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Premisser i det jeg begir meg inn i et betent
temaområde

•

Avkriminalisering med seinere anerkjennelse av ulike seksuelle og
kjønnsmessige orienteringer i våre land er utvilsomme sivilisatoriske
framskritt.

•

Å oppnå anerkjennelse av en tidligere undertrykt gruppe er en del av
den demokratiske kommunikasjonen, som hele folket må få ta del i.

Presentasjonens status
• Work in progress, ikke publisert/fagfellevurdert
• En del teoretisk grunnlag etablert i prosjektsøknaden
The Rhetoric of Recognition (2020), jf. Vatnøy & Tønnesson
(2020). «Snakk om anerkjennelse». Kairos. https://magasinetkairos.no/snakk-omanerkjennelse/

Kulturkontekst 1: økende anerkjennelse og
liberalisering i noen land, økende undertrykking i
andre land

Kulturkontekst 2: kulturkrig med
lhbtiq-ammunisjon

Kulturkontekst 3: splittelsen mellom
hverdagsfobi og offentlig
anerkjennelsesprosjekt
“While “fucking gay” (“jævla homo”) has emerged as perhaps the most
high-pitched word of abuse among Norwegian youths […] extensive public
and systematic efforts are being made by activists as well as by the
authorities to introduce a language that is intended to counteract
“heteronormativity” and to recognize the legitimacy of different
identities and orientations.”
From the project application
“A Rhetoric of Recognition” (2020)

Materiale 1: Lhbtiq-ordliste fra Barne- ungdomsog familiedirektoratet (Bufdir, 2015), generelt og
oppslagsordet «heteronormativitet» spesielt

Hvem er forfattere av ordlista? Og hvor
mange lesere har nettsiden?
«Bufdir står som ansvarlig for innholdet her […] vi skal nå legge ut ny
ordliste […]

Denne er utarbeidet i samråd med sentrale organisasjoner, i tråd om
prinsipper om brukermedvirkning. Jeg vil anta at det var tilfellet også for
forrige ordliste, men dette vet jeg ikke.»
«lhbt-sidene har et gjennomsnitt på omtrent 3000 sidevisninger i
måneden eller nært opptil 30.000 sidevisninger så langt i 2021.»
Eirik Aimar Engebretsen, Seniorrådgiver i Buf-dir.

Materiale 2: Ordlista «Sentrale begreper» fra
Trygghet, mangfold og åpenhet, Regjeringens handlingsplan
mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet,
kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021-2024, generelt

oppslagsordet «heteronormativitet» spesielt

og

Hvem er forfattere av ordlista
«Sentrale begreper»?
«Begrepslisten er utarbeidet etter innspill fra de frivillige aktørene som
inngikk i referansegruppen og er basert på Bufdirs lhbtiq-ordliste og Fri89),
Skeiv ungdom90) og Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens91) sine
begrepslister.»

Materiale 3: Store medisinske leksikon, oppslagsordet
«heteronormativitet»

Hvem er forfattere av artikkelen?
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Problemstilling 1
Hvilke temaer/diskurser dekkes i hhv.
• Bufdirs lhbtiq-ordliste (2015)
• «Sentrale begreper» i Trygghet, åpenhet, inkludering
(2021)?

«Lhbtiq-diskurs»-eksempler: «KSK», «KtM», «MSM», «MtK», «skeiv teori»
«lhbtiq-slang»-eksempler: «Bamse», «Late bloomer», «cruising»

Problemstilling 2
Hvilke Modellesere og eventuelle -ikke-Modellesere
konstitueres gjennom normativitet og
språkhandlinger/topoi i oppslagsordet
«heteronormativitet» i
• Bufdirs lhbtiq-ordliste (2015)
• «Sentrale begreper» (2021)
• Store norske medisinske leksikon (2021)

Modelleser?
• Én eller flere «lesere»-i-teksten som kan stå
modell for oss under lesninga for å lese på
en adekvat måte

Ikke-Modelleser?
• En holdning eller et sett med kompetanser
som ikke konstitueres i teksten, men snarere
utelukkes

Sekvens

deskriptiv/

Åpning av
normativ
Lhbtiq-ordlista
Heteronormativitet betyr at
heteroseksualitet
og ciskjønn

Normativ tendens:
begrepet påstås å
ha en éntydig
betydning

stort sett alltid blir Normativt: å «bli
tatt for gitt
tatt for gitt» er et
minus-uttrykk

når mennesker
møtes.

Normativt fordi
det pekes mot
konkrete
menneskelige
møter hvor
tattforgittheten vil
kunne være
krenkende.

Sekvens

deskriptiv/

Åpning av
normativ
Lhbtiq-ordlista
Heteronormativitet betyr at
heteroseksualitet
og ciskjønn

Normativ tendens:
begrepet påstås å
ha en éntydig
betydning

Språkhandling
/topos

Heteronormativitet kvalifiseres
implisitt gjennom
begrepene
heteroseksualitet
og ciskjønn

stort sett alltid blir Normativt: å «bli
tatt for gitt
tatt for gitt» er et
minus-uttrykk

heteroseksualitet
og ciskjønn bør
ikke tas for gitt direktiv

når mennesker
møtes.

I møter mellom
mennesker bør
ikke
heteroseksualitet
og ciskjønn tas for
gitt - direktiv

Norfmativt fordi
det pekes mot
konkrete
menneskelige
møter hvor
tattforgittheten vil
kunne være
krenkende.

Sekvens

deskriptiv/

Åpning av
normativ
Lhbtiq-ordlista
Heteronormativitet betyr at
heteroseksualitet
og ciskjønn

Normativ tendens:
begrepet påstås å
ha en éntydig
betydning

Språkhandling Modelleser I
/topos
Tilhenger av
lhbtiq-saken
Heteronormativite
t kvalifiseres
implisitt gjennom
begrepene
heteroseksualitet
og ciskjønn

Kjenner og
aksepterer
begrepet
ciskjønn

stort sett alltid blir Normativt: å «bli
tatt for gitt
tatt for gitt» er et
minus-uttrykk

heteroseksualitet
og ciskjønn bør
ikke tas for gitt direktiv

Motsetter seg at
én seksualitetsform tas for gitt

når mennesker
møtes.

I møter mellom
mennesker bør
ikke
heteroseksualitet
og ciskjønn tas for
gitt - direktiv

Tar avstand fra at
én
seksualitetsform
tas for gitt i
konkrete møter
mellom
mennesker

Normativt fordi
det pekes mot
konkrete
menneskelige
møter hvor
tattforgittheten vil
kunne være
krenkende.

Sekvens

deskriptiv/

Åpning av
normativ
Lhbtiq-ordlista
Heteronormativitet betyr at
heteroseksualitet
og ciskjønn

Normativ tendens:
begrepet påstås å
ha en éntydig
betydning

Språkhandling Modelleser I Modelleser II
/topos
Tilhenger av Velvillig
lhbtiq-saken overfor
lhbtiq-saken
Heteronormativitet kvalifiseres
implisitt gjennom
begrepene
heteroseksualitet
og ciskjønn

Kjenner og
aksepterer
begrepet
ciskjønn

Kjenner ikke, men
aksepterer
begrepet ciskjønn

stort sett alltid blir Normativt: å «bli
tatt for gitt
tatt for gitt» er et
minus-uttrykk

heteroseksualitet
og ciskjønn bør
ikke tas for gitt direktiv

Motsetter seg at
én
seksualitetsform
tas for gitt

Innser at en
seksualitetsform
ikke kan tas for
gitt

når mennesker
møtes.

I møter mellom
mennesker bør
ikke
heteroseksualitet
og ciskjønn tas for
gitt - direktiv

Tar avstand fra at
én
seksualitetsform
tas for gitt i
konkrete møter
mellom
mennesker

Erkjenner at det
ikke er
hensynsfullt å ta
én seksualitetsform for gitt i
møter mellom
mennesker

Normativt fordi
det pekes mot
konkrete
menneskelige
møter hvor
tattforgittheten vil
kunne være
krenkende.

Sekvens

deskriptiv/

Åpning av
normativ
Lhbtiq-ordlista
Heteronormativitet betyr at
heteroseksualitet
og ciskjønn

Normativ tendens:
begrepet påstås å
ha en éntydig
betydning

Språkhandling Modelleser I Modelleser II
/topos
Tilhenger av Velvillig
lhbtiq-saken overfor
lhbtiq-saken

IkkeModelleser(e)Sk
eptisk overfor
lhbtiq-saken
(men ikke fob!)

Heteronormativitet kvalifiseres
implisitt gjennom
begrepene
heteroseksualitet
og ciskjønn

Kjenner og
aksepterer
begrepet
ciskjønn

Kjenner ikke, men Aksepterer ikke
aksepterer
begrepet cis-kjønn
begrepet ciskjønn fordi transkjønn har
gitt premisset for
begrepet

stort sett alltid blir Normativt: å «bli
tatt for gitt
tatt for gitt» er et
minus-uttrykk

heteroseksualitet
og ciskjønn bør
ikke tas for gitt direktiv

Motsetter seg at
én
seksualitetsform
tas for gitt

Innser at en
seksualitetsform
ikke kan tas for
gitt

Mener det er rimelig
at majoritetens
seksualitetsform tas
for gitt hos
majoriteten

når mennesker
møtes.

I møter mellom
mennesker bør
ikke
heteroseksualitet
og ciskjønn tas for
gitt - direktiv

Tar avstand fra at
én
seksualitetsform
tas for gitt i
konkrete møter
mellom
mennesker

Erkjenner at det
ikke er
hensynsfullt å ta
én
seksualitetsform
for gitt i møter
mellom
mennesker

Innser ikke at det er
krenkende at
majoritetsnormen
danner
utgangspunktet, som
så ev. kan korrigeres

Normativt fordi
det pekes mot
konkrete
menneskelige
møter hvor
tattforgittheten vil
kunne være
krenkende.

Sekvens

deskriptiv/

åpning av
Sentrale
begreper

normativ

Begrepet
heteronormativitet beskriver den
utbredte
antagelsen om at
alle er heterofile
og ciskjønnede.

Normativ tendens
– det påstås at en
urimelig antakelse
er utbredt

Språkhandling Modelleser I Modelleser II
/topos
Tilhenger av Velvillig
lhbtiq-saken overfor
lhbtiq-saken

IkkeModelleser(e)Sk
eptisk overfor
lhbtiq-saken
(men ikke fob!)

At alle er ikke
heterofile og
ciskjønnede er en
utbredt, men
feilaktig antakelse
som vi bør
motarbeide direktiv

Som over:

Som over:

Som over:

(Kjenner og
aksepterer
begrepet
ciskjønn

(Kjenner ikke,
(Aksepterer ikke
men aksepterer
begrepet cis-kjønn
begrepet ciskjønn fordi transkjønn har
gitt premisset for
Innser at en
begrepet
seksualitetsform
ikke kan tas for
Mener det er rimelig
gitt)
at majoritetens
seksualitetsform tas
for gitt hos
majoriteten)

Motsetter seg at
én
seksualitetsform
tas for gitt)

Sekvens

deskriptiv/

(identisk tekst normativ
Lhbtiq+Sentrale begreper)
Heteronormen
omfatter de
kulturelle og
sosiale
institusjoner,
normer, praksiser
og språk
som reflekterer at
samfunnet og
kulturen
forutsetter at alle
mennesker er
heterofile.

Deskriptivt

Språkhandling/
topos

Heteronormativitetens norm
kvalifiseres som et
sosialt, kulturelt,
institusjonelt,
normativt, språklig og
handlingsorientert
fenomen.
Normativt (alle Språk, praksiser og
vet at det er
institusjoner
urimelig å
reflekterer en
forutsette at alle bestemt forutsetning.
er heterofile)
Påstand/ekspressiv

Sekvens

deskriptiv/

(identisk tekst normativ
Lhbtiq+Sentrale begreper)
Heteronormen
omfatter de
kulturelle og
sosiale
institusjoner,
normer, praksiser
og språk
som reflekterer at
samfunnet og
kulturen
forutsetter at alle
mennesker er
heterofile.

Deskriptivt

Språkhandling/

Modelleser I

topos

Tilhenger av
lhbtiq-saken

Heteronormativiteten
s norm kvalifiseres
som et sosialt,
kulturelt,
institusjonelt,
normativt, språklig og
handlingsorientert
fenomen.
Normativt (alle Språk, praksiser og
vet at det er
institusjoner
urimelig å
reflekterer en
forutsette at alle bestemt forutsetning.
er heterofile)
Påstand/ekspressiv

Anerkjenner
ordet som et
samfunnsvitenskapelig
autorisert
begrep

Anerkjenner at
begrepet er en
direkte refleks av
en falsk
forutsetning i
samfunnet.

Sekvens

deskriptiv/

(identisk tekst normativ
Lhbtiq+Sentrale begreper)
Heteronormen
omfatter de
kulturelle og
sosiale
institusjoner,
normer, praksiser
og språk
som reflekterer at
samfunnet og
kulturen
forutsetter at alle
mennesker er
heterofile.

Deskriptivt

Språkhandling/

Modelleser I Modelleser II

topos

Tilhenger av Velvillig
lhbtiq-saken overfor
lhbtiq-saken

Heteronormativitetens norm kvalifiseres
som et sosialt,
kulturelt,
institusjonelt,
normativt, språklig og
handlingsorientert
fenomen.
Normativt (alle Språk, praksiser og
vet at det er
institusjoner
urimelig å
reflekterer en
forutsette at alle bestemt forutsetning.
er heterofile)
Påstand/ekspressiv

Anerkjenner
ordet som et
samfunnsvitenskapelig
autorisert
begrep

Aksepterer ordet
som et
samfunnsvitenskapelig
autorisert
begrep

Anerkjenner at
begrepet er en
direkte refleks av
en falsk
forutsetning i
samfunnet.

Aksepterer at
begrepet er en
direkte refleks av
en falsk
forutsetning i
samfunnet.

Sekvens

deskriptiv/

(identisk tekst normativ
Lhbtiq+Sentrale begreper)
Heteronormen
omfatter de
kulturelle og
sosiale
institusjoner,
normer, praksiser
og språk
som reflekterer at
samfunnet og
kulturen
forutsetter at alle
mennesker er
heterofile.

Deskriptivt

Språkhandling/
topos

Heteronormativiteten
s norm kvalifiseres
som et sosialt,
kulturelt,
institusjonelt,
normativt, språklig og
handlingsorientert
fenomen.
Normativt (alle Språk, praksiser og
vet at det er
institusjoner
urimelig å
reflekterer en
forutsette at alle bestemt forutsetning.
er heterofile)
Påstand/ekspressiv

Modelleser I Modelleser II Ikke-Modelleser
Skeptisk overfor
Tilhenger av Velvillig
lhbtiq-saken
lhbtiq-saken overfor
lhbtiq-saken (men ikke fob!)
Anerkjenner
ordet som et
samfunnsvitensk
apelig autorisert
begrep

Aksepterer ordet
som et
samfunnsvitensk
apelig autorisert
begrep

Oppfatter ordet som
et identitetspolitisk
kampord fra lhbtiqbevegelsen

Anerkjenner at
begrepet er en
direkte refleks av
en falsk
forutsetning i
samfunnet.

Aksepterer at
begrepet er en
direkte refleks av
en falsk
forutsetning i
samfunnet.

Oppfatter ordet som
et identitetspolitisk
kampord fra lhbtiqbevegelsen som
bygger på en falsk
påstand om hva som
forutsettes i
samfunnet – «ingen
tror da at alle er
heterofile!»

Sekvens

deskriptiv/

Språkhandling/

Modelleser I

Åpning i Store
medisinske leksikon

normativ

topos

Velvillig
Skeptisk overfor
overfor lhbtiq- lhbtiq-saken
saken
(men ikke fob!)

Heteronormativitet er et
uttrykk for at
heteroseksualiteten
betraktes som norm for
seksualitet.
Det vil si at det
heteroseksuelle samleiet,
som har, eller ser ut som
det har, forplantning som
formål, blir normen for
seksuelle handlinger.

Deskriptiv

Heteronormativitet
kvalifiseres gjennom
begrepene
heteroseksualitet og
seksualitet.
Heteronormativitet
kvalifiseres gjennom det
reelt eller tilsynelatende
heteroseksuelle samleiet
som normgiver.

Aksepterer den
autoritative
definisjonen.

Tar den autoritative
definisjonen til
etterretning

Aksepterer
presiseringa som
gyldig.

Aksepterer
presiseringa som
gyldig.

Heteronormativitet
Aksepterer
kvalifiseres gjennom
presiseringa som
heteroseksuelle parforhold gyldig.
som normgiver.

Aksepterer
presiseringa som
gyldig.

Heteronormativitet
Aksepterer
kvalifiseres som en markør presiseringa som
(mer enn som en
gyldig.
ontologisk definisjon)
gjennom ikkeheteroseksuelle
tiltrekninger.

Aksepterer
presiseringa som
gyldig.

Deskriptiv

I tillegg vil det
Deskriptiv
heteroseksuelle parforhold,
bestående av en mann og
en kvinne, være normen for
samlivsformer.
Begrepet markerer at det
Deskriptiv
også finnes andre seksuelle
tiltrekninger som ikke er
heteroseksuelle, og som
bryter med
heteronormativiteten.

Modelleser II

Lett polemiske spørsmål til diskusjon
• Hyppige innslag av direktiver er typisk for ideologiske leksika
(Mona Svenningsen: Fakta i endring. En analyse av temaet arbeid og arbeidliv i
et utvalg av norske leksika. Masteroppgave. UiO 2007, s. 93-96). Er det

rimelig at statlige leksika – på en opplysningsside eller i en
handlingsplan – skal være ideologiske leksika?
• Bør opplysningsmateriale av denne typen være «utarbeidet i
samråd med sentrale organisasjoner, i tråd om prinsipper om
brukermedvirkning»? Er dette demokrati eller korporatisme?
• Hvis analysen holder stikk – er det et problem at den skeptiske
skrives ut av teksten som Ikke-Modelleser?

