, i et forsøg på at undgå at informanterne ville lægge sig op af  

diskurser, som mine spørgsmål kunne lægge op til. 

 Det empiriske materiale til denne opgave består af 4 interviews. Antallet af interviews har jeg valgt 

med udgangspunkt i undersøgelsens længde og omfang tidsmæssigt. Informanterne har jeg fået kontakt 

til via følgende to måder: 1. Jeg fandt 3 informanter gennem sneboldsmetoden, det vil sige, at det er 
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personer, jeg har fået kontakt til gennem mit netværk. De personer der har sat mig i kontakt til deres 

forældre, er personer der har en god relation til forældrene. 2. Jeg kontaktede netværket for Familie og 

venner til homo-, biseksuelle og transkønnede i LGBT Danmark - Landsforeningen for bøsser, lesbiske, 

biseksuelle  og  transpersoner.  Her  er  det  også  forældre  der  er  positivt  stillet  over  for  deres  børns 

seksualitet, hvilket betyder at mit materiale begrænser sig til forældre der har kontakt til deres barn, og 

er  interesseret  i  at  støtte  deres  barn.  Jeg  kommer  videre  ind  på  dette  på  jf.  s.  16  i  afsnittet, 

kontekstualisering af informanter og interviews.

  I afsnittet  interviewformen præsenterer jeg nogen problemer relateret til hvorledes interviewsne var 

udformet. Endvidere går jeg mere i dybden med materialet i afsnittet kontekstualisering af informanter  

og interviews. 

4.2 Analyse metode

  Jeg gør brug af Nigel Edleys diskurspsykologiske analyse metode. I teoriendelen redegjordes for og 

diskuteredes  det  diskursanalytiske  udgangspunkt  og begreber  med relevans  for  denne metode.  Her 

fokuserer jeg på den praktiske fremgangsmåde som jeg gør brug af i analysen. 

  Den analysemetode jeg gør brug af er Critical discursive psychology. Baggrunden for at jeg gør brug 

af Nigel Edley's tilgang til diskurspsykologien, er at tilgangen passer til mit teoretiske udgangspunkt og 

materiale,  og  endvidere  gives  der  i  Analysing  Masculinity;  interpretative  repertoires,  ideological  

dilemmas  and  subject  positions råd  til  hvorledes  denne  retning  inden  for  diskurspsykologi  kan 

anvendes i praktikken. Edleys beskriver denne tilgang til analyse således: 

”Critical discursive psychology aims to capture the paradoxical relationship that exists between 

discourse and the speaking subject. It acknowledges that people are, at the same time, both the 

products and the producers of discourse (Billing, 1991), the masters and the slaves of language 

(Barthes, 1982). It aims to examine not only how identities are produced on and for particular 

occasions, but also how history or culture both impinge upon and are transformed by those  

performances.  It  draws attention to the productive capacities of discourse,  showing how it  

comes to structure both subjective experience and our sense of who we are.” (Edley, 2009, s. 

190-191)

Edley formulerer, at den kritiske diskurspsykologi både ser på hvorledes identitet er produceret for og i  

forskellige  sammenhænge  og hvordan historie  og  kultur  påvirker  dette.  Mange  af  de  begreber  og 

overvejelser Edley tager op i dette citat har jeg gennemgået i teori delen. Baggrunden for at jeg vælger 
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denne retning indenfor diskurspsykologien, formulere Edley selv. ”One of the central aims of this more 

critical form of discursive psychology is to analyse this process of normalization/naturalization and to 

enquire about whose interests are best served by different discursive formulations.” (Edley, 2009, s. 

190). Da min interesse er at undersøge heteroseksuelle normaliserings- og naturaliserings processer, og 

hvorledes disse processer forholder til det der bryder med normen, er denne analysemetode relevant. 

  Edley  ligger  op  til  en  tretrins  analyse  model,  hvor  man  skal  se  efter  interpretive  repertoires, 

ideologiske dilemmaer og subjekt positioner. Disse tre aspekter er oftest nært forbundet, og derfor har 

jeg ikke valgt at opdele analysen efter disse tre punkter, men undersøge enkelte temaer ud fra disse 

punkter.  

  Margaret Wetherell og Jonathan Potter beskriver interpretative repertoires som ”basically a lexicon or 

register of terms and metaphors drawn upon to characterize and evaluate actions and events” (Potter 

and Wetherell, 1987:138 citeret i Edley, 2001, s. 198). Edley beskriver interpretative repertoires som 

værende en del af alle samfunds (communities) common sense. Endvidere at de måder personer taler 

om ting, måder der er gjort tilgængelige at tale på gennem historien. Der trækkes på flere forskellige 

interpretative repertoires i samtaler. Jeg har indringet de forskellige interpretative repertoires, ved at 

fokusere på hvorledes køn, seksualitet og begær kommer til udtryk i materialet, da mit materiale er for 

stort  til,  at  jeg  kan  undersøge  alle  aspekter.  Endvidere  har  jeg  læst  og  genlæst  materialet  for  at 

”recognize patterns across different people's talk, particular images, metaphors or figures of speech.” 

(Edley, 2001, s. 199).

  Ideologiske dilemmaer henviser til levede ideologier, i kontrast til intellektuelle ideologier; ”One of 

the most crucial features of lived ideologies is that, unlike their intellectual counterparts, they are not at 

all coherent or integrated. Indeed, quite the reverse, they were said to be characterized by inconsistency, 

fragmentation and contradiction” (Edley, 2001, s. 203). Edley henviser endvidere til ”lived ideologies 

or common sense as the condensed wisdom of a given culture or society” (Edley, 2001, s. 203). Derved 

er ideologiske dilemmaer eksempler på, at man følger ideologier i sin kommunikation, men samtidigt 

sætter disse ideologier op mod andre ideologier. Derved skabes et dilemma der åbner op for diskussion.

  Det tredje aspekt er subjekt positioner som Edley henviser til at Louis Althusser beskriver som ”the 

way that people experience and feel about themselves and the world around them is, in part at least he 

said, a by-product  of particular ideological or discursive regimes” (Edley, 2001, s. 209). Endvidere 

henviser han til subjektifications processen, hvor personer både er produceret af og subjektificeret til 
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ideologi (Edley, 2001, s. 209). Grunden til at konceptet om subjekt positioner er vigtig for diskusiv 

psykologi  er  at  ”In  a  sense,  it  is  the  concept  that  connects  the  wider  notions  of  discourses  and 

interpretative repertoires to the social construction of particular selves. Subject positions can be defined 

quite simply as 'locations' within a conversation” (Edley, 2001, s. 210). Det man skal se efter i denne  

kontekst  mere  praktisk er:  ”Who is  implied  by a  particular  discourse or  interpretative  repertoires” 

(Edley, 2001, s. 210). 

4.3 Ontologiske refleksioner, etik og rolle som forsker

  Et  minimumskrav  for  at  bedrive  forskning  inden  for  samfundsvidenskaben  i  Sverige  er,  at  de 

forskning etiske principper, beskrevet i  God forskningssed (Vetenskapsrådets expertgrupp, 2011) skal 

følges. Jeg har taget højde for de fire hovedkrav og rekommandationer igennem min opgave og i min 

kommunikation med informanterne.6 

  I teoriafsnittet fremviste jeg at det teoretiske udgangspunkt ligger op af socialkonstruktivistiske ideer 

om sproget og subjektet, hvor det ikke anses værende muligt at producere objektiv viden da der ikke er 

en sandhed bagom diskursen. Materialet kan kun betragte ud fra forskerens egen synspunkt, dvs. at 

forskningen med dette udgangspunkt aldrig kan være objektiv. Jeg indvirker på og er indvirket af de 

diskurser jeg selv og informanterne gør brug af i interviewsne. På trods af at jeg ikke talte så meget 

under interviewsne, påvirkede jeg stadig hvad der blev sagt, gennem f.eks at sige ”ja” osv.  Ydermere 

kan jeg ikke skrive mig selv ud af de diskurser der kommer op, da spørgsmålene jeg stillede selv lagde 

sig op af et diskursivt udgangspunkt, som påvirker hvorledes der bliver svaret. På denne baggrund er 

det diskursen i sig selv der er genstand for analysen og ikke et forsøg på at finde en sandhed bag  

diskursen.  Det man i  stedet undersøger er  mønstre  i  udsagnene og hvilke sociale  konsekvenser  de 

diskursive fremstillinger af ”virkelighed” får (Jørgenssen, 1999, s. 31-32). Ved  nutidigt materiale er det 

svært at identificere diskurser, da jeg selv  er en del af dem, kan være enig med dem, eller anser dem 

som sund fornuft. Hvorledes kan diskurser, man selv er en del af, da undersøge?  Jørgensen og Philips 

lægger  op  til,  at  man kan sætte  parentes  om sin  egen ”viden”  og fremmedgøre  sig fra  materialet 

gennem at følge teori og metode modeller og derved gøre det lettere at afdække det, der fremlægges 

som  sandt  og  naturligt  i  materialet.  Endvidere  er  det  et  grundvilkår  for  socialkonstruktivistisk 

forskning, at det ikke er en sandhed man producerer, men derimod, én præsentation af verden, ud af 

mange mulige (Jørgenssen, 1999, s. 32-33).

6 Se Bilag 1 for uddybning
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  Eget udgangspunkt og position har stor betydning for, hvad man vælger at fokusere på og hvorledes 

resultatet fremlægges, på den baggrund ses positioneringer ofte i feministisk forskning. Dette gør jeg 

blandt andet ved at indskrive mig selv nogen steder i opgaven i ”jeg” form, og endvidere finder jeg det 

relevant for læseren at vide, at jeg selv ikke er heteroseksuel og kommer i et queeraktivistisk miljø, og 

er  gået  ind  i  at  skrive  dette  projekt  blandt  andet  af  private  grunde,  da  jeg  har  fundet  at 

kommunikationen  med  mine  forældre  til  tider  har  været  besværet  af,  forskellige  ideologiske 

udgangspunkter. 

4.4 Kontekstualisering af informanter og interviews

  Her opridses information om informanterne, for at gøre det nemmere at sætte studiet ind i en kontekst. 

Jeg har foretaget fem interviews, men pågrund af en teknisk fejl er der fire interviews der er taget med i 

analysen. Det er disse fire jeg beskriver i dette afsnit. 

  tre af informanterne bor på nuværende tidspunkt i Hovedstadsområdet og den fjerde informant er fra 

en  større  by  i  Jylland.  Jeg  læser  ud  fra  hvad  de  beskæftiger  sig  med  -  lønarbejder,  skolelærer,  

studerende  og  ergoterapeut  -  at  ingen  af  dem  har  en  høj  indkomst.  Tre  af  de  personer  jeg  har 

interviewet ligger i alderen 45-62 år, den sidste kender jeg ikke alderen på. 

  tre af de personer jeg interviewede er ikke længere sammen med den anden forældre til det barn der 

ikke er heteroseksuel, den sidste har en sambo, som jeg ikke ved om er forælder til  barnet. Tre af 

informanternes  italesætter  dem  selv  som  heteroseksuel,  og  den  sidste  har  med  egne  ord 

”eksperimenteret”. 

   De der bryder heteroseksualiteten er inden for alderen 20-35 år. De har alle fortalt deres forældre, at 

de ikke er heteroseksuelle inden for de sidste 15 år. Alle fire forældre er meget positivt stillet overfor 

deres børn og har et godt forhold til dem. jf. s.13.  

   En kritik man kan rejse er, at det er en forholdsvis homogen interview gruppe. En af informanterne 

udpegede selv hvorledes det gør en stor forskel at man har oplevet 68 oprøret, kvindebevægelsen og 

først inden for de sidste 10 år, hvor der er langt større accept har haft et barn der ikke var heteroseksuel. 

Interviewsne mener jeg kan afspejle hvorledes man forholder sig til sin egen og andres seksualitet i en 

dansk, ikke-overklasse kontekst hvor man er blevet præsenteret for, at ens barn ikke er heteroseksuelt 

inden for de sidste 15 år.  Endvidere har det at forældrene har en god relation til deres børn også af stor  

betydning for at forstå materialet, da det gør at til eksempelvis forældre der er homofobiske ikke er  

medtaget i denne undersøgelse. 
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  Jeg foretog to interviews hos informanterne, et blev foretaget hjemme hos mig i min lejlighed og et  

blev foretaget over telefon. Det interview jeg foretog over telefon skiller sig især ud, da den måde man 

kommunikere kræver meget mere verbalt respons, da man ikke kan se den andens kropssprog. 

4.5 Interviewformen 

  Jeg beskrev i metodeafsnittet, hvorledes jeg har stillet åbne spørgsmål, hvilket jeg her problematiserer. 

  Den ustrukturerede interviewform, hvor jeg forsøgte at holde mig tilbage med at snakke, har gjort at 

det er svære at analysere materialet. Til eksempel spurgte jeg i et interview. ”[...] har du på nogen måde 

sådan forsøgt  at  finde noget  information som på en eller  anden måde har  reflekteret  omkring det, 

snakket med nogen eller læst eller...” (eksempel 1)  Informanten fortalte både om opsøgt information 

men  diskuterede  endvidere  informationen.  Følgende  tekstuddrag  kommer  fra  denne  refleksion. 

”hvorfor ikke sige jamen, ehm, grundlæggende er jeg sgu glad for at det er mig der er kvinden i det her, 

vi har nogen fede kvindefællesskaber og kan bruge en hel masse fra mandefællesskaberne og have 

nogen fede mandevenner og bidrage med hver vores(.) jeg har ikke lyst til at tage en hel masse fra 

mændene som nu de  kan  have  med  et  mandefællesskab.”  (eksempel  2) Dette  er  et  uddrag  af  en 

refleksion hvor informanten stilte sig kritisk over for et oplæg hvor oplægsholderen havde stillet ”rigtig 

mange provokerende spørgsmål […] om hvorfor i alverden det var så vigtigt om man var en mand eller  

en kvinde” (eksempel 3) Spørgsmålet lagde op til at informanten skulle redegøre for information der 

var blevet opsøgt, men gennem refleksionen fremtrådte endvidere et ideologisk dilemma imellem en 

poststrukturalistisk  feministisk  tilgang  hvor  man  ser  køn  som  noget  socialt  konstrueret,  og  en 

essentialistisk tilgang hvor der ikke sættes spørgsmålstegn ved kønnet som ikke værende ”naturligt”. 

  På grund af de meget åbne spørgsmål og ofte meget lange uafbrudte refleksioner fra informanterne, 

har jeg fået et meget rigt materiale. Dvs. at jeg har måtte indskrænke mig til udelukkende at fremhæve 

de allermest tydelige eksempler, derved er der mange nuancer, jeg har måtte udelade, som kommer til 

udtryk i materialet. Det at jeg udvælger eksemplerne, gør endvidere at det er mig der definerer hvad der 

er vigtigt, og mine valg har høj grad af betydning for hvorledes informanterne fremstår i denne opgave. 

Ovenstående er f.eks relevant for analyseafsnittet  Kønsforestillinger, endvidere afspejler det også et 

mere praktisk spørgsmål om information og vidensdeling – hvilket  er  et  fokus jeg har  udeladt  fra 

opgaven. 

5 Analyse

  Analysen  er  opdelt  i  følgende  afsnit:  Kønsforestillinger,  Seksualitet  og  begær,  og  Ikke-
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heteroseksualitet. Her besvares forskningsspørgsmålene ud fra empirien. Baggrunden for en opdeling 

på denne vis er, at den åbner op for, at jeg i afsnittene Kønsforestillinger og Seksualitet og begær kan 

fremvise hvorledes den heteroseksuelle matrice kommer til udtryk. I afsnittet  Ikke-heteroseksualitet  

ønsker jeg blandt andet at fremvise hvorledes forældrene forholder sig til inkluderingen/ekskluderingen 

fra heteronormativiteten. Eksemplerne fra empirien er indskrevet i analysen - visse steder henviser jeg 

til tidligere eksempler, i de tilfælde henviser jeg til det nummer jeg har givet eksemplet tidligere. 

  Ud fra de eksempler jeg har valgt ud, trækker jeg nogle af hovedpointerne frem der kommer til udtryk 

i hele materialet, og så gå i dybden med disse specifikke eksempler. 

5.1 Kønsforestillinger

  I  denne del  af  analysen besvares følgende forskningsspørgsmål:  Hvilke interpretative repertoirer, 

ideologiske dilemmaer og subjekt positioner kommer til udtryk i interviewsne angående køn? 

  Der er to overordnede interpretative repertoirer der kommer til udtryk i materialet når der tales om 

køn. Den første er om køn som værende essentielt, denne bygger på en binær kønsopfattelse. Der er 

endvidere et forestillet fællesskab med andre af samme kønskategori.

Eksempel 3: 

Kim:” [...] nu taler jeg jo som en heteroseksuel, altså mænd synes jo det er, det er jo, jeg jeg ved ikke 

om jeg skal bruge fræk, det lyder sådan lidt, men æggende og se to kvinder være sammen ik, hvor, 

hvor, hvor, at se to mænd der er sammen det kan være frastødende ik, så på den måde bliver 

homoseksualitet jo meget, kan blive forskellige i en, i en heteroseksuel mands hoved ik, (Else: Hvad 

tror du er baggrunden for at det er sådan?) jamen jeg tror at det er jo som vi nu er skabt ehm, ehh, med 

vores seksualitet altså en, en mandlig heteroseksuel, ik, altså ehh, kvinder de er jo dejlig, og der må jo 

to af dem, det gør det jo bare dobbelt så dejligt agtigt, nu laver jeg lidt grin med det. ik altså men, 

ehmm, og så tror jeg mange mænd synes ehh, heteroseksuelle, heteroseksuelle igen, synes at det kan 

være lidt ulækkert at se to mænd sammen eller vide at to mænd er sammen ik,”

  I dette italesættes køn som værende noget man er og endvidere at man har et fællesskab og noget 

tilfælles med personer af ”samme” køn. Informanten placerer sig selv som en del af et fællesskab af 

mænd gennem at sige,  ”jeg som mand”.  Fællesskab er her bygget op omkring at have tilfælles 

hvorledes lesbisk sex opfattes. I dette tekstuddrag indtager informanten en subjekt position som mand 

der har noget tilfælles med andre mænd i forhold til, hvordan man ser på lesbisk sex. Samtidigt 
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distancerer han sig fra hvordan mænd ”tænker” om lesbisk sex, ved at sige at han generaliserer. Et 

lignende eksempel er eksempel 2 i afsnittet Interview formen, her italesættes at ”gode” 

kvindefællesskaber bør nydes. Her kan udlæses at hun identificerer sig som kvinde og endvidere at 

kvinder har et specielt fællesskab med andre kvinder. 

   De to ovenstående eksempler bygger på en essentialistisk forståelse af køn. Ydermere kommer en 

binær kønsforståelse til udtryk. De to italesatte køn ses som essentielt forskellige og som havende ting 

tilfælles med andre af samme køn. 

  Det andet overordnede interpretative repertoire om køn er en tilgang hvor køn italesættes som 

foranderligt, socialt, og noget man er opdraget til. Dette bygger også på binær kønsforståelse, og 

trækker endvidere på et repertoire om ligestilling. I nedenstående eksempel besvarer Irene spørgsmålet, 

om hun havde nogen tanker om hvorledes køn og seksualitet hænger sammen. 

Eksempel 4

Irene:  ”[...] nu er der jo noget der ligger grundfast i os ik evolutions teorien og alt det der ik og med 

instinkter og sådan men hvis hvis vi skal ændre jeg ved ikke om det nogensinde kan lade sig gøre, det  

der kønsforskelle [...] hvad giver vi den fireårige, nej men han får en lastbil og hvad giver vi hende hun 

får en grædedukke eller et eller andet ik (hmm) altså det jeg skulle ønske at det var flydende så de børn  

de selv kunne vælge (ja) de bliver præget tidligt (hmm)og det er jo ikke bevidst, jo, for neaj det tror jeg  

ikke at det er jamen altså folk ved vel ikke bedre uvidenhed (ja) altså i min verden der er mænd og 

kvinder lige uanset hvad det gælder (hmm) synes jeg jeg ved ikke lige hvad du sådan (ja, ja) tænker på”

  I eksempel 4 underbygger Irene i første omgang ovenstående essentialistiske og binære forståelse 

gennem at sige at køn har noget med evolutionsteorien og instinkter at gør. Derefter tales der om  køn 

som værende socialt betinget, hvor Irene taler om at mænd og kvinder er lige ud fra hendes synspunkt. 

De repertoirer hun beskæftiger sig med er repertoirer der lægger op til, at et socialt køn skabes, gennem 

at drengen får en lastbil og pigen får en dukke. Bevidstheden om at køn formes lige fra børn er små 

kommer til udtryk i andre interviews. I dette eksempel opstår et ideologisk dilemma, mellem køn som 

essentielt ved at have med instinkter og evolution at gøre og endvidere køn som socialt og muligt at 

forandre. Disse to repertoirer lægger sig op af opdelingen mellem sex og gender, og det kan ses at flere 

af informanterne har et udgangspunkt hvor der tales om det som værende to adskilte ting. 

  Der er flere steder i materialet kommer en anden bølge7 feministisk tilgang til ligestilling ”imellem 

7 Jeg bruger her begrebet anden bølge feminisme til at beskrive den feministiske bevægelse der blandt andet var stor i 
70'erne. Hvor bevægelsens fokus lå på ligestilling, også i hjemmet da det private blev anset som politisk. 
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kønnene”  til  udtryk.  Denne  er  forbundet  med  at  køn anses  som kunne  opdeles  mellem et  socialt 

køn/gender og et biologisk køn/sex. Dette kan ses i eksempel 4 ovenfor, hvor informanten siger, at fra 

hendes syn er mænd og kvinder lige. Et andet eksempel på dette repertoire er:

Eksempel 5

Birgit: ”[...] det var måske bare mere traditionelt at man blev gift tidligt ehmm, jamen det var sådan lidt 

at man blev mand og kone meget tidligt ik at det var meget, det var jo også meget rolle bestemt, hvad 

man, hvilke opgaver man havde ehmm i hjemmet men hvor vi dog så alligevel diskuterede det meget 

hvilke roller man så skulle have, det gjorde vi ihvertfald, og hvor Karens far, han var bestemt ikke 

mandschauvinistisk, eller gjorde sig bestemt umage for ikke at være det, og det handlede det nok også 

meget om for mit vedkommende at ehm, bevise at vi ikke ehh var gammeldags[.]”

  I eksempel 5 reflekterer Birgit over kønsroller, og at man bliv gift tidligere, da hun var ung. Det er her 

relevant at se, hvorledes traditionalitet italesættes, men at det ansås for gammeldags, hvis kønsrollerne 

ikke forhandledes. Derved trækkes der her på repertoirer om ligestilling i hjemmet, om at  kønsroller 

skulle diskuteres. Igennem denne refleksion placerer informanten sig i et vi, med sin  daværende mand 

om hvorledes  man håndterede det  i  hjemmet.  Endvidere er  der italesættelsen af,  at  faren ikke var 

”mandschauvinist/gjorde sig umage for ikke at være det”. Med denne refleksion lægges der op til at 

mandschauvinisme kan læres fra sig, og derved er socialt betinget, men at han skulle gøre sig umage, så 

på trods af noget er socialt betinget, er det stadig ikke nemt at lave om. Her kommer den anden bølge 

feministiske tilgang især til udtryk, da det her handler om ligestilling i hjemmet, hvorved det private 

gøres politisk.

  Både i forbindelse med at køn bliver italesat som essentielt og når det bliver italesat som socialt  

kommer der repertoirer til udtryk angående hvad der forventes af en mand og hvad der forventes af en 

kvinde. I nogen tilfælde italesættes det som at det er en essentiel forskelle på mænd og kvinder. Derved 

er nedenstående kønsfremstillinger forbundet til de to overordnede repertoire. I dette afsnit adskiller jeg 

dem dog ikke, men ser i stedet på, hvilke repertoirer der kommer til udtryk om kvinder, og hvilke der  

kommer  til  udtryk  om  mænd.  Disse  fremstillinger  bliver  både  italesat  som  informanternes  egne 

oplevelser, holdning eller noget de har set. 

Eksempel 6
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Hanne:  ”jeg nok skulle have været født dreng hvis det havde stået til min far, han ville så gerne have 

en dreng, er det gået op for mig langt langt langt senere i mit liv, øhmm, og han holdninger til piger, det 

er min fars holdninger vi snakker om, det var sådan noget med, den der gård der lå lige overfor hvor jeg 

boede, [...] der var 4 piger på den her gård, som var i strutkjoler hver søndag og sløjfe i håret og fine 

laksko og aldrig måtte være med når vi byggede hule og klatrede i træer, og fiskede ved søen og alt det 

der, spillede langbold og sådan noget, nej det måtte de ikke, så blev de snavsede, og han lagde sådan 

rigtig, foragt for dagen, for de her piger ik, og hvad gør man når man gerne vil glæde sin far, jamen så 

er hans ord jo lov, så var det mest foragtelige, det var den der kvinde pige mønsterrollen, som jeg så 

udfolde sig for mine øjne ik. og så ville jeg være sikker på at det jeg lavede, som var drengelege, det  

var jo der det sneede, det var der tingene skete, det var jo det der var min identitet og det der var rigtigt, 

og det var det der var godt ikke, og de andre der det var lidt sådan, altså dengang gav man ikke fuck 

fingeren, men det havde jeg sikkert gjort hvis jeg havde kunnet.” 

  Her i eksempel 6 er det følgende repertoirer der kommer til udtryk om hvad ”drengelege” er: bygge 

hule,  klatre  i  træer,  fiske  ved  søen,  spille  langbold  -  de  fleste  af  disse  er  meget  fysisk  aktive 

udendørsaktiviteter. Pigestereotypen som informanten italesætter som hendes fars billede af pigerne på 

gården: strutkjole, fine laksko og sløjfe i håret der aldrig måtte være med til ”drengelegene”, da deres  

tøj derved ville blive beskidt. Kvinde/pige mønsterrollen var foragtelig og informanten havde givet den 

fuck fingeren. Informanten distancerer sig fra dette ved at italesætte, at det var hendes fars holdning, og 

hun dengang gjorde det for at glæde ham. Man kan se, at den måde informanten var blevet opdraget til 

at se kønsrollerne på, var at pige/kvinde mønsterrollen var passiv og handlede om hvordan man så ud, 

mens  drengerollen/drengelege  var  aktive  og  ikke  om hvordan  man  så  ud.  Derved fremstår  der  at 

kønsrollerne blev forstået ud fra en dikotomi mellem pige/dreng og passiv/aktiv. Informanten bryder 

selv med denne dikotomi gennem at være ”pige” der legede ”drengelegene”. 

  I  flere  af  interviewsne  udtrykker  informanterne  at  de  ikke  har  så  meget  viden  om  trans*8.  I 

nedenstående eksempel spurgte jeg ind til, om der var noget informanten gerne ville have mere viden 

om. 

Eksempel 7 

8 Jeg har valgt at sætte * for at henvise til at det er et åbent trans begreb jeg gør brug af.
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Birgit: ”jamen det synes jeg foreksempel omkring transkønnede og sådan noget, [...] men jeg synes at  

det er rigtig, altså svært at forstå ehmm, at man, at at jeg for eksempel kunne have det sådan at jeg var 

en mand inden i” 

   Jeg har fremvist ovenfor, hvorledes en binær kønsforståelse er gennemgående, hvilket kan være en af  

grundene til at informanten her i eksempel 7 siger, at det er svært forstå, hvordan man kan føle sig som 

en mand indeni. Derved kan ses at informanten skelner imellem et socialt køn indeni og det synlige  

biologiske køn, og at trans er ubegribeligt da det sociale og det biologiske køn ikke passer sammen. 

Dette er et eksempel på, hvorledes noget overhovedet ikke passer ind i den heteroseksuelle matrice og 

derved bliver ubegribeligt, gennem at udfordre skelnen mellem biologisk køn og socialt køn.  

  De repertoirer der kommer til udtryk bunder alle i en binær kønsopfattelse. De overordnede 

repertoirer viser, at der tales ud fra en opdeling mellem sex og gender. Herunder vil jeg se på hvorledes 

seksualitet og begær da kan ses i relation til dette. 

5.2 Seksualitet og begær

 I denne del af analysen ønsker jeg at belyse følgende forskningsspørgsmål: Hvilke interpretative 

repertoirer, ideologiske dilemmaer og subjekt positioner kommer til udtryk i interviewsne angående 

seksualitet og begær?

  Der er to overordnede repertoirer som kommer til udtryk når man ser på forståelsen af  seksualitet, 

nemlig seksualitet som værende essentiel/noget man er og seksualitet som værende social/en gøren. I 

alle interviewsne kommer begge repertoirer til udtryk, hvilket det ligeledes gør her i eksempel 8. 

Eksempel 8

Hanne: ”hvordan i alverden kan jeg være gået igennem livet og aldrig falde for en kvinde? Jeg synes at 

det er meget pirrende at se kvinder have sex, meget, men jeg har ik, jeg kan ikke engang komme på 

tanker om en hvor jeg ville sige 'wow', hende gad jeg godt ligge lidt an på og se om vi kunne få en en 

seksuel oplevelse eller affære, […] derfor, så så tænker jeg lidt ehmm, om det virkeligt for nogen ligger 

rigtig, rigtig dybt i genet, eller i sådan, er man bare skabt og så er man draget og så er man tiltrukket og 

altså så det er det er det garanteret for nogen og så tør jeg væde på at der er ligeså mange der gør det af 

for, fordi det er sjovt det er da sikkert sjovt hvis man ja altså, jeg var lige ved at sige hvis man har det 

sådan at nu skal jeg bare ud og have lidt seksuel erfaring på alle mulige fronter for det har jeg ved gud 

haft mange år, sikkert for mange år, øhh, hvor jeg bestemt ikke har holdt mig tilbage og også har 
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præsteret at ødelægge nogen gode venskaber med at tro at nu kan jeg også godt prioriterer lidt 

fornøjeligt sex, [...] men jeg har ved gud ikke holdt mig tilbage fra at være grænseoverskridende, bland 

andet på alle mulige andre fronter for det har aldrig fanget mig. Det kan være at jeg har det til gode, at 

jeg skal sætte mig selv den opgave, men hvorfor? Fordi det det der skal man der skal være en helt 

special følelse af spil ik, til god sex, det skal der.”

  I det første interpretative repertoire bliver seksualitet italesat som noget man har/er, blandt andet 

gennem henvisning til, at seksualitet ligger i genet. I det andet interpretative repertoirer bliver 

seksualitet italesat som noget man vælger, for at få ”seksuel erfaring”.  Derved bliver ikke-

heteroseksualitet i talesættes både som essentielt og socialt. Dette er et eksempel på et ideologisk 

dilemma imellem, om seksualitet skal forstås som socialt/kulturelt eller som essentielt/biologisk. 

Derved er det et dilemma der bygger på samme dikotomi der kom til udtryk i afsnittet kønsforståelser. 

Grænserne imellem disse to udviskes flere steder i materialet blandt andet i ovenstående eksempel , 

hvor informanten siger at seksualitet ligger i genet, men at hun måske har ”til gode at prøve det”. 

Denne informant udfordrer endvidere den heteroseksuelle matrice ved at udpege sin egen seksualitet 

som grænseoverskridende, ved ikke at holde sig tilbage med hvem man har sex med, og hvilken 

relation der var til vedkommende. Derved foretager informanten en queering af sin egen sekualitet, 

hvor der bliver distanceret til normativiteten. I eksemplet nedenfor kommer ligeledes en udfordring af 

matricen til udtryk.

Eksempel 9

Else: ”[...] du sagde ligesom lidt om, at du ikke synes at folk [...] skal være deres seksualitet det er 

ligesom ligegyldigt(,) men har du haft nogen tanker i forhold til at du er heteroseksuel og hvad det eller 

sådan har af betydning, ”

Irene:” nej(!) eller nu ved jeg jo ikke hvor åben jeg skal være, men nu har jeg jo selv eksperimenteret 

lidt(,) også med det samme, køn, så det er ik, men nej, tænker du på hvordan de går klædt eller,”

   I dette eksempel italesætter informanten sig selv som havende ”eksperimenteret”, med det ”samme 

køn”. Derved er det ud fra en binær kønsforestilling informanten taler, men samtidigt distancerer 

informanten sig fra heteroseksualitet.  I dette eksempel opstår der flere misforståelser, for det første 

bygger mit spørgsmål på antagelser om at informanten er heteroseksuel og jeg formulere det på en 

måde, så informanten forstår det som at jeg anser heteroseksualitet som værende noget afgrænset der 
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ikke kan brydes med. Min antagelsen kom af, at jeg skrev ud i mailen til informanterne at opgaven ”har 

til formål at undersøge heteroseksualitet og hvad der sker med en heteroseksuel selvforståelse, når der 

er en i en nær relation der 'kommer ud', eller som aldrig har passet ind i heteronormen.” Derved antog 

jeg, at de der meldte sig, ville identificere sig som heteroseksuel, men man kunne selvfølgelig 

endvidere melde sig på baggrund af sin seksuelle praksis her og nu. Et andet problem der opstår er, at 

informanten bliver forvirret over mit spørgsmål, så der bliver stillet et spørgsmål tilbage angående hvad 

jeg mente. På trods af kommunikationsforvirring, er det interessant at informanten ligesom informanten 

i eksempel 8 distancere sig selv fra heteronormativitet. I begge eksempler italesætter informanterne det 

som ”nu har jeg jo selv” og ”det har jeg”, gennem en sådan subjekt position tydeliggør informanterne, 

at det er dem der har  prøvet andre ting. I begge tilfælde henviser det til, at det at være ikke-

heteroseksuel ikke er forskelligt fra dem, da de også bryder med normerne. 

 

 I nedenstående eksempel kommer et repertoirer til udtryk angående om det kan være svært at gå 

tilbage til heteroseksualiteten. 

Eksempel 10: 

Hanne: jeg har været igennem hele det der spektrum, hvor jeg tænkte nå, nå hvad er det så hvad handler 

det her om og det er fordi at sådan har hun nu efter, sit livs erfaringer sagt, nej jeg er ikke til mænd, jeg 

er til kvinder, ja var det sådan en definitiv beslutning, eller var der stadigvæk nå ja men det handler om 

den person, jeg har mødt en person der taler rigtig rigtig meget tilbage til det jeg har brug for som 

kvinde som person, ehh og det finder jeg i Signe”

Dette underordnede repertoire bygger derved også på, at seksualitet er noget der her kan ændre sig. Der 

bliver her åbnet op for at seksualitet ikke nødvendigvis er afhængigt af køn, da informanten her 

benytter sig af repertoirer angående at begær handler om personen og ikke om kønnet - da den person 

man skal være sammen med skal ”tale” til det man har brug for. Dog reproducerers her en binær 

kønsopfattelse hvor det fremstår, som at kvinder har brug for noget specifikt.  Dette er derved et 

eksempel på, at der bliver åbnet op for muligheden, at seksualitet kan være noget uden for 

heteroseksuel eller homoseksuel.  

Eksempel 11:

Else:  ”[...] hvad tænkte du er forskelligt fra heteroseksualitet til homoseksualitet [...] og kan du 

definere heteroseksualitet så?”
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Kim: ”altså jeg tror at først og fremmest for mig ligger forskellen i det seksuelle altså ehm, for mig er 

det at være seksuel sammen med et andet menneske det det det det er sammen med en kvinde det det 

kan slet ikke være andet altså ehmm, hvor hvor jeg, hvor jeg får en sådan en følelse det er jo det er 

sammen med en mand så det er jo det eneste rigtige for en bøsse ik, så på den måde er vi jo forskelligt 

skruet sammen”

Mit spørgsmål her i eksempel 11, reproducerer en binær seksualitetsopfattelse, gennem at jeg henviser 

til noget der er sagt tidligere i interviewet. Det havde måske givet et andet svar, hvis jeg i mit 

spørgsmål havde åbnet op, så jeg ikke spurgte på en binær måde.  I dette eksempel definerer 

informanten seksualitet som værende bestemt ud fra det seksuelle og begæret. Hvis sex begæres med 

en af samme køn er man homoseksuel og hvis sex begæres med en af modsatte køn er man 

heteroseksuel. Derved bygger informanten sin definition på seksualitet ud fra en binære kønsforståelse, 

og derved kan talen om seksualitet ikke adskille fra talen om køn. 

I eksemplerne ovenfor stilles der de to muligheder op, at man kan være til personer af det samme køn 

som en selv eller personer af det modsatte køn af en selv. Endvidere brydes der i eksempel 10 med 

denne seksualitetsopfattelse, da seksualitet der handler om, om den anden ”taler tilbage til det jeg har 

brug for”. Derved bliver der åbnet op for, at seksualitet  ikke har noget med køn at gøre og endvidere 

åbnet op for blandt andet at biseksualitet kan være en mulighed. 

5.3 Ikke-heteroseksualitet 

    I denne del af analysen ønsker jeg at belyse følgende forskningsspørgsmål: 

Hvilke  interpretative  repertoirer,  ideologiske  dilemmaer  og  subjekt  positioner  kommer  til  udtryk  i 

interviewsne i relation til ikke-heteroseksualitet?

   Et spørgsmål alle informanterne blev stillet i interviewsne var, om de kunne reflektere over deres 

minder om at møde eller høre om HBT personer, da de var børn og unge. Dette kom op både gennem at 

jeg spurgte ind til det, men også i nogen af interviewsne i andre sammenhænge. Jeg vil herunder vise 

nogen eksempler på dette.

Eksempel 11:

Kim:  ”jeg  tror  aldrig  nogensinde  ordet  homoseksualitet  er  blevet  nævnt  i  min  barndom  af  mine 

forældre, det kan jeg ikke mindes nu vil jeg også sige, nu er jeg også 62 år så der blev jo heller ikke 

snakket om det der var jo heller ikke artikler i aviser og så videre da jeg var barn om homoseksualitet  
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osv., det det var jo væsentligt mere tabuiseret end det er i dag ehmm” 

  I eksempel 11 italesætter informanten, at det var væsentligt mere tabuiseret dengang end det er i dag. 

Dette er et eksempel på hvorledes flere af informanterne italesætter fortiden som mere tabuiseret. Kim 

indtager i eksempel 11 en jeg-position indtil pointeringen om  at  ”det var væsentligt mere tabuiseret 

end i dag”, hvilket gør at det ikke er oppe til diskussion, at det er mindre tabuiseret i dag, men han 

henviser i dette stykke også til et minde om at, det ikke var i aviserne, til at understøtte det han mener. 

Et andet område hvor der kommer interpretative repertoirer til udtryk som jeg finder interessante er, når 

informanterne forholder sig til samfundet i dag og hvorledes ikke-heteroseksuelle får plads.  

Eksempel 12:

Hanne: ”så det bliver noget der bare er en del af mangfoldigheden og så kommer der måske også de der 

aspekter  ind  i  det  omkring  ehmm  at  nogen  så  ligepludselig  går  endnu  mere  baglæns  over 

mangfoldigheden ik. (hmm) ligesom indvandrerproblematikken og så bliver man nødt til lave hmm, 

modstand og hatecrimes  og  alt  sådan noget  ik.  fordi  de  skal  ikke  gå  og tro  at  de  kan præge det 

offentlige rum, og det også, og og så skubber det måske også lidt til den [...], polarisering hedder sådan 

noget ik, når der så måske er nogen der tager endnu voldsommere modstand, tager, tager afstand ik.”

Eksempel 13: 

Irene:  ”men jeg synes at det er, jeg synes at det er forfærdeligt, at at homoseksuelle, [...] er nødt til at  

debattere deres, ønsker og deres rettigheder [...] forfærdeligt at de skal side og retfærdiggøre, hvilken 

person, de nu engang elsker og har nogen ønsker for fremtiden sammen med og sådan, det ehm,der 

bliver jeg jo næsten intolerant over for de heteroseksuelle, kan man sige, [...] jeg forstår ikke hvorfor de 

heteroseksuelle skal gå rundt og føle sig jeg ved ikke de skal føle sig overlegne, for det føler man jo og 

intolerante og ignorente ja (hmm) jeg tror også at jeg synes at det er lidt kedeligt, for de heteroseksuelle 

at det er sådan at de tænker så ensporet, det må være et kedeligt liv ikke at kunne tage kunne tage alt til  

sig (ja).”

   I eksempel 12 og 13 taler Hanne og Birgit om samfundet generelt i dag. I denne forbindelse kan ses,  

at Hanne anser, at der er en stor andel mangfoldighed, men samtidig er bekymret for, at det kan gå 

”baglæns”,  i  hvilken  forbindelse  hun  gør  brug  af  følgende  repertoirer:  (voldsommere)  modstand, 

hatecrimes og polarisering. I eksempel 13 beskriver Irene at der er problemer i dag og bruger følgende 

repertoirer: det er forfærdeligt, at  homoseksuelle skal debattere ønsker,  rettigheder og skal forsvare 
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hvem man elsker. Og endvidere beskriver hun ”de heteroseksuelle” som intolerante, ignorante, og at de 

tænker ensporet. Disse to eksempler tager begge op at samfundet i dag ikke er perfekt. Ud fra Hannes 

repertoires kan aflæses en forestilling om, at der er mangfoldighed, men en risiko for polarisering og ud 

fra Irenes repertoire kan aflæses en forståelse af, at der er problemer med samfundet, endda i en sådan 

grad at hun italesætter det, som at hun næsten ”bliver intolerant overfor de heteroseksuelle”. Der er en 

stor forskel på de to eksempler når man ser efter subjektets positioner. I eksempel 12 er subjektet ikke 

tydeligt,  hvilket  får  den  betydning,  at  det  virker  som  en  analyse  af  samfundet  uden  subjektive 

holdninger i. I eksempel 13 derimod er det skrevet i jeg-form og tydelige holdninger træder frem f.eks. 

ved at der står ”jeg synes”, ”bliver jeg”, ”jeg forstår” og ”jeg tror”, hvorved det tydeliggøres af Irene, 

hvordan hun forholder sig til hver enkel del. 

   Endvidere er det interessant hvorledes disse to måder at forholde sig til samfundet i dag lægger sig op 

af to forskellige overordnede repertoirer. I eksempel 12 tales der om mangfoldighed, men at der er en 

risiko for polarisering, hvis nogen skiller sig for meget ud. Denne tilgang anser jeg for at lægge sig op 

af en velfærdsstats/jantelovs forståelse for forskellighed. Velfærdsstaten bygger på et forestillet 

fællesskab, og staten kan kun fungere hvis ”borgerne” arbejder sammen. Derved er det problematisk 

med polarisering. Endvidere er udvikling og forandring i samfundet muliggjort i denne tilgang. 

Eksempel 13 er en tolerance tilgang synlig, hvilket lægger sig op af en neoliberal tilgang til at håndtere 

forskellighed, da forskellighed skal tolereres, men ikke anses som ligeværdigt.

To repertoirer det kommer til udtryk imellem deres børns ikke-heteroseksualitet som værende ”som alle 

andre” eller ”at det kan ses”.

Eksempel 14

Hanne: ”hvis det er lige præcis de valg hun træffer af hensyn til mænd var ikke specielt heldige er det 

så det der gør at hun siger kvinder i stedet for, eller hvad, så alle de der overvejelser hvad er det  der gør 

at at hun så lige vælger og for at finde sig en kvinde i stedet for, men jeg ved ik, altså det er ikke for så,  

så kan jeg sagtens se alle de de der menneskelige ting som Signe har som Liva har rigtig meget brug for 

de har brug for hinanden for Liva har også en hel masse ting som hun kan give Signe altså det ehh en 

hel masse mening med det,[...] det så bare 2 kvinder der supplerer hinanden rigtig godt og når det så 

samtidig kræver den der med at man pludselig melder det voldsom ud og sådan noget, det er bare 
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egentligt skide ærgerligt at det skal være særligt ik, altså nu er det Signe der er valgt, der kan give det  

hun har brug for i livet, der hvor jeg er lige nu” 

Eksempel 15

Kim: ”jamen hun har jo beriget mit liv, for jeg har jo fået et stort indblik i en verden som jeg ikke 

kendte noget til før (hmm) og det synes jeg har været enormt dejligt og det er meget nemmere for mig 

at forstå hvad der sker i et homoseksuelt forhold og hvad der er og ja det har har, det at man lever i et 

homoseksuelt forhold det er jo akkurat det samme som hvis det er et heteroseksuelt, altså man skændes 

og man ehmm er uenige om hvem der skal tage opvasken og alt det der, små ting det er jo fuldstændig  

det samme. ”

   Den første repertoire kommer til udtryk ved at der flere steder bliver sagt at de jo er som alle andre. I 

eksempel  15  er  et  interpretativ  repertoire  der  kommer  til  udtryk  der  tilskriver  homoseksuelle 

normalitet,   ved  at  sige,  at  vedkommende  er  som alle  andre.  I  eksempel  14  normaliseres  barnets 

seksualitet  igen,  og  her  træder  endvidere  et  interpretativ  repertoire  op  omkring  hvad  en 

kærlighedsrelation går ud på. Det er lige meget hvilket køn man er sammen med bare man supplerer  

hinanden. Her træder igen en binær kønsforestilling frem.

De to nedenstående eksempler er eksempler på et repertoire hvor seksualitet bliver italesat som noget 

der kan ses på personer. 

Eksempel 16

Birgit ”det kan jeg huske der blev talt om det[...], det var bare sådan et sted man ikke gik hen. det var 

sådan  lidt  skræmmende  på  en  eller  anden  måde  eller  måske  ikke  skræmmende  men  i  hvert  fald 

anderledes end andre steder ik, og det var sådan som barn at det har været, […]” 

Et andet eksempel i samme tekst del: ”der var en trans i bussen nogen gange som jeg har lagt mærke til, 

altså tydeligt en, en der sådan dyb stemme, og sådan meget damet, agtig ikke eller, havde dame tøj på 

ik, det var fuldstændigt usædvanligt, jeg anede ikke hvad det var, andet end at vi kunne se at det var, det 

var ihvertfald noget der ikke var vores hverdag ellers ik, og vi grinede af det ik, og vi synes, nej det var  

morsomt jo.”

Eksempel 17

Irene:  ”altså jeg har vidst det nok i mange år, men, ehh med Rasmus, og jeg kan ikke forklare hvordan, 

med den der lidt stille ja, ja nej og dukker og sådannet noget men det er jo altså meget normalt, for både 

piger og drenge, i de i vis alder de kan godt lide at klæde sig ud og, men han legede nok mest med 

 s.26 af. 33



piger, han havde nogle enkelte få gode kammerater, men så da han blev ældre der kunne jeg godt  

mærke at der, var det ligesom veninder der kom med hjem, der var det ikke kammerater, men jeg har jo 

haft fornemmelsen i mange år, men jeg tænkte sådan skal jeg sige noget til ham, eller skal jeg lade 

være, og så tænkte jeg, nej, han ved det er accepteret, så jeg ville lige som vente til han følte sig klar til  

det”

  Det andet repertoirer kommer til udtryk oppe i eksempel 16,  hvor jeg spurgte ind til minder om 

hvornår informanten først blev præsenteret for personer der ikke passede ind i heteronormen. Her 

reflekteres over  ”homoseksualitet og så videre” og ”en trans med dyb stemme og meget damet i dame 

tøj”, som værende ikke passende ind. Derved er det personer der bryder i forhold til seksualitet og 

endvidere i forhold til krops - og beklædning udtryk der ikke blev anset som passende ind i 

heteronormen. Informanten kan huske at man mest snakkede om bøsser, og fortalte om en 

bøssebar/cafe lige i nærheden af hvor hendes bedsteforældre boede. De repertoirer som i eksempel 16 

bliver forbundet med dengang er: skræmmende, anderledes usædvanligt og morsomt.  I eksempel 16 

beskriver Birgit minderne ud fra et jeg-perspektiv, bortset fra at tankerne om baren i første del, hvor en 

generaliserende man-form bliver brugt, det ”man” der bliver italesat er de der så det som skræmmende 

og anderledes, hvilket betyder at det er et ”man” der satte dem i opposition til ”de andre” der var 

anderledes og kom på en sådan bar. Da jeg antager at valget af fortællemåde var bevidst fra 

informantens side, anser jeg det for at være et udtryk for hvorledes man positionerede sig over for 

stedet dengang, når man talte om det. I sidste del af eksempel 16, skifter Birgit over til at tale i vi-form, 

både for at i talesætte at Birgit ikke var alene om at grine, men endvidere er det ligeledes en måde at 

distancerer sig fra handlingen at man grinte ved at gå fra jeg- til vi-form, da man var flere der gjorde 

det dengang.

    Endvidere kommer det til udtryk i flere af interviewsne hvor informanterne taler om deres børn, ved 

bl.a. at sige at de måske kunne have gættet sig til at deres barn ikke var heteroseksuel, ud fra det de 

interesserede sig for og hvordan de gik klædt. Overordnet er det et spørgsmål om at de tillægger bøsser 

“feminine træk” og lesbiske “maskuline træk”. Dette ses  i eks. 17 hvor Irene reflekterer over at det 

måske kunne ses da hendes søn klædte sig ud i kjole, havde flest pigevenner og legede med dukker som 

barn. En anden fortæller at hendes datter ville have kort hår og spille fodbold. I eksempel 17 tager 

informanterne selv afstand fra dette ved at sige, at det nu er meget normalt for drenge at lege med 

dukker. Derved opstår der et ideologisk dilemma, ved at hun på den ene side italesætter at en dreng der 
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er “feminin” er homoseksuel og på den anden side, at det ikke har noget at gøre med om man er 

homoseksuel. 

  To andre repertoirer der kommer til udtryk er på den ene side en normalisering af ikke-heteroseksuelle 

og på den anden side et repertoire der ser ikke-heteroseksuelle som havende andre krops- og 

beklædningsudtryk end heteroseksuelle. Endvidere kommer det til udtryk, at der for forældre kommer 

mange tanker op relateret til om seksualitet er en gøren eller en væren. 
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6 Sammenfatning

   Forældre  kommunikerer heteroseksualitet ubevidst som en værende selvfølgelighed en fra børn er 

ganske små. Dette kan være en af baggrundene for at HBT personer i en dansk kontekst har dårligere 

psykisk  og  social  trivsel  i  forhold  til  resten  af  befolkningen.  Af  denne  baggrund  fandt  jeg  det 

interessant at undesøge heteroseksualitet og endvidere hvorledes seksualitet og køn bliver konstrueret i 

en  heteronormativ  kontekst.  Det  jeg  i  dette  afsnit  følger  op  på  er:  hvorledes  kommer  den 

heteroseksuelle matrice og heteronormativitet til udtryk i materialet? Da det er disse to begreber der er 

udgangspunktet for hvorledes forskningspørgsmålene er udformet. 

  Den heteroseksuelle matrice bygger på at en binær kønsopfattelse der har hegemonisk status, dette 

træder  tydeligt  frem  i  interviewsne,  da  de  alle  konsekvent  italesætter  en  binære  kønsopdeling. 

Endvidere træder  der  tydelige dikotomier  frem imellem socialt  køn/gender  og biologisk køn/sex,  I 

repertoirerne får den første tilskrevet mulig foranderlig og den anden bliver anset som essentiel. Begær 

kan være til  eget  køn eller  til  det  modsatte  køn,  derved bygger seksualitet  endvidere på en binær 

kønsopfattelse. Seksualitet får i materialet både status af at være essentielt såvel som socialt. Derved 

udvides  opfattelsen  fra  den heteroseksuelle  matrise,  til  at  ikke  heteroseksuelt  begær ”anerkendes”. 

Ydermere  har  det  at  seksualitet  også  bliver  italesat  som  socialt  ligeledes  konsekvenser  for  den 

heteroseksuelle matrice, da mulighederne for begær derved åbnes op. 

  Begrebet heteronormativitet kan forklare hvilken betydning  inkluderings og ekskluderings forslagene, 

der kommer til udtryk, har af konsekvenser.  Flere af forældrene trækker på normativitets repertoirer i 

relation til at de forholder sig til deres børns seksualitet. Et eksempel på et sådan repertoirer er kommer 

til udtryk i eksempel 15, hvor informanten henviser til  at homoseksuelle forhold er præcis ligesom 

heteroseksuelle  forhold.  Baggrunden  for  denne  normalisering  kan  være  at  forældrene  ønsker  at 

inkluderer deres  barn i  normativiteten.  Gennem dette  bliver  barnets seksualitet  forståelig,  hvis blot 

homonormativitet tilstræbes. Ikke-heteroseksualitet bliver endvidere tilskrevet ikke normativitet, ved at 

det italesættes som synligt i den måde køn bliver performet. Dette dilemma - imellem på den ene side at 

italesætte ikke-heteroseksualitet som værende ligesom heteroseksualitet og på den anden side italesætte 

barnets  seksualitet  som  havende  synlige  kropsudtryk  –  åbner  op  for  spørgsmålet:  bliver  de 

kønsstereotype tegn tilskrevet den ikke-heteroseksuelle, for at gøre dennes seksualitet begribelig, da 

den måde kønsperformance italesættes, kan gøre begæret rettet mod ”samme køn” forståeligt? 

  Forældrene stiller sig kritisk over for ”samfundets” tilgang til deres børns seksualitet, men på samme 
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tid bliver endvidere italesat at man selv i barndom og ungdom blev opdraget til uvidenhed. Man lærte  

at det var noget, skræmmende eller noget man skulle grine af. Forældrene distancerer sig fra uvidenhed 

og forsøger at etablere sig selv som forstående og uden fordomme, gennem strategier som foreksempel 

at inkludere barnet i heteronormativiteten, eller queere sig selv. 

 Kan dekonstruktionen af heteroseksualitet i denne opgave bruges til at, forklare hvad der kan gå galt i  

kommunikation i mellem et heteroseksuelt subjekt og et ikke-heteroseksuelt subjekt? Dette spørgsmål 

kunne være interessant at gå videre med, jeg har valgt ikke at medtage det i denne opgave, da det ville 

kræve yderligere teoretiske ramværker for at kunne udvikle en diskussion af dette spørgsmål.

   For at afrunde opgaven, finder jeg det relevant at gå tilbage til overskriften. ”Hvordan kan jeg være 

gået igennem livet uden at falde for en kvinde?” dette spørgsmål blev stillet af informanten i eksempel 

8, i samme del hvor hun senere queere sig selv. Hendes eget svar på spørgsmålet lagde sig både op af at  

seksualitet kunne være essentielt, men endvidere også at det kan være foranerligt og socialt betinget. 

Derved giver hendes spørgsmål og svar tilsammen et  godt billede af  komplexiteten i  dilemmaerne 

heteroseksuelle møder ved udfordring af den heterosekuelle matrise.

   Det havde haft relevans at undersøge materialet med udgangspunkt i andre teorier, for at indringe 

hvorledes heterosekualitet konstrueres. Jeg har i denne opgave forholdt mig intersektionelt ved at se 

hvorledes sex, gender og begær har del i at producerer heteroseksualiteten. Jeg anser endvidere at en 

analyse af materialet  med fokus på homonationalisme,  pink washing, og hvorledes  hvidhed spiller 

sammen med heteroseksualitet,  kunne  have  relevans.  Endvidere  kunne kritisk  hvidheds  teori  have 

hjælpet til at forklare hvorledes informanternes egen heteroseksualitet er usynlig for informanterne i 

visse  tilfælde.  Da  disse  teorier  blandt  andet  beskæftiger  sig  med  at  synliggøre  normen  for  at 

underbygge des overordnede magtstatus. 
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Bilag 1

  Jeg sendte samtlige informanter en e-mail, hvor jeg fortalte meget kort om mit projekt, nogle ting som 

jeg skulle italesætte i forhold til de etiske retningslinjer og kort om mig selv.

  Jeg har mødt kravene gennem at skrive en e-mail til informanterne, hvori jeg overordnet redegjorde 

for opgavens formål, gjorde opmærksom på, at det er frivilligt at deltage, og at deltagelsen afbrydes 

hvis det ønskes. Jeg tog det som et samtykke at informanterne besvarede min mail, og sagde ja til at 

blive interviewet.  Konfidentialitets  kravet har jeg mødt ved at  ændre navnene på informanterne og 

andre personer der nævnes i interviewsne. Dog anser jeg ikke at fuldkommen anonymitet er mulig, da 

personer de kender, som ved at de har deltaget, muligt kunne udlæse hvilke citater der kommer fra 

deres interviews. 

Bilag 2

Afgrænsning af fokus

  De afgrænsninger jeg har gjort for at indringe fokusset for opgaven er, at det er forældre til ikke-

heteroseksuelle jeg har interviewet, og endvidere at disse forældre har kontakt til deres børn. En årsag 

til afgrænsningen er, at jeg - gennem at disse forældre har haft samtaler med deres barn og refleksioner 

omkring  ikke-heteroseksualitet  -  havde  en  forventning  om  at  interviews  kunne  vise  hvorledes 

heteroseksualitet bliver udfordret i sin naturlighed. Endvidere er min interesse med dette studie også at 

kunne  tydeliggøre  hvad der  eventuelt  kan  gå  galt  i  kommunikationen om køn og seksualitet  med 

forældre der ønsker at være åbne. Det vil sige fremvise hvilke udgangspunkter og forståelsesrammer 

der tales ud fra, og hvilke magtrelationer disse er med til at opsætte. 

  En anden ting i forhold til afgrænsning af fokus er, at de interviews jeg har med i denne opgave er 

foretaget med forældre til personer der hovedsageligt er italesat som værende ikke-heteroseksuelle. Det 

havde endvidere været interessant at kunne have aspekter med i forhold til transkønnethed og intersex , 

da  dette  i  høj  grad  er  usynligt,  i  samfundet.  Igennem at  have  forældre  der  skulle  forholde  sig til 

personer der brød med den binære biologistiske kønsforestilling, kunne jeg muligvis have fået mere 

med om forældrenes kønsforståelse, og hvorledes køn er konstrueret. 
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