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Abstract	

	

Uppsatsens syfte är att undersöka hur det kvinnliga könsorganet porträtteras i 

biologiböcker för högstadieelever och vilka diskurser om kön och sexualitet som går att 

skönja genom dessa. Studien är baserad på text och illustrationer ur fem olika 

biologiböcker som används av högstadieelever idag. För att analysera materialet har 

Faircloughs kritiska diskursanalys använts och teorier kring hur kön konstrueras genom 

sociala diskurser har applicerats. Författarnas beskrivningar av klitoris är bristfälliga 

vilket bidrar till aktivt reproducerande av okunskap. I samtliga böcker jämförs klitoris 

med penis vilket visar på en diskurs om mannen som norm och kvinnan som avvikande. 

En del av materialet framställer slidan som passivt kärl för penis, en heteronormativ 

diskurs som återkommer i vilka sexuella praktiker som porträtteras som ”riktigt” sex. 

Tvåkönsmodellen som hegemonisk diskurs cementeras genom böckernas binära 

könsuppdelning och genom de skilda egenskaper som appliceras på respektive kön vid 

sexuell upphetsning. Studien genomsyras av synen på människan som reproduktiv 

varelse snarare än social. 

Nyckelord: Slida, Klitoris, Okunskap, Tvåkönsmodell, Obligatorisk heterosexualitet, 

Samlag, Biologiböcker 
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Inledning	

Kvinnans sexualitet har genom historien varit ständigt föremål för patriarkalt förtryck. 

Detta har bland annat yttrat sig genom våld, kontroll, och osynliggörande. Mot bakgrund 

av detta kan den allmänna bristen på kunskap om kvinnans genitalier som förekommer 

idag förstås (Tuana 2004). Osynliggörandet av variation när det kommer till de bilder av 

vulvan som konsumeras är en av orsakerna till att antalet kvinnor som genomgår 

plastikkirurgi för att förminska sina blygdläppar ökar (Fagerlund Jerrstedt 2017). Bristen 

på kunskap om det kvinnliga könsorganets anatomi, i synnerlighet klitoris, påverkar även 

kvinnors upplevelse av sex och förmåga att uppnå sexuell tillfredsställelse. Att 

avsaknaden av betydande kunskap om den egna kroppen får negativa konsekvenser för 

kvinnans hälsa och välbefinnande är ett allvarligt problem. 

I Sverige har skolväsendet som institution en unik roll när det kommer till att 

förmedla kunskap till befolkningen på grund av den allmänna skollagen. Grundskolan är 

en primär kunskapskälla för de flesta och bidrar därför till att lägga en kunskapsgrund för 

fortsatta studier och yrkeslivet i stort. De läromedel som används i skolan har således en 

viktig uppgift i att bidra till en bred allmänbildning. För att undersöka skolans, eller mer 

specifikt läromedlens roll i att okunskapen om kvinnliga genitalier är så utbredd har 

denna studie granskat hur biologiböcker avsedda för högstadieelever porträtterar organet. 
 

Syfte	

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur det kvinnliga könsorganet 

porträtteras i biologiböcker för högstadieelever och vilka diskurser om kön och sexualitet 

som går att skönja genom dessa.  

 

Frågeställningar		

- Hur skildras klitoris, slidan och sex i biologiböcker för högstadieelever? 

- Vilka diskurser om kön och sexualitet går att urskilja i beskrivningar av klitoris, 

slidan och sex i dessa böcker? 
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Material	
	
Som empiriskt material för undersökningen användes biologiböcker avsedda för 

högstadieelever avgränsat till de kapitel som handlar om kropp, sexualitet och 

reproduktion. Detta för att jag var intresserad av att undersöka vilken kunskap om det 

kvinnliga könsorganet som utformas genom undervisningen i grundskolan. Skolplikten i 

Sverige innebär att det är obligatoriskt för barn i åldern 7-16 att gå i skolan. Genom att 

studera aktuella läroböcker i biologi för högstadieelever kunde således den information 

som de flesta ungdomar i Sverige mellan 13 och 16 år får ta del av nås. Visserligen möts 

ungdomar idag av information om sex och kroppen från många andra kunskapskällor i 

och med massmedia och den ökade tillgången till pornografi som internet möjliggjort. 

Men skolans unika status som utbildande samhällsinstitution gör att den kunskap som 

förmedlas uppfattas som objektiv och sann i högre utsträckning än annan kunskap. I 

högstadiet sker en fördjupning av de avsnitt som rör kropp, sexualitet och reproduktion 

som lärts ut under tidigare skolår (Skolverket 2017). Därför avgränsades materialet till 

läromedel som används i just högstadiet. Det empiriska materialet utgörs av både bilder 

och textutdrag ur dessa avsnitt.         

 De fem böcker som utgör materialet är utgivna av förlagen Liber, Natur och 

Kultur, Gleerups och Sanoma vilka är de största och mest etablerade läromedelsförlagen i 

Sverige. Böckerna är utgivna mellan år 2010 och 2015 och används i skolor runtom i 

landet idag. Detta har gett studien goda möjligheter att undersöka vilken kunskap som 

elever i högstadiet tar del av idag, med reservation för hur enskilda lärare väljer att 

anpassa läromedlen i sin undervisning.       

 Som tidigare nämnts är det de kapitel som handlar om kropp, sexualitet och 

reproduktion som utgör materialet för denna studie. Samtliga böcker har ett sådant kapitel 

men hur detta är upplagt skiljer sig mellan varje respektive bok beroende vad författaren i 

fråga valt att lägga fokus på. Generellt behandlar dessa kapitel likande teman men på 

olika sätt. Gemensamt är att de innehåller beskrivningar och bilder på mannens 

respektive kvinnans könsorgan, beskrivningar av vad som händer i kroppen under 

puberteten, frågor som rör sexuell identitet, beskrivningar av menstruationscykeln, 

förklaringar av vad omskärelse är, hur ett ägg blir befruktat, beskrivningar av 

mödomshinnan som myt och metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar 
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samt oönskad graviditet. Det huvudsakliga materialet i denna studie är de avsnitt som 

handlar om klitoris, slidan och samlag men kapitlet i sin helhet har användas som 

bakgrund till analyserna. Syftet med studien är inte att jämföra alla fem böcker med 

varandra, utan att analysera böckerna som en helhet. Detta betyder dock inte att 

betydande skillnader inom materialet inte lyfts fram. 

	

Insamlingsmetod	
	
I sökandet efter aktuella biologiböcker fann jag att de fyra största bokförlagen för 

läromedel i Sverige ger ut varsin bok avsedd för högstadiet varav ett av förlagen ger ut 

två. Möjligheten att få tag på dessa böcker är begränsad för privatpersoner då de inte 

finns att låna på biliotek eller att köpa enstaka exemplar på bokhandlar eller 

nätbokhandlar. Insamlingsmetoden gick därför ut på att skicka ut mail till 15 skolor i 

uppsalaområdet som undervisar på högstadienivå och fråga om de hade möjlighet att låna 

ut ett exemplar av den biologibok som användes i deras undervisning. Av dessa 15 fick 

jag svar från sju skolor och tre av dem hade möjlighet att låna ut böcker. För att få tag på 

resterande två böcker mailades de förlag som ger ut dessa. Ett av förlagen gav mig 

tillgång till onlineversionen av deras läromedel och det andra förlaget skickade ett 

exemplar via post.  

	

Analysmetod	

Syftet med denna undersökning var att ta reda på vilka diskurser om kön och sexualitet 

som syns i beskrivningar av klitoris, slidan och sex. En diskurs går att beskriva som ett 

bestämt sätt på vilket vi talar om och förstår världen (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:7). Diskurser är socialt konstruerade och bidrar samtidigt till skapandet av den 

sociala världen eftersom språket konstruerar vår verklighet. Men diskurser är inte fasta 

och oföränderliga utan omformas hela tiden i kontakt med andra diskurser. Det pågår 

alltså en ständig diskursiv kamp som handlar om att fastställa det egna sättet att använda 

språket och uppnå hegemoni (Winther Jørgensen & Phillips 2000:13). Enligt Winther 

Jørgensen och Phillips omfattar diskurser inte bara talspråk och skriftspråk utan även 
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bilder (Winther Jørgensen & Phillips 2000:67).      

 Enligt Fairclough är det inte tillräckligt att endast använda sig av textanalys om 

målet är att synliggöra och analysera diskurser. Detta för att textanalysen inte belyser 

förbindelser mellan texten och samhällets kulturella och strukturella processer (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:72). Materialet har därför studerats med hjälp av Norman 

Faircloughs kritiska diskursanalys vars syfte är att utforska sambanden mellan språkbruk 

och social praktik (Winther Jørgensen & Phillips 2000:76). Fokus ligger på att undersöka 

hur diskursiva praktiker bidrar till att upprätthålla ojämlika maktförhållanden mellan 

sociala grupper (Winther Jørgensen & Phillips 2000:69). Något som är centralt för kritisk 

diskursanalys är att diskurser inte bara bidrar till att forma och omforma sociala 

strukturer och processer utan också speglar dem (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 

67f). Detta innebär att diskursiva praktiker även bidrar till att skapa och reproducera 

ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper. Syftet med att använda kritisk 

diskursanalys är att synliggöra den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av de 

ojämlika maktförhållanden som finns i samhället (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:69).            

 Som underlag för utförandet av kritisk diskursanalys har Fairclough utvecklat en 

analysmodell som innehåller tre dimensioner: text, diskursiv praktik och social praktik. 

Dessa tre dimensioner ska alla tas i beaktande vid en analys av en kommunikativ 

händelse. Detta innebär att man ser till materialets lingvistiska egenskaper, de 

bakomliggande processer som ligger till grund för produktionen och konsumtionen av 

materialet (så som genre och diskurser) samt den sociala praktik som materialet är en del 

av. Den sista dimensionen innebär också att analysera huruvida den diskursiva praktiken 

reproducerar eller omstrukturerar den befintliga diskursordningen och vilka konsekvenser 

detta får den bredare sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips 2000:67, 74f). 

 I denna undersökning är den kommunikativa händelsen biologiböckernas 

illustrationer och beskrivningar av det kvinnliga könsorganet och samlag. Enligt 

Faircloughs modell har relevanta delar av böckerna tolkats i förhållande till den sociala 

praktik som de är en del av. Genom att studera materialets språkbruk i relation till dess 

kontext har det varit möjligt att identifiera vilka diskurser det ger uttryck för. Dessa 

diskurser har analyserats med hänsyn till skolan som den diskursiva praktik som 



	 8 

böckerna förekommer inom. Denna genre påverkar både produktionen av materialet och 

hur materialet tas emot av läsaren (Winther Jørgensen & Phillips 2000:75). Enligt 

analysmodellens tredje dimension, social praktik, har det undersökts huruvida 

biologiböckernas beskrivningar antingen upprätthåller eller ifrågasätter den rådande 

diskursordningen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:77). 

  

Teori	

Judith Butlers heterosexuella matris kan förstås som ett teoretiskt ramverk som visar på 

normativa föreställningar om kön, genus och sexualitet. Butler lyfter fram faktumet att 

våra kroppar endast blir begripliga för omgivningen om de passar in i en stabil 

genusordning med två tydligt identifierbara kön och genus. Den heterosexuella matrisen, 

som konkretiserar detta, består av ett kvinnligt kön som uttrycks genom ett feminint 

genus och ett manligt kön som uttrycks genom ett maskulint genus (Butler 2005:296). 

Dessa binära kategorier identifieras i motsats till varandra och är hierarkiskt ordnade 

(Rosenberg 2005:10). Enligt matrisens uppbyggnad utesluter identifikation och begär 

varandra. Detta innebär exempelvis att någon som identifierar sig som kvinna inte också 

kan begära en kvinna (Butler 2005:81). Det skapas alltså en rak linje mellan kön, genus 

och begär som fastställer en obligatorisk heterosexualitet. Denna teori används för att 

synliggöra hegemoniska diskurser om kön och sexualitet i materialet.  

I ”Coming to Understand” skriver Nancy Tuana att all kunskapsproduktion också 

innebär en aktiv produktion av okunskap. Detta kommer till uttryck både genom felaktig 

kunskapsproduktion och genom bristande vetenskaplig forskning om ett ämne. Det som 

uppfattas som sant inom vetenskapen är inte helt objektivt utan påverkas av sociala 

faktorer så som strukturer, makthierarkier och rådande samhällsdiskurser. Tuana riktar 

kritik mot den hegemoniska kunskapsproduktionen och menar att det vi vet och det vi 

inte vet präglas av den befintliga maktordningen i samhället. Vem som gynnas och 

missgynnas av viss okunskap har alltså betydelse för vilken okunskap som reproduceras 

(Tuana 2004). Tuanas teori har använts för att undersöka vilken kunskap och okunskap 

som reproduceras genom materialet samt vilka diskurser som ligger till grund för den.  
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I ”Socio-cultural representations of the vagina” skriver socialpsykologerna 

Virginia Braun och Sue Wilkinson om vanliga negativa kulturella representationer av det 

kvinnliga könsorganet hur dessa påverkar kvinnors hälsa och välbefinnande. De lyfter 

fram sju olika typer av vanligt förekommande representationer. Vaginan som; 

underordnad penis, frånvaro av penis, passivt kärl för penis, sexuellt otillräcklig, 

avskyvärd, sårbar och skymfad samt som farlig (Braun och Wilkinson 2001:17). Braun 

och Wilkinsons teori har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt som förutsätter att 

kroppen är konstruerad av sociokulturella representationer och att dessa utvecklas och 

förändras över tid och sammanhang. Men de lägger även vikt vid den fysiska kroppen. 

De ser alltså kroppen som både ett kulturfenomen och en biologisk enhet (Braun och 

Wilkinson 2001:17f). Braun och Wilkinsons mål är att främja kvinnors sexuella och 

reproduktiva hälsa. De utmana därför dessa negativa representationer genom att erbjuda 

några alternativa, mer positiva representationer av det kvinnliga könsorganet (Braun och 

Wilkinson 2001:17f). Återkommande kulturella representationer kan ses som produkter 

av vanligt förekommande samhällsdiskurser samtidigt som de bidrar till skapandet av 

dessa. Denna teori har därav används för att stärka och fördjupa förståelsen av de 

diskurser som förekommer i materialet. 

 

Tidigare	forskning	

Den tidigare forskning som använts i denna studie har lagt en stabil grund för det 

forskningsfält som undersökningen är en del av. Forskarna bidrar på olika sätt till ett 

genusvetenskapligt perspektiv på hur sociala faktorer påverkat föreställningar om kön 

och sexualitet.           

 1990 skrev den amerikanska historikern Thomas Laqueur boken Om könens 

uppkomst. Den handlar om att allmänt utbredda föreställningar om kön sett helt olika ut 

under olika historiska epoker, från en enkönsmodell till en tvåkönsmodell (Laqueur 

1994). Studien har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt och lyfter fram hur 

förändringar i synen på kön kan ses som konsekvenser av sociala faktorer så som rådande 

samhällsdiskurser under en viss tid.  

I ”Coming to Understand” argumenterar Nancy Tuana för att all 

kunskapsproduktion också innebär en aktiv produktion av okunskap. Genom en historisk 
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redogörelse för hur kunskapen om kvinnans genitalier förändrats över tid och vilka 

samhällsdiskurser som legat till grund för den, kommer hon fram till att okunskap 

rörande klitoris storlek och kvinnlig orgasm beror på att vetenskapen inriktat sig på 

reproduktion snarare än kvinnors sexuella njutning (Tuana 2004). Dessa studier har båda 

bidragit med historiska redogörelser av synen på kön vilket har relevans när det kommer 

till att skapa sig förståelse för hur biologiböckerna väljer att porträttera kön idag. Tuanas 

artikel används både som teori och som tidigare forskning att föra dialog med. Här 

handlar det framförallt om att ställa materialet i förhållande till hur klitoris porträtterats 

historiskt.           

 Boel Berner är professor vid tema teknik och social förändring. I boken 

Ifrågasättanden – Forskning om genus, teknik och naturvetenskap ger hon en överblick 

över svensk och internationell genusvetenskaplig forskning på naturvetenskap och teknik. 

Berner skriver bland annat om bristen på kvinnor inom naturvetenskaplig forskning, både 

i rollen som forskare och som forskningsobjekt (Berner 2004). Denna studie har 

användas till att föra en dialog med angående hur mannen framställs som norm inom 

biologin.           

 Renita Sörensdotters artikel ”Heteronormativ sexuell dramaturgi med queera 

sprickor” är baserad på en intervjustudie om kvinnor med erfarenhet av vulvasmärtor. 

Hon undersöker hur smärtorna i kombination med sociala och kulturella normer påverkar 

vilka sexuella praktiker som blir möjliga (Sörensdotter 2011). Denna forskning har 

använts som verktyg för att resonera kring de normativa diskurser om sexuella praktiker 

som förekommer i biologiböckerna.     

 

Begrepp	

Skälet till att denna studie undersöker diskurser om kön och inte om genus är 

huvudsakligen att materialet inte innehåller denna distinktion utan endast utgår ifrån 

kategorin kön. Men det beror också på att kön/genus-distinktionen kan vara problematisk 

då den förutsätter genus som socialt konstruerat och därför föränderligt medan det 

biologiska könet ses som stabilt och oföränderligt då det ses som förankrat i kroppen. 

  Materialet utgår från en binär uppdelning av kön vilket präglat det genomgående 

språkbruket i undersökningen. Uttrycket ”det kvinnliga könsorganet”, som används i 
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samtliga böcker och i undersökningens syfte, är problematiskt då alla vars kroppar är 

utformade med blygdläppar, klitoris, slida, livmoder och äggstockar inte identifierar sig 

som kvinnor. Dessutom finns det personer som identifierar sig som kvinnor trots att deras 

kroppar inte innehar dessa genitalier. Motsvarande gäller självklart ”det manliga 

könsorganet” som uttryck. Intentionen med användandet av dessa formuleringar i 

undersökningen är inte att reproducera föreställningar om två stabila kön och att 

cementera en essentiell sanning om kvinnor och män utan snarare att hålla 

undersökningen läslig. Eftersom studien gått ut på att skildra och analysera 

biologiböckernas innehåll i form av diskurser har analysen även speglat författarnas 

språkbruk. 

	 	 	  

Undersökning	

Analysen är uppdelad i tre avsnitt. Det första avsnittet; Klitoris, okunskap och mannen 

som norm behandlar hur klitoris framställs genom böckernas beskrivningar och 

illustrationer samt hur olika diskurser kring klitoris synliggörs. Undersökningens andra 

avsnitt; Slidan, obligatorisk heterosexualitet och samlag handlar om hur böckerna 

skildrar slidan och sexuella praktiker. Det handlar också om vilka diskurser om kön och 

sexualitet som framkommer i dessa skildringar. Tvåkönsmodellen är namnet på det sista 

analysavsnittet vilket behandlar böckernas framställning av kön och vilka diskurser som 

ryms i författarnas beskrivningar av könsorganens egenskaper vid sexuell upphetsning. 

	

Klitoris,	okunskap	och	mannen	som	norm	

I samtliga böcker har minst en sida tilldelats det kvinnliga könsorganet. De inre och yttre 

delarna beskrivs var för sig och i denna uppdelning hör klitoris till de yttre. I detta 

inledande kapitel har samtliga av böckernas beskrivningar av klitoris inkluderats. Detta 

för att ge en bild av vilka framställningar som förenar böckernas beskrivningar av klitoris 

och vilka som skiljer dem åt. I en av böckerna beskrivs klitoris såhär: 
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Längst fram, där de inre blygdläpparna möts, finns ett centimeterlångt organ som 

kallas klitoris eller kittlaren. Den innehåller svällkroppar och är precis som pojkarnas 

ollon mycket känslig för sexuell beröring. (Fabricius 2013:657) 

 

Denna författare beskriver klitoris som ”ett centimeterlångt organ” som innehåller 

svällkroppar och är känslig för sexuell beröring. I själva verket är klitoris större än så och 

har skänklar och svällkroppar som sträcker sig på vardera sidan av slidmynningen 

(O’Connell 1998). Endast klitoris ollon är synligt på utsidan av kroppen under 

klitorishuvan. Boken reproducerar därmed felaktig information om klitoris storlek (jfr 

Tuana 2004). Klitoris jämförs också med penis ollon och beskrivs som känslig för sexuell 

beröring. I en annan bok beskrivs klitoris och dess egenskaper genom dessa tre meningar: 

 

Kvinnans yttre könsorgan består av inre och yttre blygdläppar och klitoris. Särskilt 

klitoris är känslig för sexuell stimulering. Blygdläpparna och klitoris har svällkroppar 

precis som mannens penis och ollon. (Kukka & Sundberg 2012:217) 

 

I denna bok benämns inte klitoris storlek utan endast att organet är känsligt för sexuell 

stimulering och att det har svällkroppar. Vilken funktion svällkropparna har vid sexuell 

stimulering och hur detta yttrar sig får läsaren dock inte veta. Blygdläppar och klitoris 

jämförs sedan med mannens penis och ollon som även de innehåller svällkroppar.  

I en av böckerna beskrivs klitoris som ett mycket känsligt organ som har 

förgreningar inuti kroppen. 

 

Framför slidan mynnar urinröret, och framför detta finns klitoris, som är mycket känslig. 

[…] De flesta delarna av kvinnans könsorgan finns skyddade inuti kroppen. Även klitoris 

har förgreningar in i kroppen. Klitoris har på många sätt en motsvarighet hos mannens 

penis med ollon och svällkroppar. Vid sexuell upphetsning sväller klitoris och blir större. 

(Andréasson et al. 2011:281) 

 

Det nämns dock inte hur stor klitoris är och vilka olika delar den består av. Till skillnad 

från de två föregående böckerna beskrivs det tydligt att klitoris sväller och blir större vid 

sexuell upphetsning men att klitoris har mycket känsel och är viktig vid sexuell 
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stimulering benämns inte. Att klitoris beskrivs som ”mycket känslig” kan uppfattas som 

att den är ömtålig snarare än att den har mycket känsel. Även i denna bok beskrivs penis 

som en motsvarighet till klitoris. 

 

Framför urinrörets mynning sitter klitoris (kittlaren). Den största delen av klitoris finns 

faktiskt inne i kroppen. Detta organ innehåller svällkroppar som kan fyllas med blod på 

samma sätt som mannens penis. Därför kan även klitoris svälla och bli hård vid sexuell 

upphetsning. Klitoris är känslig för varsam beröring och ofta viktig för kvinnans sexuella 

njutning. (Henriksson 2010:309, 2015:153) 

 

Detta citat finns i två av böckerna och innehåller lite längre och utförligare beskrivningar. 

Här får läsaren veta att den största delen av klitoris finns inne i kroppen men inte heller 

här står det hur stor klitoris egentligen är eller vilka olika delar den består av. Det 

beskrivs att klitoris innehåller svällkroppar som kan fyllas med blod och att detta innebär 

att klitoris sväller och blir hård vid sexuell upphetsning. Detta jämförs precis som hos de 

andra böckerna med mannens penis. Det står även att klitoris är känslig för beröring och 

därför viktig för kvinnans sexuella njutning.  

Den information om klitoris som de olika biologiböckerna erbjuder är inte helt 

förenlig men det finns ett antal diskurser som förekommer i samtliga böcker. En av dessa 

är att klitoris beskrivs som ”känslig”. Denna framställning är problematisk då den antyder 

att klitoris är sårbar och ömtålig snarare än att den har mycket känsel och därför är central 

när det kommer till kvinnors sexuella njutning. Braun och Wilkinson förklarar att 

könsorganet ofta representeras som den plats där en kvinna är mest sårbar (Braun och 

Wilkinson 2001:23). Denna diskurs är återkommande i biologiböckerna. I ett av citaten 

ovan står det att de flesta delarna av kvinnans könsorgan finns ”skyddade” inuti kroppen. 

Detta antyder att det kvinnliga könsorganet är sårbart och behöver skydd till skillnad från 

det manliga könsorganet som klarar av att befinna sig på utsidan av kroppen.  

Andra diskurser som förekommer i samtliga böcker är att klitoris innehåller 

svällkroppar och därför kan jämföras med penis eller, mer specifikt, dess ollon. Övrig 

information om klitoris så som dess position, storlek, beståndsdelar och förändringar vid 

sexuell stimulans förekommer endast i varierande grad. När den förekommer är 

informationen dessutom ofta otydlig, bristfällig eller felaktig. Att ett och samma organ 
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beskrivs på så skilda sätt beroende på författare är problematiskt, framförallt eftersom 

klitoris har stor betydelse för kvinnors sexualitet. Den ofullständiga och ibland felaktiga 

informationen som reproduceras visar på att det, till och med bland de som ska förmedla 

kunskapen, finns brist på kunskap om klitoris. I kontrast till hur utförliga och 

samstämmiga böckernas beskrivningar av äggstockar, äggledare och livmoder är blir 

detta särskilt anmärkningsvärt. 

Förklaringarna av det kvinnliga könsorganet och dess delar kompletteras av 

illustrationer föreställande kvinnas yttre könsorgan och kvinnans inre könsorgan från 

sidan i genomskärning (se bilagor). Dessa illustrationer förekommer i samtliga böcker 

men ser olika ut och har olika proportioner beroende på vilket förlag som gett ut boken. 

Gemensamt för alla bilder är att benämningarna för könsorganets delar tydligt är utsatta 

med hjälp av linjer. De illustrationer som föreställer vulvan rakt underifrån har alla satt ut 

”klitoris” och refererar till en punkt belägen en bit över urinrörsöppningen. Denna punkt 

skiljer sig dock mellan illustrationerna då den varierar i storlek i förhållande till resten av 

könet. I vissa böcker är punkten tydligt framträdande medan den i andra knappt är synlig.  

Egentligen är klitoris ollon, eller snarare klitorishuvan som täcker ollonet, den enda delen 

av klitoris som kan synas på utsidan av kroppen vid oerigerat tillstånd (O’Connell 

2005:1189). Trots detta är den synliga delen utmärkt som ”klitoris” i samtliga böcker. 

Detta ger en missvisande bild av klitoris verkliga storlek och vilka delar denna egentligen 

består av. I en av illustrationerna har ”svällkroppar och körtlar” avbildats med svaga, lite 

transparenta färger som för att visa att de egentligen inte är synliga på utsidan av kroppen 

(Kukka & Sundberg 2012:217). De delar som är illustrerade med en svagt blå färg liknar 

vad som brukar kallas klitorisskänklar och klitorisklyftor men framställs i boken inte som 

delar av klitoris utan benämns bara som ”svällkroppar” (Tuana 2004:206 Illustration 10). 

I samma bok finns en illustration som föreställer kvinnans inre könsorgan från sidan i 

genomskärning. Denna illustration avbildar klitoris som en liten krökt knopp belägen en 

bit framför urinröret (Kukka & Sundberg 2012:218). Trots att de delar som pekats ut som 

”svällkroppar och körtlar” enligt den förra bilden såg ut att sitta på insidan syns de inte 

till på denna bild. I majoriteten av illustrationerna på könet i genomskärning är ”klitoris” 

avbildad och utplacerad på detta sätt, som en liten avskild knopp framför 

urinrörsmynningen. I en av böckerna syns dock något som ser lite ut som ett klitorisskaft 
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och i en annan visas något som skulle kunna uppfattas som klitorisskänklar men eftersom 

att dessa delar inte är utsatta med streck och benämningar går det bara att gissa sig till 

detta (se bilaga 5 och 7). Även i genomskärningsbilderna märks organet endast som 

”klitoris”.  

Böckernas samlade beskrivningar och illustrationer av klitoris förmedlar ingen 

förenlig bild av organet. Det råder alltså inte konsensus om vilken kunskap om klitoris 

som ska förmedlas i läromedel i biologi. Mycket av det som förmedlas är dessutom 

bristfälligt och ibland rentav felaktigt. Detta tyder på att det fortfarande finns motstridiga 

diskurser om klitoris storlek, uppbyggnad och egenskaper.  

I ”Coming to understand” skriver Tuana att klitoris anatomi, i synnerlighet dess 

storlek, fortfarande är omtvistad. Detta trots att klitoris betydelse för kvinnlig sexuell 

tillfredsställelse sedan länge är vetenskapligt och allmänt erkänd (Tuana 2004:199). 

Enligt Tuana är detta en konsekvens av att kvinnors sexualitet och genitalier historiskt 

präglats av en aktiv produktion av okunskap (Tuana 2004:198). Hon menar att den 

kunskap och okunskap som reproduceras präglas av rådande vetenskapliga diskurser och 

maktordningar. Kunskapsproduktion sker alltså inte av en slump. Vem som drar nytta av 

att en viss kunskap reproduceras eller glöms bort har betydelse för vad vi vet och vad vi 

inte vet.  

Tuana skriver att kunskap om klitoris medvetet skrivits bort under historiska 

perioder och att detta har sin grund i två viktiga faktorer. En av dessa är faktumet att 

många vetenskapsmän under 1200-talet trodde att kvinnans ägg endast kunde släppas fritt 

och bli befruktat om hon fick orgasm. När kopplingen mellan befruktning och kvinnlig 

orgasm sedan förnekades sågs kvinnors sexuella njutning, i vilken klitoris har en 

betydande roll, som oviktig då den inte var en förutsättning för reproduktion. Den andra 

faktorn är att kvinnors sexualitet långt in på artonhundratalet sågs som så pass stark och 

omättad att den var farlig för män och rentav kunde orsaka mänsklighetens förfall (Tuana 

2004:210). Denna diskurs lyfts även fram av Braun och Wilkinson som en kulturell 

representation kopplad till det kvinnliga könsorganet som i viss mån fortfarande lever 

kvar (Braun och Wilkinson 2001:24f). Under denna tid bestod vetenskapen nästan 

uteslutande av män. Att uppmärksamma klitoris och dess funktioner sågs således inte 

som viktigt då den enligt uppgift inte spelade någon roll för befruktning, sex skulle 
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endast studeras för att förstå reproduktion. Dessutom var kunskap om klitoris förknippat 

med en stor risk för män; att röra upp kvinnors farliga och gränslösa sexualitet. Mot 

denna historiska bakgrund går det att förstå varför okunskap om klitoris aktivt 

konstruerats och reproducerats (Tuana 2004:210).  

Trots att samtliga biologiböcker tydligt sätter ut klitoris, skriver att organet är 

känsligt för sexuell simulering och att det innehåller svällkroppar syns rester från den 

historia av okunskap som de är en produkt av. Idag är det vetenskapligt bevisat att klitoris 

inte är ”ett centimeterlångt organ” som en av böckerna förmedlar. Hela organet är mellan 

7 och 10 cm långt. Det som på bilderna pekas ut som ”klitoris” är alltså endast dess ollon, 

en bråkdel av klitoris. Ollonet övergår i klitorisskaftet som i sin tur förgrenas i två 

skänklar som sträcker sig på vardera sidan av slidöppningen. Längs med skänklarnas 

insida ligger klitorisklyftorna inbäddade runt slida och urinrör (O’Connell 1998). Ingen 

av böckernas illustrationer visar en komplett klitoris där alla delar är utplacerade trots att 

denna kunskap är vedertagen. Istället är klitoris avbildad som en liten avskild knopp eller 

framför något som endast kan tolkas som klitorisskänklar om mottagaren har förkunskap 

om klitoris storlek och delar. Inte heller i beskrivningarna av organet får läsaren veta 

klitoris storlek eller lära sig om dess beståndsdelar. Denna kunskap har ingen koppling 

till befruktning eller reproduktion vilket, enligt Tuanas teori, kan vara en anledning till att 

okunskap om klitoris reproduceras i biologiböckerna. Dessutom kan det tolkas som en 

strategi för att kontrollera kvinnors sexualitet. Visserligen förmedlar samtliga böcker att 

klitoris är känslig för sexuell stimulering men endast två citat nämner att klitoris också 

sväller vid sexuell upphetsning. Denna funktion beskrivs dock inte som ”erektion” eller 

”stånd”.  Dessa begrepp reserveras till det manliga könsorganet vilket jag kommer att ha 

anledning att återkomma till.  

”Könsorganen är till för att vi ska kunna fortplanta oss.” står det i en av 

biologiböckerna (Henriksson 2010:308). Detta påstående visar tydligt på att författarnas 

utgångspunkt inte är att lära eleverna om sex utan om reproduktion. Böckernas fokus på 

reproduktion kan ses som en förklaring till att beskrivningar av klitoris och dess 

funktioner fått lämna plats åt information om livmoder, äggstockar och 

menstruationscykeln. Den diskursiva praktik som författarna befinner sig inom går ut på 

att undersöka människan som reproduktiv varelse snarare än som social. Konsekvensen 
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av detta blir att könsorganen i första hand beskrivs som verktyg för fortplantning och inte 

som möjlighet till sexuell tillfredsställelse trots att målet med samlag generellt oftast är 

sexuell njutning och tillfredsställelse snarare än familjebildning. Att könsorganens syfte i 

första hand är fortplantning är ett tveksamt påstående som legitimerar att okunskap om 

klitoris fortsätter reproduceras. 

Biologiböckerna konsumeras i skolan som diskursiv praktik vilket har betydelse 

för hur innehållet tas emot av läsaren. Böckerna är avsedda för högstadieelever och det är 

därför rimligt att utgå från att majoriteten av konsumenterna är just högstadieelever. 

Skolans status som utbildande samhällsinstitution gör att den kunskap som förmedlas där 

uppfattas som objektiv i högre utsträckning än annan kunskap. Trots att den kunskap som 

biologiböckerna lär ut är bristfällig upplevs den således med stor sannolikhet som 

objektivt sann av mottagaren på grund av den diskursiva praktik kunskapen konsumeras 

inom. Att biologiböckerna reproducerar okunskap är därför problematiskt på många 

nivåer. Den erbjuder eleverna felaktig och otillräcklig information om sina egna kroppar 

vilket i förlängningen bidrar till att begränsa kvinnors sexualitet. Tuana skriver att både 

kvinnor och män generellt vet mycket mer om penis och kvinnans reproduktiva organ än 

om klitoris (Tuana 2004:198). Efter att ha studerat dessa läroböcker går det att misstänka 

att motsvarande stämmer för en svensk kontext. 

I samtliga böcker beskrivs klitoris i relation till penis. Att klitoris innehåller 

svällkroppar precis som mannens penis och ollon är fakta som prioriterats av alla 

författare. Jämförelsen mellan könen kan tolkas som en strategi för att påvisa att 

könsorganen inte är så olika som de ofta framställs. Detta når dock inte hela vägen då 

jämförelsen endast görs från det ena hållet. Ingenstans i böckerna beskrivs penis genom 

en jämförelse med klitoris. Trots att de sidor som behandlar det kvinnliga könsorganet i 

två av böckerna kommer före sidorna om det manliga beskrivs klitoris genom att referera 

till penis. Läsaren har alltså inte inhämtat kunskap om penis innan den läser om klitoris 

men förväntas ändå ha förkunskaper om penis som, genom en liknelse, kan underlätta 

förståelsen för klitoris. Detta går att tolka som att författarna av biologiböckerna är av 

uppfattningen att människor generellt kan mer om penis än om klitoris (jfr Tuana 

2004:198). Faktumet att jämförelsen helt utan undantag sker enkelriktat gör att mannens 

könsorgan framställs som norm och kvinnans som det andra könet.  
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Manskroppen som norm är en diskurs som går långt tillbaka i tiden. Från antiken fram till 

1800-talet dominerade en enkönsmodell som innebar att kvinnokroppen sågs som en 

ofullkomlig manskropp snararare än ett helt separat kön. Manskroppen var alltså den 

standard med vilken kvinnokroppen jämfördes (Laqueur 1994, Tuana 2004:199f). När 

den allmänna synen på kön så småningom övergick i en tvåkönsmodell levde hierarkin 

mellan könen kvar. Kvinnans genitalier som underordnade mannens lyfts även fram som 

en vanlig kulturell representation av Braun och Wilkinson (Braun och Wilkinson 

2001:18f). Denna typ av kulturell diskurs om kön präglar i hög grad medicinsk och 

biologisk forskning där hanen och mannen länge varit norm (Ah King 2012:24). Enligt 

Boel Berner råder det brist på kvinnor inom naturvetenskaplig forskning, både i rollen 

som forskare och som forskningsobjekt. Berner kritiserar att kvinnor och djurhonor 

endast studeras i samband med reproduktion, i övrigt står män alltid i fokus (Berner 

2004:51). Hon lyfter även fram att studier som gjorts enbart på män ofta generaliseras till 

att gälla hela populationer då mannens egenskaper setts som typiska eller normerande för 

mänskligheten. Denna snedfördelning har exempelvis orsakat bristande kunskap om 

sjukdomssymptom som specifikt drabbar kvinnor (Berner 2004:56f). 

Diskursen om mannen som norm genomsyrar hela det naturvetenskapliga fältet 

vilket gör att kvinnokroppen framställs som avvikande. Mot denna bakgrund går det att 

förstå varför samtliga författare jämfört klitoris med penis men att ingen gjort det 

omvända. Biologiböckernas beskrivningar av klitoris bidrar således till att reproducera en 

diskurs som går ut på att mannen är norm och kvinnan den andre. 

 

Slidan,	obligatorisk	heterosexualitet	och	samlag	

I många av böckerna beskrivs slidan genom att referera till sexuella praktiker. Därför 

kommer detta avsnitt både behandla hur slidan skildras och vilka diskurser om sex och 

samlag som förekommer i böckerna. I två av böckerna, skrivna av en och samma 

författare, beskrivs slidan genom följande stycke. 

 

Slidan är ungefär 8-10 cm lång och har en muskelvägg som kan tänjas ut. Detta gör att 

slidans storlek anpassas efter penis. Insidan av slidan har en glatt och fuktig slemhinna. 
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När en kvinna blir upphetsad ökar fuktigheten i slidan för att penis lättare ska kunna 

tränga in. (Henriksson 2010:308, 2015:152) 

 

I detta citat, som förekommer i två böcker, beskrivs slidan främst utifrån sin funktion vid 

penetrerande heterosexuellt samlag. Den kan ”tänjas ut” för att anpassas efter penis 

storlek och blir fuktig ”för att penis lättare ska kunna tränga in”. Den enda informationen 

om organet som inte direkt kopplas till dess funktion att penetreras är att slidan är 8-10 

cm lång och har en glatt och fuktig slemhinna.  

Braun och Wilkinson skriver om sju vanliga negativa kulturella representationer 

av det kvinnliga könsorganet. En av dessa är framställningen av det kvinnliga 

könsorganet som endast ett passivt kärl för penis. De påpekar att både medicinska böcker 

och ordböcker förmedlar att slidans syfte är att ta emot penis. I och med att ”samlag” ofta 

felaktigt beskrivs som ”penetration” eller ”införande av penis i slidan”, i en 

heteronormativ anda, blir kvinnokroppen endast en passiv behållare för det manliga 

könsorganet. Slidan får på så vis inget egenvärde utöver dess roll i penetrationssamlag 

(Braun och Wilkinson 2001:20). Denna diskurs framkommer på ett mycket tydligt sätt i 

citatet ovan. Att fuktigheten i slidan ökar ”för att penis lättare ska kunna tränga in” är ett 

sätt att framställa det kvinnliga könsorganet som ett kärl vars funktioner är till för penis. 

Dessutom föreslår orden ”tränga in” att slidan är trång, stängd och passiv vid 

penetrerande samlag. Braun och Wilkinson skriver att även slidans aktiva rörelse vid 

sexuell stimulans har förståtts som ett sätt för slidan att göra sig ännu mer mottaglig för 

den erigerade penisen (Braun och Wilkinson 2001:20). I biologiböckernas beskrivning av 

slidan kan dess muskelvägg ”tänjas ut” och anpassas efter penis storlek. Användandet av 

uttrycken ”att tänjas ut” och ”att anpassas” gör att slidan uppfattas som en passiv aktör 

vid penetrerande samlag. Eftersom slidan i själva verket har en förmåga att aktivt vidgas 

vid sexuell upphetsning ger beskrivningen en missvisande bild av slidans roll vid 

penetrerande/omslutande sex. Beskrivningen att ”slidans storlek anpassas efter penis” är 

ett uttryck för, och ett reproducerande av diskursen om det kvinnliga könsorganet som 

utformat för att passa penis, och som endast ett kärl för att tillfredsställa manligt begär.  

Detta är även ett uttryck för obligatorisk heterosexualitet. Butlers heterosexuella 

matris bygger på normativa föreställningar om kön, genus och sexualitet. Den består av 
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två tydligt identifierbara kön/genus; ett kvinnligt kön som uttrycks genom ett feminint 

genus och som identifieras i motsats till ett manligt kön som uttrycks genom ett maskulint 

genus (Butler 2005:296). Matrisens uppbyggnad gör att identifikation och begär utesluter 

varandra (Butler 2005:81). Normen att en kvinna är kvinnlig och därför endast kan 

begära någon som är manlig fastställer på så vis den obligatoriska heterosexualiteten. Att 

slidans storlek ”anpassas efter penis” och att den blir våt ”för att penis lättare ska kunna 

tränga in” är heteronormativa diskurser som bygger på att slidan är till för att penetreras 

av penis. Samlag som inkluderar slidan är omslutande men inte nödvändigtvis om penis. 

Att beskriva slidan på detta sätt är alltså inte bara att beröva organet av dess egenvärde 

utan också att exkludera de omslutande sexuella praktiker som inte innefattar penis. På så 

vis använder sig dessa böcker av en tvingande diskurs som begränsar sexualiteten till 

obligatorisk heterosexualitet. 

Böckerna har blandad framgång när det kommer till att vara inkluderande i sina 

beskrivningar av könsorganen och av sex. Samtliga böcker innehåller formuleringar och 

passager som visar på en medvetenhet om att heteronormativitet måste utmanas. 

Problemet är att detta inte genomsyrar hela materialet utan ofta bara förekommer som 

brasklappar. Exempelvis förklaras det i en av böckerna att ”Tjejer och killar kan ha sex 

med varandra, men det kan lika gärna vara killar med killar och tjejer med tjejer.” 

(Henriksson 2015:160). Att, med detta tillägg, förtydliga vem som kan ha sex med vem 

blir kontraproduktivt. Istället för att vara allmänt inkluderande bekräftas regeln 

(heterosexualitet) genom att påpeka undantaget (homosexualitet). Att fler av författarna 

misslyckats med att integrera ett inkluderande synsätt i beskrivningarna av könsorganen 

och sex kan förstås som ett resultat av reproduktionens ständiga närvaro inom biologin 

som diskursiv praktik. De kapitel som handlar om kroppen lägger fokus på reproduktion 

och undervisar därför om de funktioner och sexuella praktiker som möjliggör 

befruktning.  

Detta syns också i vilka heterosexuella praktiker som framställs som ”riktigt” sex. 

Majoriteten av böckerna innehåller beskrivningar som likställer samlag med 

heterosexuellt penetrationssex. I en av böckerna beskrivs sex på detta sätt: 
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Sex är mycket mer än samlag  

Sex handlar inte bara om samlag och fortplantning. Med andra ord behöver sex inte 

betyda att en penis förs in i en slida. Sex handlar lika mycket om kyssar, smekningar och 

alla möjliga intima lekar. (Henriksson 2015:160)  
 

Här får läsaren veta att sex inte bara är samlag och fortplantning utan också kyssar, 

smekningar och intima lekar. ”Sex” framställs alltså som ett paraplybegrepp för sexuella 

praktiker medan ”samlag” likställs med penetrerande heterosexuellt vaginalsamlag, att 

penis förs in i slidan. Enligt Svenska Akademiens ordlista är definitionen av ordet samlag 

”sexuellt umgänge” (Svenska Akademien 2015:792). Ordet ”samlag” inkluderar således 

alla former av sexuellt umgänge och står inte endast för heterosexuellt penetrationssex 

som böckerna vill mena. Denna felaktiga distinktion mellan sex och samlag syns även i 

en annan bok i samband med en passage om orgasm. 

De flesta kvinnor behöver få klitoris och området omkring stimulerat för att få orgasm. 

Klitoris kan också stimuleras till orgasm före eller efter samlaget. (Fabricius 2013:666) 

Klitorisstimulans beskrivs som en förutsättning för orgasm hos de flesta kvinnor. Detta 

kan enligt författaren utföras före eller efter samlaget. Stimulering av klitoris tycks alltså 

inte räknas som en del av själva samlaget utan framställs som något som sker utöver det. 

Distinktionen mellan ”samlag” och övriga sexuella praktiker visar på en diskurs om 

penetrerande sex som själva ”huvudakten” och andra sexuella praktiker som sekundära. 

Denna diskurs förekommer även hos informanterna i Sörensdotters studie. Trots att 

kvinnorna som intervjuas upplevt svårigheter med att utföra vaginalsamlag, på grund av 

vulvasmärtor, menar en del att de har svårt att räkna andra sexuella praktiker som 

”riktigt” sex (Sörensdotter 2011:12). Det heterosexuella penetrerande vaginalsamlaget, 

som i böckerna refereras till som samlag, ses enligt ett heterosexuellt ideal som en given 

del av sexakten (Sörensdotter 2011:7). Genom biologiböckerna reproduceras bilden av 

vad som räknas som ”riktigt” sex och vad som endast är förberedelser inför penetration. 

Böckernas beskrivningar som kommunikativ händelse bidrar alltså med att cementera 

denna diskurs och utmanar således inte den sociala praktiken.     
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För att återgå till de beskrivningar av slidan som förekommer i böckerna erbjuder en av 

böckerna en alternativ framställning av organet.  

Slidan är 8-10 cm lång och har en muskelvägg som kan tänjas ut mycket. Slidan blir 

fuktig när kvinnan blir sexuellt upphetsad. Det kallas lubrikation. (Andréasson et al. 

2011:281)  

 

Precis som i de två böckerna som citerades i början av kapitlet beskrivs fuktigheten, 

lubrikationen som en konsekvens av att kvinnan blir upphetsad. En viktig skillnad är att 

lubrikationen i denna bok, till skillnad från de andra, inte beskrivs som en funktion som 

är till för penispenetration. Detta gör beskrivningen mer inkluderande för andra typer av 

sexuella praktiker. I likhet med de andra två böckerna nämns slidans längd och faktumet 

att den har en muskelvägg som kan tänjas ut mycket. Skillnaden är att denna beskrivning 

inte tillägger att den därför kan anpassas efter penis. Dessa skillnader gör att slidan och 

dess funktioner inte framställs som till för något annat. Denna bok lyfter således fram en 

alternativ diskurs som inte präglas av obligatorisk heterosexualitet. Som tidigare nämnts 

finns det dock en problematik i att beskriva slidan i termer om att den kan ”tänjas ut 

mycket”, vilket görs även i denna bok, då det framställer slidan som passiv. I vilket 

sammanhang slidan skulle behöva tänjas ut får läsaren inte veta. Detta går att tolka som 

att författaren upplever det som underförstått att penis ”tänjer ut” slidan vid penetrerande 

samlag som de andra böckerna framhåller. En annan möjlig tolkning är att slidan kan 

”tänjas ut mycket” vid en förlossning, men eftersom att detta inte skrivs ut hänger det på 

läsarens egen tolkning. Genom att inte involvera penis i skildringen av slidan blir 

beskrivningen mer inkluderande och organet får ett egenvärde. Sammantaget innehåller 

böckernas beskrivningar av slidan skilda diskurser som både utmanar och bidrar till att 

cementera rådande diskursordning inom den sociala praktiken.     

 

Tvåkönsmodellen	

Tvåkönsmodellen som hegemonisk diskurs är den givna utgångspunkten i samtliga 

biologiböcker. I enighet med den heterosexuella matrisen är kön och genus förankrade i 

kroppen och delas upp binärt. Könsorganen identifieras i motsats till varandra (Rosenberg 
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2005:10). Denna tvåkönsnorm förstärks genom att olika egenskaper appliceras på 

kvinnans och mannens genitalier vid sexuell upphetsning. 

 

När en kille är sexuellt upphetsad blir penis styv och han kan ha sex […] För en tjej 

innebär sexuell upphetsning att blygdläpparna och klitoris svullnar och att slidan blir 

fuktig och mjuk. (Kukka & Sundberg 2012:227) 

 

I en av böckerna står det att sexuell upphetsning för en kille innebär att penis blir styv 

medan det för en tjej innebär att blygdläpparna och klitoris svullnar och att slidan blir 

fuktig och mjuk. Könen framställs som olika, nästan som motsatser till varandra vid 

sexuell upphetsning i och med att tjejens könsorgan enligt beskrivningen blir, mjukt och 

killens hårt. 

 

Under förspelet ökar lusten och mannens penis blir styv. Hos kvinnan styvnar 

bröstvårtorna, klitoris blir blodfylld och slidan fuktig. Fuktigheten kallas lubrikation. 

(Fabricius 2013:664)  

 

I en annan bok står det att ökad lust för en man innebär att penis blir styv och att det för 

en kvinna betyder att bröstvårtorna styvnar, att klitoris blir blodfylld och att slidan blir 

fuktig. Beskrivningarna av könsorganens förändringar i samband med upphetsning delas 

alltså upp binärt i hur det är för en kvinna och hur det är för en man. Om kvinnans 

könsorgan används ord som; sväller, fuktig, lubrikation, svullnar, mjuk, blodfylld. Om 

mannens könsorgan används orden stånd och styv. Denna uppdelning är inte helt 

nödvändig då både klitoris och penis sväller och styvnar i och med att blodtillförseln i 

svällkropparna ökar hos båda vid upphetsning. I en av böckerna står det att blodflödet till 

könsorganen ökar vilket är en beskrivning som inkluderar både penis och vagina. 

 

Vid stimuleringsfasen ökar blodflödet till könsorganen. Mannen får stånd och hos 

kvinnan sväller klitoris och blygdläpparna. (Kukka & Sundberg 2012:228) 

 

Till skillnad från de tidigare citaten delar denna beskrivning inte upp vad som händer i 

könsorganen under sexuell upphetsning när detta inte är nödvändigt. Nästa mening 
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förtydligar dock skeendet genom att förklara att det ökade blodflödet orsakar stånd hos 

mannen och svullna blygdläppar samt svullen klitoris hos kvinnan. En alternativ 

beskrivning hade varit att könsorganen sväller i och med det ökade blodflödet och att 

både klitoris och penis styvnar. 

 Faktumet att klitoris inte bara sväller utan faktiskt erigerar vid sexuell 

upphetsning och stimulering är information som ofta saknas när det kvinnliga 

könsorganet och dess funktioner beskrivs (Tuana 2004:205, 207). Klitoriserektionen har 

därför blivit en kunskapslucka hos många. Endast i två av böckerna nämns det att klitoris 

kan bli hård vid sexuell upphetsning (Henriksson 2010:309, 2015:153). Dessa böcker ges 

ut av samma förlag och har därför i mångt och mycket liknande innehåll. I kontrast till 

penisståndets frekventa närvaro i samtliga biologiböcker är det anmärkningsvärt att 

klitorisståndet inte förekommer på fler ställen. Dessutom används aldrig orden stånd, 

erektion eller styv i beskrivningen av klitoris tillstånd vid sexuell upphetsning. Istället 

står det att klitoris ”kan svälla och bli hård”. Detta framställs alltså inte heller som en 

självklar konsekvens av upphetsning och stimulering utan snarare som något som kan ske 

till skillnad från penisståndet. Således presenterar materialet ingen självklar koppling 

mellan klitoriserektion och peniserektion då klitorisståndet antingen är frånvarande eller 

framställs som något annat. 

I böckerna används orden fuktig och lubrikation endast för att beskriva slidans 

förändring när en kvinna blir kåt. I själva verket sker en form av lubrikation även i 

mannens könsorgan vid sexuell upphetsning. Den vätska som fyller mannens urinrör vid 

upphetsning kallas ”försats”. Vätskans funktion är att vidga och smörja urinröret inför en 

eventuell sädesuttömning (Laack 2008:22). Trots att lubrikation sker både i penis och 

slida används ordet endast i beskrivningar av det kvinnliga könsorganet vid sexuell 

upphetsning.  

Den numer hegemoniska diskurs som delar upp kön binärt har inte alltid varit 

densamma. I den klassiska Om könens uppkomst förklarar Thomas Laqueur att den 

biologiska diskursen dominerades av en enkönsmodell ända från antiken fram till mitten 

av 1700-talet. Enkönsmodellen innebar att kvinnokroppen sågs som en ofullkomlig 

manskropp snarare än ett helt separat kön. Slidan och äggstockarna sågs exempelvis som 

inåtvända, outvecklade varianter av penis och testiklar. Eftersom penis ansågs vara det 
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fulländade könsorganet sågs kvinnors könsorgan som underordnat mäns. Upplysningens 

inträde under 1700-talet innebar en stärkt position för naturvetenskapen och dess 

världsbild. Detta medförde enligt Laqueur att upplevelsen av kön gick från att ha 

grundats på filosofi och religion till att baseras på denna tids medicinska upptäckter. 

Kvinnors underordnade ställning i samhället förklarades då genom hänvisning till biologi 

istället för till Bibeln. Människokroppen uppfattades alltmer som antingen kvinnlig eller 

manlig, enligt två skilda ideal (Laqueur 1994). Från och med 1700-talets mitt har alltså 

artikuleringen av kön uttryckts i binära skillnader enligt den tvåkönsmodell som råder 

idag. Denna historiska skildring kritiseras av Maja Larsson i artikeln ”Ett ängsligt 

sysslande med könens ordning”. Larsson menar att Laqueur och andra historieforskare 

ger en förenklad bild av den allmänna synen på kön under 1800-talet och påpekar att 

sökande efter biologiska könsskillnader under detta sekel betonats på ett oproportionerligt 

sätt (Larsson 2000:52). Hon nyanserar föreställningen att det rådde fullständig konsensus 

om tvåkönsmodellen genom att poängtera att dikotomin kvinna/man aldrig genomsyrade 

vetenskapen fullständigt utan tolkningarna av kön var ofta motstridiga (Larsson 2000:58).  

Att författarna, trots likheterna, delar upp könens egenskaper vid sexuell 

upphetsning i binära skillnader visar på tvåkönsmodellen som given utgångspunkt. 

Genom att fokusera på olikheter istället för att framhäva det som förenar könen förstärker 

de tvåkönsnormen på ett oproportionerligt vis. Exempelvis står det i en av böckerna att 

slidan blir mjuk och penis styv vid sexuell upphetsning vilket framställer könen som 

dikotomier. Butlers heterosexuella matris visar att kroppar endast blir begripliga för sin 

omgivning om de passar in i en stabil genusordning som innefattar två tydligt 

identifierbara kön som är varandras motsatser (Butler 2005). Att ständigt dela upp könen 

och applicera dikotoma egenskaper, trots uppenbara likheter, bidrar till att cementera en 

binär syn på kön. Reproduktionen som mål och penetrationssex som norm är diskurser 

som blir synliga även i dessa beskrivningar. De adjektiv som används för att beskriva 

könsorganen vid upphetsning, att penis blir styv och att slidan blir fuktig, är de som 

möjliggör vaginal penetration och i förlängningen reproduktion.  

Den binära könsuppdelningen är så pass etablerad i biologiböckerna att få 

undantag förekommer. Samtliga böcker innehåller minst en sida som beskriver det 

kvinnliga könsorganet och minst en sida som beskriver det manliga. Information om 
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transsexualism finns också i alla böcker men förekommer oftast i de segment som 

handlar om hbtq-personer snarare än de sidor där kroppen är i fokus. I en av böckerna 

finns en faktaruta placerad i marginalen som upplyser läsaren om att: ”En del ungdomar 

har funderingar kring vilket kön de hör till. Rent biologiskt kan man faktiskt vara lite mitt 

emellan. Det kallas för att man är intersexuell.” (Andréasson et al. 2011:273). Endast 

genom denna faktaruta får läsaren veta att det ”rent biologiskt” går att vara ”lite mitt 

emellan”, det vill säga varken man eller kvinna. Ungefär en procent av alla barn som föds 

kan inte entydigt kategoriseras som varken pojkar eller flickor. Eftersom att klitoris och 

penis är utvecklade ur samma organ kan könen inneha en stor variation av utseenden 

(Ah-King 2012:13). Att information om intersexualism endast förekommer i en av fem 

böcker är anmärkningsvärt i relation till antalet människor som föds utan att passa in i en 

binär könsuppdelning. Genom att skriva om könsorganen och helt utesluta intersexualism 

gör sig författarna skyldiga till aktivt producerande av okunskap enligt Tuanas teori 

(Tuana 2004). Detta kan ha sin förklaring i att den diskursiva praktik som författarna 

befinner sig inom är lika präglad av tvåkönsmodellen som hegemonisk diskurs som 

samhället i stort, den bredare sociala praktiken. Böckerna är en produkt av 

tvåkönsmodellen samtidigt som de cementerar och reproducerar samma diskurs som den 

är skapad av. Att en av biologiböckerna informerar om intersexualism visar dock på att 

det existerar en motdiskurs som kan komma att utmana den hegemoniska diskursen om 

kön.  

 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur det kvinnliga könsorganet och sex 

porträtteras i biologiböcker för högstadieelever. Sättet på vilket klitoris skildras genom 

både text och illustrationer skiljer sig mellan böckerna. Ingen av författarna presenterar 

en komplett bild av organet utan ger endast mer eller mindre fragmentariska 

beskrivningar. Den kunskap om klitoris storlek, egenskaper och beståndsdelar som lärs ut 

är bristfällig och stundtals rentav felaktig trots att den har en viktig roll för sexuell 

tillfredsställelse. Mot bakgrund av Tuanas teori förstås detta reproducerande av okunskap 

som en konsekvens av de hegemoniska diskurser som förekommer inom den diskursiva 
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praktik där materialet skapats. Att biologin som vetenskapligt fält fokuserar på 

reproduktion snarare än sexuell tillfredsställelse kan således ses som en förklaring till att 

böckerna bidrar med bristfällig och felaktig kunskap om klitoris. Till skillnad från på 

1200-talet är det ju idag vedertaget att klitorisorgasm inte är en förutsättning för 

befruktning. De framställningar av klitoris som förenade böckerna var att organet är 

känsligt, att det innehåller svällkroppar och att det jämförs med penis. Denna jämförelse 

kan vid första anblick tolkas som ett sätt att lyfta fram könsorganens likheter men 

eftersom att penis aldrig beskrivs genom en jämförelse med klitoris blir denna tolkning 

välvillig snarare än realistisk. Att denna enkelriktade jämförelse görs trots att klitoris i 

vissa böcker beskrivs före penis bidrar till att mannens könsorgan framställs som norm 

och kvinnans som det andra könet. Biologiböckernas beskrivningar av klitoris bidrar 

således till att reproducera en diskurs som går ut på att mannen är norm och kvinnan 

avvikande.            

  Böckernas sammantagna beskrivningar av slidan och sexuella praktiker präglas av 

obligatorisk heterosexualitet. I två av böckerna framställs slidan som endast en passiv 

behållare för penis vilket gör att organet inte får något egenvärde och att de omslutande 

praktiker som inte involverar penis exkluderas. Denna heteronormativa diskurs utmanas 

dock av en alternativ diskurs som genom att inte involvera penis i beskrivningarna av 

slidan blir mer inkluderande. I skildringen av olika sexuella praktiker syns en distinktion 

mellan ”sex” och ”samlag” som grundar sig i obligatorisk heterosexualitet. ”Sex” 

framställs som ett paraplybegrepp för sexuella praktiker medan ”samlag” likställs med 

penetrerande heterosexuellt vaginalsamlag, att penis förs in i slidan. Denna distinktion 

visar på bilden av penetrerande sex som ”riktigt sex”, sexets ”huvudakt” och andra 

sexuella praktiker som sekundära eller endast som förberedelser inför penetrationen. 

Biologiböckerna bidrar således till att reproducera den heteronormativa diskursen om 

penetrerande vaginalsamlag som ”riktigt sex”. I de kapitel som handlar om sexuell 

identitet visar författarna generellt på en medvetenhet om att normativa föreställningar 

om sexualitet bör utmanas. Men i beskrivningarna av könsorganen och sex misslyckas de 

flesta med att vara inkluderande då medvetenheten ofta inte genomsyrar hela materialet 

utan endast visas genom brasklappar vilket blir kontraproduktivt. Detta kan förstås som 

ett resultat av reproduktionens ständiga närvaro inom biologin som diskursiv praktik. De 
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kapitel som handlar om kroppen lägger fokus på reproduktion och undervisar därför 

framförallt om de funktioner och sexuella praktiker som möjliggör befruktning.   

  I beskrivningen av könsorganens egenskaper vid sexuell upphetsning appliceras 

olika egenskaper på kvinnans och mannens genitalier. Trots att lubrikation och erektion 

är kroppsliga reaktioner som sker hos båda könen delas dessa upp som kvinnliga och 

manliga konsekvenser av upphetsning. Att författarna, trots likheterna, delar upp könen 

utefter binära skillnader visar på tvåkönsmodellen som given utgångspunkt. Faktumet att 

de egenskaper som appliceras är dikotomier förstärker tvåkönsnormen som bygger på två 

stabila kön som identifieras i motsats till varandra. Böckernas fokus på reproduktion syns 

även i dessa beskrivningar då de adjektiv som används för att beskriva könsorganen vid 

upphetsning är de som gör vaginal penetration och i förlängningen reproduktion möjlig. 

Böckerna bidrar till att reproducera tvåkönsmodellen som hegemonisk diskurs och 

utmanar därmed inte den sociala praktiken genom att presentera någon alternativ diskurs. 

Trots att en procent av alla barn som föds inte kan kategoriseras in en binär 

könsuppdelning förekommer information om intersexualism endast i en av böckerna. Att 

författarna skriver om könsorganen men helt utesluter intersexualism är ett sätt att aktivt 

producera okunskap.           

  Denna studie har visat att biologiböckernas innehåll genomsyras av fokus på 

reproduktion. Skildringarna av klitoris, slidan och sex har påverkats av författarnas 

utgångspunkt, att könsorganen och sex framförallt är till för fortplantning. Detta har 

medfört att den kunskap som inte direkt kan kopplas till reproduktionen blivit 

bortprioriterad. Stora delar av den information om könsorganen och sex som 

biologiböckerna lär ut är således bristfällig. Trots detta är det högst sannolikt att den 

upplevs som objektivt sann av mottagaren. Detta på grund av att skolans status som 

utbildande samhällsinstitution gör att den kunskap som förmedlas i den kontexten 

uppfattas som objektiv i högre utsträckning än annan kunskap.  
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