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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning har varit att kartlägga vilka delkonstruktioner av kön och 
sexualitet som elever i årskurs 7-9 har mött i läromedel i biologi, och mer specifikt de kapitel som 
handlar om sex och samlevnad. Vidare har studien syftat till att undersöka hur dessa 
beskrivningar av konstruktioner av kön och sexualitet har förändrats historiskt, med start 1958 
för att avslutas år 2013. 

De frågeställningar undersökningen haft för avsikt att besvara är: 
• Hur har beskrivningarna av kön och sexualitet konstruerats i ämnet sex och samlevnad? 
• Hur har beskrivningar av konstruktioner om kön och sexualitet förändrats mellan 1958 och 

2013 i läromedlen? 

Med hjälp av en kritisk diskursanalys, som utarbetats av Norman Fairclough, har de kapitel som 
handlar om sex och samlevnad i biologiböcker för grundskolans högstadium studerats. För att 
analysera materialet har en genusteoretisk ansats inspirerad av queerteori använts. Detta för att 
kartlägga socialt konstruerade föreställningar om kön, men även för att belysa heteronormativa 
ordningar som upprätthålls i samhället.  

Resultatet av studien har visat att läroböckerna i biologi reproducerar föreställningar om 
hierarkier och dikotomier mellan könen, samt hur kvinnans sexualitet har kontrollerats och 
begränsats inom dessa strukturer. Vidare betraktas icke-heterosexualitet som någonting avvikande 
i samtliga läroböcker, även om författare idag har som ambition att använda ett mer inkluderande 
språkbruk. Detta inom ramen för de heteronormativa ordningar som upprätthåller 
heterosexualitet som överordnad annan sexualitet.  

Nyckelord: Grundskolans senare år, biologi, sex och samlevnad, genus, sexualitet, 
heteronormen.  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1. Bakgrund 

Enligt den senaste läroplanen för grundskolan som kom 2011 ska sex och samlevnad idag 
behandlas inom de flesta ämnen i grundskolan.  I det centrala innehållet gällande biologi finns en 1

särskilt tydlig formulering kring hur sex och samlevnadsundervisningen ska bedrivas: 

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och 

ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på 

individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.  2

Det är intressant att biologiämnet ska behandla frågor som rör identitet, jämställdhet, relationer 
och kärlek, förutom de rent fysiska förutsättningarna för sexualitet och reproduktion. 

Eftersom formuleringarna i läroplanerna om ämnet sex och samlevnad förändrats sedan 
ämnets obligatoriska införande 1955, är det relevant att undersöka hur läromedel i biologi 
beskrivit ämnet historiskt. Idag har kursplanen i biologi utvecklats till att även ta in mer 
samhällsvetenskapliga  och individcentrerade perspektiv på sex och samlevnad. Detta kan vara ett 
resultat av den allmänna diskussion kring inkludering, genus och normkritiska perspektiv som 
råder i samhället idag. Med detta i åtanke är det intressant att studera hur diskursen kring sex och 
samlevnad har sett ut historiskt i läromedel, eftersom läromedel är ett komplement till lärarens 
ordinarie undervisning, och därmed en central del av elevernas lärande. Läromedel är även en av 
de mest lästa och spridda litteraturgenren i Sverige, då nästan alla måste läsa och ta till sig 
informationen ifrån läroböcker någon gång i livet. För en del har läroböckerna en särskilt viktig 
ställning när det gäller läsningen, då det är de enda böcker de läser genom livet.  3

Ett mer inkluderande samhälle ger även möjlighet för människor att vara mer öppna och 
uttrycka sin identitet så som den är. Detta är en utveckling som blivit alltmer aktuell på senare år. 
Det är intressant att undersöka huruvida queerteoretiska perspektiv appliceras på läromedel i sex 
och samlevnad, ett ämne som idag har som mål att vara inkluderande för alla människor. 

Sedan införandet av obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning har ämnesinnehållet 
beskrivits mer eller mindre utförligt i läroplanerna. 1962 står ”Sexualundervisning” endast med 
som en punkt under rubriken ”Huvudmoment” i biologi, men redan 1969 beskrivs 
ämnesområdet något mer utförligt, där undervisningen ska ge kunskaper om könsorganens 
uppbyggnad och funktioner.  I läroplanen för grundskolan från 1980 har sex- och 4

samlevnadsundervisningen även kommit att inkorporeras i de mer övergripande 

 Skolverket, Sex och samlevnadsundervisning i grundskolans senare år. (2013).1

 Läroplanen för grundskolan, kursplan biologi, http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/2

grundskoleutbildning/grundskola/biologi, hämtad 2015-02-10.

 Långström & Viklund (2006), s. 101.3

 Skolöverstyrelsen (1962), s. 278; Skolöverstyrelsen (1969), s. 193.4
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naturorienterande och samhällsorienterade ämnena.  Detta har försvunnit till 1994, där frågor 5

rörande sexualitet, kärlek och samlevnad endast nämns inom biologikursplanen, och inte i de 
samhällsorienterade ämnena. Inom samhällskunskap ska frågor rörande barns och ungdomars 
identitetsskapande tas upp utifrån ett generellt samhällsperspektiv, inte ur ett 
sexualitetsperspektiv.  I kursplanen för biologi står det att ”[f]rågor om homosexualitet skall få en 6

saklig belysning i undervisningen” , vilket kan sättas i relation till heteronormen och dess starka 7

närvaro och påverkan på samhället. Heterosexualitet nämns inte, vilket har sin bakgrund i att den 
typen av sexualitet anses vara norm, och homosexualitet blir därför avvikande i relation till detta. 

Denna studie har för avsikt att studera ämnet sex och samlevnad, och mer specifikt hur man i 
läromedel för grundskolan konstruerat kön och sexualitet historiskt från 1955 fram till 2013. 
Trots att sex och samlevnad är ett område som ska behandlas inom flera olika ämnen i skolan 
kommer jag i denna studie att lägga fokus på läroböcker i biologi, eftersom kursplanerna 
historiskt haft tydliga formuleringar kring vad eleverna ska lära sig. Konstruktionerna i 
läroböckerna kommer att studeras med hjälp av en kritisk diskursanalys, och tillsammans med 
genusteori kommer det queerteoretiska perspektivet ha en central roll för analysen. 

 Skolöverstyrelsen (1980), s. 116-122.5

 Utbildningsdepartementet (1994), s. 42.6

 Utbildningsdepartementet (1994), s. 10.7
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1.2 Forskningsöversikt 

Följande avsnitt berör tre teman i forskningen som är av relevans för denna studie. Dessa teman 
berör studier om läromedel i biologi och dess betydelse för elevernas inlärning, queerbegreppet 
och dess koppling till genus och identitet, samt genus och queerteori i utbildningen.  

1.2.1 Läromedel i biologi 

Auli Arvola Orlander har i sin avhandling Med kroppen som instats studerat de diskurser som möter 
elever i biologiundervisningen om människokroppen. Orlander har dels utgått ifrån didaktiska, 
dels feministiska perspektiv i analysen av de fyra områden som studerats. Dessa områden 
omfattar ”Kroppsliga erfarenheter i biologiundervisning”, ”Könsrelaterat meningsskapande om 
grundläggande fakta om människans könsorgan”, ”Att bli kvinna och man, meningsskapande 
rörande maskulinitet och femininitet” och ”När elevargumentation gör förskjutningar i den 
naturvetenskapliga betydelsen”.  Orlander studerar alltså klassrumsundervisningen i biologi på 8

högstadiet, medan jag har för avsikt att studera vilka diskurser om kön och sexualitet som 
förmedlas i läroböcker.  

Till skillnad från Orlander har Pia Nygård Larsson studerat diskurser i texter som elever möter  
och själva producerar inom biologiämnet. Avhandlingen Biologiämnets texter syftar till att beskriva 
och analysera texter och språkbruk som används inom skolan, och mer specifikt för flerspråkiga 
elever som läser kursen Biologi A på gymnasienivå.  Nygård Larsson har analyserat 9

biologiläroboken och dess koppling till lärarens klassrumsundervisning, till skillnad från denna 
studie, som istället har antagit ett historiskt perspektiv för att belysa förändringar i diskursen 
kring kön och sexualitet. 

Trots att denna undersökning syftar till att studera hur diskursen har förändrats rörande 
beskrivningar om kön och sexualitet i läromedel i biologi kommer det inte föras några vidare 
diskussioner kring läromedelsforskning i studien. Främsta fokus ligger på det teoretiska 
perspektivet som rör genus och queerteori, och hur olika kön skapas inom det heteronormativa 
samhället. Med anledning av detta kommer det inte läggas någon större vikt vid hur läromedel 
används i undervisningssituationer i skolan. 

1.2.2 Queerbegreppet, genus och identitet 

Fanny Ambjörnsson har skrivit Vad är queer? som sätter in queerbegreppet i ett teoretiskt och 
samhälleligt sammanhang. Hon lyfter heteronormen i samhället och dess inverkan på genus, 
sexualitet och identitet och förklarar dessa begrepp på ett lättbegripligt sätt i relation till 

 Orlander (2011), s. 16f. 8

 Nygård Larsson (2011). 9
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exempelvis Judith Butlers teoretiskt tunga formuleringar.  För denna studie har Ambjörnsson 10

utgett en av de referensramar som min teoretiska utgångspunkt bygger på. Av samma anledning 
har jag använt maskulinitetsforskaren Raewyn Connells bok Maskuliniteter, som behandlar 
föreställningar om manlighet och hur sådana konstruktioner skapas och upprätthålls.  11

Signe Bremer har i avhandlingen Kroppslinjer - Kön, transsexualism och kropp i berättelser om 
könskorrigering studerat hur olika kroppar konstrueras och utmanas i berättelser om 
könskorrigering, med hjälp av semistrukturerade djupintervjuer och analyserade texter från bland 
annat bloggar och nätforum som behandlar transsexualism. Bremer har använt Sara Ahmeds 
queera fenomenologi som teoretisk utgångspunkt, i kombination med Judith Butlers förståelse av 
normer. För denna studie har Bremers bakgrundsdiskussion bidragit med kunskap om begreppet 
”transperson” och hur det bör användas. 

1.2.3 Genus och queerteori i utbildningen 

Ett antal avhandlingar har skrivits rörande sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Maria 
Bäckman, som skrivit Kön och känsla, har haft som mål att beskriva samlevnadsundervisningen i 
klassrummet och hur förståelsen av sexualitet påverkas av genusstrukturer. Bäckman har även 
studerat hur föreställningar om könstypiska sexualiteter placerar in tjejer och killar i olika sexuella 
rum. Bäckman har diskuterat genus, heteronormen och sexualitet i sin studie, vilket även jag 
kommer att göra. Dock är mitt främsta mål att studera vilken diskurs om kön och sexualitet som 
råder i läroböcker i biologi, medan Bäckman genomfört fältstudier på en gymnasieskola i 
Stockholm.  12

I likhet med Bäckman har Fanny Ambjörnsson, som skrivit avhandlingen I en klass för sig, med 
hjälp av deltagande observationer och intervjuer studerat hur två olika tjejgrupper i olika 
gymnasieklasser. Ambjörnssons mål med studien är att kartlägga hur dessa tjejgrupper skapar 
olika genuspositioner inom ramarna för en heteronormativ ordning, och hon har intagit en 
liknande teoretisk ansats som Bäckman.   13

I avhandlingen Risk och bejakande - Sexualitet och genus i sexualupplysning och sexualundervisning i TV 
undersöker Eva Bolander vilka diskurser om risk och bejakande som kommer till uttryck i  
sexualundervisning och -upplysning i TV. Hon har även för avsikt att studera hur de fyra TV-
programmen hon studerat utformats och vad de innehåller. Bolander har precis som jag använt 
ett ”queerteoretiskt influerat genusperspektiv” för att analysera programmen.  Bolander 14

diskuterar olika studier av läromedel i sex och samlevnad i sitt andra kapitel och pekar på skolans 
läromedel som formella sådana och andra typer av ”undervisande” medier som informella 

 Ambjörnsson (2006). 10

 Connell (2008). 11

 Bäckman (2003). 12

 Ambjörnsson (2003). 13

 Bolander (2009), s. 27. 14

!7



läromedel. Vid de tillfällen som de informella läromedlen används inom skolans ramar tar de 
steget över till den formella läromedelsarenan.  Bolanders avhandling fokuserar på att studera 15

diskursen i informella läromedel, medan min studie har sitt fokus på de formella läromedel i 
biologiämnet som eleverna möter i skolan.  

I artikeln ”Inviting queer ideas into the science classroom: studying sexuality education from a 
queer perspective” har Mattias Lundin studerat hur queerteori kan användas för att synliggöra 
heteronormen och hur denna norm kan utmanas.  Lundin betonar att heteronormen har en 16

stark förankring inom naturvetenskapen i allmänhet, och i synnerhet biologin eftersom det är 
inom det ämnet dessa frågor kommer upp.  Lundin har utarbetat ett ramverk för att analysera 17

sin studie av två biologiklassrum i ämnet sex och samlevnad. Ramverket som används i artikeln 
består av fyra begrepp: ”repetition of  desirability, dichotomization of  sexes, differentiation of  
sexualities [och] hierarchy of  positions”.  Lundins studie fokuserar på klassrumspraktiker, medan 18

föreliggande undersökning istället fokuserar på vilka diskurser som eleverna mött historiskt i 
ämnet sex och samlevnad. I och med att Lundin utgått ifrån ett liknande teoretiskt perspektiv 
som denna undersökning gör, kan det trots allt vara fruktbart att sätta mina resultat i relation till 
hans.  

Erika Nysäter har skrivit en D-uppsats i genusvetenskap som syftar till att undersöka hur 
sexualitet, kön och sexuell läggning konstruerats i läroböcker i biologi från 1977 fram till 1995, ur 
ett queerfeministiskt perspektiv. Nysäter har således ett liknande syfte som denna studie, och till 
viss del är även det empiriska materialet detsamma.  Då min studie sträcker sig cirka 20 år före 19

och efter Nysäters, kan jag bidra med en mer fullständig bild av hur diskursen om kön och 
sexualitet förändrats, ända fram till idag. 

Sammanfattningsvis fyller denna undersökning ett antal luckor i forskningsfältet. Även om det 
tidigare gjorts studier på olika typer av läromedel i biologi kommer denna undersökning att ge en 
mer komplett bild av sex- och samlevnadsämnets beskrivningar av kön och sexualitet. Den 
tidigare forskning som gjorts av skolans verksamhet ur ett queerperspektiv har till stor del rört sig 
om observationer av, och intervjuer med, lärare och elever för att studera de genuspraktiker som 
skapas inom ramen för skolans värld. Denna studie kommer istället att kritiskt granska innehållet 
i läroböcker för att analysera diskursen om kön och sexualitet som eleverna möter.  

 Bolander (2009), s. 29. 15

 Lundin (2011).16

 Lundin (2011), s. 382.17

 Lundin (2011), s. 383.18

 Nysäter (2004). 19
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1.3 Teoretiska utgångspunkter 

Följande avsnitt presenterar de teoretiska begrepp och utgångspunkter som kommer att användas 
i undersökningen.  

1.3.1 Queerteori 

Ordet ”queer” började användas i början av 1900-talet, och den direkta betydelsen av ordet är 
konstig, knäpp eller avvikande. Inledningsvis användes queer av ”maskulina” homosexuella män 
som ville ta avstånd från den ”femininitet” som vissa grupper av homosexuella män uttryckte. 
Under mitten av 1900-talet kom queer att användas på ett nedsättande sätt, och ordet ”gay” kom 
upp som alternativt begrepp. När normbrytande, queeraktivistiska rörelser etablerades under 
1980-talet återtog de begreppet queer för att beskriva sig själva. Den yngre generationen menade 
att queer var ett mer inkluderande begrepp än exempelvis ”lesbisk” eller ”gay”. Nu kom även 
bisexuella och transpersoner att innefattas inom queerbegreppet.  20

Queerteori är en kombination av flera olika akademiska ämnesområden som syftar till att 
dekonstruera det heteronormativa samhället som upprätthåller heterosexualitet som den naturliga 
och universella sexualiteten.  Filosofen Judith Butler har varit en av de mest framträdande 21

personerna som diskuterat queerteori. Butler menar att begreppet queer inte bör definieras, 
eftersom detta endast skulle leda till en starkare etablering av de kategoriseringar vi människor 
skapar i samhället. Detta är även någonting som Tiina Rosenberg ansluter sig till.  22

Queerteori har sitt ursprung i feministisk teori, kvinnoforskning och lesbiska och gaystudier. 
Teorin utvecklades av litteraturvetare och filosofer, men har på senare tid spridit sig vidare till 
andra vetenskapliga discipliner såsom samhällsvetenskap, juridik och teologi, men även inom 
naturvetenskapliga ämnen.  23

Enligt Rosenberg har queerstudier under början av 2000-talet blivit alltmer synonymt med 
HBT-studier men hon menar att queerforskningen studerar och analyserar normativa praktiker i 
ett större perspektiv, medan lesbiska och gaystudier lägger sitt främsta fokus på den homosexuella 
minoritetgruppens sociala villkor, levnadsförhållande och historia.   24

Fanny Ambjörnsson skriver i sin avhandling I en klass för sig att queerforskare ser sexualitetens 
ordning som beroende av tid och rum. Den monogama tvåsamheten anses idag vara den normala 
och naturliga heterosexualiteten, men detta har inte alltid varit idealet. Sexualitet, och mer 
specifikt heterosexualitet, kan därför inte betraktas som en biologisk drift, utan som en 

 Rosenberg (2002), s. 39ff. 20

 Rosenberg (2002), s. 12f. 21

 Rosenberg (2002), s. 11.22

 Rosenberg (2002), s. 13.23

 Rosenberg (2002), s. 14.24
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maktordning, institution och norm som skapar och återskapar hierarkier. Dessa hierarkier leder i 
sin tur till att vissa personan skapas inom den heterosexuella normen.  25

Huvudsyftet med att inta ett queerteoretiskt perspektiv är att kritiskt granska det 
heteronormativa, och det är utifrån detta synsätt som jag kommer analysera källmaterialet. 

1.3.2 Heteronormativitet 

Som tidigare nämnts är heteronormativitet den struktur som upprätthåller hierarkier mellan olika 
sexualiteter, där heterosexualiteten är den naturliga och universella sexualiteten som de flesta 
människor tillhör. All sexualitet som inte faller inom ramen för det heterosexuella förhållandet 
blir avvikande inom heteronormen. Högst upp i hierarkin finns alltså heterosexualiteten, och ju 
längre ifrån ett heterosexuellt förhållande man kommer, desto mer avvikande blir det från 
normen.  

Det är dock viktigt att poängtera att det även finns hierarkier inom det heterosexuella 
förhållandet, som pekar på den monogama tvåsamheten mellan en man och en kvinna i samma 
ålder och samhällsklass som det ultimata förhållandet. Ett sexuellt förhållande mellan ett 
syskonpar av olika kön kommer anses vara avvikande, trots att deras relation ryms inom ramarna 
för heteronormen. Detsamma gäller sexuella relationer mellan par med stor åldersskillnad, som 
även de har olika könstillhörighet.  26

1.3.3 Genus, kön och sexualitet 

Genus är ett analytiskt begrepp som används för att beskriva sociala och kulturella konstruktioner 
som skapar dikotomier och hierarkier mellan könen. Syftet med att utforma ett begrepp som 
skiljer mellan socialt konstruerat och biologiskt kön ligger främst i vår egen förståelse av 
relationerna mellan könen och att de är kulturellt skapade, inte biologiskt beständiga. Ytterligare 
en viktig aspekt ligger i att genus är ständigt under förändring, och är beroende av dess historiska 
kontext. Genusbegreppet förstås som en hierarkisk maktordning som är relaterad till sociala 
konstruktioner och föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt, där de olika könen 
tillskrivs olika egenskaper enbart för att de är män eller kvinnor.   27

Butler går emot en binär uppdelning mellan kön och genus, eftersom det riskerar att återskapa 
föreställningen om att det finns en naturlig manlighet och kvinnlighet som inte är socialt 
konstruerad. Hon menar att även det fysiska och biologiska könet, våra könsorgan och 
identiteten kopplad till det, är socialt skapat. Uppfattningen om det biologiska könet som 
beständigt, oföränderligt och naturligt ligger i de sociala och kulturella föreställningar vi 

 Ambjörnsson (2003), s. 14.25

 Ambjörnsson (2003), s. 14f. 26

 Ambjörnsson (2003), s. 11f. 27
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människor har om vad kön är.  Vår tids föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt är 28

tätt sammankopplade med våra tankar om biologiskt kön och genus. Enligt Butler är alltså både 
kroppen och våra egenskaper ett resultat av sociala och kulturella sammanhang, vilket leder till att 
det biologiska könet kan ses som ett normsystem som vi tvingats in i. Normerna kring manligt 
och kvinnligt handlar dels om att man ska vara man och kvinna, dels hur man ska agera som man 
eller kvinna inom detta system.   29

Kategorierna man och kvinna existerar enligt Butler endast inom ett ramverk som hon kallar 
den ”heterosexuella matrisen”, vilken organiserar in kroppar, genus och begär i ett system som 
skiljer maskulint från feminint och som kopplar detta till den heterosexuella lusten och dess 
handlingar. Detta innebär att människan endast kan vara kvinna eller man och att könen är ställda 
emot varandra, samtidigt som de förväntas ha ett sexuellt begär till varandra.  30

För att vara en ”riktig” kvinna eller man inom det heterosexuella matrisen måste kroppen, 
beteendet och begäret överensstämma med de förväntningar om hur en kvinna eller man ska vara 
inom detta system. Om en person avviker från en av dessa aspekter kommer man inte att 
uppfattas som en ”riktig” kvinna eller man. Med utgångspunkt i detta menar Butler att sexualitet 
blir en nödvändig byggsten i analysen av genus.  Detta är även någonting som Raewyn Connell 31

ansluter sig till i sin analys av genusordningen som präglar det europeisk-amerikanska samhället. 
Connells analys bygger på en tredimensionell modell som innefattar relationer byggda på makt, 
produktion och katexis.  Relationer byggda på makt handlar om den manliga dominansen och 32

kvinnans allmänna underordning i samhället som kommit att kallas för ”patriarkatet”. 
Produktionsförhållanden berör den genusmässiga arbetsfördelning som samhället konstruerat där 
män och kvinnor har olika uppgifter, status och inkomst. Katexis beskriver den sexuella åtrå som 
generellt anses vara naturlig, både gällande heterosexualitet och homosexualitet. De praktiker som 
ryms inom katexis och som väcker sexuell åtrå är en aspekt av genusordningen, och går därmed 
inte att bortse ifrån i en analys av genus.  Med bakgrund i detta kan vi konstatera att det är 33

fruktbart att i en genusanalys även koppla in sexualitet, eftersom dessa aspekter är ömsesidigt 
beroende av varandra i skapandet av genus. 

Eftersom det är konstruktioner och föreställningar om hur män och kvinnor bör vara enligt 
normen som är intressant att studera, och inte det biologiska könet, kommer det empiriska 
materialet i studien analyseras med hjälp av en queerinfluerat genusperspektiv. Dock kommer 
även ordet ”kön” att användas i studien för att diskutera vilken diskurs som råder kring de 
biologiska könsorganen och hur läroböckerna ”gör kön”. Beskrivningarna av kön i studien 

 Ambjörnsson (2006), s. 110, Butler (2006). 28

 Ambjörnsson (2006), s. 112, Butler (2006). 29

 Ambjörnsson (2006), s. 112-113, Butler (2006). 30

 Ambjörnsson (2006), s. 113, Butler (2006). 31

 Connell (2008), s. 112. 32

 Connell (2008), s. 111f. 33
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kommer inte relateras till könsidentitet, utan endast till de fysiska beskrivningarna av 
könsorganen och hur dessa beskrivningar skapar genus. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att studera vilka delkonstruktioner av kön och sexualitet som  
återfinns i läroböcker i biologi, som beskriver sex och samlevnad från 1958 fram till 2013. Vidare 
syftar undersökningen till att studera hur dessa beskrivningar av konstruktionerna förändrats 
historiskt. 

De frågeställningar undersökningen har för avsikt att besvara är: 
• Hur har beskrivningarna av kön och sexualitet konstruerats i ämnet sex och samlevnad? 
• Hur har beskrivningar av konstruktioner om kön och sexualitet förändrats mellan 1955 och 

2013 i läromedlen? 

1.5 Metod och material 

Detta avsnitt är indelat i fyra delar. Inledningsvis presenteras Norman Faircloughs kritiska 
diskursanalys och hur metoden applicerats på denna undersökning. Därefter följer en 
presentation av källmaterialet, studiens avgränsningar och en diskussion om hur jag förhållit mig 
till de teoretiska utgångspunkterna. Avslutningsvis presenteras de etiska överväganden som gjorts. 

1.5.1 Kritisk diskursanalys 

Huvudsyftet med denna undersökning är att studera vilka diskurser om kön och sexualitet som 
finns i läromedel i biologi för grundskolans senare år. Detta har genomförts med hjälp av en 
kritisk diskursanalys, som utarbetats av Norman Fairclough. 

Enligt Fairclough fyller en fristående textanalys inte en tillräcklig funktion som diskursanalys, 
eftersom den inte belyser textens koppling till samhället och dess kulturella och strukturella 
processer.  Fairclough använder empirisk forskning av språkbruk i vardagsinteraktioner för att 34

bygga teorier och metoder.  35

Den kritiska diskursanalysen framhäver samspelet mellan samhället, språket och människors 
sätt att tänka, men även textens funktion i samhällets skapande och återskapande av kunskap, 
makt och nya samhällsordningar. Målet med kritisk diskursanalys är att beskriva sambanden 
mellan språkbruk och social praktik.  36

 Winther Jørgensen & Phillips (1999), s. 72.34

 Winther Jørgensen & Phillips (1999), s. 71.35

 Winther Jørgensen & Phillips (1999), s. 76.36
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Källmaterialet till denna studie har inhämtats i de kapitel och avsnitt som behandlar 
sexualkunskap och samlevnadsfrågor i läromedel i biologi för grundskolans år 7-9 eller 
motsvarande. Det mest centrala i denna studie är  läromedlens språkbruk och på vilket sätt de 
uttrycker föreställningar om kön och sexualitet. Det är även intressant att ge en historisk 
överblick på sex- och samlevnadsämnet för att kunna utröna diskursiva förändringar i 
läroböckerna. Här är det även av största vikt att poängtera att min utgångspunkt är att diskursen 
om kön och sexualitet har förändrats, i och med den mer öppna diskussion om genus som råder i 
samhället idag. Huvudsyftet med denna undersökning är dock att studera hur diskursen har 
förändrats sedan 1950-talet, med bakgrund i den förförståelse som jag går in i denna studie med.  

För att analysera diskurser har Fairclough utarbetat en analysmodell med tre dimensioner. 
Dessa dimensioner är baserade på språkbruket som kommunikativ händelse vilken består av en 
text, en diskursiv praktik och en social praktik. Dessa tre dimensioner ska tas i beaktande vid en 
analys av en kommunikativ händelse. Detta innebär att man ser på textens egenskaper, 
konsumtions- och produktionsprocesser kopplade till texten och den sociala praktik som den 
kommunikativa händelsen är en del av.   37

I denna studie består den kommunikativa händelsen av läroböckerna i biologi, och mer 
specifikt de kapitel som berör sex och samlevnad. Texten ingår i den diskursiva praktik som 
skolan befinner sig i. Skolan befinner sig i sin tur i en social praktik som utövar vissa normer, 
värden och samhällsstrukturer. Det som studeras är alltså texten och kontexten i vilken den 
produceras och konsumeras i. Läroböckernas producerande och reproducerande av 
föreställningar om kön och sexualitet befinner sig i en social och diskursiv praktik.  

1.5.2 Material och avgränsning 

Urvalet av källmaterial har avgränsats till två av de största läromedelsförlagen i Sverige, Liber och 
Almqvist & Wiksell.  1990 förvärvades Almqvist & Wiksell av Liber, vilket lett till en ännu 38

starkare etablering på marknaden som ett av de största läromedelsförlagen i Sverige.  Jag har valt 39

att även använda Almqvist & Wiksells läromedel som utgetts innan 1990, eftersom förlagen 
troligen har en liknande uppfattning om hur läromedel ska produceras, och det ger ett stabilare 
underlag för min studie. Läroböckerna har valts ut med bakgrund i att förlagen tillhör de största i 
Sverige, och böckerna har därför troligen lästs av ett stort antal elever i högstadiet. Förlagen är 
väletablerade och har funnits länge, och bedöms därför utgöra ett stabilt underlag som 
källmaterial i denna undersökning. 

Min studie sträcker sig över nästan 60 år och för att ge en så tydlig bild som möjligt över hur 
läroböckerna konstruerat kön och sexualitet har jag gjort nedslag, och i den mån det varit möjligt 
studerat två läroböcker per årtionde. Detta för att få en så bred spridning som möjligt över tid. 

 Winther Jørgensen & Phillips (1999), s. 74.37

 SOU 2012:10, s. 294.38

 SOU 2012:10, s. 294.39
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Den tidsmässiga avgränsningen har sin början år 1958 och avslutas 2013, det första och sista 
utgivningsåret för de läroböcker som studerats. 

1.5.3 Teorianvändning 

Att både använda sig av både queerteori och genusteori är svårt och kan på flera sätt anses vara 
motsägelsefullt. Queerteori syftar till att bryta ner kategoriseringar och kritiskt granska 
heteronormen och dess påverkan på samhällets institutioner. Genusteorins mål är däremot att 
med hjälp av kategoriseringar, en uppdelning mellan män och kvinnor, analysera de 
maktförhållanden som råder mellan könen. Kategorisering är alltså ett nödvändigt ont för att 
kunna genomföra en studie ur ett genusperspektiv.  

Denna studie har antagit ett kritiskt perspektiv till den information som läromedel i biologi 
förmedlar inom ämnet sex och samlevnad. Att använda ett queerteoretiskt perspektiv har därför 
fallit sig naturligt. Med bakgrund i en essentialistisk syn på en binär uppdelning av kön inom 
biologiämnet har det även varit viktigt att ta in de maktaspekter som genus är kopplat till. 

I den mån det är möjligt kommer jag undvika att kategorisera i texten, eftersom det finns en 
risk att jag reproducerar föreställningar om olika grupper, istället för att dekonstruera dessa 
föreställningar. Dock kommer jag trots allt att använda ett visst mått av kategoriseringar som 
baseras på källmaterialets struktur, för att göra texten så lätt att ta till sig som möjligt.  

Jag är även medveten om att det kan finnas vissa problem med att använda ord som ”man” 
och ”kvinna” ur ett queerperspektiv, men även här hänvisar jag till textens läsvänlighet och att 
syftet med denna studie är att studera hur just kön har konstruerats i sex och samlevnadsämnet. 
Alternativa begrepp till ”man” och ”kvinna” skulle kunna vara ”personer med penis” eller 
”personer med vagina”, eftersom dessa begrepp även inkluderar de som har penis eller vagina, 
men som inte identifierar sig som man eller kvinna.  40

1.5.4 Etiska aspekter 

Eftersom jag kommer studera officiellt, tryckt material finns inga direkta etiska problem med 
källmaterialet. Dock ska innehållet återges på ett rättvist och korrekt sätt. 

 Se även Bolander (2009), s. 47. 40
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2. Resultat och analys 

Någonting som blivit tydligt i undersökningen är att läromedel i biologi gör en tydlig åtskillnad 
mellan kvinnor och män rent biologiskt, samtidigt som människor tillskrivs vissa specifika 
egenskaper beroende på vad de har för könsorgan. Kapitlet är indelat i fyra huvudteman; 
Biologiska beskrivningar, Samlaget, Mannens lust och kvinnans känslor, samt Sexualitet. Dessa 
huvudavsnitt är i sin tur indelade i ett antal underteman. Resultaten i studien presenteras och 
analyseras i relation till de teoretiska utgångspunkterna och vad tidigare forskning visat. 

2.1 Biologiska beskrivningar 

2.1.1 Biologiskt kön 

När människan kommer i puberteten händer mycket i kroppen. Kroppen förändras både fysiskt 
och psykiskt och människan går in i en ny fas i livet. Denna fas beskrivs på olika sätt, beroende 
på om man är man eller kvinna.  

Ett tidigt pubertetstecken hos flickorna är att brösten börjar utvecklas. Samtidigt börjar det växa hår i 

armhålorna och runt könsorganet. Bäckenet breddas och kroppsformen blir kvinnlig. Snart inträffar 

den första menstruationen.  

Pojkarna börjar få skäggväxt, och de kommer i målbrottet. Genom att bröstkorgen breddas, medan 

bäckenet förblir smalt, uppstår den manliga kroppsformen. Snart sker den första sädesuttömningen, 

pollutionen.  41

Flickans bröst utvecklas och en ”kvinnlig” kroppsform antas, samtidigt som hårväxten ökar 
under armarna och vid könsorganet. Detta till skillnad från pojkarna, som enligt beskrivningen 
ovan endast får ökad hårväxt i ansiktet, och att rösten blir djupare. Ett bredare bäcken är ett 
kvinnligt attribut och förekommer på flera ställen i källmaterialet som en del av den kvinnliga 
kroppsformen.  Dessa beskrivningar av människokroppen förekommer i ett flertal av de 42

läroböcker som studerats. Kvinnans kroppsliga utveckling under puberteten beskrivs som utåt 
sett tydligare och mer synlig än mannens, eftersom brösten utvecklas och man får ”kvinnliga 
former”, medan de tydligaste tecknen på pubertet hos pojkar handlar om att rösten förändras och 
penis växer (vilket inte är synligt för de flesta).  I en lärobok i biologi från 1974 skriver man även 43

om klimakteriet: 

 Boierth, Nordling & Öhman (1965), s. 102.41

 Boierth, Nordling & Öhman (1974), s. 135.42

 Linnman, Wennerberg & Rodhe (1991), s. 244; Fabricius (1997), s. 122. 43
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Liksom under puberteten, då hormonbalansen inte heller är riktigt inställd, märker man ofta också 

själsliga störningar. Man kan blir [sic] retlig och ganska påfrestande för sig själv och för omgivningen. 

Hos männen sker inte lika dramatiska förändringar som hos kvinnan.  44

Citatet ovan indikerar att kvinnor påverkas mer av den hormonella obalansen och de känslor som 
puberteten och klimakteriet för med sig. Det är även intressant att man menar att det inte bara är 
det egna välmåendet som påverkar en, utan att kvinnans retlighet under dessa perioder även kan 
vara påfrestande för andra. Här gör man tydlig åtskillnad på män och kvinnor och man betonar 
att kvinnan kan bli en påfrestning för omgivningen, medan mannens själsliga utveckling inte 
påverkar andra.  

Den psykiska förändringen som sker i puberteten beskrivs på flera olika sätt, men är ofta 
relaterat till omgivningens uppfattningar om hur en kvinna eller man ska vara. I en lärobok från 
2013 står det att ”[b]åde flickor och pojkar kan […] bekymra sig för att de inte är tillräckligt 
snygga, smala eller vältränade. Tyvärr gör inte reklamen saken bättre med bilder av ’perfekta’ 
modeller.”  Här pekar man på att både pojkar och flickor kan känna oro över samma saker. 45

Detta citat är dock ett undantag i källmaterialet. Från slutet av 1970-talet fram till början av 2000-
talet är det vanligare att man särskiljer pojkars och flickors bekymmer ifrån varandra. Där menar 
man att flickor oroar sig över att inte vara ”tillräckligt söta”, eller att deras bröst är för små eller 
för stora, medan pojkarna istället känner oro över att deras penis är för liten.  Detta illustrerar 46

tydligt att det finns olika förväntningar på könen och om hur deras kroppar ska vara eller inte 
vara, där fokus för kvinnan ligger på hennes utseende, och mannens orsak till oro är kroppens 
funktion. 

Att den manliga och kvinnliga kroppen skiljer sig åt på andra sätt än de biologiska 
könsorganen är någonting som även är tydligt i Ambjörnssons avhandling I en klass för sig. Trots 
att det egentligen inte är så stora fysiska skillnader mellan män och kvinnor finns det trots allt 
vissa särskiljande genuspraktiker som gör att flickor ska se ut på ett sätt som faller inom en 
normativ femininitet. Ambjörnsson beskriver dessa särskiljande praktiker med hjälp av hår, där 
tjejer ska ha långt och välfriserat hår på huvudet, samtidigt som håret under armarna och på 
benen ska tas bort. Tjejernas ögonbryn ska vara välformade och annat ansiktshår ska avlägsnas. 
Killarna ska å andra sidan ha kortklippt hår på huvudet och ha hårväxt på resten av kroppen. 
Dessa urskiljningar av genus blir tydliga i och med klassen som Ambjörnsson studerar tydligt tar 
avstånd ifrån sådant som bryter mot dessa normer.  Ambjörnsson menar även att det blivit en 47

 Boierth, Nordling & Öhman (1974), s. 138. 44

 Fabricius, Holm & Nystrand (2013), s. 368. 45

 Citat från Fabricius (2001), s. 204. Se även Jonsson (1979), s. 212; Fabricius (1997), s. 124; Fabricius, Holm & 46

Nystrand (2013), s. 368. 

 Ambjörnsson (2003), s. 142f. 47
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normalitet att tjejer ska vara missnöjda med sina kroppar, till den grad att missnöjet blir nästintill 
en definition av vad det innebär att vara tjej.  48

I samtliga läroböcker i biologi finns illustrationer av mannens och kvinnans könsorgan ur olika 
vinklar. Intill bilderna finns beskrivningar med pilar till de olika delarna på organen. Vad som är 
intressant med dessa illustrationer är att man genom dessa skapar olika maktförhållanden mellan 
män och kvinnor, speciellt i de bilder som visar kvinnans könsorgan. Det är främst 
beskrivningarna av de yttre delarna av könsorganet som är intressanta ur en genusaspekt, 
eftersom illustrationerna inte alltid stämmer överens med varandra läroböckerna emellan.  

I biologiböckerna tycks det råda oklarheter om hur de yttre delarna av kvinnans könsorgan ser 
ut och vad delarna kallas. Ett exempel är att man använder ett antal olika stavningar (ibland i 
samma stycke) och smeknamn för klitoris, såsom ”clitoris” eller ”kittlaren”.  Det är även 49

intressant att organet beskrivs som en ”förkrympt motsvarighet till penis” i ett antal läroböcker.  50

Trots att man skiljer könen ifrån varandra genom olika sociala praktiker menar man trots allt att 
en del av kvinnans könsorgan är en ”förkrympt” version av den manliga, vilket pekar på hur man 
i läroböckerna befäster mannen som överordnad kvinnan, och att hon jämförs med honom. 
Ytterligare ett exempel på detta är hur man i vissa läroböcker använder ”kvinnans könsorgan”  51

eller ”kvinnans könsöppning” , för att förklara slidans position och var barnet passerar under en 52

förlossning, istället för att helt enkelt använda ordet ”slida”, vilket man började göra under 1980-
talet. 

Ända fram till 2013 förekommer beskrivningar av mödomshinnan, eller hymen, i 
läroböckerna. Denna ”hinna” beskrivs både i text, och visas på illustrationer över kvinnans 
könsorgan.  53

Slidans mynning skyddas av den tunna mödomshinnan, hymen. Om den inte brustit tidigare, går den 

sönder vid första samlaget.  54

Hos de flesta flickor täcks slidöppningen av ett tunt hudveck — mödomshinnan — som brukar gå 

sönder vid första samlaget. Ibland går den sönder redan tidigare, ofta i samband med sportaktiviteter. 

I vissa kulturer är det fortfarande viktigt att mödomshinnan är hel fram till bröllopsnatten.  55

 Ambjörnsson (2003), s. 179. 48

 Boierth, Nordling & Öhman (1965), s. 105; Boierth, Nordling & Öhman (1974), s. 136; Jonsson (1979), s. 208; 49

Jonsson (1979), s. 212.
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När flickor har samlag första gången går ofta mödomshinnan sönder när penis förs in i slidan. Det 

kan göra lite ont och blöda lite.  56

Dessa beskrivningar av en tunn hinna som täcker, eller delvis täcker, slidans mynning finns i 
läroböckerna fram till år 2013. Nu beskriver författaren istället en slidkrans som finns vid 
slidöppningen. Denna slidkrans ser olika ut hos alla och man kan inte se på den om man haft 
samlag eller inte. Författaren skriver även att det finns en myt om mödomshinnan, och att den 
lett till hedersrelaterat våld i ”vissa kulturer” där man anser det vara viktigt att kvinnan är oskuld 
vid bröllopsnatten.  57

Monica Christiansson och Carola Eriksson som skrivit kapitlet ”Myter om mödomshinnan - 
en genusteoretisk betraktelse av mödomshinnans natur och kultur” i Kropp och genus i medicinen 
menar att den så kallade mödomshinnan är en social och kulturell konstruktion, utan någon 
vetenskaplig förankring. Christiansson och Eriksson menar även att den patriarkala hegemonin 
vidmakthålls genom att konstruera en kroppsdel på detta sätt, eftersom den upprätthåller 
maktförhållandet mellan män och kvinnor, där kvinnor är underordnade männen. Myten om 
mödomshinnans existens har troligen växt fram ur den mansdominerade genusstruktur, för att 
kontrollera kvinnans sexualitet.  58

Mödomshinnan är således ingen hinna, utan precis som det står i biologiläroboken från 2013, 
ett slemhinneveck som kallas hymen. Hymen blir under puberteten mer elastisk och ändrar 
struktur och form. Viktigt att påpeka är att endast 40-80 % av alla kvinnor blöder vid det första 
samlaget.  Enligt Christiansson och Eriksson finns det idag kvinnor som önskar få hymen 59

hopsydd inför bröllopet, för att vara säkra på att en blödning ska uppstå vid penetration. Att 
skapa en sådan sutur i underlivet kan tolkas som en reproduktion av konstruktioner om kvinnans 
sexualitet som underordnad mannens.  60

Från och med 1997 står det om kvinnlig könsstympning i läroböckerna. Man pekar på att 
detta är någonting som förekommer i ”vissa kulturer”, och att det är olagligt i Sverige.  61

Christiansson och Eriksson belyser det faktum att alla former av kvinnlig könsstympning är 
förbjuden enligt lag sedan 1998, vilket gör det svårt att avgöra om det är etiskt försvarbart att 
”rekonstruera” hymen, eftersom en ”intakt” sådan varken skulle bevisa en kvinnas oskuld eller 
dess motsats.  62

 Fabricius (2001), s. 213. 56

 Fabricius, Holm & Nystrand (2013), s. 379. 57
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I läromedlen står det även om manlig omskärelse och att detta görs dels av religiösa anledningar, 
dels av medicinska, om förhuden är för trång för att dra tillbaka.  Manlig omskärelse har 63

diskuterats ur olika etiska perspektiv, men det är inte någonting jag kommer gå in på närmre 
här.  64

2.1.2 Hygien och menstruation  

Det är tydligt att god hygien är viktigt för både pojkar och flickor. I samtliga studerade läroböcker 
i biologi finns det med ett avsnitt rörande hygien. För pojken är det ”viktigt att […] tvätta bort 
det salvliknande sekret som bildas på ollonet” för att det inte ska bildas dålig lukt och 
infektioner.  Intressant är att man i ett par läroböcker från 1970-talet skriver att ”[d]et kan här 65

vara värt att påminna om att också pojkar emellanåt måste tvätta stjärten och könsorganet.”  Det 66

är anmärkningsvärt att en lärobok i biologi måste ”påminna” pojkar om att ”emellanåt” tvätta sig, 
vilket antyder att pojkar inte klarar av att själva hålla sig rena, och eftersom man inte använder sig 
av dessa påminnelser när det gäller beskrivningar av flickors underlivshygien antyder man att 
pojkar är sämre på att ta hand om sin egen kropp. 

Menstruationen är den främsta källan till beskrivningarna för hur flickor ska sköta sin 
underlivshygien. I de flesta fallen beskrivs inledningsvis den biologiska bakgrunden till den 
månatliga blödningen hos flickorna, för att sedan gå vidare till att beskriva att mensen medför 
dålig lukt och hur det ska undvikas.  

Att precis som pojkarna tvätta underlivet en gång om dagen räcker inte under menstruationen 
enligt författarna till läroböckerna i biologi från 1960- och 1970-talen.  

Under menstruationen används bindor eller tamponger för att samla upp det blodblandade slemmet 

från livmodern. Att ofta byta binda eller tampong och att samtidigt tvätta sig ordentligt är en självklar 

hygien.”  67

Både binda och tampong måste bytas ofta. I början av en mens behövs ända till sju byten om dagen 

och i slutet åtminstone ett par. I samband med att man byter mensskydd, bör man tvätta underlivet 

med tvål och ljumt vatten — eller i nödfall med en särskild våtservett.  68
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 För vidare läsning, se exempelvis Benatar & Benatar (2003). 64

 Fabricius (1997), s. 119. 65
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Både binda och tampong måste bytas ofta. I början av en mens behövs många byten om dagen och i 

slutet åtminstone ett par. I samband med att man byter mensskydd, bör man tvätta underlivet med tvål 

och ljumt vatten.  69

Bilden av att menstruationen är någonting smutsigt, ofräscht, icke önskvärt och påfrestande är 
återkommande, och detta är troligen är den främsta anledningen till att författarna menar att 
flickor som menstruerar ska tvätta sig med tvål och vatten upp till sju gånger om dagen, och att 
man i ”nödfall” ska se till att ha våtservetter till hands. 

Beskrivningen av att slemhinnan i livmodern ”ersätts av en ny fräsch som är beredd att ta 
emot nästa ägg”  är ytterligare en aspekt som bekräftar detta. Slemhinnan som stöts ut i form av 70

mens är alltså gammal och ofräsch, och måste bytas ut så att ägget kan möta en ”ny och fin 
insida”.  I samma lärobok från 1997 ställer man den retoriska frågan: ”Varför ska då kvinnorna 71

behöva ha besvär med mens varje månad?”.  Att mensen är besvärlig för många kvinnor är 72

knappast någon nyhet, vilket även bekräftas i flera läroböcker. Det är tydligt att man genom 
läroböckerna i biologi vill klargöra att trots att smärta kan uppstå och många kan uppleva mensen 
som besvärande, är det ingen sjukdom och att den inte bör påverka vardagslivet alltför mycket.  73

En intressant aspekt av beskrivningen av de problem som kan uppstå under menstruationen är 
att smärtan som kan uppstå sällan definieras, mer än att vissa får huvudvärk eller ”ont”.  74

Smärtan reduceras till någonting diffust, vilket förstärker uppfattningen av att menstruationen 
inte ska påverka vardagen, trots att det ställer till med obehag för kvinnor. 

2013 har man antagit en helt annat ställning gällande menstruationen än tidigare. Nu betonar 
man att blödningen är helt ren, till skillnad från tidigare då man snarare försöker få mensen att 
framstå som någonting smutsigt och äckligt. Författaren vill även skapa positiva associationer för 
läsaren genom att skriva om vissa kulturer som håller i festligheter för att fira flickors första 
menstruation, ett tecken på att hon börjar bli vuxen.   75

I en lärobok från 1979 återfinns ytterligare en förklaring till varför flickor och kvinnor ska vara 
extra noga med hygienen:  
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Före ett samlag bör man tvätta underlivet och könsdelarna. Om man luktar illa kan den sexuella 

samvaron störas och lusten försvinna. Efter samlaget bör man försiktigt skölja inne i slidan med 

duschen för att ta bort spermier och kemiska preventivmedel.  76

Inledningsvis kan citatet uppfattas som en könsneutral beskrivning av att det är viktigt med god 
underlivshygien inför sexuella kontakter, eftersom lusten kan påverkas negativt om så inte är 
fallet. Dock visar det sig i slutet av stycket att det är flickans renhet författaren syftar på, eftersom 
han även menar att man bör skölja med vatten inne i slidan. Detta är dock någonting som 
försvunnit i senare utgivna läroböcker av samma författare, och han betonar då att man inte ska 
tvätta inne i slidan överhuvudtaget, eftersom den är självrengörande och alltför mycket rengöring 
rubbar bakteriefloran.  Detta bekräftas även i senare utkomna läroböcker, där man även menar 77

att det räcker med att tvätta sig med vatten, eller med en tvål med lägre pH-värde än vanlig tvål.  78

Sättet på vilket man uttrycker sig om intimhygien har varierat dels över tid, men även gällande 
könen. Den manliga underlivshygienen beskrivs ofta kortfattat, med en motivering om att det är 
viktigt att hålla sig fri från infektioner. Mannens renhet gynnar endast honom själv, medan 
kvinnans intimhygien är starkt kopplat till menstruationen, som beskrivs som smutsig och 
ofräsch. Bilden av den ofräscha, menstruerande kvinnan och att hon måste tvätta sig flera gånger 
om dagen för att inte lukta illa befäster blödningen som någonting negativt. Detta går i linje med 
de genusstrukturer som upprätthåller kvinnan som underordnad mannen och som sätter mannen 
som norm. Eftersom mannen inte har mens, kommer kvinnans blödningar att beskrivas som 
avvikande i relation till detta. 

2.2 Samlaget 

Om fortplantningsorganen fungerar normalt, kan alla samlag leda till befruktning. Detta är naturens 

mening, men människor bör dock kunna ha samlag, utan att sädesceller kommer in i livmodern. Så 

kan vara fallet i ett äktenskap, därför att modern inte skulle orka med alltför täta havandeskap eller 

därför att ekonomin inte tillåter flera barn. Total avhållsamhet från könsumgänge mellan makarna 

emellan i dylika fall innebär förlusten av en viktig källa till innerlig gemenskap.  79

En stor del av den text som behandlar samlag och sex i olika former handlar om det 
heterosexuella samlaget som syftar till att garantera mänsklighetens överlevnad genom att 
generera avkommor. I vissa fall är denna aspekt av samlaget såpass viktig att beröra att det 
jämförs med djurens parning, och ibland används även ordet ”betäckning”.  Trots att fokus till 80
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stor del ligger på människans reproduktion försöker man lyfta den sexuella lusten och dess 
betydelse för ett kärleksförhållande och äktenskap, eftersom en avsaknad av sexuell kontakt 
makar emellan är negativt för äktenskapets starka band av gemenskap och kärlek. Samlaget 
beskrivs sammanfattningsvis ha två syften; (1) att skaffa barn, och (2) att visa sin kärlek till sin 
partner, och i samband med dessa kan man känna lust och åtrå.  Lust är alltså direkt kopplat till 81

kärlek och inte en fristående aspekt av sexualiteten.  
Läroböckernas beskrivningar av sex handlar framför allt om det vaginala samlaget mellan ett 

heterosexuellt par. Då och då lyfts det fram att samlaget kan utföras i många olika ställningar, 
men inte förrän 2013 talas det om andra former av sex, såsom analt och oralt samlag.  82

Någonting som blir tydligt här är att samtliga läroböcker definierar ”sex” som en handling där 
penetration ingår. Endast i en av de läroböcker som studerats klassas petting som sex, även om 
man skulle kunna beskriva det som könsumgänge, ett ord som ibland används för att beskriva 
heterosexuellt, vaginalt samlag.  83

Vad som däremot är tydligt i läroböckerna är beskrivningen av den sexuella lusten som ett av 
människans mest grundläggande behov.  Trots att sexet är en väsentlig del av människans liv och 84

välmående kan man tydligt se tendenser till att läroböckerna moraliserar kring ungdomars 
sexuella kontakter, och i synnerhet för flickor. Grunden till denna outtalade sexualmoral är främst 
risken för graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar.  Ungdomars behov av sex skiljs åt ifrån 85

de vuxnas, och man menar att ungdomar bör utforska sin sexualitet genom att onanera, kela, 
kyssas, kramas eller ha petting istället för att ha samlag.   86

I samband med detta kan det även vara värt att nämna preventivmedel. I samtliga läroböcker 
ges exempel på olika sorters preventivmetoder som anges vara mer eller mindre säkra, de flesta är 
riktade mot kvinnor och det är kvinnan som ska ta ansvar för att inte bli gravid. Kondomen 
beskrivs som det enda preventivmedlet för män, och det enda skyddet mot sexuellt överförbara 
sjukdomar.  Femidomen nämns i en lärobok från 2013 som en motsvarighet till kondomen, och 87

att den skyddar emot graviditet, ingenting nämns om att den även skyddar mot sexuellt 
överförbara sjukdomar.  Dessa beskrivningar är exempel på att mannen är norm, och hur 88

kvinnan är underordnad, jämförs och sätts i relation till mannen. Femidomen behöver inte 
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nödvändigtvis användas under ett heterosexuellt, vaginalt samlag, eftersom den även kan 
användas vid analsex.  89

Det ultimata biologiska målet med samlaget är att mannen ska få utlösning och att ett barn ska 
bli till i livmodern. Utlösningen beskrivs som mannens orgasm, och någonting som händer i 
princip alla män under de flesta samlag.  I en lärobok från 1960-talet menar man att både 90

mannen och kvinnan får orgasm, men i senare utgivna läroböcker belyser man att kvinnan inte 
alltid når klimax endast genom penetration.  91

Nästan alla pojkar får orgasm under samlaget. För flickor kan den dock utebli. Det kan bero på att 

pojken ofta får orgasm före flickan och då avbryter samlaget. Pojken kan hjälp flickan till orgasm 

genom att dra ut på samlaget eller genom att stimulera flickans kittlare med handen eller med penis.  92

Citatet ovan indikerar att det inte är ovanligt att samlaget avslutas vid mannens orgasm och att 
kvinnan inte når till den punkten. Här menar man dock att även pojken ska ta ansvar för flickans 
njutning under samlaget, vilket är ett tecken på att även flickans sexualitet har kommit att bli  
något viktigare, även om mannens beskrivs som mer aktiv och lättillgänglig. En alternativ 
beskrivning av förloppet skulle kunna vara att det är flickan som först ska stimuleras till orgasm, 
och att mannen får komma efter det. Då hamnar istället kvinnans lust i centrum, medan mannen 
som vanligen är normen hamnar i periferin.  

2.3 Mannens lust och kvinnans känslor 

Någonting som är tydligt i läromedlens beskrivningar av människans sexualdrift och lust är att 
man gör åtskillnad mellan mannens och kvinnans behov och uttryck för det.  

En sexuell förbindelse kan även påverka vårt sätt att tänka och känna. Framför allt gäller kanske 

detta för flickan. Hennes sexualbegär är ofta inte särskilt pockande, förrän hon haft sitt första 

samlag. Hon kan nöja sig med kyssar och smekningar och njuter framför allt av känslan att hennes 

pojkvän tycker om henne. Men då hon väl en gång gett sig in på samlag, upplever hon ofta en 

starkare drift än pojken. Skulle det ’ta slut’ mellan henne och hennes första pojkvän, kan det leda 

till flera och kanske otillfredsställande sexuella kontakter.   93

 Jämför med: http://www.umo.se/sex/skydd-mot-konssjukdomar/femidom/, hämtad 2015-05-20. 89
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Denna beskrivning av flickans sexualitet och lust som direkt kopplad till känslor av att vara älskad 
av sin pojkvän är problematisk. Dels antyder citatet ovan att flickor inte bör ha samlag eftersom 
detta kan trigga igång en sexualdrift som till och med är starkare än pojkens, dels menar de att 
flickan bör hålla sig till en enda pojke, och inte ha tillfälliga sexuella kontakter. Det är även 
intressant att de inte antyder att pojkar bör hålla sig till en enda partner, utan det moraliseras 
endast om antalet sexuella förhållanden flickan har. Vidare korrelerar inte citatet ovan med vad 
som står på nästkommande sida i läroboken, där man menar att flickor inte ska hetsa upp 
pojkarna, eftersom detta kan leda till att pojkarna tvingar flickorna till någonting de känner sig 
”tveksamma inför”, eftersom flickorna ”[k]anske ger […] efter enbart därför att de är rädda för 
att bli övergivna”.  Detta är tydliga exempel på kvinnans underordnade ställning gentemot 94

mannen. Mannen har makt att utöva sexuellt och emotionellt tvång mot kvinnan som står i 
beroendeställning till honom, då hon är ”rädd att bli övergiven”. 

En kvinna som har många tillfälliga sexuella kontakter som inte är kopplade till ett 
känslomässigt band riskerar att bli stämplade med det stigmatiserande begreppet ”hora”. Detta är 
någonting som Bäckmans intervjuer med ungdomar i skolan visar tydligt. De tjejer som haft 
mycket sex (eller som omgivningen tror haft mycket sex) betraktas som äckliga och som ”horor”, 
och att det är någonting man märker på hennes stil.  Bäckman skriver även om att det inte finns 95

några tydliga gränser för när en tjej börjar betraktas som hora, och när hon inte gör det. 
Ungdomarna Bäckman intervjuat pekar också på att killar och tjejer vill ungefär samma saker rent 
sexuellt, men att samhället och uppfostran gör skillnad på hur man uppfattar hur de olika könen 
beter sig i verkligheten. Killar har ett större spelrum att vara öppna med sin sexualitet, medan 
tjejer förväntas ”hålla på sig” och ha ett kärleksförhållande med den hon har sex med.  96

Även Ambjörnsson diskuterar begreppet hora och menar att innebörden av ordet har kommit 
att bli en motsats till det västerländska samhällets definition av en respektabel medelklasskvinna 
och en normativ femininitet som kännetecknas av sexuell avhållsamhet. Stigmat som hora 
medför är därmed förankrat i en historisk process som skapat sexuella begränsningar för 
kvinnan, där hennes sociala position och identitet skapas genom en sexuell kategorisering. För att 
undvika att bli stämplad som hora måste kvinnan kontrollera sig och vara sexuellt avhållsam. Den 
sexuella kategoriseringen är någonting som alla kvinnor alltid måste förhålla sig till, vilket befäster 
kvinnans sexualitet som någonting belagt med skam.  Ordet ”hora” förekommer ett par gånger i 97

läroböckerna, och då för att beskriva kvinnliga prostituerade.  Det är intressant att man så sent 98

som 2013 väljer att använda ”hora” för att beskriva prostituerade, i och med stigmat ordet är 
belagt med.  
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Onani beskrivs som ett sätt att utforska sin sexualitet, och att det är vanligt bland båda könen, 
även om det händer att man uttrycker att ”det tycks förekomma något oftare bland pojkar”, vilket 
är ytterligare ett tecken på att pojkars sexualitet och lust är större och mer accepterad än 
flickors.  Detta är även någonting som Bäckman kommit fram till i sina intervjuer med elever. 99

Att killar kan vara mer öppna med att de onanerar framstår som en självklarhet. Vissa elever 
menar även att det anses äckligt att tjejer tillfredsställer sig själva, och att det är en av de främsta 
anledningarna till att tjejer inte pratar öppet om sin onani. Den kvinnliga onanin är tabubelagd, 
men flera av killarna i Bäckmans studie menar att det anses vara ett kvitto på sexuellt intresse om 
en tjej smeker sig själv.  100

Att pojkar skulle ha en närmare kontakt med sin sexualitet är ytterligare någonting som blir 
aktuellt i Bäckmans studie. Tjejers sexualitet är inte direkt sämre, men beskrivs som mer 
outforskad, och föreställningen om att killar har en större närhet till sin sexualitet och lust har 
gjort den manliga sexualiteten och lusten till en idealbild som man som kvinna vill försöka 
uppnå.  Även i kontakten med sin egen sexualitet sätts kvinnan i underordning till mannen som 101

är överordnad och norm.  

2.4 Sexualitet 

Vid normalt könsliv mellan man och kvinna talar man om heterosexualitet. Vissa människor har en 

från det normala avvikande sexuell inriktning, söker sig en partner av samma kön och säges därvid 

vara homosexuella. Straffbara blir dessa sexuella handlingar, liksom andra sådana, om de riktar sig mot 

barn.  102

Citatet ovan är hämtat ur en lärobok i biologi från 1958. Det är tydligt att heterosexualiteten är 
den sexualitet som anses vara normal, och homosexualitet framställs som avvikande och 
annorlunda, vilket kan kopplas till heteronormen och dess inverkan på samhället. 
Anmärkningsvärt är även formuleringen kring de homosexuella handlingarnas eventuella 
straffbarhet om de utövas med barn. Detta förekommer även i en lärobok från 1965.  Trots att 103

detta även gäller heterosexuella behandlas det under rubriken ”Homosexualitet”, vilket kan 
medföra att homosexualitet förknippas med straffbara handlingar. Vidare är det även intressant 
att homosexualiteten beskrivs som en sexuell handling bortkopplad från kärlek och känslor, och 
istället som enbart relaterat till sexuell lust. Detta är även en beskrivning som återfinns i en 
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lärobok från 1991, där man skriver att ”[b]åde män och kvinnor kan ’tända’ på människor av 
samma kön”.  104

Beskrivningen av homosexualitet som avvikande är inte unik för 1950-talets läroböcker. I en 
lärobok från 1965 skriver författarna i klartext att: 

[e]ftersom de flesta människor är heterosexuella, betraktas den homosexuelle som avvikande. Den 

homosexuelle kan dock inte själv hjälpa att han eller hon är sådan och förtjänar i varje fall inte att 

föraktas.  105

Ovanstående citat förstärker uppfattningen om att heterosexuella personer inte bör se ner på 
homosexuella trots att deras sexualitet anses vara onormal. Individen kan alltså inte rå för sin 
sexualitet och bör inte dömas utifrån det, men själva homosexualiteten anses vara avvikande och 
någonting som inte bör uppmuntras. 

Beskrivningen av homosexualitet som avvikande upphör dock inte, även om språkbruket blir 
mer subtilt med tiden. Fram till början av 1990-talet kan man i läroböckerna återfinna försök till 
att förklara orsakerna till att alla människor inte är heterosexuella, där man skriver att ”[d]en 
sexuella utvecklingen under barnaåren kan ha blivit störd. Några fysiska orsaker har man inte 
funnit”.  Uppfattningen om att homosexuell är någonting man ”görs” till verkar ha försvunnit 106

under andra halvan av 1990-talet, då man istället övergått till att beskriva homosexualitet och 
bisexualitet som någonting naturligt.  Detta innebär dock inte att man lämnat beskrivningarna 107

av homosexualitet som avvikande från normen: ”[f]ör den som är homosexuell känns det lika 
naturligt som det känns att vara heterosexuell för andra.”  Det är inte ovanligt att den 108

homosexuella kärleken sätts i förhållande till den heterosexuella, precis som man gjort i citatet 
ovan. Detta kan relateras till Connells ”hegemoniska maskulinitet”, ett begrepp som innefattar en 
legitimering av en genuspraktik som upprätthåller patriarkatet där mannen är överordnad 
kvinnan.  Mannens överordning i samhället gör honom till norm, och kvinnan till avvikelse. På 109

samma sätt kan man se på heterosexualitet och homosexualitet, där den heterosexuelle är norm 
och homosexuelle avvikelsen. Connell diskuterar även homosexualitet och maskulinitet. Den 
hegemoniska maskuliniteten innefattar inte bara motsatsförhållandet man/kvinna, utan även olika 
”sorters” män. Den heterosexuella mannen anses i vårt europeisk-amerikanska samhälle vara den 
överordnade, medan den homosexuelle mannen är underordnad, trots att även han är man.  110
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Vad som blir tydligt i läroböckerna är att ju närmre nutid vi kommer, desto mer modernt försöker 
författarna uttrycka sig om sexualitet. Dock når de inte hela vägen fram för att skapa 
inkluderande beskrivningar av olika sexualiteter. Man försöker exempelvis tala om förtryck mot 
homosexuella som någonting negativt och problematiskt, samtidigt som man i samma stycke 
befäster uppfattningen om homosexualitet som avvikande, och därmed fortsätter att förtrycka. 

I sitt försök att normalisera andra sexualiteter än den heterosexuella görs på flera ställen i 
källmaterialet jämförelser med olika kulturers syn på homosexualitet:   

I en del kulturer har homosexualitet alltid accepterats. De flesta samhällen har dock länge betraktat 

homosexualiteten som onormal och i vissa fall bestraffat den. Många länder har t ex åldersgränser för 

homosexuella förbindelser. På grund av att många människor fortfarande anser att homosexualitet är 

något fult och onormalt har de homosexuella svåra problem. De blir lätt isolerade och har ofta svårt 

att erkänna att de är homosexuella. De kan också vara rädda för vad andra tycker och de försöker 

därför dölja sin sexuella dragning för omgivningen.  111

I citatet inleder författarna med att belysa att vissa kulturer alltid accepterat homosexualitet, 
medan andra betraktat det som någonting onormalt som bestraffats eller begränsats på annat sätt.  

Antikens Grekland och Romarriket lyfts upp som exempel och idealbild av ett samhälle där 
homosexualitet anses vara ”[d]en högsta kärleken”: 

Homosexuella har genom tiderna behandlats olika i olika kulturer. I det antika Grekland och i det 

romerska kejsarriket såg man homosexualiteten som den högsta kärleken. Kvinnan ansågs inte vara en 

jämbördig, passande partner för en man. Under de senaste århundradena har homosexuell kärlek till 

och med varit förbjuden i lag. I Sverige har homosexuella handlingar straffbelagda ända fram till 

1944.  112

Samtidigt som det görs försök till att bryta ner negativa föreställningar om homosexualitet är  
citatet ovan ett exempel på att läroböcker är medskapare till heteronormen, och reproducerar 
föreställningar om mannen som överordnad kvinnan. Det homosexuella förhållandet mellan två 
män beskrivs alltså som positivt, till och med som den högsta kärleken, på bekostnad av kvinnans 
ställning i jämförelse med mannen.  

Andra försök till normalisering av sexualiteter som avviker från heteronormen görs genom att 
använda statistik, där man exempelvis skriver att ”ungefär en av tio förälskar dig i en person av 
samma kön. Oavsett vilket är känslorna desamma. I varje klass finns statistiskt sett två eller tre 
elever som dras till människor av samma kön”.  113

 Jonsson (1979), s. 226.111
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 Fabricius (2001), s. 206. 113
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Vidare beskrivs de problem som homosexuella kan utsättas för, bland annat att det är svårt att 
leva ett avslappnat liv eller ha öppna relationer på grund av omgivningens brist på acceptans. I en 
lärobok från 1997 menar man även att ”[d]et kan vara svårare för homosexuella att få kontakt 
med varandra eftersom de inte är så många och eftersom deras läggning inte syns utanpå”.  114

Trots att författarna har för avsikt att problematisera det stigma homosexualitet medför,   
fortsätter man att befästa det som avvikande genom att skriva att det blir allt vanligare att ”de 
homosexuella” visar sin sexualitet öppet ”allteftersom människor får mer kunskap om 
homosexualitet”.  Detta befäster tydligt heteronormen och uppfattningen om att 115

homosexualitet är någonting onormalt, och att homosexuella är ”de andra”, i förhållande till den 
heterosexuella normen. 

I en lärobok från 2013 kan man under rubriken ”Olika sorters sexualitet” läsa att ”[v]issa 
forskare beskriver vår sexualitet som en skala mellan homo- och heterosexualitet, där vi kan 
befinna oss på olika ställen under livet. I varje klass finns troligen både elever som blir kära i 
personer av samma kön och i det andra könet”.  Denna skildring av sexualiteten som 116

föränderlig förekommer även i tidigare utgivna läroböcker, men i andra ordalag. I ett antal 
läroböcker kan man läsa att homosexuella ”äventyr” i tonåren inte är ovanliga, och att det inte 
betyder att man blir homosexuell som vuxen.  I en av läroböckerna menar man att det är främst 117

pojkar som har dessa tillfälliga homosexuella kontakter i tonåren.  Detta kan även relateras till 118

det som diskuterats i avsnittet rörande åtskillnad mellan manlig och kvinnlig lust, där den 
kvinnliga sexualiteten begränsas och stigmatiseras på olika sätt, medan mannens har en närmare 
kontakt med sin sexualitet eftersom det finns en större acceptans för den. 

Det är mycket tydligt att författarna till läroböckerna skriver till en heterosexuell person och 
att andra sexualiteter beskrivs som ett ”vi och dem”, där ”vi” är de heterosexuella (normen) och 
”dem” är de homosexuella (avvikelsen). För somliga skulle detta sätt att uttrycka sig kanske inte 
vara speciellt tydligt i den direkta kontakten med texten, medan det för andra är mycket tydligt att 
texten handlar om en själv som en motsatsperson till den normala, heterosexuella personen.  

Bisexualitet tas ofta upp i samband med att man talar om homosexualitet.  Bisexualitet 119

nämns då kortfattat och dessutom som en fas i livet, som går att trycka undan till förmån för ett 
heterosexuellt förhållande. 
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Med bisexuell menas en person som har sexuella kontakter med båda könen. Många bisexuella är gifta 

och har barn och det är inte alltid som familjen i övrigt känner till att mannen eller hustrun är 

bisexuell.  120

Precis som tidigare diskuterats gällande homosexualitet är bisexualiteten bortkopplad från kärlek 
och känslor, och endast relaterad till sexuell lust. Även här är heteronormen starkt närvarande, 
där man menar att i ett heterosexuellt, normativt förhållande kan den ena partnern vara bisexuell 
utan att den andra vet om det. Det framstår som en självklarhet att om man har en sexualitet där 
man åtrår personer av samma kön, ska man trycka undan sådana känslor och istället hänge sig till 
det heterosexuella förhållandet.  

Ambjörnsson menar att bisexuella ibland kan hamna i en ”störande och oroande 
mellanposition” mellan heterosexualitet och homosexualitet, eftersom en bisexuell person 
ifrågasätter de normer som upprätthåller kön som avgörande för sexualiteten.  Av denna 121

anledning kan bisexualitet ibland upplevas vara ett större hot för heteronormen än vad 
homosexualitet är, eftersom det är svårare att kategorisera in en person i ett fack som kan känna 
åtrå mot alla människor, oavsett kön. Detta kan även resultera i att bisexuella uppfattas som 
personer som inte kan bestämma sig, och blir därför misstänkliggjorda i olika kontexter. I vissa 
sammanhang kan en bisexuell person antas vara homosexuell, men någon som inte riktigt vågar 
stå för sin sexualitet.  122

Från 1970-talet tas även transpersoner upp i läroböckerna. Vanligen är det transvestiter och 
transsexuella beskrivs, och detta under avsnitt som berör ”Avvikande sexualiteter”, ”Sexuella 
variationer” eller liknande.  Vad som är viktigt att poängtera med detta är transsexualism inte är 123

en sexualitet, utan en identitet, eller personskap.  Detta blir tydligt i en lärobok från 2013: 124

Transpersoner som känner behov av att klä sig i det andra könets kläder kallas transvestiter. De kan 

vara homo-, bi-, eller heterosexuella. Andra känner att deras inre upplevelse av vilket kön de tillhör 

inte stämmer med deras kropp. De kallas transsexuella.  125

Signe Bremer poängterar att ”transperson” är ett paraplybegrepp som innefattar uttryck och 
identifikationer som bryter mot de föreställningar samhället skapar om vilka som är ”riktiga” män 
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och kvinnor.  I citatet ovan har man gjort det tydligt att det ryms olika identiteter inom 126

begreppet ”transperson”, vilket även Bremer menar är viktigt att göra för att inte reproducera 
föreställningar om att exempelvis transsexualism och transperson är synonymer.  Ibland 127

uttrycks det att transsexuella önskar genomföra ett ”könsbyte”.  Idag skulle uttrycket 128

”könskorrigering” vara mer korrekt, då det inte handlar om att byta kön, utan om att korrigera 
kroppen till att passa könsidentiteten.  Att transpersoner anses vara avvikande är tydligt, 129

eftersom de bryter normerna för vad som uppfattas vara typiskt manligt och kvinnligt.  
Heteronormativitet upprätthålls på flera sätt i läromedlen. I nästan alla läroböcker som 

studerats behandlas homosexualitet i ett separat avsnitt, vilket aldrig är fallet gällande 
heterosexualitet. Vidare betraktas homo- och bisexualitet som någonting avvikande i samtliga 
studerade läromedel, även om man på senare tid försöker uttrycka sig mer modernt och 
normalisera det genom att använda termer som ”Den högsta kärleken”  eller att kärleken är lika 130

naturlig för en homosexuell, som för en heterosexuell person.  I själva verket befäster man 131

istället att all annan sexualitet, förutom den heterosexuella, är avvikande från det normala genom 
att använda dessa uttryck.  

Särskiljande av homosexualitet och heterosexualitet är även någonting som förekommer i 
Bolanders undersökning om sexualupplysning och sexualundervisning i TV. En separering av 
”förklaringar” om homosexualitet reproducerar den heteronormativa ordning som upprätthåller 
heterosexualitet som överordnad homosexualitet.  132
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3. Diskussion 

Studiens övergripande syfte har varit att undersöka vilka delkonstruktioner av kön och sexualitet 
som förmedlas till elever i årskurs 7-9 i läromedel som beskriver sex och samlevnad. Det har även 
varit av relevans att studera hur beskrivningarna av konstruktionerna av kön och sexualitet har 
förändrats historiskt, från 1955 fram till 2013. Då konstruktioner av kön och sexualitet i 
läroböcker i biologi varit de aktuella studieobjekten har ett queerinfluerat genusperspektiv 
antagits. Utifrån dessa teoretiska perspektiv har jag kunnat urskilja övergripande mönster i 
källmaterialet som berör konstruktioner om kön och sexualitet. Främst handlar detta om den 
genusordning som gör mannen till överordnad kvinnan, och att mannen är normen. Kvinnan 
sätts ständigt i relation till denna manliga norm och han blir det ideal som hon strävar efter att 
uppnå. Dessutom finns tydliga exempel och bevis på att det råder en mycket stark heteronorm i 
läroböckerna. 

Det är tydligt att läroböckerna i biologi gör åtskillnad mellan könen baserat på socialt 
konstruerade egenskaper som tillskrivs människor baserat på kön. I de avsnitt som berör det 
biologiska könet blir detta extra tydligt, eftersom de avsnitten troligen inte har för avsikt att 
varken säga det ena eller det andra om varken mannens eller kvinnans kropp utifrån ett annat 
perspektiv än det rent fysiska. En tydlig skillnad som observerats är titlar på könsorganens delar, 
där kvinnans könsdelar får olika benämningar i olika läroböcker, och där samma organ till och 
med har olika stavningar i samma stycke. Det är högst oklart varför man istället för att använda 
ordet ”slida” använder diffusa uttryck som ”kvinnans könsöppning”. Mödomshinnans förekomst 
är även ett exempel på detta, en social konstruktion som skapats för att kontrollera kvinnans 
sexualitet. Intressant är även att den pekas ut på illustrationer över kvinnans könsorgan, när den 
inte existerar. Mannens könsorgan beskrivs sakligt och några tvetydigheter råder inte kring vilket 
namn som hör till vilken del av organet. 

Där menstruationen tas upp finns det även tydliga exempel på de konstruktioner som gör 
kvinnan till underordnad mannen. Trots att det inte skrivs ut i klartext beskrivs kvinnan som 
smutsig under menstruationen. Redogörelserna för hur kvinnan ska sköta sin intimhygien är 
detaljerade och anledningen till att man uppmanar henne att tvätta sig upp till sju gånger om 
dagen med tvål och vatten är att förhindra att dålig lukt ska uppstå. Det finns alltså ingen 
funktion med det ivriga tvättandet av kroppen, mer än att kvinnan ska hållas fräsch, även när hon 
har mens. Mannens underlivshygien beskrivs i förbifarten och då handlar det om att tvätta sig en 
gång om dagen för att undvika infektioner. Att man dessutom ”påminner” om att det kan vara 
bra för mannen att tvätta sig, förstärker uppfattningen om att mannens hygien inte är av någon 
större vikt för någon annan än honom själv, medan kvinnan ständigt ska vara fräsch. Detta trots 
att mensen i sig inte är smutsig, även om det är så den framställs.  

I början av undersökningsperioden beskrivs samlaget främst i termer av reproduktion, även 
om man även nämner att sexuell kontakt har en viktig roll i äktenskapet. Samlaget beskrivs 
genomgående som en kärlekshandling och ömhetsbetygelse mellan en man och kvinna i ett 
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kärleksförhållande. Andra former av sex, förutom vaginalt penetrationssex, nämns inte förrän 
precis i slutet av undersökningsperioden. Här försöker författarna även undvika att uttrycka sig 
heteronormativt, men i och med det stora fokuset på reproduktionen som trots allt finns kvar når 
de inte hela vägen fram. 

Mannens sexualitet beskrivs som självklar, och han har ständigt en nära kontakt med den 
vilket gör honom till en fri person, jämfört med kvinnan. Kvinnans sexualitet begränsas på flera 
sätt, vilket till stor del grundar sig på konstruktioner om vad som gör ”riktig” kvinna. Först och 
främst beskrivs kvinnan som styrd av känslor, till skillnad från mannen som beskrivs som 
luststyrd. Kvinnan måste ha en känslomässig relation till personen hon har sex med, och mannen 
bör därför vara försiktig med att inleda en alltför nära relation, eftersom sexuell kontakt även 
skapar känslomässiga band som kan vara svåra att bryta. När kvinnan förlorat sin oskuld måste 
hon hindras från att ingå tillfälliga sexuella kontakter som kan vara negativa för henne. Detta kan 
även relateras till risken att betraktas som en ”hora”, någonting som både Ambjörnsson och 
Bäckman diskuterar. Att det moraliseras om kvinnans sexualitet, men inte om mannens, är tydligt. 
För en man är det inga problem att ha tillfälliga sexuella kontakter, eftersom det inte påverkar 
hans känslor nämnvärt, och det finns ingen risk för att han skulle betraktas som lösaktig.  

Rörande människans sexualitet generellt kan vi konstatera ett det råder en stark heteronorm, 
där man främjar förhållandet mellan man och kvinna. Homosexualitet och bisexualitet beskrivs i 
samtliga läroböcker i separata kapitel, vilket aldrig är fallet gällande heterosexualitet som betraktas 
som den självklara utgångspunkten för alla att vara. Att inte tillhöra den heterosexuella normen 
innebär att man betraktas som avvikande, någonting som är ständigt återkommande i 
källmaterialet. Inledningsvis skriver läroboksförfattarna även ut i klartext att homosexualitet är 
någonting avvikande, men att det inte är en anledning att förakta de personer som är 
homosexuella. Själva homosexualiteten är däremot inte någonting som bör främjas, utan snarare 
undvikas. Detta blir tydligt i de beskrivningar av bisexualitet som förekommer, där man talar om 
att vissa lever i ett heterosexuellt äktenskap utan att veta om partnerns bisexualitet. Ännu klarare 
illustreras detta genom de beskrivningar som förekommer i början av undersökningsperioden där 
man associerar homosexualitet med straffbara handlingar. Detta skapar stigmatisering av 
homosexuella och kan knappast påstås främja öppenhet av sin sexualitet.  

Förnekelse av den egna sexualiteten är någonting som försvunnit fram till idag. Numera 
främjas snarare acceptans för människor oavsett sexualitet eller könstillhörighet. Detta innebär 
inte att man upphört med att främja heteronormativa uppfattningar i läroböckerna, och uttryck 
som ”acceptans” eller ”tolerans” skapar även det starka associationer till att någonting är 
avvikande från det normala, men att ”de avvikande” trots allt ska accepteras av ”oss normala”. 
Även Mattias Lundin menar att erkännandet av olika typer av sexualiteter som likvärdiga pekar på 
att dessa sexualiteter (icke-heterosexuella) ses som annorlunda. Ett annat tillvägagångssätt vore att 
kritisera kategorisering av sexualitet i sig självt, vilket queerteori syftar till att göra.  133

 Lundin (2014), s. 390. 133
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Då läroböckerna är skriva för en heterosexuell läsare har icke-heterosexuella elever fått lära sig att 
de är onormala och att sexualiteten reduceras till att vara en sexuell dragning, bortkopplad från 
kärlek och känslor. Detta bekräftas av att läroböckerna betonar att många har homosexuella 
kontakter i tonåren, men att det inte behöver betyda att det är bestående. 

Intressant är även att man i samband med förklaringar av olika sexualiteter även tar upp 
transpersoner, där man främst talar om transvestiter och transsexualism, eftersom trans inte har 
någonting med sexualitet att göra, utan är en identitet. Identitetens koppling till kön är en 
intressant diskussion, eftersom de förklaringar av transpersoner som avvikande befäster de 
normer som förklarar könet som en viktig aspekt av människans identitet. Det är sådana 
kategoriseringar som queerteori har som mål att dekonstruera.  

Det förekommer vissa försök till att bryta ner kategoriseringar i läroböckerna. Exempel på 
detta rör exempelvis beskrivningar av sexuellt överförbara sjukdomar. I början av 
undersökningsperioden beskrivs ofta symptomen som olika för män och kvinnor, men senare 
övergår läroböckerna till att ge könsneutrala beskrivningar av detta.  Det är även tydligt att 134

läroboken som kom ut 2013 har en ambition att beskriva sex och samlevnad på ett mer 
inkluderade sätt, exempelvis diskuteras jämställdhet och genusforskning. Här lyfter man även 
kvinnans kåthet och lubrikation, vilket kan ses som ett tecken på en bredare och mer öppen 
beskrivning av kvinnans sexualitet än tidigare. Här pekar de även på att mensen är helt ren, och 
att mödomshinnan är en myt.  135

Ett resultat som inte var direkt oväntat är att läroböckerna uttrycker sig modernare idag än de 
gjorde under 1950-talet. Trots de modernare ordvalen råder dock en stark heteronormativitet, 
och en brist på förmåga att se sina privilegier, vilket leder till att man inte når hela vägen fram i 
beskrivningarna av sexualitet och kön. Det är även tydligt att läroböckerna ständigt ”gör kön” 
och reproducerar föreställningar om hur en ”riktig” man eller kvinna ska vara.  

I början av undersökningsperioden var sex reproduktionsorienterat. Detta har med tiden 
förändrats och ett allt större fokus har hamnat på lusten och den sexuella åtrån. Kvinnans 
sexualitet har gått från att vara strikt kontrollerad till att bli mer luststyrd och accepterad, medan 
mannens sexualitet alltid har setts som självklar, vilket varit ett mål för kvinnan att uppnå. Det är 
trots allt tydligt att kvinnan har vissa restriktioner på sig i den sexuella friheten.  

Homosexualitet och bisexualitet har under hela undersökningsperioden beskrivits som 
någonting avvikande, även idag. Dock försöker man uttrycka sig mer neutralt rörande olika 
sorters sexualiteter, men tar trots allt bara upp homo- och bisexualitet. Asexualitet utesluts 
exempelvis helt från beskrivningarna.  
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3.1 Konklusion 

Även om det idag används ett modernare språk för att beskriva sex och samlevnad för ungdomar 
i läroböcker i biologi kan man konstatera att det fortfarande reproduceras normer och 
föreställningar som skapar hierarkier och dikotomier mellan män och kvinnor. Det är enligt 
Mattias Lundin svårt att utmana dessa hierarkier eftersom det i sig kan bli kontraproduktivt och 
förstärka dem. Beskrivningarna av sexualitet är starkt heteronormativa, och dessa bidrar i sig till 
att skapa motsatsförhållanden där en sexualitet anses vara överordnad den andra. För att skapa ett 
mer inkluderande klimat för eleverna i deras lärande kan det vara fruktbart att använda queerteori 
som utgångspunkt i författandet av lärobokstexter. Detta skulle bidra med att dekonstruera de 
kategoriseringar som skapas om grupper, som i sin tur blir avvikande för att de inte tillhör 
normen.  

Förslag till vidare forskning är att bredda studien till att även innefatta identitetsbegreppet och 
då studera läroböcker i samhällskunskap. Det var inledningsvis ett mål med denna undersökning, 
men kunde inte genomföras med bakgrund i det begränsade omfång denna uppsats har. 

Vidare vore det intressant att bygga vidare på Lundins studie om klassrumspraktiker i sex- och 
samlevnadsundervisningen. Lundin har i sin undersökning kunnat konstatera att undervisningen i 
biologi bidrar till att förstärka dikotomier och hierarkier mellan könen. För att kunna dra större 
slutsatser om skolans arbete för att motverka heteronormativa mönster i undervisningen krävs 
mer forskning på ämnet.  
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