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Sammanfattning 

I Skolverkets kvalitetsgranskningar av svenska skolors sex- och samlevnadsundervisning har stora 

brister framkommit. I dagens läroplan är sex och samlevnad som kunskapsområde framskrivet i 

flera kursplaner samt i läroplanens inledande kapitel. Läroplanen anger att undervisningen i 

biologi för mellanstadiet ska behandla pubertet och reproduktion tillsammans med frågor om 

identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Det medför att det inte är möjligt att endast 

studera de biologiska aspekterna av sex och samlevnad utan att koppla det till samhället. 

Samtidigt pekar läromedelsforskningen på att läromedel har en stark ställning i skolan och är i 

hög grad styrande för undervisningen. Dessutom har läromedel ofta en normreproducerande 

funktion. Syftet med studien är därmed att undersöka hur väl innehållet i läromedel i biologi för 

mellanstadiet följer läroplanen och andra gällande rekommendationer. Frågeställningarna 

behandlar hur de biologiska aspekterna av sex och samlevnad kopplas ihop med värdefrågor i 

läroböcker och hur tillhörande lärarhandledningar kompletterar läroböckernas innehåll.  

 

Tre biologiläroböcker för mellanstadiet, med tillhörande lärarhandledningar, analyserades utifrån 

en kritisk diskursanalytisk ansats. Både skriven text och bild ingick i analysen. Resultatet av 

analysen visade att endast en av tre läroböcker uppfyller läroplanens krav om att koppla ihop 

pubertet och reproduktion med värdefrågor. Den biologiska utgångspunkten var tydlig i alla 

läroböcker. De olika lärarhandledningarna bidrar i olika grad till en nyansering och fördjupning av 

innehållet i läroböckerna. Sammanfattningsvis följer de läroböckerna och fokuserar främst på att 

förse läraren med mer fakta. En handledning ger uttryck för ett normkritiskt förhållningssätt och 

ger exempel på hur läraren kan arbeta normkritiskt. Läroböckerna bidrar, i olika utsträckning, till 

att normer om kön och sexualitet skapas och upprätthålls.  

 
 
Nyckelord: Didaktik, läromedelsanalys, kritisk diskursanalys, sex- och samlevnadsundervisning för 
mellanstadiet.  
  



 

 3 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ...................................................................................................................................... 2 

Inledning .................................................................................................................................................. 5 

Bakgrund .................................................................................................................................................. 6 

Granskning av sex- och samlevnadsundervisning ......................................................................... 6 

Uppföljning av granskningen ....................................................................................................... 6 

Sex och samlevnad i dagens läroplan ............................................................................................... 7 

Läromedel ............................................................................................................................................ 7 

Problemformulering ........................................................................................................................... 8 

Forskningsöversikt ................................................................................................................................ 10 

Tidigare forskning om sex- och samlevnadsundervisning ......................................................... 10 

Läromedelsgranskning ..................................................................................................................... 11 

Kön ................................................................................................................................................ 11 

Sexuell läggning ............................................................................................................................ 12 

Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................................... 14 

Normer............................................................................................................................................... 14 

Genus ................................................................................................................................................. 14 

Sexualitet ....................................................................................................................................... 15 

Heteronormativitet ........................................................................................................................... 15 

Homotolerans ............................................................................................................................... 16 

Icke-förtryckande undervisning ...................................................................................................... 16 

Normkritisk pedagogik .................................................................................................................... 16 

Syfte och frågeställningar ..................................................................................................................... 18 

Metod ...................................................................................................................................................... 19 

Material .............................................................................................................................................. 19 

Avgränsning och urval ................................................................................................................ 19 

Presentation av läroböckerna ..................................................................................................... 19 

Analysmetod ...................................................................................................................................... 20 

Genomförande ............................................................................................................................. 21 

Reflektion över metoden ................................................................................................................. 22 



 

 4 

Analys...................................................................................................................................................... 24 

Lärobok 1 – Utkik Biologi 4-6........................................................................................................ 25 

Lärarhandledningen ..................................................................................................................... 29 

Lärobok 2 – Boken om Biologi ...................................................................................................... 30 

Lärarhandledningen ..................................................................................................................... 32 

Lärobok 3 – Puls Biologi – Människan ......................................................................................... 32 

Lärarhandledningen ..................................................................................................................... 35 

Sammanfattande slutsatser .............................................................................................................. 36 

Diskussion .............................................................................................................................................. 38 

Diskussion gentemot tidigare forskning och teoretiska perspektiv .......................................... 38 

Pedagogiska konsekvenser .............................................................................................................. 40 

Konklusion ............................................................................................................................................. 42 

Referenslista ........................................................................................................................................... 44 

 

 



 

 5 

Inledning 

I dagens samhälle möts vi ständigt av bilder och föreställningar om sex, samlevnad och kön. Film, 

tv, reklam och tidningar bidrar till att skapa normer och förutfattade meningar om hur unga 

personer förväntas vara och om vad det innebär att bli vuxen. Dessa föreställningar kan ibland 

ligga långt ifrån verkligheten. Exempel på detta är utbredningen av redigerade foton, normerande 

reklambilder av relationer och föreställningar om vad som är typiskt manligt och typiskt kvinnligt. 

Särskilt för unga personer kan detta ha stor påverkan på vad som anses normalt och den egna 

självbilden. Under slutet av mellanstadiet händer det mycket i kroppen och barnen kan ha många 

funderingar kring sin egen identitet och vad som kommer att hända när de växer och går in i 

puberteten. Det kan vara både väldigt känsligt, spännande och otäckt. Därför är det viktigt att ha 

bra vuxna förebilder som kan stötta i samtal och svara på frågor.  

 

Som blivande mellanstadielärare med en närstående examen tycker jag att en bra undervisning 

om sex och samlevnad är av yttersta vikt för att arbeta med elevers (och samhällets) normer och 

värderingar. Mina erfarenheter av sex- och samlevnadsundervisningen från min skolgång är 

väldigt knappa och jag har inte heller fått någon chans att utveckla mina erfarenheter under 

praktikperioderna på lärarutbildningen. Läraren kan förhoppningsvis vara den vuxna förebild 

som eleverna kan vända sig till med sina funderingar. Dessutom har läraren stor betydelse för 

sex- och samlevnadsundervisningens utformning och kvalitet i skolan. Läraren arbetar dock inte 

ensam utan använder ofta olika läromedel som stöd i undervisningen. I de fall som läromedel 

används har de en betydande roll. Frågan är då om de läromedel som används i sex-och 

samlevnadsundervisningen är tillräckligt bra? Och vad är ett bra läromedel för sex-och 

samlevnadsundervisning? I denna uppsats analyseras ett antal läroböcker i biologi för 

mellanstadiet för att undersöka hur väl de uppfyller läroplanens riktlinjer.  
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Bakgrund 

I detta avsnitt behandlas bakgrunden till denna uppsats. Som bakgrund ligger dels en granskning 

av hur sex- och samlevnadsundervisningen i svensk skola har bedrivits under 1990-talet och dels 

bestämmelser och rekommendationer hur undervisningen ska ske utifrån gällande läroplan. 

Dessutom ges en kort bakgrund om forskning om läromedel. I slutet av avsnittet presenteras en 

inledande problemformulering till studien.  

Granskning av sex- och samlevnadsundervisning  

Under år 1999 genomförde Skolverket, på uppdrag av regeringen, en kvalitetsgranskning av 

svenska skolors värdegrundsarbete och arbete med läroplanens övergripande mål och riktlinjer 

(Skolverket, 2000, s. 7).  Ett granskningsområde var skolornas sex- och samlevnadsundervisning, 

med fokus på jämställdhet. Resultatet av granskningen visade att det fanns en stor variation i sex-

och samlevnadsundervisningen, även mellan klasser på samma skola (ibid., s. 52). Detta tyder på 

att eleverna inte får en likvärdig utbildning. Av 51 granskade grundskolor var det fyra som 

bedömdes ha en god sex- och samlevnadsundervisning. En god undervisning kännetecknas av 

variation i arbetssätt, en utgångspunkt i elevernas behov och att både flickor och pojkar 

uppmärksammas. Dessutom ska rektorn ta sitt ansvar för undervisningen genom att se till att 

skolan har tydliga mål för sex- och samlevnadsundervisningen samt att alla elever får tillgång till 

en likvärdig utbildning (ibid., s. 61).  

 

Ett genomgående mönster som framkom i kvalitetsgranskningen var att det saknades en tydlig 

ansvarsfördelning för sex- och samlevnadsundervisningen. Det leder till att lärarnas uppdrag blir 

oklart (Skolverket, 2000, s. 52). Det fanns också starka tendenser till särbehandling av flickor och 

pojkar (ibid., s. 81). I vissa fall erbjöds de olika undervisning och flera tillfrågade lärare uttryckte 

att det viktigaste var att flickorna stärktes, medan pojkarna på många sätt osynliggjordes (ibid.).   

 

Kvalitetsgranskningen avslutas med förslag på åtgärder (Skolverket, 2000, s. 97). Exempelvis lyfts 

det fram att det behövs tydligare mål i läroplanen, kompetensutveckling för personalen samt ett 

systematiskt arbete med dokumentation.  

Uppföljning av granskningen 

År 2005 gjordes en uppföljning av kvalitetsgranskningen där rektorer från 20 av de skolor som 

var med i granskningen intervjuades (Nilsson, 2005, s. 176). I resultatet av uppföljningen 

framkom att en del av grundskolorna hade tagit kritiken från kvalitetsgranskningen på allvar och 

vidtagit åtgärder (ibid., s. 195). Genom att satsa på kompetensutveckling, ökat 

ämnesöverskridande arbete, tydligare styrning och utökat samarbete mellan lärarna hade 

kvaliteten och likvärdigheten för sex- och samlevnadsundervisningen ökat. En del skolor visade 
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dock inte på några förbättringar sedan kvalitetsgranskningen. Nilsson (ibid., s. 197) sammanfattar 

uppföljningen med att det fortfarande behövs en tydligare och starkare styrning av det 

ämnesöverskridande arbetet. Utmaningen för undervisningen är att olika perspektiv på sex och 

samlevnad ska förekomma i flera ämnen för att skapa helhet för eleverna.  

Sex och samlevnad i dagens läroplan  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 anges under rubriken Rektorns ansvar 

att rektorn har ett särskilt ansvar för att undervisningen ska tillämpa ämnesöverskridande arbete 

om exempelvis jämställdhet och sex och samlevnad. I kursplanerna finns frågor om sex och 

samlevnad tydligt uttryckt i det centrala innehållet för flera ämnen såsom biologi, religion och 

samhällskunskap (Lgr11, 2011). Sex och samlevnad är dessutom en del av skolors värdegrunds- 

och likabehandlingsarbete (Skolverket, 2014, s. 14). I det främjande arbetet kan sex-och 

samlevnadsundervisningen användas för att diskutera och analysera normer och belysa allas rätt 

till sin egen identitet. Genom detta kan diskriminering och kränkande särbehandling minska.  

 

På grund av att sex och samlevnad förekommer i flera olika ämnen i läroplanen lämpar sig det väl 

för ämnesintegrerat arbete (Skolverket, 2014, s. 10, 13). En traditionell uppdelning mellan 

ämnena var varit att NO-läraren har ansvarat för de biologiska aspekterna och SO-läraren för de 

samhälleliga aspekterna. I Lgr11 har denna uppdelning luckrats upp (ibid., s. 16). Enligt det 

centrala innehållet för biologi i årskurs 4-6 ska läraren ta upp ” Människans pubertet, sexualitet 

och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar” (Lgr11, 

2011, s. 113). Med denna formulering fastställer Skolverket att det inte är möjligt att endast 

studera de biologiska aspekterna av sex och samlevnad utan att koppla det till samhället 

(Skolverket, 2014, s. 16). I kommentarmaterialet till kursplanen i biologi förklaras detta ytterligare 

genom att undervisningen i biologi ska en helhetssyn på sexualitet och de biologiska aspekterna ej 

ska särskiljas från värdefrågor. Kursplanen vill uppmuntra till en förståelse för att sex och 

samlevnadsformer kan se ut på olika sätt (Skolverket, 2011, s. 25).  

Läromedel 

Läromedel kan definieras som sådant som lärare och elever använder för att uppnå målen med 

utbildningen (Skolverket, 2006a, s. 9). Enligt denna breda definition kan exempel på läromedel 

vara massmedia, läroböcker och uppslagsböcker (Englund, 2006, s. 5). Med läroböcker menas 

tryckta förlagsproducerande läromedel (ibid.).  

 

Fram till år 1991 fanns det en statlig läromedelsgransking i Sverige. Efter nedläggningen av denna 

flyttades ansvaret för granskningen av läromedel över till producenter och konsumenter, med 

professionella lärare och rektorer i spetsen (Carlsson & von Brömssen, 2011, s. 20). Idag är 
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läromedel i skolan en starkt debatterad fråga. I dagstidningar och forskning rapporteras om faror 

med den ökade användningen av sponsrade läromedel och läromedel som förmedlar rasistiska 

och könstraditionella normer (ibid., s. 15ff). Carlsson & von Brömssen (2011, s. 17) menar att 

läromedelstexter är en social konstruktion som speglar normer i och utanför skolan och på så sätt 

reproducerar normer för sociala relationer och sammanhang.  

 

I en sammanställning av nyare läromedelsforskning framkommer att läromedel alltjämt har en 

stark ställning i skolan och är en stark påverkansfaktor på undervisningen (Englund, 2006, s. 25). 

Många lärare anger att de använder läroboken och den tillhörande lärarhandledningen till stor del 

i planeringsarbetet (ibid., s. 11). I Skolverkets rapport (2006a, s. 11) ansåg en majoritet av de 

tillfrågade lärarna att läroböcker säkerställer att undervisningen följer aktuell läroplan och 

kursplaner. Läroboken får då en legitimerande funktion. Enligt Skolverket (ibid., s. 135) ingår 

förmågan att välja ett lämpligt läromedel som en viktig del i lärarens kompetens eftersom 

läromedel ska hjälpa eleverna att uppnå målen. Att välja och använda ett lämpligt läromedel 

ställer höga krav på läraren när det gäller att granska och värdera läromedlets innehåll. Det är 

viktigt att lärare, blivande lärare och elever utvecklar sina kunskaper om granskning om läromedel 

och att lärare mer djupgående diskuterar läromedel i förhållande till elevers måluppfyllelse (ibid., 

s. 11).   

 

Anna Hessel (2015) gjorde i sitt examensarbete en läromedelsanalys och undersökte läroböcker i 

ett queerteoretiskt perspektiv. Studien består av en jämförande analys av sex läroböcker i biologi 

för årskurs 4-6, med fokus på hur läromedelsförfattarna har avgränsat avsnitten som rör pubertet, 

sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. 

Resultatet av analysen visar på ett starkt biologiskt förhållningssätt och upprätthållningar av 

traditionella könsroller, heteronormen och cis-normen (ibid.). Denna uppsats är en liknande 

analys men breddar och bygger vidare på innehållet genom att även undersöka tillhörande 

lärarhandledningar. En utförligare förklaring om skillnaden mellan Hessels arbete och detta 

arbete finns i metodavsnittet 

Problemformulering 

Skolverkets kvalitetsgranskning 1999, samt uppföljningen 2005, visar på att det finns stora brister 

inom skolans sex- och samlevnadsundervisning. Undervisningen ser dessutom väldigt olika ut 

beroende på vilken skola och vilken klass eleven går i (Skolverket, 2000; Nilsson, 2005). I Lgr11 

är sex och samlevnad som kunskapsområde framskrivet i flera kursplaner samt i läroplanens 

inledande kapitel (Lgr11, 2011). I stödmaterial och kommentarmaterial betonas vikten av att sex- 

och samlevnadsundervisningen i biologi ska behandla värdefrågor tillsammans med de biologiska 

aspekterna (Skolverket, 2014; Skolverket, 2011). Samtidigt pekar läromedelsforskningen på att 

läromedel har en stark ställning i skolan och är i hög grad styrande för undervisningen (Englund, 



 

 9 

2006). Dessutom har läromedel ofta en normreproducerande funktion (Carlsson & von 

Brömssen, 2011).  

 

Frågan är då om läromedlen som används i biologiundervisningen uppfyller kraven för en bra 

sex- och samlevnadsundervisning. Har läromedelsförfattarna hängt med i utvecklingen och tagit 

hänsyn till värdefrågor i samband med de biologiska aspekterna av sex och samlevnad, och 

därmed följer läroplanen?  

 

.  
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Forskningsöversikt 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om sex- och samlevnadsundervisning i skolan och 

forskning om läromedel. Avsnittet ger ej en heltäckande bild av all forskning inom området utan 

tar endast upp ett antal relevanta studier. Först presenteras två olika studier om sex- och 

samlevnadsundervisning i klassrummet. Därefter beskrivs några studier som har granskat 

läromedel utifrån kritiska perspektiv på kön och sexuell läggning.  

Tidigare forskning om sex- och samlevnadsundervisning 

Lundin (2014) har genomfört klassrumsobservationer med 14-åriga elever i sex-och 

samlevnadsundervisning i NO. Den teoretiska utgångspunkten var en queerteoretisk ansats med 

syftet att studera den rådande normen i sex-och samlevnadsundervisningen. Analysen 

sammanfattas i fyra delar; repetition of desirability, dichotomization of sexes, differentiation of 

sexuality och hierarchy of positions (ibid., s. 378). Resultatet av observationerna visade att en 

heteronorm rekonstruerades genomgående under alla moment. Dock fanns det fyra exempel på 

hur normen utmanades, till exempel genom att lyfta fram det queera och att ge uttryck för det 

oväntade eller okända (ibid.). Analysen visade också att det är svårt att ifrågasätta den rådande 

hierarkiska ordningen (hierarchy of positions). För att utmana den hierarkiska ordningen och nå 

en högre position krävs det att uppdelningen mellan olika positioner, till exempel man-kvinna 

och heterosexuell-homosexuell, upprätthålls (ibid., s. 390; jämför Hirdman, 1998). Då snarare 

förstärks normer än ifrågasätts (jämför Bromseth, 2010). De klassrumsmoment som utgör det 

empiriska materialet i studien berör främst innehåll som berör kärlek, sexualitet och relationer, 

med litet fokus på de biologiska aspekterna av sex-och samlevnad. Detta kan vara en slump eller 

ett medvetet val från lärarens sida (Lundin, 2014, s. 379).  

 

Bäckmans (2003) avhandling om samlevnadsundervisning baseras på ett fältarbete med 

observationer och intervjuer i en svensk gymnasieklass. Några observationer och intervjuer 

genomfördes också i en högstadieklass. Sammanfattningsvis visade studierna på en mycket 

motsägelsefull bild av vad ungdomar tycker om sex (ibid., s. 200). De ändrade ofta ståndpunkt 

och det som de sa stämde inte alltid överens med vad de gjorde. Ett exempel på detta är när 

homosexualitet diskuterades i gymnasieklassen. Många av killarna uttryckte då en stark motvilja 

mot homosexuella i klassrumssituationerna. I intervjuerna gav de dock en annan bild genom att 

vara mer reflekterande och att inte uttrycka någon motvilja (ibid., s. 89). I de moment som 

handlar som kärlek fanns tydliga kopplingar till heteronormativa drag såsom tvåsamhet och 

livslång kärlek mellan personer av motsatt kön (ibid., s. 152; jämför Ambjörnsson, 2006). Dock 

fanns det exempel på när tjejerna gjorde sig själva till normen och visade på brister i killarnas 

inställning (ibid., s. 131). Detta berodde på den tradition som förmedlar att tjejer har ett övertag i 

mognad, självinsikt och kontakt med sitt inre. I intervjuer och i elevuppsatser framkom idéer om 
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att tjejer är känslostyrda och killar är driftstyrda (ibid., s. 136). Dessa tankefigurer användes i 

många olika situationer, exempelvis i frågor om ansvar och utnyttjande. Som avslutning 

konstaterar Bäckman att mycket av samlevnadsundervisningen kretsade runt tjejerna eller runt 

attityderna till kvinnlig sexualitet (ibid., s. 203). Killarnas sexuella praktik framstod inte som viktig 

att förändra men de skulle uppmuntras till att bli mer toleranta och vidsynta. Tjejerna lyftes fram 

för att den kvinnliga sexualiteten skulle bejakas. Detta behandlades dock ofta med killarna som 

norm (ibid.).  

 

Lundins (2014) och Bäckmans (2003) studier har ingen direkt koppling till läromedel. Dock visar 

de tydligt på hur sex- och samlevnadsundervisningen kan bedrivas och vilka konsekvenser 

undervisningen ger och vilka normer som förmedlas. Detta är väsentligt för denna studies syfte 

och fördjupning.  

Läromedelsgranskning   

Det internationella forskningsfältet om läromedel kan delas in i tre olika kategorier; 

processorienterad forskning, användarorienterad forskning och produktorienterad forskning 

(Juhlin Svensson, 2000, s. 9). Den processorienterade forskningen handlar om processen från 

skrivande av läroböcker till färdig produkt som används i skolorna. Den användarorienterade 

forskningen behandlar hur läroböcker används av lärare och elever och grundas i frågor om 

makt, tillgänglighet och effektivitet. Den produktorienterade forskningen fokuserar på 

läroböckers innehåll (ibid.). I fortsättningen kommer denna forskningsöversikt att främst beröra 

produktorienterad forskning.  

 

År 2005 fick Skolverket i uppdrag från regeringen att undersöka ett antal läroböcker för 

grundskolan och gymnasiet och granska hur de behandlar frågor om kön, etnisk tillhörighet, 

funktionshinder, sexuell läggning och religion eller trosuppfattning (Skolverket, 2006b, s. 6). 

Läroböckerna skulle analyseras med bakgrund i skolans värdegrund; i vilken omfattning och hur 

avviker läroböckerna från värdegrunden? Olika forskare har genomfört olika delar av 

granskningen. Nedan presenteras granskningen av frågor om kön och sexuell läggning. Förutom 

granskningen från Skolverket behandlas några andra studier som rör kön och sexualitet i 

läromedel.   

Kön 

Berge och Widding (2006) har analyserat ett antal läroböcker utifrån frågor om kön. I 

granskningen av läroböcker i biologi/naturkunskap visar resultatet sammanfattningsvis på att 

biologiböckerna kännetecknas av ett starkt ämnesfokus som presenteras med ett könsneutralt 

språk och att könsperspektivet oftast utelämnas. Det könsneutrala språket framkommer i 

formuleringar om ”människan” istället för att ange någon könstillhörighet. I de fall där 
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människan får ett kön är det oftast en man. Detta gör att mannen blir normen och kvinnan det 

avvikande. ”Människan” är en kvinna nästan enbart i avsnitt som handlar om den kvinnliga 

kroppen. Ett exempel på detta är en lärobok där kategorin ”kvinna” används först 116 sidor in i 

boken i en mening som handlar om faran med att äta insjöfisk för kvinnor i fertil ålder. 

Transpersoner förekommer knappt i de granskade biologiböckerna. Berge och Widding (2006) 

konstaterar också att osynliggörandet av transpersoner är något som förekommer i läroböcker i 

flera ämnen än biologi och att detta kan leda till diskriminering.  

 

Berges och Widdings resultat stämmer väl överens med en liknande kanadensisk studie av Bazzul 

och Sykes (2011, s. 281). De har granskat en lärobok i biologi från 2002 med fokus på kön och 

sexualitet. Hela läroboken, från innehållsförteckningen till sista sidan analyserades tematiskt (ibid., 

s. 273). Resultatet av granskningen visade att läroboken framhävde skillnaden mellan män och 

kvinnor och att personer som inte identifierar sig med dessa kategorier inte fanns representerade i 

boken. I en studie av Bolander (2009) analyseras sexualitet och genus i 

sexualupplysning/undervisning i TV. Studien har en diskursanalytisk utgångspunkt och analysen 

utfördes i tre steg; inledande sondering, korpustematisk analys och innehållsanalys (ibid., s. 59f). I 

TV-programmen lyfts tjejers sexualitet fram och bejakas. Huvudbudskapet är att tjejer ska ha 

samma möjligheter att leva ut sin sexualitet som killar (ibid., s. 185f). Denna slutsats liknar 

Bäckmans (2003) resultat. I TV-programmen är uppdelningen mellan könen samtidigt mycket 

stark vilket bekräftar föreställningen om att det finns två sätt att vara; kille eller tjej (Bolander, 

2009). Trots att programmen tydligt försöker ifrågasätta normer återskapas de direkt genom att 

mannen ses som normen som kvinnan jämförs med (ibid., jämför Annfelt, Andersen & Bolsø, 

2007).  

Sexuell läggning  

Larsson och Rosén (2006) har undersökt hur olika sexuella läggningar framställs i läroböcker i 

olika ämnen. Studien har sin utgångspunkt i queerteori och teorier om heteronormativitet. 

Analysmetoden är  en diskursanalys som präglas av ett kvalitativt förhållningssätt (ibid., s. 9). I de 

böcker som mest systematiskt behandlar sexualitet är läroböcker i biologi/naturkunskap. 

Grundfrågan är ofta vad sex är, eller vad sex har för funktion. Ofta uppstår det en spänning 

mellan sexualitetens biologiska funktion (till exempel drifter och reproduktion) och dess sociala 

funktion (kärlek och njutning). Gemensamt för de granskade läroböckerna är också att de 

framställer heterosexualiteten som norm och det heterosexuella samlaget som det yttersta målet 

med sexualiteten. I avsnitt som explicit handlar om olika sexuella läggningar kännetecknas av det 

som Larsson och Rosén kallar för ”den goda viljans ideologi”. Detta innebär ett försök att 

synliggöra de ”andra”, till exempel de homosexuella. Trots den goda viljan kan detta synsätt 

snarare bidra till att normer förstärks. Att heterosexualiteten är normen framkommer också i 

formuleringar som beskriver homosexualitet i förhållande till heterosexualiteten (jämför Annfelt, 
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Andersen & Bolsø, 2007). Sammanfattningsvis visade granskningen att bi-och homosexualitet 

synliggörs i läroböckerna men att de utgör ”det andra” och avviker från den, i skolan, styrande 

heteronormen (Larsson & Rosén, 2006; jämför Bromseth, 2010).  

 

Även Larssons och Roséns (2006) undersökning stämmer överens med Bazzuls och Sykes 

läroboksgranskning (2011, s. 281). I den undersökta biologiboken förmedlades en heteronorm 

som exkluderade alla andra former av sexualitet. I Bolanders (2009) studie av TV-program 

framkommer som nämnts en tydlig särhållning av killar och tjejer. Att tjejer och killar är de enda 

kön som erbjuds medför en obligatorisk heterosexualitet (ibid., s. 190). Andra sexualiteter berörs 

under tydliga rubriker och avsnitt som anger avsteg från heterosexualiteten. Homo- och 

bisexualitet förekommer i programmen men jämförs med heterosexualitet, vilket bibehåller det 

heterosexuella som norm (ibid.).  

 

Den tidigare forskning som har tagits upp i detta avsnitt visar på olika perspektiv på sex- och 

samlevnadsundervisningen i skolan. Mest utrymme har givits åt studier om läromedelsgranskning. 

Många begrepp som har tagits upp här återkommer och definieras i nästa avsnitt om teoretiska 

utgångspunkter. Studierna återkommer också i diskussionskapitlet där de jämförs med resultatet 

av denna studie.  
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som utgör grunden för denna studie. 

Avsnittet inleds med ett antal teorier och begrepp rörande normer, genus och sexualitet. I de två 

avslutande styckena kopplas dessa ihop med pedagogiska teorier.  

Normer 

Enligt Martinsson och Reimers (2014, s. 10ff) visar begreppet norm hur vardaglig kunskap om 

världen och våra föreställningar hör samman med makt och skapande av hierarkier (Martinsson 

& Reimers, 2014, s. 10ff). Det finns många slags normer och de omvandlas och förändras i takt 

med vad som anses vara lämpligt/olämpligt, beroende på sammanhang, tidpunkt och situation 

(ibid.). Enligt Annfelt, Andersen och Bolsø (2007, s. 11) har normer ingen egen inneboende makt 

utan får kraft genom att definiera det avvikande. Det normala finns med andra ord bara i 

förhållande till det som anses onormalt. Normalitetsbegreppet bestämmer det som är ”vanligast” 

och gör dessutom det vanligaste till det bästa (ibid.). Normer kan fungera begränsande genom att 

förhindra individen från att vara precis som den vill (Martinsson & Reimers, 2014, s. 10ff). 

Möjligheterna att agera begränsas genom risken att bli bestraffad om normen bryts. Å andra sidan 

gör normer världen begriplig och skapar möjligheter att identifiera sig med andra och placera sig 

själv i ett sammanhang. En förutsättning för detta är dock att man kan identifiera sig med 

normen. Annars leder det till exkludering (ibid.). Som nämnts speglar läromedelstexter 

samhälleliga normer och kan vara en del av reproduktionen av dessa (Carlsson & von Brömssen, 

2011, s. 17).  

Genus  

Enligt Yvonne Hirdman (1998, s. 51) kan begreppet genus förstås som föränderliga tankefigurer; 

”män” och ”kvinnor”. Dessa tankefigurer skapar föreställningar och sociala praktiker som i sin 

tur kan påverka det biologiska könet. Genus är därmed en vidareutveckling av begreppen 

könsroll och socialt kön. Hirdmans definition av genus leder vidare till begreppet genussystem 

(ibid.). Genussystemet är en ordningsstruktur av kön som lägger grunden till andra sociala 

ordningar. Systemet vilar på två principer; dikotomi och hierarki. Med dikotomi menas 

isärhållandet av manligt och kvinnligt. Med hierarki menas att det manliga alltid värderas högre än 

det kvinnliga, det vill säga att det är det manliga som är normen.  

 

Hirdmans teori har kritiserats för att vara alltför fixerad och stabil. Kön/genus är ingenting som 

”är” utan något som ”görs”. West och Zimmerman (1987) använder begreppet ”doing gender”.  

Genus ses då som en prestation (ibid., s. 126). Det är individen som gör genus men det sker i en 

samhällelig kontext och sociala sammanhang. Att göra genus innebär att skapa skillnader mellan 
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flickor/kvinnor och pojkar/män (ibid., s. 137). Skillnaderna är varken naturliga, essentiella eller 

biologiska. Att göra genus är oundvikligt så länge det finns ett behov att kategorisera människor 

utifrån kön vilket reproducerar och legitimerar sociala normer (ibid., s. 145).  

 

Judith Butler (2007) ifrågasätter den traditionella uppdelningen mellan kön och genus, där kön 

står för det biologiska könet och genus för det socialt konstruerade könet. Hon menar att ett 

genussystem som består av kvinnligt och manligt implicit bidrar till synsättet att genus är starkt 

kopplat till könet och att genusbegreppet därmed begränsas till manligt och kvinnligt (ibid., s. 55). 

Om genusbegreppet istället var fritt från könet skulle orden ”man” och ”manligt” båda beteckna 

manliga och kvinnliga kroppar och orden ”kvinna” och ”feminint” skulle kunna beteckna 

kvinnliga och manliga kroppar (ibid.).  

Sexualitet 

Butlers teori om kön och genus är nära kopplade till sexualitet. Enligt Bäckman (2003, s. 16) 

menar många forskare att sexualitet och kön/genus går hand i hand. Begreppet den 

heterosexuella matrisen myntades av Butler och beskriver relationen mellan genus och sexualitet 

(Butler, 2007). I den heterosexuella matrisen förväntas ett begär till det motsatta könet vilket 

skapar föreställningar om manligt och kvinnligt och en tydlig skillnad däremellan. Detta innebär 

att en förutsättning för att uppfattas som en godtagbar människa är att prestera rätt sorts 

kopplingar mellan kön, genus och begär (ibid.).  

Heteronormativitet  

Fanny Ambjörnsson (2006, s. 52) definierar heteronormativitet som ”de institutioner, lagar, 

strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som något enhetligt, 

naturligt och allomfattande – alltså det som bidrar till att ett viss sorts heterosexuellt liv framstår som 

det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva”.  

 

Som definitionen visar är dock inte alla former av heterosexualitet normen. Detta illustreras av 

forskaren Gayle Rubins (1984, s. 153) värdehierarki av sexualiteter i vilken olika sexualiteter 

värderas utifrån den status de har i samhället. Enligt Rubin är den mest önskvärda sexualiteten 

sådan som sker i hemmet, mellan två personer av olika kön, som är i samma ålder och med syftet 

att reproducera. Så även om den sexuella handlingen är heterosexuell kan den vara ”dålig” om 

den till exempel sker mellan två personer med stor åldersskillnad, som inte har en relation med 

varandra eller som innehåller sexleksaker (ibid.). Heteronormativiteten påverkar således inte bara 

de som inte passar in i normen, utan även de heterosexuella själva (Annfelt, Andersen & Bolsø, 

2007, s. 12). All heterosexualitet är inte heteronormal. Ett exempel på detta är den idealiserade 

bilden av hur en vanlig familj ser ut med en biologisk mamma och pappa och barn (ibid.). Ett 

heterosexuellt par ”i rätt ålder” utan barn, familjer med för många barn och par med 
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funktionsnedsättningar och barn passar inte in i heteronormen och tvingas därför förklara och 

försvara sitt sätt att leva.  

Homotolerans 

En aspekt som bidrar till att upprätthålla heteronormen är homotolerans. I en studie av norska 

skolungdomars föreställningar om homosexualitet drog forskarna slutsatsen att genom att 

framställa homosexualiteten som något annat, som ska bemötas med tolerans, respekt och 

medkänsla, förstärks heteronormen (Røthing & Svendsen, 2010, s. 150). Trots att undervisningen 

har goda intentioner, såsom att synliggöra homosexualitet och förmedla homosexuella personers 

lika rättigheter, kan konsekvenserna bli problematiska (Røthing, 2007, s. 494ff). Denna 

toleranspedagogik leder till att föreställningar om ”vi” och ”de” förstärks, genom att 

generaliseringar och sterotypa föreställningar om homosexualitet lyfts fram medan 

heterosexualiteten förblir oproblematiserad. Dessutom görs homosexualitet ofta till en etisk fråga 

om rättigheter, istället för att behandla samkönade relationer och sexuell praktik (ibid.).  

Icke-förtryckande undervisning 

Kumashiro (2002) har i sina studier av hur skolor arbetar med att motverka förtryck delat in 

undervisningen i fyra ansatser; education for the Other, education about the Other, education 

that is critical of privileging and othering och education that changes student and society. De 

Andra definieras som en grupp som är marginaliserade, svartmålade eller kränkta av samhället, 

vilket inkluderar frågor om etnicitet, klass, kön och sexualitet. De Andra framställs som 

motsatsen till normen. Den första ansatsen, undervisning för den Andra, handlar om att utbilda 

dem som blir utsatta för förtryck, med syftet att lyfta fram förtrycket. Fördelen med detta är att 

läraren tvingas att uppmärksamma mångfalden i klassrummet och att ta hänsyn till det. Dock kan 

denna ansats leda till att den Andra ses som problemet genom att antyda att om de Andra inte 

fanns skulle förtyck inte vara ett problem på skolan (ibid., s. 32f). Den andra ansatsen, utbildning 

om den Andra, är en form av toleranspedagogik som tar utgångspunkt i det normala och 

fokuserar på de Andra som en avvikande grupp. Detta leder till skapandet eller fastställande av 

stereotyper (ibid., s. 39f). Denna ansats kan kopplas till resultatet av Røthings (2007) studie om 

homotolerans. Den tredje och fjärde ansatsen har gemensamt att de syftar till en förändring 

(Kumashiro, 2002). I den tredje ansatsen finns dock en risk för att den Andra fastnar i en 

offerroll. För att motverka detta anser Kumashiro (2002) att läraren även behöver använda sig av 

andra perspektiv såsom poststrukturalistiska teorier och queerteori. 

Normkritisk pedagogik 

Normkritisk pedagogik är en pedagogik för arbete mot diskriminering. Begreppet myntades av en 

arbetsgrupp för forskningsprojektet ”Den självklara heteronormativiteten” för att på bästa sätt 
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beskriva en intersektionell maktkritisk pedagogik (Bromseth & Darj, 2010, s. 12f). Begreppet 

normkritisk pedagogik har sina rötter i queerpedagogik som i sin tur grundas i queerteori (ibid.). 

Nedan följer en kort beskrivning av queerteori och queerpedagogik för att sedan återkomma till 

den normkritiska pedagogiken.  

 

Queerteori som begrepp grundades på en konferens om forskning om homosexualitet år 1990 

och kan enkelt beskrivas som ett kritiskt perspektiv på sexualitet (Ambjörnsson, 2006, s. 35ff). 

Queerteori baseras på poststrukturalistiska tankegångar med makt, kunskap och identitet som 

centrala begrepp (ibid.). Utöver detta har teorin influerats av lesbisk feminism och forskning om 

homosexualitet. Queerteori syftar till att undersöka hur sexuella normer uppstår, fungerar, 

upprätthålls och ifrågasätts med speciellt fokus på heteronormen. En queerteoretiker vill studera 

hur identiteter, handlingar, regler, normer och föreställningar förenas i det som samhället 

beskriver som sexualitet (ibid.). Själva ordet queer har en mängd olika betydelser beroende på 

vem som tillfrågas (ibid., s. 7f). Det gemensamma för alla betydelser är brottet mot det normala, 

speciellt brottet mot sexuella normer.  

 

Bryson och de Castell (1993) myntade begreppet queerpedagogik. Bakgrunden till begreppet var 

genomförandet av en universitetskurs om lesbiska erfarenheter utifrån ett poststrukturalistiskt 

och queerteoretiskt perspektiv. Kursens utfall blev dock inte som de hade tänkt sig och därmed 

konstaterades att avståndet mellan queerteorin och pedagogiken var långt (ibid., s. 298). 

Slutsatsen av reflektionerna kring den queerpedagogiska ansatsen på kursen var att icke-

normativa identiteter alltid kommer ses som det avvikande så länge maktrelationen mellan det 

normativa och det icke-normativa består. Utifrån detta sammanfattar Bromseth (2010, s. 47) 

huvudsyftet med queerpedagogik som att fortsätta misslyckas eftersom att ett helt lyckat utfall 

innebär att maktstrukturerna inte utmanas tillräckligt mycket och därför inte påverkas eller att 

maktrelationerna har förändrats och på så vis inte längre omfattas av kritiken. Ett 

queerpedagogiskt arbetssätt handlar om att ifrågasätta normer och se på det som tas för givet 

med nya ögon (Sörensdotter, 2010, s. 141).  

 

En normkritisk pedagogik är en vidareutveckling av queerpedagogiken genom att den inkluderar 

fler normer än sexualitet och därmed har en intersektionell ansats (Bromseth & Darj, 2010, s. 

12f). Fokus ligger på processen där normer skapar och upprätthåller en hierarkisk skillnad mellan 

olika positioner (Bromseth, 2010, s. 49). Detta arbete utgår ifrån ett normkritiskt förhållningssätt.  

 

De olika teorier och begrepp som har presenterats under detta avsnitt fungerar som utgångspunkt 

för denna studie och används som redskap i analysen och som utgångspunkter i diskussionen.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie har sin bakgrund i forskning och rapporter om brister i skolans sex-och 

samlevnadsundervisning och läromedels starka styrande roll på undervisningen. Som bakgrund 

ligger dessutom det centrala innehållet i biologiämnet i Lgr11 och de formuleringar i stödmaterial 

och kommentarmaterial från Skolverket som säger att undervisningen om sex och samlevnad inte 

bör särskilja de biologiska aspekterna från värdefrågor. Studien grundas i ett normkritiskt 

perspektiv på pedagogik.  

 

Läroplanen anger, som nämnts i bakgrunden, att undervisningen i biologi för mellanstadiet ska 

behandla ” Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, 

jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar” (Lgr11, 2011, s. 113). Med denna formulering visas att 

det inte är möjligt att endast studera de biologiska aspekterna av sex och samlevnad utan att 

koppla det till samhället (Skolverket, 2014, s. 16). 

 

Syftet med studien är därmed att undersöka hur väl innehållet i läroböcker i biologi för 

mellanstadiet följer läroplanen och andra gällande rekommendationer.  

 

Frågeställningar: 

1. I vilken omfattning kopplas de biologiska aspekterna av sex och samlevnad ihop med 

frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar i läroböcker i biologi? 

2. Bidrar lärarhandledningarna till respektive lärobok till ett mer nyanserat och fördjupat 

innehåll av sex-och samlevnadsundervisningen i förhållande till läroplanen, än vad som 

erbjuds i läroboken? 

3. Finns det exempel på hur sex- och samlevnadsundervisningen kan bedrivas i ett 

normkritiskt perspektiv i lärarhandledningarna?   
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Metod 

Undersökningen i detta arbete är en produktorienterad studie (Juhlin Svensson, 2000, s. 9) där 

innehållet och språket i skriven text och bild analyseras. I detta avsnitt presenteras materialet och 

den analysmetod som används. Avsnittet avslutas med en kritisk reflektion över metoden.  

 

Som nämnts i problemformuleringen liknar detta arbete ett tidigare examensarbete av Anna 

Hessel (2015). En likhet finnes till viss del i frågeställningarna där båda arbetena syftar till att 

undersöka hur sex och samlevnad framställs i läroböcker i biologi för mellanstadiet, men med 

skillnaden är att denna uppsats även studerar tillhörande lärarhandledningar. Dessutom är denna 

studie avgränsad till att endast analysera läroböcker utgivna efter 2011. Hessels (2015) arbete 

utgår ifrån ett queerteoretiskt perspektiv medan detta arbete utgår ifrån ett normkritiskt 

perspektiv. Metoderna som används liknar varandra i och med att de har en diskursanalytisk 

ansats, men skiljer sig åt i hur diskursanalysen tillämpas.  

Material 

Materialet som ligger till grund för analysen är tre läroböcker i biologi för mellanstadiet med 

tillhörande lärarhandledningar.  

Avgränsning och urval 

I denna studie används endast tryckta förlagsproducerade läroböcker med tillhörande 

lärarhandledningar. Läroböckerna ska vara anpassade efter Lgr11 och vara till för användning i 

årskurs 4-6. Läroböckernas och lärarhandledningarnas innehåll avgränsas till de kapitel som 

handlar om sex och samlevnad och särskilt de avsnitt som rör pubertet och reproduktion.  

Presentation av läroböckerna 

Läroboken Utkik Biologi 4-6 (hädanefter kallad Lärobok 1) är utgiven av Gleerups år 2014. 

Redaktör för boken är Marie Delshammar. Ett kapitel är strukturerat med inledande sidor med 

fakta, en repetitionssida med frågor och till sist en sida med en sammanfattning. Kapitlen som 

berör sex och samlevnad heter Våra könsorgan, Ett nytt liv och Pubertet, identitet och kärlek. Totalt blir 

det 20 sidor. Den tillhörande lärarhandledningen är en interaktiv elektronisk resurs som 

distribueras av Gleerups (https://www.gleerups.se/40686114-product) (hädanefter kallad 

Lärarhandledning 1). Lärarhandledningen innehåller kommentarer om innehållet i läroboken, 

förslag på uppgifter, länkar, listor med nyckelord och tips på diskussionsfrågor.  

 

Läroboken Boken om biologi (hädanefter kallad Lärobok 2) är skriven av Hans Persson och utgiven 

av Liber år 2014. Ett kapitel inleds med ett stycke som introducerar ämnet. Uppe i vänstra hörnet 

på den första sidan i ett nytt kapitel finns en textruta som beskriver vad eleven får lära sig i 
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kapitlet. Avsnitten som berör sex och samlevnad hittas i kapitlet Människan och människokroppen, 

under underrubrikerna Sex och samlevnad – massor av frågor och Hur ser könsorganen ut och hur funkar 

de? och till viss del under Mer om kroppen och knoppen. Totalt sett berörs frågor om sex och 

samlevnad på åtta sidor. Varje uppslag i läroboken behandlas i lärarhandledningen. 

Lärarhandledningen (hädanefter kallad Lärarhandledning 2) är också skriven av Hans Persson 

och utgavs år 2015. Handledningen förklarar syftet med uppslaget i läroboken samt kopplar 

innehållet till kunskapskraven, förmågor i NO och det centrala innehållet i Lgr11. Dessutom 

finns en lista med viktiga ord och begrepp samt tips på hur läraren kan arbeta med uppslaget.  

 

Läroboken Puls biologi – människan (hädanefter kallad Lärobok 3) är skriven av Gitten Skiöld, 

Kerstin Wallander, Berth Belfrage och Lennart Enwall. Den är utgiven år 2012 av Natur & 

Kultur. Ett kapitel berör sex och samlevnad; Att börja bli vuxen, och består av faktatext. Kapitlet är 

åtta sidor långt. Tillhörande lärarhandledning (hädanefter kallad Lärarhandledning 3) är skriven av 

Berth Belfrage och Lennart Enwall och utgavs år 2013. I lärarhandledningen finns 

undervisningsstöd och tips till alla sidor i läroboken. Varje kapitel i läroboken har en 

introduktionssida i lärarhandledningen där syfte med kapitlet, koppling till det centrala innehållet i 

Lgr11 och nyckelord framkommer. Dessutom finns det en lista med begrepp som kan vara svåra 

för andrapråkselever och tips om hur ämnesområdet i kapitlet ska introduceras för eleverna.  

Analysmetod 

Som analysmetod för denna studie används diskursanalys med inriktning mot en kritisk 

diskursanalys (CDA).  

 

En diskursanalys belyser språkets roll i hur vi skapar vår verklighet (Bolander & Fejes, 2015, s. 

90). Med hjälp av analysen kan texter dekonstrueras för att visa på vad texterna innehåller och 

vad de utesluter. Som texter räknas bland annat skriven text, bilder, tabeller och rörliga bilder.  

Enligt Bolander och Fejes (ibid.) är diskursanalys lämpligt att använda i undersökningar av vad 

som framställs som normalt och onormalt samt vad som tas för givet och vad som osynliggörs 

genom hur olika företeelser beskrivs i text. Diskursanalys är inget enhetligt begrepp eller metod 

utan har många olika traditioner, innebörder och definitioner (ibid., s. 92). Den diskurstradition 

som främst behandlar vad som innesluts och utesluts i diskursen är grundad av Michel Foucault 

(ibid.).  

 

Beroende på olika diskurstraditioner definieras begreppet diskurs på olika sätt. Gemensamt för 

alla diskurstraditioner är att diskurs innebär ett bestämt sätt att tala om saker på samtidigt som 

talet skapar relationer mellan olika objekt (t.ex. skola) och subjekt (t.ex. lärare och elever). 

Foucault definierar diskurs som praktiska handlingar som producerar mening och skapar 

föreställningar om vad som är möjligt och inte möjligt att tala om i olika sociala sammanhang.  
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En vidareutveckling av diskursanalysen utvecklades bland annat av Norman Fairclough (Boréus, 

2011, s. 153). Denna kallas kritisk diskursanalys (CDA) och har en samhälls- och maktkritisk 

ingång. Fairclough instämmer med Foucault angående språkets betydelse och hur språket kan 

påverka sociala praktiker i samhället. Fairclough utvecklar detta till att innefatta att diskurser 

bidrar till olika sätt att se på samhället och att de påverkar identiteter och relationer mellan 

grupper av människor (ibid.). Diskursbegreppet definieras som användning av språk i tal och text 

som en form av social praktik. Diskursen både formar samhället och är formad av samhället. 

Kritisk diskursanalys förtydligar förhållandet mellan en aktuell text och samhället utifrån syftet att 

skapa medvetenhet om språkets roll i upprätthållandet av rådande normer och maktstrukturer 

(Eilard, 2011, s. 72). Genom kontraster och kopplingar mellan språket i en text och samhället, 

samt mellan text och bild, behandlas för-givet-taganden och normerande vardagliga perspektiv. 

Genomförande 

Det finns ingen tydlig väg för hur en diskursanalys ska genomföras. I Handbok i kvalitativ textanalys 

ger Bolander och Fejes (2015, s. 95ff) ett exempel på hur en diskursanalys inspirerad av Foucault 

kan genomföras. Syftet med analysen var att undersöka hur den ”normala” sexualiteten skapas i 

svenska läromedel. Frågorna som fungerade som utgångspunkt för analysen var:  

 Vad talas det om? 

 Hur talas det om detta? 

 Vad framställs som sanning? 

 Vilka subjektspositioner framträder? 

 Vad utesluts genom detta tal? 

Den analys som ska genomföras i detta arbete baseras på Bolanders och Fejes metod men med 

en utökad kritisk diskursanalytisk ansats. Diskursbegreppet används utifrån den kritiska 

diskursanalysens definition. I analysen undersöks den skrivna texten och bilder. För den analys 

som ska genomföras i detta arbete omformuleras frågorna på följande vis: 

 Vad sägs om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar i de avsnitt som handlar om sex-

och samlevnad? 

 Hur talas det om detta? 

 Vad framställs som normalt? 

 Vad tas för givet?  

 Vad utesluts eller exkluderas som onormalt?  

Genomförandet av analysen kan delas upp i fyra steg, utifrån ovanstående frågor, enligt 

Bolanders och Fejes (2015, s. 97) metod. Nedan följer en beskrivning av vad de olika stegen 

innebär. Stegen är hämtade från Bolander och Fejes (ibid.) men anpassade efter denna studie. I 

genomförandet av analysen går de olika stegen in i varandra.  
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Steg 1 – Analys av vad talas det om och hur. Analysen börjar med en översiktlig läsning av 

texterna. För att få en överblick över innehållet undersöks vilka kapitelrubriker som handlar om 

sex och samlevnad. Därefter studeras kapitlens underrubriker och vad som står efter dessa. 

Genom detta framkommer kapitlets utgångspunkt.  

 

Steg 2 – Fördjupad analys av vad det talas om och hur. Genom att utgå ifrån upptäckterna i steg 

1 fördjupas analysen. Detta kan göras genom att analysera texten utifrån ett normkritiskt 

perspektiv. Vad lyfts fram som det viktiga i texten? Talas det om identitet, jämställdhet, 

relationer, kärlek och ansvar? Hur talas det om det?  

 

Steg 3 – Analys av det normala och det onormala. Vad framställs som normen? Detta behöver 

inte vara explicit i texten utan kan framkomma outtalat i formuleringar, stycken och bilder.  

 

Steg 4 – Analys av det för-givet-tagna och det osynliggjorda. Det osynliggjorda kan både vara det 

som exkluderas som onormalt och det som ses som så givet att det inte behöver någon närmare 

förklaring.  

 

Mest fokus ligger på den skrivna texten, men under steg 2-4 inkluderas bilder i analysen. Det är 

viktigt att bilderna tas med i analysen eftersom det kan finnas inkonsekvenser mellan text och 

bild, där texten säger en sak och bilden säger något annat (Fairclough, 1995, s. 7).  

Reflektion över metoden  

En fördel med att använda en diskursanalys i denna studie är att metoden behandlar frågor om 

makt, vilket passar väl med studiens syfte och frågeställningar. Frågor om makt är en vanlig 

utgångspunkt inom diskursanalys eftersom det finns en medvetenhet om språkets tvingande 

karaktär (Bergström & Boréus, 2012, s. 400). Ett problem med en diskursanalys är att analytikern 

kan bli en del av någon av studiens diskurser, vilket gör det svårt att bibehålla en objektiv 

position (ibid., s. 402). Analysen kommer därför att vara en del i produktionen av diskursen och 

bidra till att skapa föreställningar om normer och makt (Bolander & Fejes, 2015l, s. 111). Dock 

finns det en ambition inom den kritiska diskursanalysen som syftar till att verka för sociala och 

politiska förändringar (ibid., s. 374). Denna ambition minskar betydelsen av problemet. 

Ytterligare ett problem är frågan om var gränsen ska sättas mellan det diskursiva och det icke-

diskursiva (Bergström & Boréus, 2012, s. 402). Genom att påstå att diskurser både formar 

samhället och är formade av samhället borde detta samspel framgå i analyser, vilket ofta inte är 

fallet (ibid.).  
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Diskursanalysens öppna analysverktyg kan minska studiens reliabilitet (Bergström & Boréus, 

2012, s. 405). Ju tydligare analysverktygen är desto större chans till högre reliabilitet. Därför är det 

viktigt att analytikerna är noga med at förklara hur ett visst resultat har uppnåtts (ibid.). Genom 

att använda sig av citat och exempel från den analyserade texten gynnas genomskinligheten och 

validiteten i studien. Detta är vanligt inom kritiska diskursanalyser (Bergström & Boréus, 2012, s. 

406).  

 

I den följande analysen, som presenteras i nästa kapitel, har analysmetodens styrkor och svagheter 

tagits i beaktning.  
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Analys 

I detta kapitel presenteras resultatet av analysen av läroböckerna och lärarhandledningarna. 

Avsnittet inleds med en översiktlig analys av läroböckernas rubriker och innehåll. Därefter 

fördjupas analysen och varje lärobok analyseras var för sig utifrån frågeställningarna. Avsnittet 

avslutas med ett stycke med sammanfattande slutsatser av analysen.   

 

Kapitlen som handlar om sex och samlevnad i Lärobok 1 heter Våra könsorgan, Ett nytt liv och 

Pubertet, identitet och kärlek. I Lärobok 2 behandlas sex och samlevnad i kapitlet om människan och 

människokroppen. Det är ett långt och innehållsrikt kapitel och därför får underkapitlen Sex och 

samlevnad – massor av frågor och Hur ser könsorganen ut och hur fungerar de? representera läroboken i 

denna analys. I Lärobok 3 finns det ett kapitel som handlar om sex och samlevnad som heter Att 

börja bli vuxen. Namnen på kapitlen i läroböckerna indikerar en biologisk utgångspunkt men som 

kan rymma vissa sociala aspekter. Både i Lärobok 1 och Lärobok 2 har könsorganen fått ett eget 

kapitel. Det sista kapitlet i Lärobok 1 visar också på att värdefrågor om kärlek och identitet tas 

upp. Kapitlet Att börja bli vuxen i Lärobok 3 kan tyda på både ett starkt biologiskt förhållningssätt 

och sociala aspekter av att växa upp. I Lärobok 2 har kapitelnamnen en frågande karaktär genom 

att explicit skriva ut ordet ”frågor” och använda frågetecken. Användandet av frågetecken och 

frågor indikerar en öppenhet och en ansats till ett resonerande förhållningssätt utan säkra svar 

(Bolander & Fejes, 2015, s. 98). Här blir det intressant att i den fortsatta analysen undersöka om 

boken genomgående visar på ett generellt resonerande eller problematiserande förhållningssätt.  

 

Läroböckernas kapitel är uppdelade i underrubriker. Underrubrikerna för varje bok presenteras i 

tabell 1. Den sista underrubriken i Lärobok 2 rör inte enbart frågor om sex och samlevnad men 

inkluderas då den innehåller intressanta aspekter på samlevnadsundervisningen.  

 
Tabell 1. Underrubriker i kapitlen om sex och samlevnad 

Lärobok 1 Lärobok 2  Lärobok 3 

Mannens könsorgan I puberteten förändras 

kroppen 

Jobbigt och spännande 

Kvinnans könsorgan Om flickors könsorgan Flickor 

Befruktning Ägget kan bli ett barn Pojkar 

Fostret utvecklas och barnet 

föds 

Om pojkarnas könsorgan En ny människa blir till 

Tvillingar Pojkarnas pubertet Babyn växer och föds 

Andra sätt att bli förälder (Mer om kroppen och 

knoppen) 

 

Det händer i puberteten   
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Identitet   

Sexualitet   

Normer och jämställdhet   

Kärlek, relationer och ansvar   

Någon att prata med   

 

Underrubrikerna visar på flera likheter mellan läroböckerna. Könsorganen och reproduktion 

finns med alla läroböcker. Underrubrikerna tyder också på en viss uppdelning mellan flickor och 

pojkar. De sociala aspekterna av sex och samlevnad verkar få olika mycket utrymme i 

läroböckerna. I Lärobok 1 visar flera underrubriker på att värdefrågor om identitet, jämställdhet, 

relationer, kärlek och ansvar tas upp. I de andra läroböckerna är inte detta lika tydligt, allra minst i 

Lärobok 2. Underrubriken Jobbigt och spännande i Lärobok 3 kan tyda på att värdefrågor behandlas 

men det är inte tydligt utskrivet.  

 

I följande avsnitt presenteras fördjupningen av analysen utifrån varje lärobok.  

Lärobok 1 – Utkik Biologi 4-6   

Det första kapitlet i Lärobok 1 handlar om könsorganen. På kapitlets första sida anges viktiga ord 

och begrepp, som här är könsorgan och reproduktion. Att utgångspunkten är biologisk är tydlig 

och syns dessutom i fetstilade ord i texten. Exempel på fetstilade ord är könsceller, sädesblåsor, 

utlösning, klitoris och äggledarna. I det inledande stycket beskrivs att de båda könen har olika 

könsorgan men att de också har flera likheter. Därefter beskrivs mannens och kvinnans 

könsorgan för sig. Beskrivningarna är inriktade på anatomi och biologisk funktion. I 

beskrivningen av mannens könsorgan tas omskärelse upp. Som skäl för omskärelse anges både 

religiösa och medicinska orsaker, vilket vidgar det biologiska perspektivet. I stycket ges mycket 

utrymme åt spermier och beskrivningen avslutas med meningen ”I samband med samlag kan 

spermierna leva i flera dagar i äggledaren och livmodern” (Delshammar, 2014, s. 149). Denna 

mening förutsätter ett vaginalt samlag mellan en man och kvinna utan att skriva fram att det är 

det som menas. Författaren har här utgått från normen att ett samlag ska ske mellan två personer 

av motsatt kön utan att problematisera eller förklara detta, vilket kan betraktas som en 

förstärkning av heteronormen.  

 

I beskrivningen av kvinnans könsorgan ligger mycket fokus på ägget och livmodern. Därefter 

följer en förklaring av menstruation som kompletteras med en illustration över menscykeln. 

Tillsammans bidrar beskrivningarna till en bild av kvinnan som kretsar omkring reproduktion. I 

stycket om mens förekommer meningen ”Ett ägg som inte blir befruktat bäddas inte in i 

livmoderns slemhinna. Istället kommer det att stötas ut från kroppen […]” (Delshammar, 2014, s. 

151). Denna formulering kan förmedla en negativ bild av ett ägg som inte är befruktat genom att 
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antyda att ägget inte fyller sin funktion och därför måste bort ifrån kroppen. Den negativa bilden 

av ett obefruktat ägg kan i sin tur leda till en bild av kvinnan där hennes biologiska funktion står i 

centrum.  

 

I kapitlet Ett nytt liv anges reproduktion, befruktning, fosterutveckling och förlossning som 

viktiga ord och begrepp. Exempel på fetstilade ord är samlag, inseminering, moderkaka och 

adoption. Även detta kapitel har en tydlig biologisk utgångspunkt men, som de fetstilade orden 

visar, tar också upp andra perspektiv på reproduktion. Under underrubriken Befruktning beskrivs 

att befruktning kan ske genom samlag, inseminering eller provrörsbefruktning. Här tas det för 

givet att det är ett vaginalt samlag mellan en man och kvinna. Det problematiseras dock i nästa 

mening där det beskrivs att ett ”samlag kan gå till på olika sätt men för att en befruktning ska 

kunna ske behöver en penis vara styv och komma in i slidan” (Delshammar, 2014, s. 153). Denna 

formulering kan uppfattas som att mannen skrivs fram som aktiv och kvinnan som passiv genom 

att det är penisen som är aktiv. I en textruta berättas att en person har fått nobelpriset i medicin 

för utvecklingen av provrörsbefruktning och att fyra miljoner barn har fötts med den tekniken. 

Att vinna ett pris förmedlar en bild av att provrörsbefruktning är något positivt och dessutom 

framkommer det att det är väldigt vanligt. Detta kan ses som en utmaning av normen att det 

behövs ett vaginalt samlag för att få barn. Kapitlet fortsätter sedan med biologiska beskrivningar 

av fosterutveckling. Till sist tas andra sätt att bli förälder upp. De sätt som ges som exempel är 

adoption och bonusfamiljer där vuxna lever tillsammans med barn som de inte är biologiska 

föräldrar till. Detta avsnitt utmanar både heteronormen och normen om kärnfamiljen.  

 

I kapitlet Pubertet, identitet och kärlek anges pubertet, hormoner, sexualitet, identitet, jämställdhet 

och normer som viktiga ord och begrepp. Exempel på fetstilade ord är gener, flytningar, 

homosexualitet och BRIS. Denna överblick visar att i det här kapitlet får värdefrågor ta mer plats, 

även om det biologiska perspektivet finns kvar. Kapitlet inleds med biologiska förklaringar om 

vad som händer i puberteten. Beskrivningar om förändringar i hårväxt, bröst, röst, finnar, 

könsorgan, sexlust och humör handlar om både tjejer och killar och framhåller likheter mellan 

könen. Däröver finns det beskrivningar om sperma, flytningar och mens som är mer 

könsspecifika. I stycket om könsorganen definieras ordet kön till att inom biologin handla om 

vilket könsorgan man har, dvs. biologiskt kön, och att ”Socialt kön handlar istället om hur du 

beter dig och känner dig” (Delshammar, 2014, s. 160). Därmed problematiseras könsbegreppet 

och transpersoner inkluderas, om än implicit, i resonemanget. I stycket om sexlust anges att både 

tjejer och killar får stånd när de blir upphetsade. Denna formulering kan ses som en ansats till att 

lyfta fram tjejers sexualitet och att även tjejer kan bli lika sexuellt upphetsade som killar. 

Formuleringen blir dock problematisk i och med att få stånd är så stark förknippat med det 

manliga. Det gör att texten, trots den goda intentionen, kan förstås som något som lyfter fram det 

manliga som norm och det som tjejer ska förhålla sig till.  
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Under underrubriken Identitet förklaras vad identitet är och hur identiteten skapas. Vidare beskrivs 

att identiteten hänger ihop med sexualiteten; ”Alla människor, vuxna som barn, har en sexualitet 

precis som de har en identitet” (Delshammar, 2014, s. 163). De olika sexualiteter som tas upp och 

förklaras är heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet. I stycket om normer får läsaren 

reda på vad normer är och att normer kan vara både bra och dåliga. Det framgår att det kan vara 

både jobbigt och befriande att bryta mot normer men att det går att ändra på dem. Som exempel 

ges att det förut var norm att kvinnor inte fick ha byxor på sig utan var tvungna at ha kjol eller 

klänning. Därefter förklaras innebörden av jämställdhet utifrån lika lön för lika arbete och att alla 

ska få samma utrymme i klassen och behandlas på samma sätt. Avsnittet Kärlek, relationer och 

ansvar inleds med två frågor om vad kärlek är. Enligt boken kan kärlek kännas till husdjur, platser, 

kändisar, kompisar, familj eller partners. Detta vida grepp på kärlek verkar inkluderande och 

frångår nomen att kärlek endast finns mellan en man och en kvinna. Även olycklig kärlek tas upp. 

I stycket om relationer framkommer att det finns många olika sorters relationer och att de kan 

vara lätta eller svåra. Detta beskrivs som frågor som inte har några direkta svar vilket skapar en 

öppenhet. Under stycket om ansvar står det att ”I en relation har du bland annat ansvar för att 

veta vad du vill och inte vill. Du har också ansvar för att ta reda på vad andra vill och inte vill” 

(ibid., s. 165). Stycket avslutas med en fråga till läsaren om det är någon skillnad på vem som 

förväntas ta mer ansvar i klassrummet; killar eller tjejer? Kapitlet avslutas med tips på var unga 

kan vända sig med frågor eller om de behöver någon att prata med.  

 

Bilderna i Lärobok 1 varierar i utformning. I kapitlen om könsorganen och reproduktion är 

bilderna till största delen biologiskt vetenskapliga med exempelvis foton från mikroskop (se figur 

1) och illustrationer på könsorganen i genomskärning. Dessa bilder stämmer väl överens med den 

skrivna texten.  

 

 

 
Figur 1. Spermie och ägg. Lärobok 1 (Delshammar, 2014, s. 148) 



 

 28 

I kapitlet Pubertet, identitet och kärlek är bilderna av en annan karaktär. Det finns till exempel tre 

likande illustrationer med bildtexterna ”Puberteten är olika för alla”, ”Kan kläder och musiksmak 

säga något om någons identitet?” och ”Vad är kärlek?”. Figur 2 visar illustrationen till avsnittet 

om kärlek.   

 

 
Figur 2. Kärlek. Lärobok 1 (Delshammar, 2014, s. 164) 

I bilden illustreras olika typer av kärlek; kärlek mellan vuxna och barn, mellan människa och djur, 

mellan äldre personer, mellan personer av samma kön, mellan personer av motsatt kön, mellan 

personer med olika etnisk bakgrund och mellan personer varav en har en synlig 

funktionsvariation. Ambitionen att visa många olika perspektiv finns även i de två andra 

illustrationerna. Utöver illustrationerna finns fem fotografier som har en mer eller mindre tydlig 

koppling till den skrivna texten. Två av fotografierna visar människor varav ett är på en pojke och 

ett är på en flicka.  

 

Sammanfattningsvis följer läroboken det centrala innehållet i kursplanen för biologi för 

mellanstadiet väl genom att frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar tas upp 

i samband med pubertet och reproduktion. Författaren verkar vara medveten om gällande 

rekommendationer för sex- och samlevnadsundervisningen. Det finns flera exempel på hur 

författaren försöker utmana normer och ge olika perspektiv på undervisningen. Dock lyckas inte 

detta alltid eftersom beskrivningarna ibland kan förstås som normativa, exempelvis genom att 

förutsätta att samlag sker mellan en man och en kvinna och att utgå ifrån det manliga som norm.  
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Lärarhandledningen 

I lärarhandledningen till kapitlet om könsorganen i Lärobok 1, ges en fördjupning om fakta om 

könsorganen (https://www.gleerups.se/40686114-product). Något som inte tas upp i läroboken, 

men som förklaras i handledningen är kvinnors bröst och bröstmjölkens sammansättning. För 

kapitlet Ett nytt liv poängterar lärarhandledningen att en befruktning kan ske på olika sätt men att 

det finns kvinnor som ändå inte kan bli gravida. Det framkommer att det kan finnas flera olika 

orsaker till detta. Implicit förmedlas ett budskap av att problemet alltid ligger hos kvinnan. Att 

det kan vara männen som inte kan genomföra befruktningen framgår inte. I likhet med läroboken 

kopplas här reproduktion främst ihop med kvinnan.  

 

I inledningen till kapitlet Pubertet, identitet och kärlek ges inledningsvis förslag på hur kapitlet kan 

introduceras för eleverna. Det lyfts fram att eleverna ska få veta att sex och samlevnad handlar 

både om kärlek, känslor, sexualitet och hur barn blir till. Därefter följer en uppmaning till läraren 

att vara normkritisk (https://www.gleerups.se/40686114-product):  

”För att få så många elever som möjligt att känna sig inkluderade i klassrummet är det 
viktigt att vara normkritisk. Tänk på att utgå från att det finns många olika sexualiteter i 
klassrummet, många olika sätt att se på kärlek och olika sätt att se på sitt sociala och 
biologiska kön. Det är självklart viktigt att markera mot diskriminering av olika slag om det 
uppkommer i diskussionerna.”  

Detta citat tyder på ett nyanserat förhållningssätt till sex och samlevnad där många olika 

perspektiv lyfts fram. De biologiska aspekterna får här ge utrymme åt värdefrågor och 

normkritiska diskussioner. Genom att utgå från att det finns många olika sexualiteter i 

klassrummet blir heteronormen mindre framträdande och andra sexualiteter än heterosexualitet 

synliggörs på ett inkluderande sätt. Transpersoner lyfts också fram, om än implicit, genom 

distinktionen mellan biologiskt och socialt kön.   

 

I kommentarerna till underkapitlet Det händer i puberteten framgår det att det är viktigt att ta upp att 

det som står i läroboken om när puberteten börjar är ungefärligt, och att det är olika från person 

till person. Det framkommer också att det är viktigt att betona likheterna mellan tjejer och killar, 

till exempel att brösten förändras, könsorganen växer och hårväxten ökar. Dessa uppmaningar 

erbjuder en nyansering och fördjupning av lärobokens innehåll. Stycket om sexlust i läroboken 

får ett eget avsnitt med kommentarer i lärarhandledningen. Där framkommer att det som lärare är 

viktigt att svara sakligt på elevernas frågor samt att diskutera många olika sexuella handlingar och 

inte enbart fokusera på samlaget. Det lyfts också fram att det är viktigt att ta upp att ”de flesta 

sexuella handlingar är lika oavsett sexualitet, vilket är viktigt att förmedla för elevernas förståelse 

och inkludering” (https://www.gleerups.se/40686114-product). Om onani framkommer det i 

lärarhandledningen att det är viktigt att berätta att onani är ofarligt och att det är bra för kroppen. 

I kommentarerna om identitet och sexualitet ges en definition av sexualitet från WHO och det 
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framkommer att sexualiteten kan yttra sig på många olika sätt: ”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” (https://www.gleerups.se/40686114-product). 

 

I kommentarerna som rör avsnitten om normer, jämställdhet, kärlek, relationer och ansvar 

rekommenderas ett ämnesöverskridande arbetssätt. Under avsnittet om normer ges förslag på en 

frågeställning att arbeta med; ”Homosexuell – för vem kan jag berätta?” 

(https://www.gleerups.se/40686114-product). Att homosexualitet tas upp under arbetet med 

normer gör att det blir en etisk fråga. Genom att ta för givet att det är problematiskt att berätta 

om sin homosexualitet görs det dessutom till något avvikande.  

 

Lärarhandledningen bidrar i stort till en nyansering av innehållet i läroboken och utgår ifrån ett 

normkritiskt förhållningssätt. Värdefrågor får stor plats och läraren uppmanas flertalet gånger till 

att verka inkluderande. I likhet med läroboken finns det emellertid exempel på formuleringar som 

snarare reproducerar normer än ifrågasätter dem.  

Lärobok 2 – Boken om Biologi  

I Lärobok 2 inleds temat om sex och samlevnad med kapitlet Sex och samlevnad – massor av frågor. 

Kapitlet börjar med ett kort stycke om hormoner och att kroppen förändras när den kommer in i 

puberteten. Det framkommer att det är vanligt att ha många frågor, särskilt om vad som är 

normalt eller inte och att det därför är viktigt att våga fråga. Därefter ges exempel på frågor som 

flickor kan ha och frågor som pojkar kan ha under rubrikerna Här är några vanliga frågor som flickor 

funderar över och Här är några vanliga frågor som pojkar funderar över (Persson, 2014, s. 140-141). 

Bredvid respektive rubrik finns symbolerna ♀ och ♂. För flickor anges fyra frågor varav en 

handlar om i vilken ordning de olika förändringarna för en flicka sker. De resterande tre frågorna 

handlar om mens. Ett exempel på en fråga är ”Hur gör jag för att berätta för mina föräldrar om 

att jag har fått min första mens?”. Svaret lyder som följer; ”Andas lugnt en stund… och säg sedan 

som det är: Jag har fått min första mens och behöver lite hjälp” (Persson, 2014, s. 140). Frågan 

och svaret ger en bild av mens som något jobbigt och pinsamt, vilket kan förmedlas till eleverna 

som läser läroboken.  

 

Frågorna som pojkar funderar över är tre stycken. En handlar om vad som händer när man 

kommer in i puberteten, en handlar om målbrottet och en handlar om skäggväxt. Frågan om 

målbrottet är ”Jag vet inte riktigt hur jag ska göra nu när jag har kommit in i målbrottet?” med 

svaret ”Kan du inte be din lärare att få slippa sjunga eller prata inför klassen idag? Åtminstone 

långa föredrag?” (Persson, 2014, s. 141). Svaret på denna fråga, i likhet med svaret om mens, 

signalerar att pubertetens förändringar är något besvärligt. Här förmedlas dessutom att 

puberteten påverkar livet till den grad att skolarbetet kan bli lidande och att man kan behöva 
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dölja sina förändringar. Därefter ges exempel på en fråga som både flickor och pojkar har, men 

denna har ingen egen rubrik utan skiljs från pojkfrågorna genom att både den kvinnliga och den 

manliga symbolen står över frågan. Detta indikerar på att denna fråga inte är lika viktig. Frågan 

handlar om onani; vad det är och hur det går till. I svaret framkommer att det är helt normalt och 

bra för kroppen.  

 

Titeln på kapitlet Sex och samlevnad – massor av frågor indikerar en öppenhet för olika frågor som 

barn kan ha kring sex och samlevnad. De frågor som ges som exempel är däremot begränsade till 

få aspekter om pubertet och följs av entydiga svar som inte förmedlar en öppenhet. Det är också 

anmärkningsvärt att det är en tydlig uppdelning mellan pojkar och flickor. Pojkarnas frågor är lite 

mer varierande än flickornas där tre av fyra frågor handlar om mens.  

 

Nästa kapitel handlar om könsorganen. På första uppslaget behandlads flickors könsorgan och 

hur ett barn blir till i kvinnans kropp. I stycket om könsorganet får läsaren lära sig om anatomi 

och vad en orgasm är. I stycket om reproduktion beskrivs att ett barn blir till genom att en man 

och en kvinna har samlag. Andra sätt för befruktning exkluderas. Nästa uppslag handlar om 

pojkars könsorgan och pojkars pubertet. Stycket om puberteten handlar främst om penisens 

utseende. Däröver finns två textrutor som handlar om målbrottet och svett. I textrutan om 

målbrottet framkommer att både pojkars och flickors röst förändras. I kapitlet kopplas 

reproduktion främst ihop med kvinnan. På uppslaget om pojkar nämns deras roll i 

fortplantningen endast genom en textruta med en fråga om man kan bli med barn första gången 

man har samlag. Däremot framkommer det, i stycket om hur ett barn blir till, att det behövs 

spermier från en man för att det ska bli ett barn.  

 

Kapitlet Mer om kroppen och knoppen berör inte endast pubertet och reproduktion men tar upp 

viktiga frågor om detta och inkluderas därför i analysen. Den första sidan handlar om att man kan 

ha massor av frågor; vem är jag?, vad tycker jag?, hur ska jag göra för att passa in?. Frågorna 

berör funderingar om identitet och är inte försedda med svar. På nästa sida ställs fler frågor men 

de är besvarade. I ett svar tas olika sexualiteter upp. Det framkommer att det känns på samma 

sätt när man dras till en person, vare sig om man är homosexuell, bisexuell eller heterosexuell. 

Vidare berättas att det kunde vara riskfyllt att vara öppen med sin sexuella läggning förr i tiden, i 

alla fall om man inte var heterosexuell. I ett annat svar får läsaren veta att det förr var förbjudet 

att undervisa om sex och onani i skolan. I det historiska perspektivet utesluter författaren att det 

även idag kan vara problematiskt att vara öppen med sin sexualitet och att det fortfarande finns 

tabun kring sex och samlevnad.  
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Det finns bara fyra bilder i kapitlet och de liknar varandra i sin utformning. Tre av bilderna är 

illustrationer av könsorganen i genomskärning och en är ett foto på ett foster. Frånvaron av 

andra typer av bilder visar på en tydlig biologisk utgångspunkt.  

 

Sammanfattningsvis ligger fokus i kapitlen på de biologiska aspekterna av sex och samlevnad. 

Frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar får litet eller inget utrymme. Det 

biologiska förhållningssättet medför en outtalad heteronorm och andra sexualiteter lyfts inte fram 

förrän i ett litet stycke i slutet av kapitlet. Heterosexualitet ses som det givna och andra 

sexualiteter osynliggörs till stor del. I läroboken görs också en skillnad mellan pojkar och flickor, 

dels i hur texten är strukturerad och uppdelad i olika stycken med olika rubriker men också i vad 

som sägs om pojkar och flickor. För flickor lyfts mens och reproduktion fram som det väsentliga 

medan penisen framställs som det viktigaste för pojkar.  

Lärarhandledningen 

I lärarhandledningen till Lärobok 2 beskrivs syftet med varje uppslag i läroboken (Persson, 2015). 

Ett gemensamt syfte för alla berörda uppslag är ”Att ge underlag för diskussioner om pubertet, 

sex och samlevnad” (Persson, 2014, s. 166 & 168). I kapitlet Mer om kroppen och knoppen inkluderas 

också identitet och hälsa i syftet. I en kommentar om hur ämnesområdet kan introduceras för 

eleverna ges förslaget att arbeta med venndiagram där det står kille respektive tjej i ringarna. I 

övningen ska eleverna komma på saker som händer för killar och tjejer i puberteten och skriva in 

dem i respektive ring. Som ett mål för övningen anges att eleverna ska upptäcka likheter och 

skillnader mellan könen. Likheterna får här ta större plats än vad de gör i läroboken där 

skillnaderna framstår tydligast. I handledningen till avsnitten om könsorganen ges fler exempel på 

”tjejfrågor” och ”killfrågor”. Även dessa frågor är biologiskt inriktade.  

 

I lärarhandledningen ligger fokus på att förse läraren med mer material och tips på länkar. Mindre 

fokus ligger på att fördjupa och nyansera innehållet i läroboken. Förutom identitet tas inga 

värdefrågor upp. Det finns inte heller något kritiskt förhållningssätt till undervisningen och de 

normer som finns om sex och samlevnad i läroboken och i samhället.  

Lärobok 3 – Puls Biologi – Människan  

I Lärobok 3 inleds kapitlet Att börja bli vuxen med en beskrivning av vad puberteten är och att det 

kan vara både spännande och jobbigt. Dessutom får läsaren veta i vilken ålder de flesta kommer i 

puberteten. Under underrubriken Jobbigt och spännande ligger fokus på att livet förändras. Det 

beskrivs exempelvis hur humöret kan gå upp och ned och att man ibland känner sig stor och 

ibland bara vill vara liten igen. I en textruta bredvid brödtexten ges tips på vad man kan göra och 

vem man kan vända sig till om man mår dåligt. På nästa uppslag beskrivs sedan vad som händer 

med kroppen i puberteten. 
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Uppslaget är strukturerat med rubriken Flickor på den vänstra sidan och Pojkar på den högra sidan 

(se figur 3). På flickornas sida är det en bild på flickor och på pojkarnas sida är det en bild på 

pojkar. Uppslagets struktur och design håller därmed tydligt isär könen och de upplevs som 

mycket skilda åt från varandra.  

 

 

 

 
Figur 3. Uppslaget om flickors och pojkars pubertet. (Skiöld et al, 2012, s. 70-71) 

Beskrivningen av flickors pubertet inleds med tre meningar där det framkommer att flickor växer 

på längden, att brösten, höfterna och stjärten blir större och att de flesta får mens. Därefter följer 

ett längre stycke om mens. Läsaren får veta vad som händer biologiskt vid mens men också att 

”När man har mens ska man leva som vanligt, men ibland kan man behöva ta en värktablett för 

att det ska kännas bättre” (Skiöld et al, 2012, s. 70). Trots att det står att ”man ska leva som 

vanligt” kan denna mening ge motsatt effekt genom att anta ett förhållningssätt till mens som 

något jobbigt och onaturligt som hindrar kvinnan i vardagen.  

 

I beskrivningen av pojkars pubertet framkommer först att de blir längre, får kraftigare skelett, 

större muskler, mörkare röst, skäggväxt och att könsorganen växer. Därefter följer ett stycke om 

sädesvätska. I detta stycke behandlas vart spermierna bildas och hur många spermier som finns i 

kroppen samt vad en utlösning är. Till skillnad från beskrivningen av mens görs ingen koppling 

mellan spermier och reproduktion. Varför spermier finns lämnas därmed oförklarat. Detta tyder 

på att flickors kroppar knyts mer till reproduktion än vad pojkars kroppar gör. I en textruta tas 
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två likheter mellan könen upp där läsaren får veta att både flickor och pojkar börjar svettas mer 

och får hår runt könsorganen och i armhålorna.  

 

Nästa underkapitel heter En ny människa blir till och tar upp könsorganens delar och funktion 

samt hur befruktning går till. Stycket om befruktning inleds med ”Om det kommer in spermier i 

äggledaren, kan ägget bli befruktat. Då tränger en spermie in i det.” (Skiöld et al, 2012, s. 73). 

Anmärkningsvärt är att det inte förklaras hur spermier kommer in i äggledaren. Avsnittet har en 

tydlig biologisk utgångspunkt men är samtidigt fattig på information. Mer frågor väcks än vad 

som besvaras. Avsnittet följs sedan upp med underkapitlet Babyn växer och föds vilket inleds med 

en beskrivning av fostrets utveckling och hur födseln går till. Fostrets utveckling illustras också i 

en bildserie på olika stadier i utvecklingen. Det framkommer att födseln kan ske genom slidan 

eller med hjälp av kejsarsnitt, vilket dock inte förklaras närmare. I det avslutande stycket 

framkommer att vi alla är lika eftersom alla kroppar följer samma förändring och utveckling, men 

att alla är unika ändå.  

 

Bilderna i kapitlet är av varierande stil och det finns både tecknade illustrationer och foton. 

Majoriteten av bilderna är biologiska med mikroskopbilder på ägg och spermier och illustrationer 

på könsorganen och fosterutveckling. De är nära kopplade till den skrivna texten och har 

utförliga bildtexter som förklarar bilden. På kapitlets sista sida finns fyra foton varav två är på en 

bebis och en vuxen människa och två är på en djurunge med förälder (se figur 4 för exempel på 

två av fotona). Bildtexten råder som följer; ”Barn och många andra djurungar har mjuka, runda 

ansikten och stora ögon och de rör sig lite klumpigt. Varför tror du att det är så? Hur reagerar du 

när du ser en liten baby eller en hundvalp?” (Skiöld et al, 2012, s. 75).  

 

 
 

Figur 4. (Skiöld et al, 2012, s. 75) 

Att likställa människan med andra djur kan visa på ett biologiskt förhållningssätt eller en 

problematisering av den hierarkiska ordningen mellan djur och människa. Här förmedlar 

bildtexten snarare ett förmänskligande av djuren. Syftet med bilderna verkar vara att skapa 

underlag för en diskussion om föräldraskap och bebisar.  
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Sammanfattningsvis har kapitlet om pubertet och reproduktion i Lärobok 3 ett begränsat 

innehåll. Fokus ligger på de biologiska aspekterna av sex och samlevnad men kapitlet är fattigt på 

information och lämnar läsaren med många frågor. Frågor om identitet, jämställdhet, relationer, 

kärlek och ansvar är helt frånvarande. Dessutom osynliggörs sexualitetens roll i både puberteten 

och reproduktionen. Identitetsfrågor tas till viss del upp implicit i avsnitten om hur livet 

förändras i puberteten och att alla människor är unika. Kärlek och sexualitet nämns bara i 

inledningen av kapitlet där det framgår att många blir kära under puberteten och att man kan 

känna sig osäker inför sina sexuella känslor. I och med att sexualitet generellt inte tas upp i 

kapitlet framkommer inte heller några resonemang om olika sexualiteter såsom heterosexualitet 

och homosexualitet. Det finns inte heller några tecken på en rådande heteronorm och 

andrafiering av homosexuella. Flickor och pojkar framställs dock som olika med mer skillnader 

än likheter och reproduktionen kopplas mer ihop med kvinnor än med män.  

Lärarhandledningen 

I lärarhandledningen till Lärobok 3 beskrivs inledningsvis syftet med kapitlet Att bli vuxen 

(Belfrage & Enwall, 2013). I syftet anges att ”eleverna ska få en bild av vad som sker med deras 

kroppar och psyke under puberteten och att intresset för den egna kroppen och kroppen hos det 

motsatta könet ökar” (Belfrage & Enwall, 2013, s. 80). Här antas först och främst att alla elever 

har ett sexuellt intresse och att detta intresse enbart riktar sig till det motsatta könet, vilket är ett 

starkt uttryck av heteronormen. Att eleven inte alls känner något intresse eller kan känna sig 

attraherad till någon av samma kön nämns inte. I syftet framgår också att frågor om relationer, 

sexualitet, kärlek och ansvar ska diskuteras, vilket inte framkom i läroboken. Vidare ges tips för 

hur kapitlet ska introduceras till eleverna. Enligt handledningen är det då viktigt att använda en 

”varsam hand” och förmedla till eleverna att det ”intima samlivet är något riktigt fint när det är 

som bäst” (Belfrage & Enwall, 2013, s. 80). Det framgår att det är viktigt med en saklig 

upplysning eftersom särskilt pojkar skryter om hur mycket de kan. Här dras en generell slutsats 

om hur pojkar tänker om sexualitet vilket kan verka exkluderande för både flickor och pojkar 

som inte identifierar sig med denna bild. Vikten av att undervisa om reproduktion i ett vidare 

sammanhang lyfts återigen fram genom uppmaningen att känslor, förtroende, samhörighet och 

ålder ska ha sin givna plats.  

 

I kommentarerna till avsnitten om flickors och pojkars pubertet skriver författarna fram att det 

kan förekomma olika värderingar kring ämnet och att det därför är viktigt att allas åsikter 

behandlas med respekt. Däremot ges inga exempel på hur olika värderingar kan lyftas fram, 

mötas och diskuteras utan läsaren får istället en fördjupning i kvinnans fertilitet och spermier. I 

kommentarerna till underkapitlet En ny människa blir till förklaras hur ett vaginalt samlag går till 
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och hur spermierna kommer in i äggledaren, vilket saknades i läroboken. Inga andra sätt för 

befruktning tas upp.  

 

Till sist ges exempel på uppgifter till eleverna. Flera uppgifter handlar om värderingar och kärlek 

och några handlar om fortplantning och könsorganens anatomi. En uppgift kallas ”Är puberteten 

så märkvärdig som det kan låta?” (Belfrage & Enwall, 2013, s. 85). Uppgiften går ut på att 

diskutera detta i pojkgrupper och därefter i blandade grupper. I uppgiften exkluderas flickorna 

helt från den första delen och nämns inte över huvud taget i uppgiften. Man kan dock anta att de 

ryms i de ”blandade grupperna”. I en annan uppgift lyfts homosexualitet upp. Uppgiften är en 

värderingsövning där eleverna ska ta ställning till ett påstående och säga vad de tycker är rätt eller 

fel. Påståendet som berör homosexualitet lyder som följer; ”Du känner dig dragen till en person 

av samma kön men är osäker på hur du ska visa detta” (Belfrage & Enwall, 2013, s. 85). 

Påståendet kan tolkas som att homosexualitet kan vara besvärligt. Själva uppgiften, att eleverna 

ska säga vad de tycker är rätt eller fel, är också problematisk genom att antyda att det finns ett rätt 

och fel i detta påstående.   

 

Lärarhandledningen ger till viss del en annan bild av sex och samlevnad än vad läroboken gör. 

Mer fokus ligger på kärlek, värderingar och känslor. Att det är viktigt att ta upp dessa värdefrågor 

i undervisningen om sex och samlevnad anges i explicita uppmaningar till läraren. Några direkta 

exempel på hur detta kan göras ges däremot inte, förutom i förslagen på uppgifter. En kritisk 

blick kan ge slutsatsen att författarna själva inte uppfyller sina uppmaningar utan förmedlar en 

heteronorm och reproducerar skillnader mellan könen. Det kan dessutom uppfattas som att 

lärarhandledningen uttrycker en starkare heteronormativitet än själva läroboken.  

Sammanfattande slutsatser  

I de tre läroböckerna finns en gemensam tydlig biologisk utgångspunkt medan värdefrågor om 

identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar får olika mycket utrymme i de olika 

läroböckerna. I Lärobok 1 tas alla aspekter upp och i Lärobok 2 och Lärobok 3 utelämnas de helt 

eller är väldigt knappt representerade. Frågor om identitet är undantaget, då det tas upp i alla 

läroböcker. Utifrån detta dras slutsatsen att endast Lärobok 1 uppfyller läroplanens krav om att 

biologiska aspekter av sex och samlevnad, vilket vill säga pubertet och reproduktion, ska tas upp 

tillsammans med frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.  

 

I avsnitten om puberteten förklarar alla läroböcker puberteten som en förändring som påverkar 

både kroppen och humöret. Däremot finns det stora skillnader i vilka kroppsliga förändringar 

som beskrivs och hur de beskrivs. I dessa beskrivningar ligger fokus på olikheter mellan flickor 

och pojkar, förutom i Lärobok 1 som istället lyfter fram likheter. I Lärobok 3 förstärks 

olikheterna dessutom med illustationer. Gemensamt för alla böcker är att reproduktion främst 
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kopplas ihop med flickor och kvinnor och att mäns roll för fortplantningen är mer eller mindre 

oklar. Betoningen av skillnader mellan könen och att reproduktion främst rör kvinnan bidrar till 

att traditionella normer om kön skapas och upprätthålls. Olika typer av sexualiteter får lite 

utrymme i alla läroböcker och transpersoner nämns, endast implicit, i enbart Lärobok 1. Det 

sociala aspekterna av sexualitet får mindre utrymme än de biologiska. Den starka fokusen på 

biologi medför att en heteronorm förmedlas. Heteronormen finns med i alla läroböcker, men 

problematiseras i Lärobok 1.  

 

Bilderna i alla läroböcker förstärker den biologiska utgångspunkten genom att främst föreställa 

anatomiska genomskärningsbilder eller bilder från mikroskop. I Lärobok 1 finns även 

illustrationer för värdefrågor och i Lärobok 3 finns fotografier på barn och djurungar, men de 

biologiska bilderna är i stor majoritet.  

 

De olika lärarhandledningarna bidrar i olika grad till en nyansering och fördjupning av innehållet i 

läroböckerna. Sammanfattningsvis följer de läroböckerna och fokuserar främst på att förse 

läraren med mer fakta. Lärarhandledning 2 erbjuder minst nyansering och lärarhandledning 1 

erbjuder mest. Den handledningen är också den enda som ger uttryck för ett normkritiskt 

förhållningssätt och ger exempel på hur läraren kan arbeta normkritiskt.  

 

Slutsatserna av denna analys stämmer väl överens med Hessels (2015) slutsatser. I nästa kapitel 

diskuteras slutsatserna mer utförligt och med bakgrund i tidigare forskning och teori.  
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Diskussion 

Detta arbete är en produkt av tidigare forskning inom området, valda teoretiska utgångspunkter 

och mina egna föreställningar om begrepp och normer. Resultatet av analysen är färgad av detta 

och kan därmed inte vara helt objektiv. Med en annan utgångspunkt och en annan förförståelse 

hade resultatet kunnat vara annorlunda. För att öka analysens tillförlitlighet har den belagts med 

citat från läroböckerna. I detta kapitel relateras studiens till tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter, vilket också bidrar till att öka studiens trovärdighet. Därefter följer en diskussion 

om de pedagogiska konsekvenser som resultaten av denna studie medför.  

Diskussion gentemot tidigare forskning och teoretiska perspektiv  

Alla tre undersökta läroböcker visar på en tydlig biologisk utgångspunkt med pubertet och 

reproduktion som huvudteman, där frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och 

ansvar är knappt representerade. Lärobok 1 utgör dock ett undantag genom att ta upp alla 

aspekter. Att innehållet är främst inriktat på biologi skiljer sig från resultatet av Lundins (2014) 

klassrumsobservationer av sex- och samlevnadsundervisning där värdefrågor om kärlek, sexualitet 

och relationer stod i fokus. I Berges och Widdings (2006) och Larssons och Roséns granskningar 

av läroböcker i biologi/naturkunskap framkommer däremot, i likhet med denna studie, ett starkt 

biologiskt ämnesfokus. I läroböckerna i Larssons och Roséns (2006) studie förekom ofta en 

spänning mellan sexualitetens biologiska funktion och dess sociala funktion. Denna spänning 

framkommer inte direkt i läroböckerna i denna studie eftersom det finns ett så starkt fokus på det 

biologiska. Sexualitet kopplas nästan enbart ihop med reproduktion och kroppsliga förändringar i 

puberteten. I Lärobok 1 förekommer dock en del stycken om sexualitetens sociala funktion.  

 

I avsnitten om pubertet och reproduktion i Lärobok 2 och Lärobok 3 ligger fokus på skillnader 

mellan flickor och pojkar. Med Hirdmans terminologi visar detta på dikotomi mellan könen, 

vilket hjälper till att upprätthålla genussystemet som ordningsstruktur (Hirdman, 1998). Genom 

att istället betona likheter utmanar Lärobok 1 denna ordning. Att läroböcker i biologi ofta lyfter 

fram skillnader mellan flickor och pojkar framkommer också i Bazzuls och Sykes (2011) 

granskning av en kanadensisk lärobok i biologi samt i Bolanders (2009) analys av sex- och 

samlevnadsundervisning i TV. En slutsats av analysen i denna studie är att alla läroböckerna har 

gemensamt att reproduktion främst kopplas ihop med flickor och kvinnor och att pojkars och 

mäns betydelse för fortplantningen är inte lika tydlig. Detta kan jämföras med Berges och 

Widdings (2006) analys där de drar slutsatsen att kvinnor förekommer främst i avsnitt som 

handlar om kvinnors särskilda biologiska egenskaper, i beskrivningar av den kvinnliga kroppen 

och reproduktion.  
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I avsnitten som handlar om reproduktion i läroböckerna förmedlas, explicit eller implicit, en 

heteronorm där ett vaginalt samlag mellan en man och en kvinna tas för givet (jämför 

Ambjörnsson, 2006, s. 52). En anledning till att denna norm är extra framkommande i avsnitten 

om reproduktion kan vara det starka biologiska fokus som avsnitten utgår ifrån. I Lärook 1 

problematiseras dock detta i kapitlet Ett nytt liv där läsaren får veta att befruktning kan ske på 

olika sätt. I tidigare forskning av Lundin (2014), Larsson och Rosén (2006), Bazzul och Sykes 

(2011) och Bolander (2009) förmedlas också en heteronorm. I deras forskning framkommer 

heteronormen främst i avsnitt som handlar om andra sexualiteter än heterosexualitet, till skillnad 

från denna studie. Resultaten av forskningen visar att andra sexualiteter, såsom homosexualitet 

och bisexualitet, synliggörs i förhållande till heterosexualitet och därmed exkluderas som 

avvikande (Larsson & Rosén, 2006; Bolander, 2009; Annfelt, Andersen & Bolsø, 2007). I de 

analyserade läroböckerna i denna studie är olika sexualiteter i olika grad frånvarande och sociala 

aspekter på sexualitet får i allmänhet lite utrymme. Även detta kan bero på den starka biologiska 

utgångspunkten. Det kan också bero på att författarna anser att undervisning om sexualitet inte 

passar på mellanstadiet. Att olika sexualiteter är frånvarande kan leda till ett för givet tagande av 

heterosexualitet och exkludering av de som inte identifierar sig med heteronormen. I Lärobok 1 

problematiseras könsbegreppet genom att begreppen biologiskt kön och socialt kön definieras, 

vilket erbjuder ett tolkningsutrymme som inte utesluter transpersoner. I de andra läroböckerna är 

transpersoner helt exkluderade. Detta osynliggörande av transpersoner stämmer överens med 

Berges och Widdings (2006) och Bazzuls och Sykes (2011) läromedelsgranskningar.  

 

I Lärobok 1 lyfts de sociala aspekterna av sexualitet emellertid fram i avsnitten om sexlust och 

identitet, och sexualiteten kopplas tydligt ihop med identitetsfrågor. I Lärarhandledning 1 har 

avsnittet om sexlust fått mycket utrymme och kommentarer. Här ifrågasätts dessutom 

heteronormen genom att olika sexualiteter likställs och poängteringen av att sexualitet inte är lika 

med samlag. I Lärobok 2 nämns olika sexualiteter endast i en fråga försedd med svar och i 

Lärobok 3 är sexualitet helt frånvarande. I läroböckerna framkommer få direkta exempel på en 

uttalad homotolerans och andrafiering av homosexuella (jämför Røthing & Svendsen, 2010; 

Kumashiro, 2002). Ett exempel finns i Lärarhandledning 1 där homosexualitet görs till en etisk 

fråga i ett förslag på en elevuppgift. Ett annat exempel är ur Lärobok 2, där det framkommer att 

det kunde vara riskfyllt att berätta om sin sexuella läggning (om den inte var heterosexuell) förr i 

tiden. Att det inte finns fler exempel kan bero på en medvetenhet hos författarna eller att den 

biologiska utgångspunkten exkluderar andra sexualiteter än heterosexualitet.  

 

Sammanfattningsvis påverkar den starka biologiska utgångspunkten läroböckernas innehåll i hög 

grad. Den bidrar till att normer om både kön och sexualitet upprätthålls och återskapas, genom 

att exkludera andra perspektiv. Lärobok 1 skiljer sig åt från de andra läroböckerna med dess 
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normkritiska ansats och vidare grepp på sex och samlevnad för mellanstadiet. Slutsatserna av 

denna studie stämmer väl överens med tidigare forskning. 

Pedagogiska konsekvenser  

I Skolverkets rapport (2006a, s. 11) framkommer att många lärare ser läroboken som ett verktyg 

för att säkerställa att undervisningen följer gällande läroplan. Detta ger läroboken en 

legitimerande funktion. I denna studie var det endast Lärobok 1 som uppfyller kraven i 

läroplanen och som genomgående speglar läroplanens innehåll och riktlinjer genom att inkludera 

värdefrågor i sex- och samlevnadsundervisningen. Detta visar på att det inte går att förlita sig på 

att undervisningen följer läroplanen utifrån enbart läroböckernas innehåll. Läroböckernas 

legitimerande funktion är därmed ofullständig. Eftersom att det inte längre finns en statlig 

läromedelsgranskning i Sverige är det skolornas och lärarnas ansvar att granska och välja lämpliga 

läromedel (Carlsson & von Brömssen, 2011, s. 20). Enligt Skolverket (2006a) är att välja lämpliga 

läromedel en viktig del av en lärares kompetens och det finns ett behov av att lärares kunskaper 

utvecklas inom detta område. Även resultaten av denna analys visar på vikten av att granska och 

välja läromedel och lärarens betydelse för detta.  

 

Ett annat argument för vikten av att granska och välja läromedel, förutom att det inte går att 

förlita sig på att läroböckerna följer läroplanen, är de normer som skapas och reproduceras i 

läroböckerna. Även i Lärobok 1, med ett tydlig normkritiskt förhållningssätt, förekommer 

formuleringar som reproducerar normer och föreställningar om kön och sexualitet. Det visar på 

hur djupt rotade normerna är. Läromedelstexter är en social konstruktion som speglar normer i 

skolan och samhället (Carlsson & von Brömssen, 2011, s. 17). Som lärare är det därför väsentligt 

att vara medveten om detta och granska läromedlen utifrån ett normkritiskt perspektiv. Som 

anges i Skolverkets stödmaterial för sex- och samlevnadsundervisning (2014) är sex och 

samlevnad dessutom en del av skolors värdegrunds- och likabehandlingsarbete.  

 

Genom att vara medveten om vilka normer som förmedlas i läromedlen och i undervisningen 

skapas möjligheten att arbeta normkritiskt som lärare (jämför Sörensdotter, 2010; Bromseth, 

2010). Normkritisk pedagogik är, som nämnts, en vidareutveckling av queerteori och 

queerpedagogik (Bromseth & Darj, 2010, s. 12). Enligt Kumashiros (2002) strategier för en icke-

förtryckande undervisning är det viktigt för läraren att använda sig av perspektiv såsom 

queerteori och poststrukturalistiska teorier, i vilka normkritisk pedagogik passar in.  

 

Som framkommer i läroplanens inledande kapitel (Lgr11, 2011) och i Skolverkets (2014) 

stödmaterial för sex- och samlevnadsundervisning ska undervisning om sex och samlevnad ske 

ämnesövergripande. I en av de analyserade lärarhandledningarna tas detta upp och 
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rekommenderas för undervisningen och i de övriga två nämns det inte. Det är således rektorns 

och lärarnas ansvar att se till att ett ämnesöverskridande arbete möjliggörs.  

 

Sammanfattningsvis visar studiens slutsatser att det inte går att förlita sig på att läroboken följer 

läroplanen, varken i kunskapsinnehåll eller i normer och värderingar som förmedlas i boken. 

Detta visar i sin tur på lärarens betydelse och vikten av att läraren är normkritiskt medveten i val 

av läromedel.  

 

I nästa kapitel, som är uppsatsens avslutande kapitel, kopplas ovanstående diskussion ihop med 

uppsatsens inledning och behovet av fortsatt forskning kommenteras.  
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Konklusion 

Detta avslutande kapitel inleds med en kort sammanfattning av studien. Därefter följer ett 

resonemang om studiens betydelse utifrån den allmänna debatten och i relation till behovet av 

mer forskning.  

 

Denna studie har visat att det finns stora skillnader mellan samtida läroböcker i biologi för 

mellanstadiet, i alla fall i de kapitel som rör sex och samlevnad. Det biologiska perspektivet utgör 

utgångspunkten för alla analyserade böcker men det skiljer sig mycket i vilken omfattning andra 

aspekter av sex och samlevnad tas upp. Endast en av tre läroböcker kan enligt den här analysen 

anses uppfylla läroplanens krav och riktlinjer för sex- och samlevnadsundervisningen. De olika 

lärarhandledningarna bidrar i olika grad till en nyansering och fördjupning av innehållet i 

läroböckerna. Sammanfattningsvis följer de läroböckerna och fokuserar främst på att förse 

läraren med mer fakta. Endast en lärarhandledning ger uttryck för ett normkritiskt 

förhållningssätt och ger exempel på hur läraren kan arbeta normkritiskt.  

 

Studiens slutsatser är att det inte går att förlita sig på att läroboken följer läroplanen, varken i 

kunskapsinnehåll eller i normer och värderingar som förmedlas i boken. Detta visar i sin tur på 

lärarens betydelse och vikten av att läraren är normkritiskt medveten i val av läromedel. Kanske 

är detta en självklarhet för de flesta lärare men det kan också vara något som glöms bort och 

faller mellan stolarna. Läraren är också viktig som förebild för eleverna i sex- och 

samlevnadsundervisningen. Det går inte att isolera barn från deras omgivning som konstant 

förmedlar bilder och föreställningar om sex, samlevnad och kön. Därför är sex och samlevnad ett 

viktigt ämne och, som läroplanen lyfter fram, är det väsentligt att koppla ihop de biologiska 

aspekterna med värdefrågor. Om läroboken främst fokuserar på det biologiska, och dessutom 

förmedlar traditionella och förkastliga normer, är det av yttersta vikt att läraren väger upp för 

detta och kan vara den vuxna förebild som eleverna kan vända sig till med sina funderingar.  

 

Denna studie är endast inriktad på lärobokstexterna. Eftersom läraren har så stor betydelse för 

undervisningen skulle det vara intressant för vidare forskning att undersöka hur lärare använder 

sig av läroböcker i sex- och samlevnadsundervisningen. I vilken omfattning används de? På vilket 

sätt används de? Det skulle också vara intressant att undersöka vad lärare tycker om läroböckerna 

och hur medvetna de är om de normer som skapas och upprätthålls i texterna.  

 

Avslutningsvis menar jag att det är anmärkningsvärt att läroböcker som utges som anpassade 

efter Lgr11 visar på så stora brister, inom ett så viktigt område. I mellanstadiet händer det mycket 

i kroppen och knoppen och barnen kan ha många funderingar om livet och sin egen identitet. Att 

gå miste om möjligheten att diskutera frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och 
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ansvar i biologiundervisningen är en förlust för både eleverna, läraren och, i det långa loppet, 

samhället.  
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