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Sammanfattning

Föreliggande studie undersökte hur implementeringen av samlevnadsundervisningen sett 
ut  sedan  1955  genom  analys  av  läroplaner  samt  läromedel  ämnade  för  ämnet,  med 
heteronormativitet, den heterosexuella matrisen och heterosexuellt perspektiv i åtanke. 
Följande  frågeställning  besvarades:  Framställs  könsdrift  och  sexualitet  genom  olika 
sexuella perspektiv i läromedlen under tidsperioden 1955-2014? På vilket sätt? Hur stort 
utrymme  ges  förklaringar  av  begreppen  könsdrift  och  sexualitet  i  läromedlen  under 
perioden?  Har  det  ökat  sedan  1955?  Vilka  former  av  könsdrifter  och  sexualiteter 
framställs i text och bild?
Materialet  som  undersöktes  var  läromedel  avsedda  för  grundskolans  undervisning  i 
biologi  och  naturkunskap.  De  27  böckerna  publicerades  i  relation  till  de  olika 
läroplanerna  som  styrde  under  tidsperioden  1955-2014.  Analysen  visade  att  vid 
framställning  av  begreppen  ”Könsdrift”  och  ”Sexualitet”  har  det  heterosexuella 
perspektivet används fram till början av 2000-talet. Samtidigt har det senare begreppet fått 
allt  större  utrymme  medan  ”könsdrift”  konstant  nämnts  0-2  gånger  under  samma 
tidsperiod. Antalet olika sexuella drifter som nämnts har också ökat.

Nyckelord: 
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1. Bakgrund 

Samlevnadsundervisning är ett av många ämnen som ska tas upp i dagens skola och 
precis  som  allt  i  vår  omgivning  genomgått  en  utveckling  har  även 
samlevnadsundervisningen till en början varit obefintlig eller mindre aktuell eftersom 
ämnesupplysningen inte önskades (Katz, 2014). När man på 1900-talets senare hälft allt 
mer  kom  att  intressera  sig  för  sexualundervisningen  i  skolan,  kom  begrepp  som 
sexualitet och könsdrift att ställas i centrum. En mer svepande beskrivning hittar man 
idag  i  Nationalencyklopedin,  som  förklarar  sexualitet  som  beteenden  kopplade  till 
könlig fortplantning. Därmed inkluderas begär och handlingar som formas i samband 
med  fortplantningsbeteendet,  tillfredsställandet  av  biologiska  drifter,  intima  och 
emotionella relationer, sexuell njutning och rekreation (Dahlöf, 2014). Vidare hänvisar 
Nationalencyklopedin  till  Världshälsoorganisationen  (WHO)  vilken  definierar 
sexualitet på följande vis:

Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller såväl man 

och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte 

kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonym med samlag, den handlar 

inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och är heller inte summan av våra erotiska 

liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer: 

den  finns  i  energin  som  driver  oss  att  söka  kärlek,  kontakt,  värme  och  närhet;  den 

uttrycks  i  vårt  sätt  att  känna  och  väcka  känslor  samt  röra  vid  varandra.  Sexualiteten 

påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska 

hälsa (Dahlöf, 2014). 

Därefter  förklaras  att  sexualiteten  har  en  betydelse  vid  bekräftelse  av  människans 
könsidentitet som kvinna eller man samt sexuella orientering som hetero-, homo- eller 
bisexuell.  Ytterligare  påpekas  sexualiteten  kunna  användas  negativt,  bland  annat 
genom  att  dominera,  förtrycka,  kränka  eller  förorsaka  enskilda  eller  grupper  av 
människor fysisk och psykisk skada (Dahlöf, 2014). 

Samlevnadsundervisning har tidigare kunnat kategoriseras som ett tabubelagt ämne 
och har haft olika syften genom Sveriges historia, exempelvis viljan att minska antalet 
sexuellt  aktiva elever (Myndigheten för skolutveckling,  2005, s.  31).  I  Aktuellt  från 
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skolöverstyrelsen från  år  1956  skriver  skolöverläkaren  Carl  Wilhelm Herlitz  att 
samlevnadsundervisningen funnits i  flickskolorna sedan början av 1900-talet, om än 
sporadiskt.  Fram  tills  skolämnet blev  obligatoriskt  år  1955  kunde  en  skolstyrelse 
bestämma  huruvida  samlevnadsundervisningen  skulle  förekomma  eller  ej  (Herlitz, 
1956,  s.  99).  Herlitz  förklarar  att  det  framöver  inte  skulle  vara  acceptabelt  att 
”ungdomen”, skolans elever, beträdde livet oskyddade och obildade. Ansvaret ansågs 
ligga hos lärarna då hemmen inte verkade klara av uppgiften (ibid., s. 99, 100). Herlitz 
skriver att även om skolan ska förespråka avhållsamhet bland ungdomarna, ska läraren 
aldrig  döma annat  beteende  (ibid.,  s.  101).  Lärarna  ska  heller  inte  använda  sig  av 
skrämselpropaganda  och  nämner  samtidigt  homosexualitet  och  exhibitionism  som 
exempel på avvikelser från det normala vilka kan framställas av ”den obetänksamme” 
som skrämmande (ibid., s. 101, 102). 

Till lärarnas hjälp vid undervisning i samlevnadsundervisningen nämner Herlitz två 
handledningar,  en  för  folkskolans  och  en  för  högre  skolors  lärare.  Därutöver 
rekommenderades till eleverna Johan Wintzells  Sexualkunskap för ungdom (1953) och 
till skolsköterskorna Johannes Fabricius-Møllers bok Könslivet (1950) (Herlitz, 1956, s. 
99). Senare presenterar skolöverstyrelsen en ny handledning i sexualundervisningen, 
vilken  är  en  sammanslagning  av  de  två  tidigare  handledningarna  och  kallas 
Handledning i sexualundervisning. Kungl. Skolöverstyrelsens skriftserie 26 (ibid., s. 499, 
500).  I  avsnittet  ”Sexualkunskap  för  ungdom”  från  1958  års  ”Aktuellt  från 
skolöverstyrelsen”, rekommenderar skolöverstyrelsen ett tredje verk som komplement 
till  elevernas  samlevnadsundervisning  i  skolan.  Individ,  samhälle  och  sexualliv:  
sexualkunskap  för  skolor gavs  ut  1957  av  lektor  Torsten  Wickbom och  anses  vara 
lämplig för högstadieelevers framtida självstudier i sexualfrågor samt vid undervisning i 
folkhögskolor (Skolöverstyrelsen, 1958, s. 66). 

Hur själva samlevnadsundervisningen utvecklats under 1900-talet kommer förklaras 
senare i  bakgrunden. Först ska de hjälpmedel som utvecklades åt lärare,  elever och 
skolsköterskor  under  1950-talet  presenteras.  De  verk  vilka  kunnat  användas  likt 
läromedel i skolans undervisning har genom åren granskats samt godkänts av olika 
myndigheter,  ett  handlande  som  kommit  att  kallas  läromedelsgranskning.  Enligt 
Nationalencyklopedin, tillkom den första myndigheten ”Statens läroboksnämnd” år 
1938, vilken både arbetade under Skolöverstyrelsen samt för egen räkning fram till år 
1982.  Då  förenades  Statens  läroboksnämnd med  myndigheten  ”Statens  institut  för 
läromedelsinformation” (SIL). Tillsammans granskade de objektiviteten i läroböckerna 
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och  informerade  om  centrala  läromedel  tills  dess  att  Skolverket  inrättades  1992. 
Därefter förekommer ingen central granskning av läromedlen (Selander, 2014). 

1.1 Riktlinjer för 1950-talets samlevnadsundervisning

Handledningarna och de tre verken lämpliga för studier i ämnet, låg till  grund för 
samlevnadsundervisningens  utveckling  under  mitten  av  1900-talet.  Det  fanns  nu 
riktlinjer  för  hur  undervisningen skulle  genomföras  samt  vad den skulle  innehålla. 
Handledningarna  var  framtagna  enligt  Kungl.  Maj:t  önskan för  undervisning inom 
samlevnadskunskap  och  var  utarbetade  av  de  inom  ämnet  sakkunniga,  däribland 
skolöverläkare,  läkare,  rektorer  samt  lektorer,  och  syftade  till  att  beskriva 
undervisningens innehåll. Den första handledningen Herlitz nämnde kom ut 1949 och 
var  avsedd  för  ”lärare  i  högre  skolor”  (nio-årig  statlig  skola)  medan  den  andra 
handledningen  kom  ut  1952  och  var  avsedd  för  ”lärare  i  folkskolor”  (sex-årig 
kommunal skola). Efter införandet av enhetsskolan kom 1956 en sammanställning av 
dessa  handledningar  som  nu  var  anpassad  för  att  kunna  användas  inom  alla 
läroanstalter.  Innehållet  förklarades nu ha vetenskapliga framsteg i  åtanke och vissa 
ämnesområden hade fått större plats och andra mindre eller tagits bort helt. Därmed 
hade inte målet med sexualundervisningen förändrats (Kungl. Skolöverstyrelsen, 1956, 
s.  5).  Det  handlade  fortfarande  om  att  samlevnadsundervisningen  hade  en  stor 
betydelse i skolans fostran av eleverna till medborgare samt att det var lärarnas uppgift 
att upplysa ungdomen (ibid., s. 7). Med hjälp av genomtänkt samlevnadsundervisning 
ansågs eleverna kunna skyddas mot skrämselpropaganda, felaktig fakta och minskad 
motståndskraft vid kritiska situationer, exempelvis vid för stark könsdrift eller möte 
med  personer  med  sjukliga  sexuella  böjelser  (läs  sexualitet,  könsdrift)  (ibid.,  s.  8). 
Undervisningen syftade även till att avslöja den felaktiga antydningen att sexuallivet 
var fult och skamligt samt följa de normer som för individen och samhället ansågs 
önskvärda (ibid.,  s. 12, 13). Fortfarande var även individers sexualliv av intresse för 
samhället,  som  bland  annat  kunde  påverkas  ekonomiskt  om  individerna  inte  var 
mogna för ett barn (ibid.,  s.  13, 14). Det lades även vikt vid att pojkar och flickor 
undervisades tillsammans för att bland annat förstå det motsatta könets situation (ibid., 
s. 19). Vid avslutad skolgång skulle eleverna ha tagit del av könsskillnader, puberteten, 
könsorganen,  sexuallivets  ekonomiska,  hygieniska,  etiska  och sociala  aspekter  samt 
mål och mening med könslivet, avhållsamhet, könssjukdomar, faror med abort samt 
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information  om  preventivmedel  och  abnorm  (läs  avvikande)  sexualitet  (Kungl. 
Skolöverstyrelsen, 1956, s. 17f, 27; Kungl. Skolöverstyrelsen, 1952, s. 36)

Johannes Fabricius-Møllers bok  Könslivet (1950) består av sex föreläsningar vilka 
behandlar  olika  områden  inom  sexuallivet.  Exempelvis  presenteras  under  avsnittet 
”onani”  en  skillnad  i  könsdriften  mellan  kvinnan  och  mannen,  nämligen  att  70- 
respektive 90 % onanerat i sitt liv. Samtidigt är handlingen i männens fall större hos de 
unga än de äldre medan förhållandet är tvärtom i kvinnornas fall (Fabricius-Møller, 
1950, s. 72, 73). Detta förklaras av att männen slutar onanera i samband med att de 
ingår  äktenskap  medan  kvinnorna  först  under  äktenskapet  utvecklar  sin  könsdrift 
(ibid., s. 73). I ”det normala könslivet” förklaras att det finns ”lika många former för 
könsliv som det finns människor, eftersom två individer inte känner på samma sätt” 
(ibid.,  s.  82).  Dock  anser  författaren  att  det  kan  skapas  två  huvudkategorier  av 
könslivets yttringsformer, ”det normala könslivet” och ”det abnorma könslivet”. Den 
förstnämnda  kategorin  innefattar  de  former  vilka  är  vanliga  hos  friska  människor 
medan de former som är avvikande, placeras i den sistnämnda kategorin (ibid., s. 82).

Den sista föreläsningen behandlar ”abnorma könsliv”. Till denna kategori räknas 
bland annat fetischism, exhibitionism, sadism och masochism, pedofili, nekrofili samt 
homosexualitet  och bisexualitet.  Det  anses att  förståelse  ska eftersträvas  inför dessa 
lidande individer då de, liksom andra sjuka personer, kan behöva hjälp. Men så länge 
de sköter sig och kontrollerar sina sexuella begär så ska inte samhället behöva gripa in 
och därefter betrakta dem som sinnessjuka (Fabricius-Møller, 1950, s. 246). 

Johan Wintzells Sexualkunskap för ungdom från år 1953 var enligt författaren menad 
att  vara till  hjälp vid studier inom samlevnad (s.  7).  I  verket förklarar Wintzell  att 
fortplantning  ska  ses  som  ett  livsbehov  och  att  det  som  driver  människan  att 
genomföra  dessa  nödvändiga  handlingar  benämns  könsdrift  (ibid.,  s.  9,  11). 
Könsdriften betraktas som ett livsvillkor och ska alltså inte ses som syndigt eller fult. 
Könsdriften menas vara grunden till äktenskapet samt familjen och i längden även till 
samhällslivet (ibid., s. 29). Därför bör inte eleverna intressera sig för området för tidigt 
och  därmed  få  problem  med  en  för  stark  könsdrift  (ibid.,  s.  28,  29).  Författaren 
förklarar sedan att heteronormativitet råder, enligt samtidens norm riktas könsdriften 
mot en individ av motsatt kön men att avvikelser finns, däribland homosexualiteten. 
Varför denna avvikelse förekommer förklarar Wintzell vara mindre känd, men att det 
finns funderingar kring huruvida det finns olikheter i hormonproduktionen i relation 
till den hos heterosexuella (ibid., s. 46, 47). Med det sagt förväntas den homosexuella 
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människan betraktas som ett offer för onaturlig utveckling (ibid., s. 47). Avslutningsvis 
påpekas dock att människan har en frihet att känna och handla, i den mån ingen annan 
skadas (ibid., s. 58).

1963 gavs en andra upplaga ut av Torsten Wickboms Individ, samhälle och sexualliv:  
sexualkunskap för  skolor från 1957. Den hade syftet  att  belysa ungdomssexualitetens 
problem från etisk, psykologisk, biologisk och social synvinkel för att hjälpa eleverna 
att förstå sig själva och varandra. Därmed ansågs de få en större möjlighet att anpassa 
sig  efter  samhällets  krav.  Därutöver  berör  verket  sexualfrågor  ur  enskild  och 
samhällelig  synvinkel  (Wickbom, 1963,  s.  1).  Verket  påpekar  att  utvecklingen sker 
olika snabbt för olika ungdomar och att det därför är viktigt att minnas att precis som 
personer  ser  olika  ut  samt  har  olika  läggning,  så  mognar  personer  olika  snabbt. 
Därmed  är  nedsättande  uttalanden  oacceptabla  (ibid.,  s.  11).  Vad  gäller  sexuella 
förbindelser under  tonåren anses  de  olämpliga  då det  finns risker  för föräldraskap, 
vilket den 12-16 åriga ungdomen betraktas vara omogen för (ibid., s. 18). Meningen 
med  det  sexuella  samlivet  anses  nämligen  vara  att  föra  arvet  vidare  (ibid.,  s.  28). 
Avslutningsvis presenteras avvikande former av sexuell drift.  Författaren skriver att 
individer med avvikande driftinriktning betraktas som moraliskt mindervärdiga (med 
avvikande drift åsyftas sexuellt samliv som ej tjänar fortplantningen). Även om vi är 
olika på det sexuella planet, med annorlunda starka sexuella drifter, måste vi lära oss att 
acceptera varandra då alla är olika (ibid., s. 34). Homosexualitet anses vara viktig att 
förklara.  Att  sexualdriften inte  är  något  som personen själv  kan hjälpa  utan är ett 
resultat av arvsanlag och miljöpåverkan (ibid., s. 35). 

I  verken nämns begreppet  ”sexualitet”  främst  i  form av ”könsdrift”  och i  några 
enstaka  fall  i  form av  ”könsliv”.  Att  ”könsdrift”  verkar  ha  använts  som nutidens 
”sexualitet” är en av anledningarna till att föreliggande studie kommer undersöka hur 
båda begreppen har framställts i läromedel avsedda för samlevnadsundervisning under 
år 1955-2014. 

1.2 Samlevnadsundervisningens utveckling under 1900-talet

Maria  Bäckman  och  Eva  Bolander  beskriver  i  förarbetet  av  sina  avhandlingar 
framväxten av samlevnadsundervisningen. Bolander presenterar bland annat Gunilla 
Byrmans studie av informationsspridning i form av broschyrer. Under sent 1800-tal 
förklaras dessa ha lagt vikt vid barnbegränsning och välfärd medan de under 1990-talet 
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belyste individens valfrihet, trygghet och njutning. Mellan sent 1800-tal och 1950-talet 
riktades de endast mot heterosexuella gifta par för att sedan vända sig till yngre, ogifta, 
heterosexuella par fram till 1990-talet. Under 1990-talet riktades broschyrerna mot alla 
ungdomar, icke-heterosexuella och de med annan etnisk bakgrund (Bolander, 2009 s. 
12). Bäckman anser att det finns olika omständigheter och aktörer som bidragit till att 
det idag undervisas i sexualitet och samlevnad (2003, s. 50). Exempelvis anses ökningen 
av veneriska sjukdomar resulterat i en tro att folkbildningen genom utbildning skulle 
kunna  lösa  dessa  samhällsproblem  (ibid.,  s.  51).  Vid  1900-talets  början  tog 
upplysningen fart genom initiativ från kvinnliga läkare. De införde ”sexualhygien” i 
undervisningen  vid  flertalet  flickskolor  och  informerade  om  fortplantning  och 
veneriska sjukdomar,  för att  lära  flickorna skydda sig  mot pojkarnas  och männens 
starka drift. Bäckman nämner även att Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), 
som bildades 1933, bidragit till införandet av samlevnadsundervisning, då de kritiserade 
”Preventivmedelslagen” (lag som förbjöd information om preventivmedel) (ibid., s. 53). 
Förbundet menade att upplysning om könssjukdomar och oönskade graviditeter skulle 
av sig självt verka preventivt. De ansåg att dem sexuella frågorna skulle varken beröra 
endast  vuxna  eller  tystas  ned.  Under  1930-talet  tillsattes  Befolkningskommissionen, 
vilken  påverkade  upplysningsarbetet  genom  att  poängtera  vikten  av  att 
Preventivmedelslagen skulle avskaffas. De ansåg att alla sexuellt aktiva individer inte 
var lämpliga som föräldrar men att de därmed inte heller skulle behöva upprätthålla 
avhållsamhet (ibid.,  s.  54).  Välfärdsstaten växte under detta  decennium och började 
organisera  initieringen  av  samlevnadsundervisning  med  en  önskan  att  skapa  ett 
välmående  samhälle  (ibid.,  s.  55,  56).  Under  1940-talet  infördes 
samlevnadsundervisningen  och  1955  blev  det  obligatoriskt  i  skolorna  (ibid.,  s.  54). 
Därmed kunde upplysningen förändras i förhållande till de vetenskapliga framstegen 
och ungdomen informerades om vad som då ansågs vara lämpligt (ibid., s. 58). 

Vid beskrivning av hur TV-program använts vid sexualupplysning nämner Bolander 
att första programmet kom under 1950-talet med tidigarenämnda Torsten Wickbom 
som lärare. Detta program möttes av kritik då det fortfarande var kontroversiellt med 
offentlig sexualupplysning medan dagspressen gav det bra respons (Bolander, 2009 s. 
14).  Fram till  1960  fokuserade  programmen på  anatomi  och  etik.  De förklaras  ha 
framställt pojkar och flickor ur ett heterosexuellt perspektiv, exempelvis genom att 
anse  att  pojkar  hade  en  stark  sexualdrift  medan  flickornas  sexualdrift  var  nästan 
obefintlig (ibid., s. 14, 15).
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I  en  senare  undersökning  som Bolander  nämner,  av  Gunilla  Jarlbro  från  1997, 
framgår  att  det  fanns  rektorer  vilka  ansåg  sig  inte  bära  ansvaret  för  om det  fanns 
samlevnadsundervisning i deras skolor, trots att det enligt läroplanen från 1994 var så. 
Därmed var det upp till  den enskilda läraren i  dessa skolor om det skulle bedrivas 
någon samlevnadsundervisning. Till följd av detta varierade mängden och kvaliteten på 
undervisningen vid en jämförelse av olika skolor i en nationell kvalitetsgranskning som 
Skolverket gjorde 1999. Ämnet fick ta plats främst vid biologiundervisningen vilket 
Bolander skriver oroade Skolverket då det kunde leda till risken att diskussioner om 
”sexualitet” faller bort när det finns brist på utrymme (Bolander, 2009 s. 16). 

Förutom innehållet  förklarar Bäckman att  även benämningen på undervisningen 
har förändrats under sin existens. Från att kallas sexualhygien till sexualundervisning 
till sex- och samlevnadsundervisning till det som idag kallas samlevnadsundervisning. 
Det  förklaras  att  sexualiteten  istället  ska  beröras  från  så  många  håll  som  möjligt 
samtidigt  som undervisningen  ska  motivera  till  att  utforska  den  egna  sexualiteten 
(Bäckman, 2003, s. 64). 

Samlevnadsundervisningen  har  under  sin  existens  ifrågasatts,  förändrats  och 
förnyats.  Dess  benämning  och  innehåll  har  förändrats  med  målet  att  nå  ett  för 
samtiden önskat resultat med undervisningen. I samband med att samhället förändrats 
har  även  önskat  resultat  gjorts  om  och  därmed  även  undervisningens  innehåll. 
Ämnesområden  som  haft  stor  betydelse  i  undervisningen  har  varit  ungdomarnas 
(elevernas) sexualliv, sexualitet och könsdrift. En trygg och säker sexualitet anses idag 
vara  grundläggande  för  att  en  individ  ska  uppleva  hälsa  och  välbefinnande 
(Folkhälsomyndigheten, 2014).  Samtidigt förklarar Butler att  sexualitet,  tillsammans 
med  kön  och  genus,  bildar  en  individs  identitet  (2007,  s.  68).  Med 
samlevnadsundervisningens utveckling i  åtanke ämnar föreliggande studie att  belysa 
utvecklingen  av  begreppen  ”sexualitet”  och  ”könsdrift”.  Har  framställningen  av 
begreppen  förändrats  sedan  undervisningen  i  ämnet  blev  obligatoriskt?  Vilka 
perspektiv har använts och används idag?
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2. Litteraturöversikt

Följande kapitel avser att underbygga föreliggande studies frågeställning. Inledningsvis 
presenteras tidigare forskning i form av Maria Bäckman samt Eva Bolander, talet om 
”sexualitet” genom Michel Foucault och därefter behandlas teoretiska perspektiv via 
Judith  Butler.  Dessa  avsnitt  formar  studiens  teoretiska  utgångspunkter  vilka 
presenteras  sist  tillsammans med en ordlista vilken förtydligar centrala  begrepp för 
föreliggande studie. 

2.1. Kön och känsla

Etnologen  Maria  Bäckman  studerar  i  sin  avhandling  Kön  och  känsla 
samlevnadsundervisningen, varför undervisningen blev obligatorisk samt hur mycket 
genus och sexualitet hänger ihop i ett ömsesidigt beroendeförhållande (Bäckman, 2003, 
s.  11,  12).  Bäckman  vill  i  sin  avhandling  för  det  första  visa  hur  undervisningen 
strukturerades om på så vis att förståelsen av och samtalet om sexualitet förändrades 
utefter  genuset  i  klassrummet.  För  det  andra  analyserar  författarinnan  ”hur 
föreställningar  om  en  könstypisk  sexualitet  låg  till  grund  för  tolkningar  som  i 
praktiken reserverade olika sexuella handlingsutrymmen åt killar och tjejer” (ibid., s. 
12).  Bäckman förklarar  att  ordet  sexualitet  för  vana  nämns  tillsammans  med  kön, 
genus  eller  en  heterosexuell  matris.  Bäckman  betraktar  kön  som  mer  anatomiskt 
beskrivande än genus, vilket författarinnan använder likt ett analytiskt begrepp och 
inkluderar  exempelvis  beteenden  eller  personlighetsdrag  vilka  ofta  kopplas  till  det 
biologiska könet. En heterosexuell matris förklarar Bäckman som en mall vilken har 
normaliserat heterosexuella  begär,  en mans åtrå efter en kvinna eller  kvinnans åtrå 
efter en man. Bäckman beskriver fortsättningsvis att det skapats två perspektiv inom 
human- och samhällsvetenskaperna gällande sexualitet, en vilken anser att sexualitet är 
en könslig  drift  och en som menar att  det  är  en kulturskapad aktivitet  snarare  än 
naturgiven  (ibid.,  s.  16).  Som  företrädare  kopplad  till  det  senare  perspektivet 
presenterar Bäckman forskaren Michel Foucault vem menar att sexualitet ska ses som 
ett kulturskapat begär vilket definierar människan samt hennes upplevelse av identitet 
och subjektivitet (ibid., s. 17). 

Med det  i  åtanke  utgick  Bäckman från  följande  frågeställning.  Hur  använde  sig 
elever och lärare i mitten på 1990-talet av tankar om kön och könsskillnad då de skulle 
förstå  och  förklara  den  del  av  verkligheten  som  kallas  sexualitet?  På  vilka  sätt 
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manifesterades tankarna om könsskillnad i den undervisning jag följde? Vad uppfattade 
elever och lärare som självklart och hur hanterade de det till  synes motsägelsefulla?
Bäckman besvarade frågeställningarna genom att använda sig av fältarbete i form av 
observationer  och  intervjuer  vid  en  gymnasieskola,  Norrskolan  i  Stockholm 
(Bäckman,  2003,  s.  12,  26).  När  Bäckman  frågade  vilka  skolor  som  skulle  passa 
fältarbetet,  rekommenderade  Lafa  två  skolor,  vid  vilka  lärarna  i  ämnet  sex  och 
samlevnad, fått fortbildning. (Lafa, Landstinget förebygger aids, är ett kunskapscentrum 
i  Stockholms  läns  landsting  och  arbetar  med  att  förebygga  hiv,  sexuellt  överförda 
infektioner  och oönskade  graviditeter  (Lafa,  2014).)  Bäckman valde  att  arbeta  med 
Norrskolan (Bäckman, 2003, s. 26). Varför Lafa rekommenderade just Norr- respektive 
Söderskolan, framgår ej. 

Vid observation av undervisningen framgick bland annat att homosexualitet ofta 
diskuterades  som  manlig,  den  kvinnliga  homosexualiteten  gavs  sällan  utrymme 
troligen då den lesbiska kvinnan ansågs otillräckligt uppmärksammad i relation till den 
normerande heterosexualiteten (Bäckman, 2003, s. 96). Den kvinnliga sexualiteten togs 
istället  upp i  förhållande  till  tjejernas  anledning till  ett  sexuellt  möte  och  tjejernas 
könsdrift. Vid denna diskussion ansågs det vara lättare för en kille att ha en sexuell 
relation utan några känslor involverade. Skulle en tjej genomföra detsamma fick hon 
ett  dåligt  rykte och blev därefter känd som skolans hora.  En killes respektive tjejs 
könsdrift  betraktades  alltså  inte  som  lika  accepterade.  Tjejer  vilka  hade  sexuella 
förbindelser utan relaterade känslor ansågs  handla  utefter  sin bristfälliga  självkänsla 
eller längtan efter att bli populär (ibid., s. 124). Dessa exempel är några av dem som 
togs upp för att illustrera hur genus påverkat de åsikter som fanns i klassrummet (ibid., 
s. 96, 153, 154). 

2.2. Risk och bejakande

Eva Bolander undersöker i sin avhandling  Risk och bejakande – sexualitet och genus i  
sexualupplysning  och  sexualundervisning  i  TV,  från  2009,  vad  informell 
samlevnadsundervisning kan bestå av i olika TV-program. Främst behandlas program 
av Utbildningsradion (UR), vilka anses vara både formella och informella då de ska 
komplettera skolans läromedel och för att de sänds i ”public service”. De serierna av 
UR som undersökts är  Stop! Om sex (1998),  Stop! (2001) och Ramp (2003). Vad gäller 
kommersiell television är det serien i kanal 5  Fråga Olle (2003-2004) som analyseras. 
Syftet  med  studien  förklaras  vara  att  undersöka  utformningen  av  och  innehållet  i 
samlevnadsupplysningen och -undervisningen i  public  service och kommersiell  TV. 

13



Alltså hur programmen behandlar riskaspekter och bejakande aspekter av sexualitet 
(Bolander, 2009 s. 10, 26). Den frågeställning Bolander formulerat är följande. Vilka 
föreställningar  om riskfylld  och bejakande  sexualitet  konstrueras?  Hur  konstrueras 
dessa  föreställningar?  Hur  reproduceras,  förändras  och  utmanas  föreställningar  om 
sexualitet och genus i dessa sammanhang? (ibid., s. 27)

De  TV-program  Bolander  valt  att  analysera  förklaras  ha  ett  uttalat  syfte  att 
undervisa om sex och samlevnad och ska enligt författarinnan ses som en del av den 
mediebild vilken inverkar på ungdomarnas bild av verkligheten (Bolander, 2009, s. 20). 
Med riskaspekter och bejakande aspekter av sexualitet menar Bolander frågor vilka rör 
olika risker, som oönskade graviditeter eller könssjukdomar, och frågor om lust och 
kärlek (ibid., s.  23). Med motiveringen att samlevnadsupplysning och -undervisning 
ofta handlar om föreställningar om flickor/pojkar, kvinnor/män, och deras olikheter, 
utgår  Bolander  ifrån  ett  genusperspektiv.  Ett  perspektiv  vilket  påpekas  utgå  från 
konstruktioner  av  genus  och  sexualitet,  båda  vilka  anses  ha  en  viktig  roll  vid 
konstruktioner av riskfylld respektive bejakande sexualitet (ibid., s. 26).

Bolander presenterar därefter tidigare forskning och nämner bland annat en studie 
av Håkan Larsson och Maria Rosén från 2006. I denna studie studeras böcker avsedda 
för undervisning i biologi och naturkunskap, för både högstadium och gymnasium, 
från  2000-2005.  Enligt  Bolander  framgår  det  av  studien  att  böcker  i  naturkunskap 
behandlar frågor om sexualitet omfattande och systematiskt men att heterosexualitet är 
normerande då den tas för given och inte namnges medan andra läggningar presenteras 
mer  specifikt.  Biologiböckerna  framställer  sexualiteten  främst  ur  en  biologisk 
kunskapsyn, det är en naturlig drift avsedd för barnalstring (Bolander, 2009, s.  30). 
Senare nämns, i samband med studier av TV-program, att den förändring som skett 
vad  gäller  program  som  sänts  och  hur  medielandskapet  sett  ut  speglar  samhällets 
förändrade mentalitet. Tidigare tabun och förbjudna områden synliggörs nu i TV, som 
exempelvis sexscener i dokusåpor eller sexuella läggningar i dokumentärer (ibid., s. 37). 

Som avslutning diskuterar Bolander resultatet av sin studie. Det framgick tydligt att 
könssjukdomar, pornografi och homosexualitet var de mest förekommande ämnena i 
programmen och risk- eller bejakandeperspektiv aktualiserades på olika sätt. Det visade 
sig även att TV både producerar och reproducerar normer för hur genus och sexualitet 
borde göras. Det dominerande i programmen var att kondomanvändning betraktades 
som  jobbigt,  tjejer  tvingas  till  analsex  och  heterosexualitet  överordnades 
homosexualitet. Olika sexualiteter rangordnades som antingen vanliga/naturliga eller 
som ovanliga/onaturliga  (Bolander,  2009, s.  180,  183).  Den heterosexuella  matrisen 
reproduceras ständigt medan genusordning ifrågasätts. Alltså finns det föreställningar 
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om att två kön, varandras kontraster, kompletterar varandra men maktrelationerna i 
matrisen  modifieras  när  ansvar  för  initiering  till  samlag  ifrågasätts.  Försök  att 
problematisera samtidens rådande normer genomförs av programmen genom att tjejers 
sexualitet  bejakas  (ibid., s.  184).  Samtidigt  presenteras  inte  längre  sex  utifrån  en 
biologisk kunskapssyn, att det endast är ämnat för reproduktion, vilket likt tidigare 
nämnt sker i några biologiböcker från 2000-2005 och det vaginala samlaget ses som det 
normala och analsex som onaturligt (ibid., s. 190). 

2.3. Michel Foucault, sexualitetens historia

I sitt verk Sexualitetens historia från 1980 analyserar Michel Foucalut hur könet talats 
om,  setts  på  och  behandlats  sedan  1600-talet.  I  samband  med  sin  analys  nämner 
Foucault  ”förtryckshypotesen”  mot  vilken  författaren  ställer  tre  tvivel.  Huruvida 
könets  undertryckande verkligen en historisk påtaglighet?  Om maktmekanismen är 
en förtrycksmekanism? Samt det  kritiska  talet  mot  förtrycket,  sätter  det  verkligen 
stopp för en maktmekanism som dittills fungerat utan motsägelse? Eller är det kritiska 
talet kanske självt en del av samma historiska nät...? (Foucault, 1980, s. 18). Med hjälp 
av dessa tvivel belyser Foucault förtryckshypotesen i olika diskurser om könslivet i 
samhällena som följer 1600-talet, bland annat frågan om varför och vad som sagts om 
sexualiteten (ibid., s. 18). Ekonomiska och politiska problem uppkom under 1700-talet 
när befolkningen ökade i proportion till sin näring och sina produkter  (ibid., s. 35). 
Kärnan i problemet ansågs vara könet, vilket resulterade i analysarbete av bland annat 
födelseprocenten, giftasåldern, födslar inom och utom äktenskap, kyskhetskravets eller 
celibatets verkan på könet, barnsexualiteten och mängden könsumgänge. I samband 
med analysarbetet av befolkningens sexuella beteende uppstår ett nät av iakttagelser 
om könet.  Det  är  inte  längre  bara  antalet  medborgare  och  dugligheten som avgör 
samhällets framtid och lycka, det är även medborgarnas bruk av sitt kön (ibid., s. 36). 

Talet om sexualiteten ökar men det diskuteras under andra omständigheter och får 
utrymme när det handlar om vad som får sägas, vad som ska förbjudas, vad som endast 
får  nämnas mellan specifika samtalspartners  (Foucault,  1980, s.  37,  38).  Exempelvis 
skapas det planlösningar, ordningsföreskrifter och organisation i skolorna med barnens 
sexualitet i åtanke  (ibid., s. 38, 39). Enligt Foucault har detta inte resulterat i tystnad 
kring de ungas kön utan sedan 1700-talet istället bidragit till  fler former för tal om 
könet. För att lära ungdomen om könet uppmanades lärare, läkare och föräldrar att 
tala med barnen om det. Stora satsningar gjordes på de ungas sexualitet från 1700-talet 
och  framåt  (ibid.,  s.  41).  Under  1800-talet  började  exempelvis  läkare  förmedla 
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information om sjukdomar vilka kunde uppkomma i samband med onani och sedan 
sexuell  otillfredsställelse  (ibid.,  s.  41,  42).  Olika  sexuella  perversiteter  blev  även 
straffbara (ibid., s. 42). Den växande kvantiteten av tal om könet anser Foucault ska 
beskrivas som en diversifiering av former, utvidgning av centra som talet utgår ifrån. 
Författaren lägger vikt vid att det kontinuerligt skapats olika sätt att tala om könet de 
senaste århundraden (1700- till sent 1900-tal) (ibid., s. 46). 

Informationsförmedlingen  från  läkarna  under  1800-talets  början  må  ha  varit  ett 
försök att begränsa alla sexuella företeelser vilka är ofruktbara men Foucault anser den 
senare  delen av 1800-talet  och hela  1900-talet  vara  ”mångfaldigandets  epok”. Under 
denna epok menas sexualitetens ”mångformighet” ha introducerats (Foucault, 1980, s. 
49, 50). Anledningen till att olika sexualiteter blivit alltmer accepterade skulle enligt 
författaren kunna grundas i det faktum att kyrkan inte längre haft en lika stor talan 
(ibid.,  s.  55).  Att  läkare  och  psykiatriker  katalogiserade  sexuellt  avvikande  ”arter” 
under senare 1800-talet skulle också kunna ha en bidragande effekt då sexualitetens 
variationsrikedom uppenbarades (ibid., s. 58). Förtrycket antas ha börjat lossa under 
1900-talet genom bland annat mer tolerans mot föräktenskapliga förbindelser, genom 
större  acceptans  gentemot  ”avvikande”  sexualiteter  och  genom  mindre  tabu  kring 
ungdomars sexualitet (ibid., s. 146).

Foucault beskriver senare två tillvägagångssätt att få fram sanningen om könet, ars  
erotica och scientia sexualis. Det förstnämnda förklaras som tron att sex är en konst och 
sanningen om könet fås ur själva njutningen medan Scientia sexualis istället innebär att 
sanningen fås genom studier av könet. Författaren förklarar att samtidens civilisation 
brutit mot ars erotica och istället skapat scientia sexualis (Foucault, 1980, s. 74, 75). Till 
följd  av  detta  menas  begreppet  ”sexualitet”  kunnat  betecknas  som könet  och  dess 
njutningar. Begreppet kom att definieras som ”av naturen” varande (ibid., s. 89). Senare 
förklaras ”könsdrift” som en självständig psykisk och biologisk drift (ibid., s. 133).

2.4. Judith Butler, genustrubbel

I sitt verk Genustrubbel, feminism och identitetens subversion från 2007 problematiserar 
Judith Butler kopplingen mellan kön, genus och begär. Genom att skilja på kön och 
genus ifrågasätts  tron om att ”biologin är ödet” samtidigt som genus förklaras vara 
kulturellt konstruerat och inte alls lika orubbligt som könet. Därmed anses inte genus 
följa  ett  kön  (Butler,  2007,  s.  55).  Med  det  sagt  måste  inte  ”män”  kopplas  till 
manskroppar eller ”kvinnor” till  kvinnokroppar (vid antagande att  könet  är stabilt 
tvåfaldig). Med detta menas dock inte att genussystemet är binärt. Om kön och genus 
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kan  vara  varandra  oberoende,  skulle  det  leda  till  att  ”man”/”kvinna”  och 
”maskulin”/”feminin” kan beskriva både en kvinnlig och en manlig kropp (ibid., s. 56). 

Fortsättningsvis ifrågasätter Butler vad kön är, anatomiskt, naturligt eller kulturellt? 
Om det skulle förnekas att könet är orubbligt, är då även könet kulturellt skapat? Är 
det någon skillnad mellan kön och genus? Bör genus definieras som den kulturella 
tolkningen av könet? Förhåller sig genus till kulturen på samma vis som kön gör till 
naturen? Det är genom genus ”ett naturligt kön” skapas, som kulturen sedan påverkar 
(Butler,  2007,  s.  56,  57).  Om genusbegreppet  ska  inbegripa  de  maktrelationer  som 
formar könet bör det formuleras om. Först bör det dock vara av vetskap om genus 
konstrueras och i så fall hur/var samt om det går att förändra (ibid., s. 57).

Kön, genus och sexualitet förklaras bilda en identitet. Om det då visar sig finnas 
”genusvarelser” vilka skiljer sig från genuspräglade normer, vilka definierar personer 
för kulturellt begriplighet, ifrågasätts personen. Denna begriplighet förklaras bevaras 
om det  finns  en  typ  av  koherens  mellan  sexuellt  beteende,  begär,  genus  och  kön 
(Butler, 2007, s. 68). Dessa genusnormer bildar alltså en heterosexuell matris som gör 
identiteter  begripliga  då  ”maskulint”  och  ”feminint”  står  i  kontrast  mot  varandra. 
Denna matris förutsätter därmed att genus eller begär följer kön. De ”genusidentiteter” 
vilka inte följer  de rådande normerna kan alltså utpekas  som utvecklingsfel.  Butler 
påpekar att eftersom dessa genusidentiteter ökar borde en subversion av denna matris 
utvecklas  med  möjliga  genusstörningar  och  därmed  utveckla  vår  begriplighetssfär 
(ibid., s. 69).

Vilket maktsystem som bildar könets identitetsbegrepp råder det skilda åsikter om 
vid  jämförelse  av  teorierna  poststrukturalism  och  fransk  feminism.  Inom  fransk 
feminism menas att endast det manliga könet finns och att skapandet av ”det andra” 
(kvinnliga könet) utvecklar detta. Inom poststrukturalismen är könet ett resultat av en 
styrande sexualitetsordning, både för det manliga och kvinnliga (Butler, 2007, s. 69, 
70).  Butler  nämner  Foucault  som  förklaras  samtycka  med  den  senare  teorin  och 
påpekas ha haft åsikten att könskategorin skulle försvinna helt genom utplåning av den 
dominerande  heterosexualiteten  (ibid.,  s.  70).  Butler  förklarar  även  att  den  binära 
sexualitetsregimen enligt Foucault undertrycker den mångfald som finns av subversiva 
sexualiteter som skiljer sig från heterosexuella, reproduktiva och medicinsk-juridiska 
dominans (ibid., s. 71). Foucault beskrivs även mena att könskategorin är konstruerad 
utefter sexualitet samt att det binära köns-systemet förutsätter att könet är anledningen 
till sexuella begär, beteenden och upplevelser. De skilda könskategorierna skulle alltså 
syfta till att reglera sexualitetsordningen (ibid., s. 75).
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2.5. Teoretiska utgångspunkter

Tidigare forskning och verk i Bakgrunden presenterar olika anledningar bakom vikten 
av  samlevnadsundervisning  samt  hur  förhållningssättet  till  elevernas  sexualliv  och 
könsdrift  bör  se  ut.  Fabricius-Möller  ger  en  biologiskt  detaljerad  beskrivning  av 
könslivet samt dess olika komponenter och anser att det är upp till paret själva hur 
detta formas (1950, s. 67). Samhället eller omgivande personer har alltså inget att yttra 
sig om, så länge ingen skadas under den specifika formen av könsliv (ibid., s. 82). En 
motsatt åsikt påpekar Herlitz finnas i Handledning i sexualundervisning från 1952. Där 
menas att  könslivet inte  endast  är  parets  angelägenhet.  Skulle oväntade graviditeter 
bildas vid handlingar utanför normen menas samhället påverkas i längden, exempelvis 
på  ekonomisk  nivå.  För  att  undvika  detta  förespråkas  därmed  avhållsamhet  bland 
tonåringarna  tills  de  betraktas  som  mogna  inför  eventuella  följder  av  sexuella 
förbindelser. Båda nyssnämnda verk förespråkar dock att undervisningen ska bidra till 
en  uppfostran  lämplig  för  de  normer  som  finns  i  det  samtida  samhället  (Kungl. 
Skolöverstyrelsen, 1952, s. 15). 

Bäckman  och  Bolander  ger  en  bild  närmare  dagens  undervisning,  där  Bäckman 
förklarar att sexuallivet och könsdriften ofta speglas ur ett genusperspektiv (Bäckman, 
2003, s. 16). Det läggs inte längre lika stor vikt vid vilken ålder eleverna bör nå innan 
sexuell  förbindelse  inleds,  utan hur  pojkar  respektive  flickor  förväntas  agera  kring 
sexualfrågor  utefter  sexualitet.  Det  framgår  även,  likt  under  Fabricius-Möllers  och 
Herlitz'  tid,  att  dagens  flickor  bör  tänka  på  mängden fria  sexuella  förbindelser  de 
inleder för att inte erhålla ett dåligt rykte (ibid., s. 124). Bolander nämner Larsson och 
Roséns studie av läroböcker vilken bland annat visar att heterosexualiteten framställs 
som normen (Bolander, 2009, s. 30). Både Bäckman och Bolander kommer fram till att 
heterosexualiteten är normen och att det sker en reproduktion av den heterosexuella 
matrisen.  Bolanders  studie  visar  även  att  genusordning  ifrågasätts  genom  att 
programmen problematiserar rådande normer på så  vis  att  tjejers  sexualitet  bejakas 
(ibid., s. 184). 

Föreliggande studie kommer i grunden beakta sexualitet och könsdrift som möjligt 
föränderliga  konstruktioner med tidigare  forskning samt teoretikerna Foucault  och 
Butler  som  inspiration.  Studiens  analys  utgår  främst  från  heteronormativitet 
(framställning av heterosexualitet som normen, det naturliga) och den heterosexuella 
matrisen (föreställningen att det finns två kön, varandras kontraster, som kompletterar 
varandra). Huruvida ett heterosexuellt perspektiv används i läromedlen kommer även 
undersökas.
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Följande  ordlista  ämnar  att  förtydliga  betydelsen  av  centrala  begrepp  för 
föreliggande  studie  och  på  så  vis  undvika  att  vidare  fakta-  och  diskussionsavsnitt 
misstolkas. Begreppens förklaringar har formats utefter ovannämnda litteratur. Det ska 
poängteras att förklaringarna främst är ämnade för föreliggande studies sammanhang 
då några av begreppen kan ha olika betydelser i olika sammanhang. 

Ordlista över centrala begrepp

Begrepp Förklaring

Könsdrift Handlingar, beteenden, som driver individen till 

att fortplanta sig. (Användes mycket innan 

”sexualitet”)

Sexualitet Handlingar, beteenden, som är kopplade till 

sexuell njutning. En individs sexuella orientering, 

könsidentitet, könlig drift. 

Heteronormativitet Heterosexualitet är satt som normen, det naturliga. 

Övriga sexualiteter är avvikande, inte naturliga. 

Heterosexuella matrisen En mall som normaliserar heterosexuella begär. 

Föreställningen att det finns två kontrasterande 

kön som kompletterar varandra.

Heterosexuellt perspektiv När ett ämne presenteras, diskuteras teoretiskt, ur 

en heterosexuell synvinkel. Heterosexualitet står 

skiljt från andra sexualiteter. 

Exempel: Det finns bara bilder på heterosexuella 

par i en bröllopskatalog. 
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3. Syfte

Föreliggande studie ämnar belysa hur implementeringen av samlevnadsundervisningen 
sett ut sedan 1955 genom analys av hur och om läroplaner samt läromedel avsedda för 
ämnet,  framställer könsdrift  och sexualitet.  Detta sker med heteronormativitet, den 
heterosexuella matrisen och heterosexuellt perspektiv i åtanke. Följande frågeställning 
ska försöka besvaras.

3.1. Frågeställning

− Framställs  könsdrift  och  sexualitet  genom  olika  sexuella  perspektiv  i 
läromedlen under tidsperioden 1955-2014? På vilket sätt?

− Hur stort  utrymme ges  förklaringar av begreppen könsdrift  och sexualitet  i 
läromedlen under perioden? Har det ökat sedan 1955?

− Vilka former av könsdrifter och sexualiteter framställs i text och bild?
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4. Metod

Utefter nyssnämnda syfte och frågeställning valdes två olika typer av textanalyser som 
metod. Den ena metoden är den kvantitativa innehållsanalysen och den andra är en 
kvalitativ  textanalys.  Uppföljningsvis  förklaras  dessa  metoder  samt  urval, 
genomförande  material  och  bearbetningsmetod.  Avslutningsvis  nämns  reflektioner 
över metoden och vilka etiska hänsynstaganden som ägt rum.

4.1 Metod för datainsamling

I  den nyssnämnda  frågeställningen  kommer främst  forskningsfråga  två  att  besvaras 
med hjälp av den kvantitativa innehållsanalysen, vilken är en form av textanalys med 
fokus på övergripande mönster över ett stort material i förhållande till utrymme och 
frekvens.  Fokuset kommer ligga på hur ofta orden nämns men även betydelsen av 
begreppen,  hur  de sägs  och av  vem för  att  kunna besvara  övriga  forskningsfrågor. 
Undersökningen  kommer  även  ta  upp  vad  som är  centralt  gällande  sexualitet  och 
könsdrift  under  den  specifika  perioden  (Törnqvist,  2010;  Esaiasson,  Gilljam, 
Oscarsson, Wängnerud, 2012, s. 197). Med hjälp av kvalitativ textanalys kommer även 
det  väsentliga  innehållet  tas  fram vilket  gör  det  möjligt  att  försöka  besvara  främst 
forskningsfråga ett och tre. Under textanalysen läses materialet aktivt och fundersamt 
flera  gånger för att  tydliggöra dess  viktigare delar (Törnqvist,  2010;  Esaiasson m.fl, 
2012,  s.  210).  I  föreliggande  studie  kommer  det  undersökas  huruvida  begreppen 
sexualitet och könsdrift framställs genom olika sexuella perspektiv. Detta sker genom 
att analysera språket som används i materialet, vilka normativa förhållanden som kan 
finnas som i sin tur kan överföras till läsaren (Esaiasson m.fl, 2012, s. 212). 

4.2. Urval – begrepp och material

Verken  nämnda  i  Bakgrunden  (Könslivet;  Sexualkunskap  för  ungdom;  Individ, 
samhälle och sexualliv) ansågs under 1950-talet vara lämpliga för studier i sexualfrågor. 
I dem nämns begreppet ”sexualitet” främst i form av ”könsdrift” och i några enstaka 
fall i  form av ”könsliv”.  Eftersom ”könsdrift” verkade användas och jämställas med 
”sexualitet”, vilket mig veterligt nu används oftare i dagligt tal, kommer föreliggande 
studie  därför  fokusera  på  hur  förklaringar  av  dessa  två  begrepp  har  framställts  i 
läroplaner och läromedel. Dessa två begrepp får illustrera den utveckling som ägt rum, 
även om det finns ett flertal andra synonymer och liknande termer. Läroplanerna och 
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läromedlen användes vid undervisningen i samlevnad under 1955-2014, tidsperioden 
täcker den tid samlevnadsundervisningen varit obligatorisk i svenska skolor. 

De läromedel som ska användas i studien har hittats via läromedelsförteckningar, 
huvudkataloger och i universitetsbibliotekets hyllor med böcker kategoriserade som 
läromedel. Läromedlen har varit ämnade för undervisning i biologi eller naturkunskap 
i  grundskolan  och  valdes  eftersom  samlevnadsundervisningen  främst  tas  upp  här 
(Bolander, 2009 s. 16).  Vilka av böckerna som valdes stod i relation till tillgänglighet 
med hänsyn till studiens ringa omfång och de har publicerats under tidsperioden 1955-
2014. 

4.3. Genomförande

I  försök att  besvara  forskningsfråga  ett  (Framställs  könsdrift  och  sexualitet  genom 
olika sexuella perspektiv i läromedlen under tidsperioden 1955-2014? På vilket sätt?) 
undersöks språket  kring,  och i  vilka  sammanhang som, begreppen ”sexualitet”  och 
”könsdrift” nämns. För att försöka svara på forskningsfråga två (Hur stort utrymme 
ges förklaringar av begreppen könsdrift och sexualitet i läromedlen under perioden? 
Har det ökat sedan 1955?) räknas antalet gånger begreppen ”sexualitet” och ”könsdrift” 
nämns i  de  27  olika  läromedlen  (analysmaterialet).  Tredje  frågan (Vilka  former  av 
könsdrifter och sexualiteter framställs  i  text  och bild?)  ämnas behandlas  genom att 
anteckna  vilka  variationer  av  sexualiteter  som  nämns  i  litteraturen  och  dess 
beskrivande  bildtexter.  De  olika  sexualiteterna  förklaras  i  Bilaga  2,  Tabell  10. 
Förhoppningen  är  att  svaret  på  frågan  ska  förtydliga  hur  tabun  kring  talet  om 
könsdrifter och sexualiteter förändrats sedan 1955.

4.4. Material 

Den  litteratur  som  analyseras  är  läromedel  vilka  är  ämnade  för  grundskolans 
undervisning i biologi och naturkunskap. Böckerna har publicerats i relation till  de 
olika  läroplanerna som styrt  under tidsperioden 1955-2014.  De 27 läromedlen som 
analyseras presenteras vid passande period i resultatavsnittet samt i Bilaga 1, Tabell 9.

4.5 Organisering av data

Böckerna  delas  in  i  perioder  utefter  vilken  läroplan  som verkat  och  de  analyseras 
tillsammans med den. Under första perioden analyseras läromedel från  1955,  året då 
samlevnadsundervisningen  blev  obligatorisk,  fram  till  1961,  året  innan  Lgr  62 
publicerades.  Andra  perioden  presenterar  läromedel  från  åren  1962-1968,  period 
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nummer tre läromedel från 1969-1979 med  Lgr 69 som riktlinje,  läromedel  i  fjärde 
perioden (1980-1993) har utformats utefter Lgr 80, läromedel från period nummer fem 
har haft  Lpo 94 som stöd fram till 2011 då sista perioden startade med  Lgr 11 som 
grund. 

Resultatet från analys av hur stort utrymme begreppen ”sexualitet” och ”könsdrift” 
får  under  de  olika  perioderna  kommer beskrivas  med hjälp  av tabeller  som liknar 
Tabell 1. Resultatet från analys av vilka sexualiteter som nämns i litteraturens text och 
bilder  presenteras  under  periodens  tabell.  Hur  framställningen  av  begreppen 
”sexualitet” och ”könsdrift” sett ut under perioderna presenteras i sammanfattningen 
av resultatet.  

Tabell 1. Exempel på tabell med sammanfattat resultat (antalet gånger begreppen nämns i verken).

Begrepp                                    
Verkets namn (årtal)

Könsdrift
(antalet gånger nämnt)

Sexualitet
(antalet gånger nämnt)

Folkskolans naturlära. Del III, 
sjätteklassen (1955)

 xx gånger  x gånger

Folkskolans naturlära. Del IV, 
sjunde klassen (1955)

 x gånger  xx gånger

Biologi 1 för 5-årig realskola 
(1957)

 x gånger  xx gånger

4.6. Reflektion över metod

Finns  det  god  reliabilitet  och  validitet?  Är  vald  metod  hållbar  och  pålitlig?  Ges 
verkligheten, litteraturen, en rättvis bild med hjälp av vald metod? Skulle annan metod 
vara  mer  passande?  Ger  erhållen  data  svar  på  forskningsfrågorna?  Analyseras  alla 
böcker lika? För att i bästa mån kunna besvara föreliggande studies frågeställning anses 
valda  metoder  vara  rätt,  eftersom  det  är  begreppsframställningen  i  läroplaner  och 
läromedel som behandlas. Om målet varit att undersöka hur begreppsframställningen 
upplevs skulle intervjuer med elever och lärare som använder de olika läromedlen vara 
mer passande. I det fallet skulle det dock vara svårt att undersöka utvecklingen som 
skett under tidsperioden 1955-2014. Det skulle innebära att intervjuobjektet behövt tid 
att bekanta sig med läromedlen från de olika perioderna, om hen inte redan varit det. 
Det  skulle  vara  att  kräva  mycket  av  intervjuobjektet.  Intervjuer  eller  en 
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enkätundersökning om upplevd begreppsframställning skulle alltså kunna fungera om 
endast  samtiden  undersöktes.  Med  vald  metod  erhålls  information  om  i  vilka 
sammanhang förklaringar av begreppen ”könsdrift” och ”sexualitet” står, hur ofta de 
används samt vilka könsdrifter och sexualiteter som beskrivs.

Huruvida alla läromedel analyserats lika, anses vara väl genomfört då det är ett par 
ögon  som  analyserat  samtliga  läromedel.  Det  finns  alltså  endast  en  tolkning  av 
litteraturen  till  föreliggande  studie.  För  intersubjektivitet,  att  bedömningen  blir 
likadan oavsett vem som genomför undersökningen, är av stor vikt vid vetenskapligt 
arbete (Hermerén, 2015). Med det sagt går det inte att göra några antaganden, det är 
mindre hållbart. Giltiga antaganden skulle kräva en jämförelse av resultatet från andras 
analyser av samma material. 

4.7 Etiska överväganden

Eftersom  min  studie  kommer  baseras  på  textanalys  av  läromedel  är  de  etiska 
aspekterna mindre påtagliga, det inte är andra individer som deltar i undersökningen. 
Med  andra  ord  blir  inte  informations-,  samtyckes-,  konfidentialitets-  och 
nyttjandekravet lika markant, regler vilka är av stor vikt vid intervjuer och enkäter. 
Dock är det av vikt att resultatet som presenteras är sanning, att inget undanhålls eller 
stjäls från annan studie. Andra individer ska inte komma till skada vid undersökningen 
och materialet ska ges en rättvis bedömning (Bergström, 2014).
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5. Resultat - Sexualitet och könsdrift i läromedel

Följande kapitel redovisar och analyserar perioders aktuella undervisningsplan/skollag 
och läromedel. Läromedel från år 1955-2014 inom skolämnet samlevnadsundervisning, 
vad  som  gäller  för  sexualitet  samt  könsdrift  under  den  specifika  perioden  och 
böckernas  framställning  av  sexualitet  och  könsdrift  är  i  fokus.  Avslutningsvis 
sammanfattas  resultatet  för  att  ge  en  klarare  bild  av  vad  som visats  vara  centralt 
gällande sexualitet och könsdrift under den specifika perioden.

5.1. U-55

År  1955  blev  samlevnadsundervisningen  obligatorisk  i  Sverige  och  Kungl. 
Skolöverstyrelsen gav då ut  Undervisningsplan för rikets folkskolor (U-55). Som ett av 
skolans  ”särskilda  undervisningsmoment”  nämner  planen  samlevnadsundervisning 
vilket tas upp i bland annat  naturkunskap  (s.  27). I ämnet naturkunskap inkluderas 
ämnesområdena ”biologi med hälsolära”, ”fysik” och ”kemi” (s. 114). Kursplanen för 
naturkunskap berör samlevnadsundervisning i kursinnehållet för årskurs fem, där det 
beskrivs som ett delmoment i undervisningen (s. 113). Även under kursinnehållet för 
sjätte  och  sjunde  klass  nämns  samlevnadsundervisningen  likt  en  beståndsdel,  men 
under Biologi med hälsolära (s. 113, 114). För klass nio ska ”sexualfrågor” beröras i det 
nyssnämnda ämnet (s.  115). Undervisningen bör beröra könslivets etik, biologi och 
hygien.  För  närmre  anvisningar  hänvisas  läsaren  till  handledningen  utgiven  av 
skolöverstyrelsen. Samlevnadsundervisningen bör ske med omdöme, finkänslighet och 
allvar för att bidra till en sedlig fostran av eleverna. Det meddelas fortsättningsvis att 
undervisningen kan ske i pojk- och flickgrupper (s. 120). 

Verk vilka användes som läromedel under perioden analyseras i följande ordning; 
Otto Friberg, Hedvig Norgren och Harry Eklunds Folkskolans naturlära. Del III, sjätte  
klassen samt  Folkskolans  naturlära.  Del  IV,  sjunde  klassen från  1955  och  Olof 
Hammarsten, Torsten Pehrson och Ivar Sefves Biologi 1 för 5-årig realskola från 1957.
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Tabell 2: Frekvens av begreppen Könsdrift och Sexualitet i tre stycken läromedel från år 1955-1961.

Begrepp                                                                              
Verkets namn (årtal)

Könsdrift Sexualitet

Folkskolans naturlära. Del III, sjätteklassen (1955)  -  -

Folkskolans naturlära. Del IV, sjunde klassen (1955)  -  -

Biologi 1 för 5-årig realskola (1957)  -  -

5.2. Lgr 62

1962 fastställdes en ny skollag för grundskolan kallad Lgr 62. Under skolstadgans femte 
kapitel, paragraf nio och tio, förklaras att ämnet naturkunskap ska ges i mellanstadiet 
och  biologi  i  årskurserna  sju  och  åtta  (s.  1090).  Paragraf  14  informerar  att  ämnet 
biologi  ska  ges  i  alla  de  gymnasieförberedande  linjerna  i  årskurs  nio  (s.  1091). 
Kursplanen för naturkunskap nämner samlevnadsundervisning som ett ämnesområde 
(s. 1341) precis som kursplanen i Biologi (s. 1342).

Här följer presentation av analyserade läromedel från åren 1962-1968. Behandlade 
verk  är  Folke  Borg  och  Carl  Wilhelm  Herlitz'  Vår  kropp.  Lärobok  om 
människokroppen och dess vård för högre allmänna läroverk, realskolor och flickskolor, 
Erik Skyes  Biologi: grundskolan. Årskurs 7  och Sven Svensson, Astrid Rödén och Eja 
Eneklo-Branths Människokroppen jämte ärftlighets- och utvecklingslära från 1963, Anders 
Carlsten,  Torsten  Pehrson  och  Björn  Petersens  Människan.  Arvet.  Utvecklingen.  
Grundskolans biologi 9 från 1965, Folke Ludin och Torsten Wickboms Människan från 
1966 och slutligen Anders Boierth, Erik Nordling och Lars-Olof Öhmans Biologi för  
grundskolan, årskurs 9 från 1967. 
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Tabell 3: Frekvens av begreppen Könsdrift och Sexualitet i sex stycken läromedel från år 1962-1968.

Begrepp                                                                              
Verkets namn (årtal)

Könsdrift Sexualitet

Vår kropp (1963)  -  -

Biologi: grundskolan. Årskurs 7 (1963)  2 gånger  -

Människokroppen jämte ärftlighets- och utvecklingslära 
(1963)

 -  3 gånger

Människan. Arvet. Utvecklingen (1965)  2 gånger  7 gånger

Människan (1966)  2 gånger  9 gånger

Biologi för grundskolan, årskurs 9 (1967).  2 gånger  7 gånger

Under  perioden  nämns  följande  könsdrifter  och  sexualiteter:  Heterosexualitet, 
homosexualitet, exhibitionism, pedofili och sadism.

5.3. Lgr 69

De  läromedel  som  behandlas  i  detta  avsnitt  blev  godkända  under  den  tidsperiod 
Läroplan för grundskola  (Lgr 69) styrde, alltså 1969-1979. Under kapitlet ”Allmänna 
anvisningar för skolans verksamhet” nämns ”Sexual- och samlevnadsfrågor”, där det 
beskrivs  att  samlevnadsundervisningen  ska  ingå  i  ämnena  Naturkunskap  på 
mellanstadiet  och  Biologi  på  högstadiet.  Innehållet  bör  behandlas  ur  en  social, 
psykologisk och etisk synpunkt. Undervisningen bör placeras i ett vidare sammanhang 
och sexual- och samlevnadsfrågor ska behandlas ur individuella samt sociala aspekter. 
Därmed blir en samverkan mellan andra ämnen och samlevnadsundervisning naturlig 
och nödvändig.  Vikt  läggs  vid att  elevernas  allmänna mognad ska  vägas  mot deras 
behov  av  fakta  och  vägledning.  Exempelvis  önskas  skolan  ge  undervisning  om 
menstruationen  innan  flickorna  upplever  den  för  första  gången.  Sexual-  och 
samlevnadsfrågor bör utformas i form av samtal, det ska vara sakligt och belysa de 
olika värderingarna som kan förekomma på ett allsidigt sätt (s. 52). Därefter hänvisas 
läsaren  till  skolöverstyrelsens  handledning  i  sexualundervisning  från  1956  för 
ytterligare anvisningar (s. 53). 

Kursplanen  för  Naturkunskap  presenterar  samlevnadsundervisning  under 
huvudmoment som ett ämnesområde (s. 189). Samlevnadsundervisningen bör tas upp 
vid  undervisning  om  människokroppen  samt  i  anknytning  till  hälsolära  och  då 
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behandla  könslivets  biologi,  hygien  och  etik.  Eleverna  bör  få  undervisning  om 
menstruation  och  i  slutet  på  mellanstadiet  få  möjlighet  att  diskutera 
samlevnadsproblem, inställning till det motsatta könet och slutligen den hänsyn som 
måste tas gentemot andra (s. 190). 

Även  kursplanen  för  Biologi  presenterar  samlevnadsundervisning  som  ett 
ämnesområde  under  kursens  huvudmoment  (s.  192).  Samlevnadsundervisningen 
önskas fördelas med olika moment i skilda årskurser för att ta hänsyn till elevernas 
mognad. Senare förklaras att samverkan mellan samlevnadsundervisningen och andra 
skolämnen är viktigt för att behandlingen av ämnet ska bli  så allsidig som möjligt. 
Samlevnadsundervisningen anses böra behandla könsorganens byggnad och funktion 
samt andra fakta vilka anses vara biologiskt betydelsefulla för sexuallivet. Stoffet ska 
samtidigt belysas ur sociala, psykologiska och etiska synpunkter och elevers frågor ska 
utgöra utgångspunkter för samtal (s. 193).

De verk vilka behandlas  är  i  ordningsföljd:  Biologiboken för  högstadiet.  Faktabok. 
från 1971 av Nils Linnman m.fl, Anders Boierths böcker Biologi 1H från 1971, Biologi  
2H från  1972  samt  Biologi  3H från  1973  och  slutligen  Rolf  Jonssons  Biologi  för  
grundskolans högstadium. Försök & fakta från år 1979.

Tabell 4: Frekvens av begreppen Könsdrift och Sexualitet i fem stycken läromedel från år 1969-1979.

Begrepp                                                                               
Verkets namn (årtal)

Könsdrift Sexualitet

Biologiboken (1971)  2 gånger  8 gånger

Biologi 1H (1971)  1 gång  -

Biologi 2H (1972)  3 gånger  3 gånger

Biologi 3H (1973)  -  -

Biologi. Försök & fakta (1979)  2 gånger  20 gånger

Under  perioden  nämns  följande  könsdrifter  och  sexualiteter:  Heterosexualitet, 
homosexualitet, exhibitionism, pedofili, sadism och masochism.

5.4. Lgr 80

Här bearbetas läromedel vilka under perioden godkänts att användas i undervisning 
som följer  Lgr 80. Inom läroplanens avsnitt ”Skolans mål” respektive ”Planering och 
utvärdering”  behandlas  ”sexualfrågor”  respektive  ”frågor  om  sexualitet  och 
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samlevnad”. I skolans mål förklaras att grundskolan inte ger yrkesinriktad utbildning 
vilket  leder  till  att  de  kunskapsområden  som  berörs  bör  vara  av  grundläggande 
betydelse.  Skolan  anses  därför  böra  undervisa  eleverna  i  bland  annat  de  stora 
samlevnads-  och  överlevnadsfrågorna  samt  sexualfrågor  (s.  16f).  I  det  sistnämnda 
kapitlet  påpekas  att  en  planering  för  samverkan  mellan  flera  ämnen  gällande 
exempelvis frågor om sexualitet och samlevnad, bör finnas i skolans arbetsplan (s. 61).

Verken  som  analyseras  under  denna  period  är  Wilhelm  Arenlinds  Biologi  1,  
faktabok från 1989, Biologi 2, faktabok från 1987 samt Biologi 3, faktabok från 1984, Rolf 
Jonssons Biologi för grundskolans högstadium. Försök & fakta från år 1987 och slutligen 
No-biologiboken  för  högstadiet.  Faktabok. från  år  1991  av  Nils  Linnman,  Birger 
Wennerberg och Gösta Rodhe. 

Tabell 5: Frekvens av begreppen Könsdrift och Sexualitet i fem stycken läromedel från år 1980-1993.

Begrepp                                                                               
Verkets namn (årtal)

Könsdrift Sexualitet

Biologi 3, faktabok (1984)  -  -

Biologi 2, faktabok (1987)  3 gånger  8 gånger

Biologi. Försök & fakta (1987)  -  27 gånger

Biologi 1, faktabok (1989)  -  -

No-biologiboken (1991)  2 gånger  17 gånger

Under  perioden  nämns  följande  könsdrifter  och  sexualiteter:  Heterosexualitet, 
homosexualitet,  bisexualitet,  transvestiter,  transsexuella,  skoptofili,  exhibitionism, 
pedofili, sadism och masochism.

5.5. Lpo 94

År  1994  kom  nästa  läroplan,  Lpo  94,  vilken  berör  sexualitet  samt 
samlevnadsundervisningen i  ”Skolans värdegrund och uppdrag” genom förklaringen 
att  ingen  elev  ska  diskrimineras  på  grund  av  sin  sexuella  läggning  (s.  3).  En elevs 
sexuella  läggning  ska  inte  heller  ha  ett  inflytande  på  huruvida  eleven  får  påverka 
arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll (s. 13). Slutligen är det rektorns 
ansvar att samlevnadsundervisningen är ämnesövergripande (s. 16).

Följande verk har kunnat användas i samlevnadsundervisningen: Berth Andréassons 
Biologi: för grundskolans senare del (förlag: PULS), Anders Henrikssons Biologi (förlag: 
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Gleerup) och Nils Linnmans  Biologiboken: för grundskolans senare årskurser, alla från 
1995,  Susanne  Fabricius'  Biologi (förlag:  Spektrum)  från  2001,  Nils  Linnmans 
Biologiboken:  för  grundskolans  senare  årskurser från  2001  och  slutligen  Anders 
Henrikssons Gleerups Biologi från år 2002.

Tabell 6: Frekvens av begreppen Könsdrift och Sexualitet i sex stycken läromedel från år 1994-2010.

Begrepp                                                                              
Verkets namn (årtal)

Könsdrift Sexualitet

Biologi (PULS) (1995)  1 gång  28 gånger

Biologi (Gleerup) (1995)  -  22 gånger

Biologiboken (1995)  2 gånger  17 gånger

Biologi (Spektrum) (2001)  -  39 gånger

Biologiboken (2001) 2 gånger  17 gånger

Gleerups Biologi (2002)  -  32 gånger

Under  perioden  nämns  följande  könsdrifter  och  sexualiteter:  Heterosexuell, 
homosexuell,  bisexualitet, transvestiter, transsexuella, exhibitionism, pedofili,  sadism 
och masochism.

5.6. Lgr 11

Det sista avsnittet  behandlar läromedel publicerade i  förhållande till  Lgr 11.  Under 
”Skolans värdegrund och uppdrag” förklaras att ingen elev ska diskrimineras på grund 
av sin sexuella läggning (s. 7). Samtidigt är det rektorns ansvar att undervisningen i 
samlevnad är ämnesöverskridande (s. 19). 

I  biologiundervisningen för årskurs 4-6 ska avsnittet ”Kropp och hälsa” utgöras av 
exempelvis människans pubertet, sexualitet  och reproduktion (s.  113).  När eleverna 
senare går i årskurs 7-9 ska biologiundervisningen behandla människans sexualitet och 
reproduktion och olika preventivmedel på individnivå, global nivå samt ur historiskt 
perspektiv (s.  115). För att få betyget E i skolämnet biologi ska eleven kunna föra 
”enkla och till  viss  del” underbyggda resonemang om sexualitet  (s.  118).  För att  få 
betyget C respektive A ska resonemangen om sexualitet vara ”utvecklade och relativt 
väl” respektive ”välutvecklade och väl” underbyggda (s. 126). 

De verk som därmed analyseras är Berth Andréassons Biologi: för grundskolans år 7-
9 Fokus från 2011 och Jarmo Kukka och Carl Johan Sundbergs Biologi direkt från 2012. 
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Tabell 7: Frekvens av begreppen Könsdrift och Sexualitet i två stycken läromedel från år 2011-2014.

Begrepp                                                                              
Verkets namn (årtal)

Könsdrift Sexualitet

Biologi (Fokus) (2011)  -  37 gånger

Biologi direkt (2012)  3 gånger  46 gånger

Under  perioden  nämns  följande  könsdrifter  och  sexualiteter:  Heterosexualitet, 
homosexualitet, bisexualitet, intersexualitet, transvestiter, transsexuella, exhibitionism, 
pedofili, sadism och masochism.

5.7. Sammanfattning

För att skapa klarhet sammanfattas resultatet i detta avsnitt. Av tabell 2 framgår att 
begreppen  ”könsdrift”  och  ”sexualitet”  inte  används  i  verken  styrda  av  U-55.  I 
läromedlen reglerade av Lgr 62 används könsdrift som mest två gånger och sexualitet 
nio gånger (se Tabell 3) medan de under Lgr 69 används tre respektive 20 gånger som 
mest  (se  Tabell  4).  I  tabell  5  visas  att  könsdrift  nämns  som mest  tre  gånger  och 
sexualitet 27. Könsdrift respektive sexualitet nämns som mest två respektive 39 gånger 
under Lpo 94 och tre respektive 46 under Lgr 11, vilket kan ses i tabell 6 och 7. I figur 
1  sammanfattas  denna  information  med  hjälp  av  medelvärden  från  vardera  period 
(antal gånger begreppet nämnts / antal böcker):

Figur 1. Frekvens av begrepp. Medelvärde av antalet gånger begreppen Könsdrift och Sexualitet 

nämns i verk från de olika perioderna.
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Med  hjälp  av  figuren  belyses  utvecklingen  som  skett  sedan  1955  vad  gäller 
användningen av begreppen. Därmed ska den andra forskningsfrågan behandlas (Hur 
stort  utrymme ges  förklaringar av begreppen könsdrift  och sexualitet  i  läromedlen 
under perioden? Har det ökat sedan 1955?). Vad gäller det första begreppet kan ingen 
ökning visas, medelvärdet har befunnit sig inom intervallet 0-2 gånger i alla perioder. 
Däremot syns en tydlig ökning vid användandet av det andra begreppet. Från att inte 
användas  alls  har  Sexualitet  kommit  att  nämnas  drygt  40  gånger  i  kapitel  rörande 
samlevnadsundervisning. 

Vidare behandlas den första forskningsfrågan, ”Framställs könsdrift och sexualitet 
genom olika sexuella perspektiv i läromedlen under tidsperioden 1955-2014? På vilket 
sätt?”. Likt verken från den första perioden behandlas fortplantning, avhållsamhet samt 
könsorganens  anatomi och  fysiologi,  men även  onani  och preventivmedel,  i  andra 
perioden.  När  samlag  beskrivs  görs  detta  ur  ett  heterosexuellt  perspektiv,  då 
heterosexualitet anses vara det normala under denna tidsperiod. Könsdrift respektive 
sexualitet används främst i samband ”samlaget” respektive ”sexuella avvikelser”. Den 
heterosexuella matrisen är tydlig eftersom förväntningarna kring mannan och kvinnan 
i samband med ”samlaget” beskrivs. Homosexualitet behandlas i det senare avsnittet 
tillsammans med andra inriktningar av sexuell drift, likt exhibitionism och pedofili. 
Även  under  ”Lgr69”  används  begreppen  främst  vid  beskrivning  av  ”avvikelser”. 
Periodens  första  läromedel,  Biologiboken från  1971,  jämställer  dock  könsdrift  med 
sexualitet  samtidigt  som  det,  tillsammans  med  periodens  sista  verk,  Biologi  för  
grundskolans högstadium från 1979, behandlar ”sexmoral”. Där förklaras att det inte 
finns några allmängiltiga regler för hur ett  sexuellt  samliv ska se ut, så länge ingen 
skadas.  Under  ”Lgr  80”  har  ”avvikelser”  blivit  ”variationer  av  sexualdrift”.  I  det 
avsnittet nämns könsdrift och sexualitet, samtidigt som det heterosexuella perspektivet 
och  heteronormativiteten  blir  mindre  tydligt.  I  läromedlen  från  femte  perioden 
försvinner  det  heterosexuella  perspektivet  nästan  helt  då  hetero-,  homo-  och 
bisexualitet behandlas tillsammans under ”olika läggningar”. Ordet ”nästan” används 
då transsexualism fortfarande står under  ”sexuella  variationer” i  flertalet  läromedel. 
Under  ”Lgr  11”  tas  HBT  (homosexuella,  bisexuella,  transpersoner)  upp.  Det 
heterosexuella  perspektivet  och  heteronormativiteten  försvinner  samtidigt  som 
”könsdrift” och ”sexualitet” jämställs med varandra. Den heterosexuella matrisen blir 
även  den  mindre  tydlig  då  sexualiteterna  inte  förklaras  med  könen  i  kontrast  till 
varandra, bortsett från heterosexualiteten.
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Den tredje forskningsfrågan ”Vilka former av könsdrifter och sexualiteter framställs 
i text och bild?” behandlas enklast med uppföljande tabell 8: 

Tabell 8. Könsdrifter och sexualiteter nämnda under samtliga perioder.

Sexualitet/Period U-55 Lgr 62 Lgr 69 Lgr 80 Lpo 94 Lgr 11

heterosexuell - x x x x x

homosexuell - x x x x x

bisexuell - - - x x x

intersexuell - - - - - x

transsexuell - - - x x x

transvestit - - - x x x

exhibitionist - x x x x x

sadist - x x x x x

masochist - - x x x x

skoptofil - - - x - -

pedofil - x x x x x

Med hjälp av Tabell 8 kan vi se att elva olika sexuella drifter har nämnts sedan 1955, 
när Lgr 80 styrde nämndes tio olika för första gången. Under dagens period (2011-
2014) nämns lika många sexualiteter men ”skoptofil” har byts ut mot ”intersexuell”, 
även  om  det  rör  sig  om  ett  mindre  antal  analyserade  läromedel.  Samtliga 
forskningsfrågor diskuteras vidare i uppföljande kapitel.
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6. Diskussion

Forskningsfrågorna  är  sammanhängande.  Ökade  utrymmet  för  ”sexualitet”  för  att 
heternormativiteten försvann eller för att fler sexualiteter blev kända? Nämndes fler 
sexualiteter för att det heterosexuella perspektivet minskade eller för att utrymmet för 
sexualitet  ökade?  Uppföljningsvis  diskuteras  sammanfattningen  av  resultatet  från 
föregående  avsnitt  med  tidigare  nämnd  litteratur  i  åtanke.  Forskningsfrågorna 
behandlas en åt gången.

6.1. Framställs könsdrift och sexualitet genom olika sexuella perspektiv i 
läromedlen under tidsperioden 1955-2014? På vilket sätt?

Vid analys av resultatet framgick att under period ”U-55” används ett heterosexuellt 
perspektiv  genom  att  heterosexualiteten  tas  för  given.  Under  period  ”Lgr  62” 
presenteras även andra sexualiteter mer specifikt och de förväntningarna som finns på 
mannen  och  kvinnan  i  samband  med  samlaget  nämns,  vilket  tydliggör  den 
heterosexuella matrisen. Homosexualitet behandlas tillsammans med andra ”sexuella 
avvikelser”  som  exempelvis  pedofili.  Heteronormativiteten  blir  påtaglig.  Samtidigt 
skriver Wickbom att meningen med det sexuella samlivet är att föra arvet vidare (1963, 
s. 28) vilket är ytterligare ett tecken på den heteronormativiteten som råder, då verket 
publicerades under andra perioden.

Under period ”Lgr 69” jämställs  ”könsdrift” respektive ”sexualitet”,  som tidigare 
används  vid  tal  om  ”samlaget”  respektive  ”sexuella  avvikelser”,  samtidigt  som 
”sexmoral” presenteras. Med period ”Lgr 80” blir ”avvikelser” istället ”variationer av 
sexualdrift” där ”könsdrift” och ”sexualitet” nämns tillsammans. Heteronormativiteten 
och det heterosexuella perspektivet blir därmed mindre markant och under näst sista 
perioden  ”Lpo94”  försvinner  det  nästan  helt  då  hetero-,  homo-  och  bisexualitet 
beskrivs tillsammans under ”olika läggningar”. I studien av Larsson och Rosén (2006), 
som beskrivs  av  Bolander,  finns  det  dock  fortfarande  läromedel  som under  denna 
period framställer sexualitet som en naturlig drift avsedd för barnalstring (Bolander, 
2009,  s.  30).  Därmed  är  det  heterosexuella  perspektivet  fortfarande  en  del  av 
verkligheten. 

Den  heterosexuella  matrisen  är  mindre  tydlig  under  de  två  sista  perioderna 
samtidigt som det heterosexuella perspektivet och heteronormativiteten försvinner helt 
då även transsexualism inkluderas genom att HBT presenteras. En viss nyans kan dock 

34



uppstå vid undervisning om de olika sexualiteterna, vilket Bäckman tydliggjorde med 
sin studie.  Med den visades  det  att  vid diskussioner om exempelvis  homosexualitet 
nämndes relationen mellan två män i större utsträckning än den mellan två kvinnor 
(Bäckman, 2003, s. 96). Med det i åtanke kan den heterosexuella matrisen fortfarande 
reproduceras i klassrummet eftersom könen diskuterades i kontrast till varandra. Detta 
stärks  av  Bolanders  egna  studie  som  visar  att  även  programmen  (från  2001-2004) 
reproducerar  den  heterosexuella  matrisen.  Detta  sker  genom  jämförelse  av 
föreställningarna kring vad de två könen förväntar av varandra (Bolander, 2009, s. 184). 

Utvecklingen gällande använda perspektiv i analyserat material speglas i Byrmans 
studie  (2002)  av  informationsspridning  som  Bolander  nämner.  Studien  visade  att 
broschyrer om samlevnad gick från att riktas mot endast heterosexuella, gifta par, till 
yngre, ogifta ungdomar, oavsett sexualitet eller etnisk bakgrund (Bolander, 2009 s. 12). 
Alltså skulle informationen i slutändan nå alla och förändringen ägde rum under sent 
1800-tal till sent 1990-tal. Studien av Larsson och Rosén, som Bolander beskriver, visar 
dock att heteronormativiteten finns kvar under 2000-talet. Detta förklaras ske genom 
att heterosexualiteten tas för given i undersökta läromedel, medan andra sexualiteter 
behandlas mer i detalj (Bolander, 2009, s. 30). Med det sagt finns det alltså skillnader 
läromedel  sinsemellan  vilket  tydliggör  vikten  av  att  välja  bok  med  omsorg  och 
medvetenhet.

6.2. Vilka former av könsdrifter och sexualiteter framställs i text och bild?

Genom tabell 8 presenteras vilka könsdrifter och sexualiteter som nämnts under de 
olika perioderna. Det framgår att elva olika sexualiteter använts under 1955-2014 i de 
27 läromedlen som analyserats. Bristen på sexuella variationer i läromedel under period 
Lgr 62 och Lgr 69 skulle kunna kopplas till att inget om sexuella variationer nämns i 
Lgr 69.

Under  ”Lgr  80”  nämns  tio  olika  för  första  gången  vilket  även  sker  under  sista 
perioden, men med ”skoptofil” utbytt mot ”intersexuell”. Innan denna undersökning 
var jag inte medveten om att det fanns något som kallades ”skoptofili” och jag anser det 
vara märkligt att sexualiteten i fråga endast användes under period ”Lgr 80”. Var detta 
en tid då det  ansågs  viktigt  att  poängtera  existensen av denna sexualitet? I  flertalet 
läromedel från perioden nämndes sexualiteterna  i samband med att man ville varna 
eleverna mot sjukdomarna HIV och AIDS, men det smittar inte genom skoptofili. 

I samband med att Lpo 94 ges ut i början av näst sista perioden tydliggörs det att det 
finns  olika  sexuella  orienteringar  då  läroplanen  lägger  vikt  vid  att  elever  inte  får 
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diskrimineras på grund av sin sexuella läggning (Utbildningsdepartementet, s. 3). Det 
kan ha bidragit till att läromedlen fortsatt att nämna flera olika sexualiteter under både 
period ”Lpo 94” och ”Lgr 11”. I vilket fall stämmer ökningen av nämnda sexualiteter 
över  hela  tidsspannet  (1955-2014)  överens  med  Foucaults  teori  om 1900-talet  som 
mångfaldigandets  epok.  Enligt  Foucault  var  det  under  1900-talet  som sexualitetens 
”mångformighet”  introducerades,  till  följd  av  att  talet  om  sexualitet  förändrades 
(Foucault, 1980, s. 49, 50). Acceptansen gentemot andra sexualiteter än heterosexualitet 
anses av författaren ha ökat genom att kyrkan hade mindre inverkan, föräktenskapliga 
förbindelser var mer tolererade och det var mindre tabu kring ungdomarnas sexliv 
(ibid., s. 146). 

6.3. Hur stort utrymme ges förklaringar av begreppen könsdrift och sexualitet i 
läromedlen under perioden? Har det ökat sedan 1955?

Med hjälp av figur 1 blir det tydligt att användningen av begreppet ”könsdrift” inte 
förändrats, medelvärdet av begreppets utrymme har legat mellan 0-2 i alla perioder. 
Utrymmet för ”sexualitet” har istället ökat markant, från att inte användas alls under 
period  ”U-55”  till  att  användas  över  40  gånger  under  period  ”Lgr  11”.  Kan  det 
förstnämnda begreppet betraktats som neutralt och ha använts för att förklara vad som 
menas med ”sexualitet”? I så fall kan det vara en bidragande orsak till att utrymmet för 
”könsdrift” varit i princip konstant. Bristen på båda begreppen under första perioden 
kan dock bero på det faktum att samlevnadsundervisningen nyligen blivit obligatorisk 
samt att det fanns hjälpmedel i form av handledningar. Samtidigt kan upplysningen 
betraktats som kontroversiell, likt det första program som Bolander nämner från 1950-
talet  (Bolander,  2009,  s.  14),  vilket  i  så  fall  skulle  bidra  till  den  återhållsamma 
presentationen  av  samlevnaden.  Utformningen  av  andra  periodens  läromedel  kan 
troligen  bero  på  den  rådande  läroplanens  innehåll.  Lgr  62 preciserar  inte  vad 
sexualundervisningen ska innehålla, det förklaras endast att den ska äga rum i olika 
ämnen beroende på årskurs (1962, s. 1341, 1342).

Ökningen av det utrymme ”sexualitet” fått skulle istället kunna härledas till att fler 
sexualiteter blir kända över tidsperioden samt att tabun kring tal om ämnet minskar. 
Programmen  Bolander  undersöker  (från  2001-2004)  synliggör  exempelvis  allt  fler 
sexscener eller sexuella läggningar (Bolander, 2009, s. 37). Ökningen kanske även kan 
bero av diskussionen om genus som ägt rum under 2000-talet med bland andra Butler i 
strålkastarljuset. Sexualitet och genus, tillsammans med kön, förklarar Butler bilda en 
individs  identitet  (Butler,  2007,  s.  68).  Men  eftersom  den  heterosexuella  matrisen 
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fortfarande används skapas förvirring när allt fler sexualiteter nämns. Det finns därmed 
identiteter som står utanför de normer matrisen innefattar. Med det i åtanke håller jag 
med Butler vid understrykningen om att en subversion av matrisen borde utvecklas, 
med fler identiteter som breddar vår begriplighetssfär (Butler, 2007, s. 69). Samtidigt 
vill jag understryka ett uttalande av Fabricius-Møllers om att det finns ”lika många 
former för könsliv som det finns människor, eftersom två individer inte känner på 
samma sätt” (Fabricius-Møller, 1950, s. 82).
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7. Konklusion

Vid framställning av begreppen ”Könsdrift”  och ”Sexualitet”  har det  heterosexuella 
perspektivet används fram till början av 2000-talet. Samtidigt har det senare begreppet 
fått allt större utrymme medan ”könsdrift” konstant nämnts 0-2 gånger under samma 
tidsperiod.  Antalet  olika  sexuella  drifter  som nämnts  har  också  ökat.  Föreliggande 
studie väckte funderingar kring vilka uppfattningar som finns kring undervisningen 
om sexualitet. Hur upplever exempelvis elever att ämnet berörs? Diskuteras sexualitet 
endast under lektionerna som berör samlevnad? Upplever lärare och/eller elever att 
det  finns  förändringar  som  kan  göras  gällande  litteraturen  som  används  vid 
undervisningen? Möjligheter finns att utveckla forskningen på området och därmed 
skapa medvetenhet om händelser i klassrummet.

Litteraturen  som  används  bör  som  tidigare  nämnt  väljas  med  omsorg  och 
medvetenhet för att minska risken att reproducera den heterosexuella matrisen samt 
heteronormativitet. Pedagogen anses har ett större ansvar vid val av litteratur nu, då 
det  sedan  1992  inte  förekommer  någon  läromedelsgranskning.  Men  eftersom 
reproduktionen  även  kan  ske  vid  undervisningen  genom  tal,  bör  pedagogen  vara 
försiktig  med hur diskussionerna  kring  sexualiteter  tas  upp.  Alltså  exempelvis  inte 
använda sig av jämförelser mellan normalt och onormalt.

38



8. Referenslista

Forskningsmaterial

Andréasson, Berth (1995). Biologi: för grundskolans senare del. Stockholm: Natur &
kultur.

Andréasson, Berth (2011). Biologi: för grundskolans år 7-9. Fokus. Stockholm: Natur & 
kultur.

Arenlind, Wilhelm (1984). Biologi. 3, Faktabok. Stockholm: Pogo pedagog.
Arenlind, Wilhelm (1987). Biologi. 2, Faktabok. Stockholm: Pogo pedagog.
Arenlind, Wilhelm (1989). Biologi. 1, Faktabok. Stockholm: Pogo pedagog.
Boierth, Anders & Nordling, Erik (1967). Biologi för grundskolan. Årskurs 9. 

Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Boierth, Anders, Öhman, Lars-Olof & Nordling, Erik (1971). Biologi. 1 H, Fem 

arbetsområden i biologi för högstadiet. Grundbok. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell läromedel.

Boierth, Anders, Öhman, Lars-Olof & Nordling, Erik (1972). Biologi. 2 H, Fyra 
arbetsområden i biologi för högstadiet. Grundbok. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell läromedel.

Boierth, Anders, Öhman, Lars-Olof & Nordling, Erik (1973). Biologi. 3 H, Fem 
arbetsområden i biologi för högstadiet : grundbok. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell läromedel.

Borg, Folke & Herlitz, Carl-Wilhelm (1963). Vår kropp: lärobok om människokroppen 
och dess vård för högre allmänna läroverk, realskolor och flickskolor. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell.

Carlsten, Anders, Pehrson, Torsten & Petersen, Björn (1965). Människan: Arvet: 
Utvecklingen: grundskolans biologi 9. Stockholm: Svenska bokförlaget.

Fabricius, Susanne (2001). Biologi. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Friberg, Otto (1955). Folkskolans naturlära. D. 4, Sjunde klassen. Stockholm: Norstedt.
Friberg, Otto, Eklund, Harry & Norgren, Hedvig (1955). Folkskolans naturlära. D. 3, 

Sjätte klassen. Stockholm: Norstedt.
Hammarsten, Olof (1957). Biologi. 1, För 5-årig realskola. Stockholm: Svenska 

bokförlaget.
Henriksson, Anders (1995). Biologi. Malmö: Gleerup.
Henriksson, Anders (2002). Gleerups Biologi. Malmö: Gleerup.

39



Jonsson, Rolf (1979). Biologi: för grundskolans högstadium. 1, [Faktabok]. Malmö: 
Liber Läromedel.

Jonsson, Rolf (1987). Biologi: för grundskolans högstadium. 2, [Faktabok]. Malmö: 
Liber Läromedel.

Kukka, Jarmo & Sundberg, Carl Johan (2012). Biologi direkt. Stockholm: Sanoma 
utbildning.

Linnman, Nils (1995). Biologiboken: [för grundskolans senare årskurser]. [Faktabok]. 
Stockholm: Liber utbildning.

Linnman, Nils & Carlsten, Anders (2001). Biologiboken: [för grundskolans senare 
årskurser]. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Linnman, Nils, Wennerberg, Birger & Rodhe, Gösta (1971). Biologiboken för 
högstadiet. Faktabok. Stockholm: Läromedelsförlagen.

Linnman, Nils, Wennerberg, Birger & Rodhe, Gösta (1991). NO-biologiboken: för 
högstadiet. Faktabok. Solna: Esselte studium.

Ludin, Folke & Wickbom, Torsten (1966). Människan. Stockholm: Liber.
Skye, Erik (1963). Biologi: grundskolan. Årskurs 7. Stockholm: AV Carlsons bokförlag.
Svensson, Sven (1963). Biologi: människokroppen jämte ärtlighets- och utvecklingslära. 

Gävle: Skolförlag.

Referensmaterial

1962 års skollag, skolstadga och läroplan för grundskolan. (1962). Stockholm:.
Berg, Anne (2014). Föreläsning. Kunskapsproduktionens förutsättningar (2014-09-16).
Bergström, Ylva (2014) Föreläsning. Forskningsetik (2014-09-16).
Bolander,  Eva (2009).  Risk och bejakande: sexualitet  och genus i  sexualupplysning och  

sexualundervisning i TV. Linköping: Linköpings universitet
Butler,  Judith (2007).  Genustrubbel:  feminism och  identitetens  subversion.  Göteborg:  

Daidalos.
Bäckman, Maria (2003). Kön och känsla: Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar 

om sexualitet. Göteborg: Makadam Förlag. 
Dahlöf, Lars-Gösta (2014). Sexualitet. www.ne.se (2014-11-17). 
Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2012). 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Norstedts 
juridik: Stockholm.

Fabricius-Møller, Johannes (1950). Könslivet. Stockholm: Forum.

40

http://www.ne.se/uppslagsverk


Folkhälsomyndigheten (2014). Sexualitet och reproduktiv hälsa. 
www.folkhalsomyndigheten.se (2014-12-04).

Foucault, Michel (1980). Sexualitetens historia. 1, Viljan att veta. Stockholm: Gidlund.
Föreningen Svenska läromedelsproducenter (1999). Läromedel. 2000, Huvudkatalog : 

författare/titel [A-Ö]. Cop. 1999: Föreningen Svenska läromedelsproducenter.
Katz, Olle (2014). Sex och samlevnadsundervisningen i svensk skola. 

www17.goteborg.se, (2014-12-01).
Handledning i sexualundervisning för lärare i folkskolor: på Kungl. Maj:ts uppdrag utgiven 

av Kungl. : Skolöverstyrelsen (1952). Stockholm: utg.
Handledning i sexualundervisning (1956). Stockholm:
Hermerén, Göran (2015). Intersubjektivitet. www.ne.se (2015-11-16).
Lafa (2014). Om Lafa. www.lafa.nu (2014-11-17).
Myndigheten för skolutveckling (2005). Hela livet – 50 år med sex- och 

samlevnadsundervisning, Stockholm: Liber. 
RFSU (2010). Viktiga årtal och reformer. www.rfsu.se (2014-12-18).
Selander, Staffan (2014). Läromedelsgranskning. www.ne.se (2014-11-17).
Statens läroboksnämnd (1940). Läroboksförteckning. Stockholm: Statens 

läroboksnämnd.
Statens läroboksnämnd (1944). Läroboksförteckning. 1943, supplement. Stockholm: 

Statens läroboksnämnd.
Statens läroboksnämnd (1946). 1946 års läroboksförteckning. Stockholm: [Seelig].
Statens läroboksnämnd (1955). 1955 års läroboksförteckning. Stockholm: [Seelig].
Statens läroboksnämnd (1965-1974). Läroboksförteckning för grundskolan. Stockholm:
Sverige.  Skolöverstyrelsen  (1948-1977).  Aktuellt  från  Skolöverstyrelsen.  Stockholm:  

Kungl. skolöverstyrelsen.
Sverige. Skolöverstyrelsen (1949).  Handledning i sexualundervisning för lärare i högre  

skolor. Stockholm:
Sverige. Skolöverstyrelsen (1955). Undervisningsplan för rikets folkskolor den 22 januari 

1955. Stockholm: Norstedt.
Sverige. Skolöverstyrelsen. (1969). Läroplan för grundskolan: Lgr 69. Stockholm: 

Utbildningsförlag.
Sverige. Skolöverstyrelsen. (1980). Läroplan för grundskolan: Lgr 80. Stockholm: 

Utbildningsförlag.
Sverige. Utbildningsdepartementet (1994). Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet 

och de frivilliga skolformerna: Lpo 94 : Lpf 94. Stockholm: Utbildningsdep.

41

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/l%C3%A4romedelsgranskning
http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/RFSUs-historia/Viktiga-artal-och-reformer/
http://www.lafa.nu/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/l%C3%A4romedelsgranskning
http://www17.goteborg.se/cebuh/SoS/historia.htm
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsa-och-sexualitet/sexualitet-och-reproduktiv-halsa/


Sverige. Skolverket (2014). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011. Stockholm: Skolverket.

Törnqvist, Maria (2014). Föreläsning. Textanalys (2014-09-10).
Wickbom, Torsten (1957). Individ, samhälle och sexualliv: sexualkunskap för skolor. 

Stockholm: Svenska bokförlaget.
Wintzell, Johan (1953). Sexualkunskap för ungdom: ungdomsproblem. Stockholm: 

Ehlins.

42



9. Bilaga 1 – Analysmaterial

Tabell 9. Analysmaterial. Utvalda böcker avsedda för undervisning i sex och samlevnad.

Årtal Titel Period

1955 Folkskolans naturlära. Del III, sjätteklassen
Folkskolans naturlära. Del IV, sjunde klassen

U-55

1957 Biologi 1 för 5-årig realskola U-55

1963 Vår kropp 
Biologi: grundskolan. Årskurs 7 
Människokroppen jämte ärftlighets- och utvecklingslära

Lgr 62

1965 Människan. Arvet. Utvecklingen Lgr 62

1966 Människan Lgr 62

1967 Biologi för grundskolan, årskurs 9 Lgr 62

1971 Biologiboken 
Biologi 1H

Lgr 69

1972 Biologi 2H Lgr 69

1973 Biologi 3H Lgr 69

1979 Biologi. Försök & fakta Lgr 69

1984 Biologi 3, faktabok Lgr 80

1987 Biologi 2, faktabok 
Biologi. Försök & fakta

Lgr 80

1989 Biologi 1, faktabok Lgr 80

1991 No-biologiboken Lgr 80

1995 Biologi (PULS)
Biologi (Gleerup)
Biologiboken

Lpo 94

2001 Biologi (Spektrum)
Biologiboken

Lpo 94

2002 Gleerups Biologi Lpo 94

2011 Biologi (Fokus) Lgr 11

2012 Biologi direkt Lgr 11
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10. Bilaga 2 – Olika sexualiteter/sexuella drifter

Tabell 10. Förklaring av nämnda sexualiteter/sexuella drifter

Sexualitet Förklaring

heterosexuell Könsdrift riktad mot individer av motsatt ”kön”.

homosexuell Könsdrift riktad mot individer av samma ”kön”.

bisexuell Könsdrift riktad mot individer av båda ”könen”.

intersexuell "DSD" (Disorder of sex development), kropp och anatomi 
(gener,  könshormon, könsorgan) kan inte entydigt 
kategoriseras som något ”kön”. 

transsexuell Individens biologiska kön stämmer inte överens med den 
upplevda könsidentiteten. 

transvestit Individ får lustkänslor av att bära kläder typiska för det 
motsatta ”könet”.

exhibitionist Tvångsmässigt behov av att blotta sitt könsorgan för främling 
för att nå sexuell tillfredsställelse.

sadist Individ blir sexuellt upphetsad av att förnedra partner, tvinga 
hen till underkastelse.

masochist Individ blir sexuellt upphetsad av att bli förnedrad av partner, 
tvingas till underkastelse av hen.

skoptofil Individ blir sexuellt upphetsad av att betrakta andra 
människors sexuella aktivitet, med eller utan deras vetskap.

pedofil En vuxen individs sexuella dragning till ett barn.

Kön  är  satt  inom  citationstecken  eftersom  det  betraktas  som  föränderliga 
konstruktioner. Begreppen är förklarade med hjälp av Nationalencyklopedin. 
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