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Inledning	  
Denna	  rapport	  från	  NfS	  –	  Nätverket	  för	  samlevnad	  och	  sexualitet	  –	  är	  vår	  första	  som	  
nätverk.	  De	  målsättningar	  vi	  har	  satt	  upp	  i	  våra	  stadgar	  är:	  
	  

• att	  främja	  en	  långsiktig	  god	  fysisk	  och	  själslig	  hälsa	  för	  såväl	  individen	  som	  
folkhälsan	  dess	  helhet,	  	  

• att	  motverka	  våld	  och	  övergrepp	  av	  såväl	  sexuell	  karaktär	  som	  annat	  kränkande	  
beteende,	  samt	  	  

• att	  verka	  för	  goda	  relationer	  och	  på	  sikt	  ett	  gott	  föräldraskap	  

Dessa	  målsättningar	  pekar	  på	  flera	  sätt	  i	  samma	  riktning	  som	  den	  svenska	  skolans	  
uppdrag.	  Därför	  ser	  vi	  som	  en	  central	  uppgift	  att	  belysa	  hur	  dessa	  frågor	  belyses	  i	  
utbildning	  och	  läromedel.	  I	  denna	  rapport	  granskar	  vi	  de	  vanligaste	  läroböckerna	  i	  
naturkunskap	  för	  gymnasiet.	  

Vi	  har	  i	  granskningen	  valt	  ut	  de	  läroböcker	  som	  publicerats	  av	  Sveriges	  fyra	  
dominerande	  läromedelsförlag:	  Gleerups,	  Liber,	  Natur	  &	  Kultur	  samt	  Bonniers	  (numera	  
Sanoma).	  I	  dessa	  böcker	  har	  vi	  valt	  ut	  de	  kapitel	  som	  behandlar	  området	  sex	  och	  
samlevnad.	  Vår	  huvudgranskare	  Ulf	  Silfverling,	  biolog	  och	  gymnasielärare,	  har	  
sammanfattat	  innehållet	  i	  kapitlen,	  och	  presidiet	  i	  NfS	  har	  därtill	  gjort	  en	  
kompletterande	  granskning	  av	  hur	  informationen	  i	  dessa	  läroböcker	  svarar	  mot	  kraven	  i	  
relevanta	  styrdokument:	  i	  första	  hand	  läroplanen	  samt	  ämnesplanerna	  för	  ämnet	  
naturkunskap	  i	  gymnasiet.	  

Vår	  slutsats	  är	  att	  de	  undersökta	  läromedlens	  kapitel	  om	  sex	  och	  samlevnad	  inte	  
på	  långt	  när	  uppfyller	  de	  uppställda	  kraven	  i	  styrdokumenten.	  Tvärtom	  går	  
läromedlen	  på	  flera	  sätt	  i	  rakt	  motsatt	  riktning	  mot	  vad	  styrdokumenten	  
föreskriver.	  Vi	  måste	  därför	  beskriva	  de	  granskade	  läroböckernas	  kapitel	  på	  detta	  
område	  som	  undermåliga	  och	  därmed	  olämpliga	  att	  använda	  i	  undervisningen.	  

	  

För	  Nätverket	  för	  samlevnad	  och	  sexualitet	  

	  

Johan	  Semby,	  ordförande	  i	  NfS	  
Olof	  Edsinger,	  vice	  ordförande	  i	  NfS	  
Ulf	  Silfverling,	  granskare	  
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De	  undersökta	  läroböckerna,	  övergripande	  analys	  	  
Samtliga	  av	  de	  undersökta	  böckerna	  uppehåller	  sig	  mycket	  kring	  normer,	  med	  särskilt	  
fokus	  på	  hur	  dessa	  ska	  brytas.	  Dessa	  läromedel	  gäller	  undervisning	  i	  naturkunskap	  för	  
år	  ett	  i	  gymnasiet,	  där	  eleverna	  kan	  vara	  så	  unga	  som	  15	  år.	  Likväl	  utgår	  man	  i	  samtliga	  
böcker	  från	  att	  det	  är	  självklart	  att	  alla	  har	  en	  sexuell	  praktik,	  eller	  kommer	  att	  ha	  det	  
inom	  kort.	  Samlevnad	  tas	  upp	  enbart	  som	  ett	  utomäktenskapligt	  fenomen.	  Mycket	  lite	  
nämns	  om	  vad	  det	  innebär	  för	  en	  ung	  människa	  att	  bli	  ihop.	  Ett	  avsnitt	  tar	  dock	  upp	  hur	  
man	  gör	  slut.	  	  	  

Texterna	  är	  mycket	  bristfälliga	  när	  det	  gäller	  kunskap	  om	  naturen.	  Tre	  böcker	  av	  fyra	  
underlåter	  helt	  att	  ta	  upp	  den	  grundläggande	  biologin:	  könsegenskaperna,	  könsceller,	  
befruktning,	  graviditet	  och	  förlossning.	  Därmed	  har	  man	  medvetet	  valt	  att	  lösgöra	  
sexualiteten	  från	  det	  biologiska	  sammanhanget.	  	  

Om	  par-‐	  och	  familjebildning	  saknas	  information	  och	  –	  vilket	  tycks	  märkligt	  i	  
undervisningen	  i	  sex	  och	  samlevnad	  –	  hur	  barn	  blir	  till.	  	  Här	  borde	  ju	  finnas	  en	  hel	  del	  
kunskaper	  som	  inte	  ryms	  på	  en	  grundskolekurs,	  såsom	  bildningen	  av	  könsceller,	  
könsmognaden,	  befruktning	  och	  fosterutveckling.	  Inte	  heller	  nämns	  i	  någon	  bok	  hur	  
samlevnadsnormer	  i	  större	  delen	  av	  världen	  bestäms	  av	  de	  normer	  som	  kommer	  ur	  den	  
tro	  och	  kulturella	  miljö	  man	  växer	  upp	  med.	  Istället	  används	  läroböckerna	  som	  medier	  
för	  att	  föra	  en	  ideologisk	  linje	  som	  utgör	  kritik	  mot	  normer,	  men	  som	  samtidigt	  själva	  är	  
starkt	  normerande	  och	  ideologisk	  till	  sin	  natur.	  	  

Begreppet	  normkritik	  är	  märkligt	  i	  sig,	  då	  normlöshet	  inte	  existerar.	  Vad	  man	  verkar	  
vilja	  påskina	  för	  läsaren	  är	  att	  det	  skulle	  finnas	  en	  sorts	  position	  som	  står	  över	  alla	  
normer,	  nämligen	  det	  ”normkritiska”	  tänkandet.	  Men	  det	  är	  inte	  svårt	  att	  i	  vart	  och	  ett	  
en	  av	  dessa	  läromedel	  finna	  starkt	  normerande	  slutsatser,	  som	  går	  långt	  utanför	  en	  
undervisning	  byggd	  på	  evidensbaserad	  vetenskap.	  

Generellt	  kan	  konstateras	  att	  ingen	  av	  läroböckerna	  förhåller	  sig	  neutral.	  Samtliga	  
författare	  anser	  det	  självklart	  att	  visa	  att	  sexuell	  praktik	  är	  vad	  som	  förväntas	  av	  
eleverna,	  och	  att	  det	  finns	  normer	  i	  samhället	  som	  kan	  hota	  den	  individuella	  frigörelsen.	  
Biologiböckerna	  ger	  en	  rad	  argument	  för	  att	  man	  skall	  våga	  bryta	  mot	  normerna,	  vare	  
sig	  de	  är	  grundade	  i	  uppfostran,	  i	  religionstillhörighet	  eller	  samhället	  i	  stort.	  Vad	  de	  helt	  
undanhåller	  är	  att	  normlöshet	  inte	  existerar.	  Författarna	  räknar	  upp	  vad	  de	  anser	  är	  nya	  
normer	  och	  låter	  dem	  framstå	  som	  de	  rätta	  normerna	  eller	  normer	  att	  föredra,	  i	  motsats	  
till	  de	  normer	  som	  böckerna	  avfärdar.	  Detta	  är	  allt	  annat	  än	  ett	  försök	  till	  objektivitet	  
där	  man	  –	  vilket	  annars	  är	  det	  normala	  i	  läromedel	  –	  presenterar	  de	  vanligast	  
förkommande	  synsätten	  och	  överlåter	  till	  läsaren	  att	  välja.	  	  

Flera	  böcker	  går	  mycket	  långt	  i	  sina	  påståenden.	  Här	  är	  ett	  exempel:	  	  

”Om	  du	  är	  kille	  och	  tror	  att	  man	  får	  vara	  hur	  som	  helst	  så	  kan	  du	  pröva	  att	  gå	  
ut	  med	  rött	  nagellack,	  eller	  hålla	  en	  annan	  kille	  i	  handen.	  Prova	  att	  som	  tjej	  



	   4	  

gå	  ut	  med	  rakat	  huvud,	  ha	  sex	  med	  många	  killar	  eller	  hålla	  en	  annan	  tjej	  i	  
handen	  på	  stan	  och	  se	  vad	  som	  händer.”	  	  

Här	  finns	  inga	  alternativ.	  De	  flesta	  skulle	  aldrig	  ens	  tänka	  tanken	  att	  göra	  dessa	  saker	  –	  
vilket	  alltså	  skickar	  signalen	  att	  de	  är	  kvar	  i	  felaktiga	  normer.	  	  

Det	  måste	  också	  konstateras	  att	  det	  tycks	  finnas	  en	  total	  omedvetenhet	  över	  vilken	  
psykisk	  press	  man	  lägger	  på	  unga	  människor,	  genom	  att	  så	  starkt	  och	  okänsligt	  projicera	  
den	  emanciperade	  vuxenvärldens	  sätt	  att	  se	  på	  sexualitet	  och	  på	  människokroppen.	  I	  
lagen	  talas	  det	  om	  ”sexuellt	  ofredande”	  då	  man	  blir	  utsatt	  för	  blottade	  kön	  eller	  för	  
sexuella	  anspelningar	  i	  språk.	  Det	  verkar	  inte	  finnas	  någon	  reflektion	  hos	  dessa	  
författare,	  att	  deras	  texter	  och	  bilder	  av	  många	  barn	  och	  ungdomar	  –	  i	  synnerhet	  de	  som	  
kommer	  från	  andra	  kulturområden	  –	  kan	  upplevas	  som	  kränkande	  och	  besvärande.	  	  	  

Perspektivet	  i	  läroböckerna	  är	  snävt	  provinsiellt,	  för	  att	  inte	  säga	  nationellt.	  Vare	  sig	  det	  
handlar	  om	  sexuell	  praktik	  eller	  abort,	  så	  är	  det	  ”den	  svenska	  modellen”	  som	  gäller.	  
Internationell	  eller	  multietnisk	  utblick	  saknas	  helt.	  

Det	  är	  varje	  lärares	  och	  läroboks	  kall	  att	  vara	  en	  tankens	  förebild	  för	  ungdomar.	  Det	  
handlar	  inte	  om	  propaganda,	  utan	  om	  att	  visa	  precis	  så	  mycket	  som	  behövs,	  för	  att	  
individen	  ska	  både	  lära	  sig	  fakta	  och	  också	  kunna	  bilda	  sig	  en	  egen	  uppfattning.	  Att	  
känna	  sig	  trygg	  i	  det	  hem	  som	  utgörs	  av	  ens	  egna	  värderingar.	  	  

Det	  kan	  tveklöst	  ifrågasättas	  om	  de	  förebilder	  som	  här	  uppvisas	  är	  något	  att	  framhålla	  
för	  unga	  människor	  som	  har	  livet	  framför	  sig	  och	  höga	  tankar	  och	  ideal	  om	  det	  mesta	  –	  
inte	  minst	  kärlek.	  	  	  

Någon	  helhetssyn	  på	  människan	  redovisas	  inte.	  Att	  vi	  lever	  i	  ett	  mångkulturellt	  
samhälle,	  där	  mycket	  av	  det	  som	  framhävs	  som	  normalt	  i	  läroböckerna,	  inte	  alls	  är	  
acceptabelt	  i	  de	  flesta	  av	  våra	  kulturer,	  tycks	  författarna	  medvetet	  förtiga.	  De	  elever	  som	  
texterna	  vänder	  sig	  till	  är	  ännu	  omyndiga,	  och	  står	  därför	  under	  sina	  föräldrars	  fostran,	  
vilken	  också	  är	  rättsligt	  skyddad	  i	  lag,	  inte	  minst	  Europakonventionen.	  Föräldrarna	  har	  
alltså	  rätt	  att	  välja	  för	  sina	  barn,	  inte	  bara	  religion	  och	  skola,	  utan	  även	  vilka	  värden	  och	  
normer	  barnen	  skall	  växa	  upp	  med.	  I	  just	  temat	  sex	  och	  samlevnad	  går	  skolan	  in	  i	  den	  så	  
kallade	  intima	  sfären,	  utan	  att	  på	  något	  sätt	  reflektera	  över	  att	  det	  är	  ett	  område	  som	  hör	  
till	  det	  privata	  i	  en	  människas	  liv,	  och	  därför	  bör	  hanteras	  därefter.	  	  

En	  fråga	  som	  kan	  ställas	  är	  varifrån	  författarna	  och	  förlagen	  fått	  sina	  uppdrag	  att	  föra	  
denna	  allt	  annat	  än	  objektiva	  ”undervisning”.	  All	  undervisning	  inom	  dessa	  ämnen	  skall	  
ju	  vila	  på	  vetenskaplig	  grund	  och	  inte	  vara	  konfessionell	  eller	  starkt	  partisk,	  värderande.	  
De	  undersökta	  kapitlen	  i	  dessa	  böcker	  kan	  knappast	  betraktas	  som	  annat	  än	  rena	  
partsinlagor,	  och	  det	  är	  knappast	  ett	  kursläromedels	  uppdrag.	  	  	   	  
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De	  undersökta	  läroböckerna,	  	  
koppling	  till	  läroplan	  och	  ämnesplaner	  
Den	  allra	  allvarligaste	  bristen	  med	  de	  undersökta	  läromedlen	  är	  deras	  svaga	  koppling	  
till	  läroplan	  och	  ämnesplaner,	  och	  att	  de	  i	  flera	  avseenden	  går	  i	  rakt	  motsatt	  riktning	  mot	  
skrivningar	  och	  intentioner	  i	  skolans	  styrdokument.	  

Den	  svenska	  skolan	  är	  värdebaserad.	  Gymnasieskolans	  läroplan	  2011	  beskriver	  att	  den	  
svenska	  skolan	  ska	  förmedla	  fem	  grundläggande	  värden,	  men	  i	  dessa	  läromedel	  finns	  
tvärtom	  en	  tydlig	  tonvikt	  på	  att	  uppmuntra	  eleverna	  att	  istället	  bryta	  ner	  normer	  och	  
värden.	  Två	  i	  sammanhanget	  mycket	  centrala	  värden:	  ”människolivets	  okränkbarhet”	  
och	  ”solidaritet	  mellan	  människor”	  uteblir	  helt.	  Värdet	  ”individens	  frihet	  och	  integritet”	  
ges	  i	  läroböckerna	  en	  mycket	  stark	  betoning	  på	  det	  första	  begreppet	  –	  frihet	  –	  medan	  
det	  för	  ungdomar	  så	  viktiga	  behovet	  av	  integritet	  närmast	  körs	  över	  genom	  den	  starka	  
betoningen	  på	  att	  bryta	  ner	  många	  av	  de	  normer	  som	  de	  har	  med	  sig.	  Detta	  bedömer	  vi	  
som	  ett	  allvarligt	  övertramp	  från	  författarnas	  och	  förlagens	  sida.	  

Vidare	  föreskriver	  läroplanen	  att	  de	  värden	  som	  ska	  förmedlas	  ska	  göras	  så	  i	  enlighet	  
med	  den	  etik	  som	  förvaltats	  av	  ”kristen	  tradition	  och	  västerländsk	  humanism”.	  Men	  
även	  på	  detta	  område	  går	  läroböckerna	  åt	  ett	  helt	  annat	  håll.	  Inriktningen	  på	  att	  riva	  ner	  
den	  syn	  på	  relationer	  som	  förvaltats	  av	  kristen	  tradition	  är	  mycket	  tydlig,	  och	  går	  alltså	  i	  
motsatt	  riktning	  i	  förhållande	  till	  läroplanens	  skrivning.	  

Slutligen	  beskriver	  läroplanen	  fyra	  fostransmål,	  där	  böckernas	  ensidiga	  inriktning	  på	  
normkritik	  och	  på	  den	  egna	  personliga	  njutningen	  kan	  sägas	  gå	  emot	  åtminstone	  tre	  av	  
dessa:	  rättskänsla,	  generositet	  och	  ansvarstagande.	  Detta	  är	  djupt	  beklagligt,	  och	  
understryks	  ytterligare	  när	  vi	  betänker	  hur	  läroplanens	  huvudstycke	  därefter	  avslutas	  
med	  att	  varje	  enskild	  elev	  ska	  kunna	  ge	  sitt	  bästa	  i	  samhällslivet	  i	  ansvarig	  frihet.	  
Friheten	  betonas	  som	  sagt	  starkt	  i	  läroböckerna,	  men	  ansvaret	  i	  sammanhanget	  uteblir	  i	  
princip	  fullständigt.	  Därigenom	  riskerar	  hela	  upplägget	  att	  motverka	  det	  syfte	  
läroplanen	  ställer	  upp	  för	  undervisningen	  i	  detta	  ämne	  och	  därtill	  i	  hela	  utbildningen.	  
Detta	  är	  något	  som	  vi	  djupt	  beklagar.	  

Om	  vi	  går	  vidare	  till	  ämnesplanen	  i	  Naturkunskap	  blir	  det	  tydligt	  att	  de	  undersökta	  
läromedlen	  har	  en	  mycket	  svag	  koppling	  till	  denna,	  något	  som	  istället	  ersätts	  av	  det	  
stora	  fokus	  man	  lägger	  på	  normkritik.	  I	  det	  centrala	  innehållet	  i	  ämnet	  Naturkunskap	  för	  
gymnasiet	  beskrivs	  visserligen	  att	  normer	  ska	  tas	  upp	  och	  diskuteras,	  men	  ämnesplanen	  
understryker	  tydligt	  att	  detta	  ska	  göras	  utifrån	  naturvetenskapliga	  aspekter.	  Det	  
naturvetenskapliga	  perspektivet	  saknas	  dock	  nästan	  helt,	  och	  har	  istället	  ersatts	  av	  
ideologiska	  resonemang	  som	  på	  flera	  sätt	  går	  emot	  läroplanens	  inriktning.	  

Som	  om	  detta	  inte	  vore	  nog,	  förvinner	  de	  två	  punkter	  under	  Ämnets	  syfte	  som	  är	  
tillämpbara	  på	  området	  sex	  och	  samlevnad	  i	  princip	  helt	  och	  hållet	  i	  de	  undersökta	  
läromedlen.	  
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Punkt	  4	  lyder:	  ”Kunskaper	  om	  människokroppens	  uppbyggnad	  och	  funktion	  samt	  dess	  
växelverkan	  med	  omgivningen.”	  Eleverna	  ges	  nära	  nog	  ingen	  sådan	  faktakunskap	  i	  
läromedlen.	  Istället	  överöses	  de	  med	  ideologiskt	  material	  som	  går	  utanför	  ämnet.	  

Punkt	  3	  lyder	  vidare:	  ”Kunskaper	  om	  olika	  livsstilars	  konsekvenser	  såväl	  för	  den	  egna	  
hälsan	  som	  för	  folkhälsan	  och	  miljön.”	  Under	  denna	  punkt	  ligger	  vår	  kanske	  allvarligaste	  
kritik	  mot	  de	  undersökta	  läromedlen.	  Det	  fokus	  på	  den	  egna	  hälsan	  och	  på	  folkhälsa	  som	  
i	  detta	  kursmoment	  borde	  vara	  helt	  centralt	  uteblir	  nämligen	  i	  de	  undersökta	  böckerna.	  
Det	  normkritiska	  perspektivet	  har	  fullständigt	  ersatt	  det	  hälsoperspektiv	  som	  
ämnesplanen	  så	  tydligt	  understryker	  i	  denna	  punkt.	  Det	  ideologiskt	  inriktade	  budskapet	  
i	  böckerna	  riskerar	  istället	  att	  ge	  en	  rakt	  motsatt	  effekt	  mot	  det	  undervisningen	  är	  tänkt	  
att	  ge.	  

Utifrån	  ovanstående	  jämförelse	  med	  relevanta	  styrdokument	  som	  läroplan	  och	  
ämnesplan	  i	  naturkunskap	  blir	  vår	  slutsats	  att	  de	  undersökta	  läromedlens	  kapitel	  om	  
sex	  och	  samlevnad	  på	  intet	  sätt	  uppfyller	  de	  uppställda	  kraven.	  Istället	  går	  läromedlen	  
på	  flera	  sätt	  i	  rakt	  motsatt	  riktning	  mot	  vad	  styrdokumenten	  föreskriver.	  Vi	  måste	  därför	  
beskriva	  läroböckernas	  kapitel	  på	  detta	  område	  som	  gravt	  undermåliga	  och	  därmed	  
olämpliga	  att	  använda	  i	  undervisningen.	  
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De	  fyra	  läroböckerna,	  utförligare	  granskning	  	  	  
Vi	  har	  valt	  ut	  fyra	  läroböcker	  i	  Naturkunskap	  1a1	  för	  gymnasiet.	  Kursen	  ges	  både	  på	  
ungdomsgymnasiet	  och	  den	  kommunala	  vuxenutbildningen.	  För	  många	  
högskoleutbildningar	  är	  den	  ett	  krav.	  Dessa	  fyra	  böcker	  är	  utgivna	  under	  2011,	  
anpassade	  till	  de	  ämnesplaner	  som	  kom	  i	  och	  med	  den	  nya	  gymnasieskolan.	  Det	  handlar	  
om	  böcker	  från	  fyra	  stora	  förlag,	  och	  många	  skolor	  använder	  dem.	  	  

Vi	  har	  här	  valt	  ut	  vissa	  avsnitt	  ur	  texten	  för	  att	  sedan	  kommentera	  dessa.	  Det	  kan	  handla	  
om	  rena	  faktafel,	  men	  vissa	  avsnitt	  har	  också	  valts	  ut	  för	  att	  belysa	  den	  kritik	  som	  
formulerats	  ovan	  när	  det	  gäller	  betoningar	  och	  framställningssätt	  i	  frågor	  som	  handlar	  
om	  normer	  och	  värderingar.	  

	  

1.	  Synpunkt,	  Gleerups	  (1)	  

”Vi	  har	  nämnt	  att	  sexualdriften	  eller	  den	  sexuella	  lusten	  styrs	  från	  
hjärnstammen	  precis	  som	  hunger	  och	  törst.	  Den	  sexuella	  lusten	  kommer	  
alltså	  inifrån	  och	  är	  inget	  vi	  styr	  med	  viljan.	  Vi	  påverkar	  däremot	  vad	  vi	  gör	  
med	  lusten,	  dvs.	  vilka	  sexuella	  handlingar	  vi	  väljer	  att	  utföra.	  Vi	  kan	  anpassa	  
dessa	  med	  hänsyn	  till	  andra	  och	  till	  vad	  som	  är	  accepterat	  i	  samhället.	  
Dessutom	  kan	  vi	  ställa	  riskbedömningar	  mot	  den	  sexuella	  lusten.	  Vi	  vill	  t.ex.	  
undvika	  oönskade	  graviditeter	  och	  sjukdomar	  som	  sprids	  via	  sexuella	  
kontakter.	  […]	  

Sexualdriften	  handlar	  också	  om	  ren	  lust	  och	  njutning.	  Detta	  gäller	  inte	  enbart	  
människan.	  Bland	  t.ex.	  schimpanser	  har	  man	  konstaterat	  att	  många	  individer	  
i	  en	  flock	  kan	  ha	  sex	  med	  varandra,	  även	  inom	  samma	  kön.	  Liksom	  vi	  
människor	  har	  de	  sex	  betydligt	  oftare	  än	  vad	  som	  krävs	  för	  fortplantning.”	  
(s.158)	  

Här	  målas	  ett	  scenario	  upp	  där	  den	  sexuella	  lusten	  framförallt	  handlar	  om	  njutning	  för	  
egen	  del.	  Man	  säger	  att	  vi	  måste	  göra	  avvägningar,	  men	  samtidigt	  hänvisar	  man	  till	  
djurvärlden	  (schimpanser),	  som	  om	  detta	  skulle	  vara	  en	  referens	  för	  vårt	  eget	  
handlande.	  Anför	  man	  jämförelse	  med	  djur	  måste	  man	  också	  argumentera	  för	  varför	  
deras	  beteende	  ska	  vara	  normerande.	  	  

”Det	  händer	  att	  transsexuella	  byter	  kön	  genom	  operation	  för	  att	  komma	  till	  
rätta	  med	  sin	  identitet.”	  (s.163)	  

Det	  går	  inte	  att	  byta	  kön.	  Man	  kan	  endast	  påverka	  sekundära	  könskaraktäristika	  genom	  
operation	  såsom	  bröst,	  yttre	  genitalier	  och	  genom	  hormonbehandling	  hårväxt	  och	  i	  viss	  
mån,	  beteende.	  Den	  kvinnliga	  respektive	  manliga	  kromosomuppsättningen	  som	  
återfinns	  i	  så	  gott	  som	  alla	  celler	  kan	  inte	  förändras.	  	  Beträffande	  könskörtlarna	  
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(äggstockar,	  testiklar)	  kan	  man	  utifrån	  svensk	  lagstiftning	  behålla	  de	  ursprungliga.	  
Alternativet	  är	  avlägsnande	  –	  byte	  är	  inte	  möjligt.	  	  

”Trots	  upplysning	  och	  lagstiftning	  befästs	  fortfarande	  heteronormen	  i	  
samhället.	  Man	  förutsätts	  vara	  heterosexuell	  tills	  man	  öppet	  visar	  eller	  
berättar	  att	  man	  har	  en	  annan	  sexuell	  läggning.	  Föräldrar	  kan	  förutsätta	  att	  
barnen	  växer	  upp	  och	  bildar	  heterosexuella	  kärnfamiljer.	  En	  gynekolog	  kan	  
fråga	  en	  kvinnlig	  patient	  när	  hon	  senast	  hade	  samlag	  och	  erbjuda	  henne	  P-‐
piller,	  utan	  tanke	  på	  att	  patienten	  kanske	  är	  lesbisk.”	  (s.164)	  

I	  läromedlet	  begår	  man	  samma	  misstag,	  man	  befäster	  vissa	  normer,	  som	  om	  de	  idag	  är	  
självklara	  i	  vårt	  samhälle.	  Det	  visas	  ingen	  hänsyn	  till	  vilka	  grundläggande	  värderingar	  
skoleleverna,	  eller	  deras	  föräldrar,	  har	  i	  dessa	  frågor.	  	  

”Du	  påverkas	  av	  normer	  och	  du	  medverkar	  till	  att	  bevara	  normer	  genom	  dina	  
beteenden	  och	  hur	  du	  bemöter	  andra	  människor.	  Därmed	  kan	  du	  också	  
påverka	  framtidens	  normer	  och	  bidra	  till	  att	  motverka	  t.ex.	  homofobi	  och	  
rasism.”	  (s.165)	  

Det	  tas	  för	  givet	  att	  eleven	  har	  en	  kallelse	  att	  vara	  normbrytare.	  Är	  det	  verkligen	  elevens	  
uppgift	  att	  vara	  normbrytare?	  Är	  det	  läromedlets	  uppgift	  att	  uppmana	  till	  det?	  Har	  
eleven	  i	  stället	  inte	  rätt	  att	  på	  ett	  respektfullt	  sätt	  vägledas	  i	  den	  mångfald	  av	  normer	  
som	  förekommer	  i	  vårt	  samhälle?	  

Om	  man	  ser	  denna	  mening	  utifrån	  en	  elev	  som	  växt	  upp	  med	  t.ex.	  kristna,	  muslimska	  
eller	  judiska	  föräldrar	  kan	  eleven,	  tillsammans	  med	  allt	  det	  övriga	  som	  skrivs	  och	  
hävdas,	  få	  intrycket	  att	  skolan	  menar	  att	  deras	  föräldrar	  har	  fel.	  Eleven	  ges	  intrycket	  att	  
det	  nu	  är	  skolans	  normer	  som	  ska	  gälla,	  inte	  föräldrarnas.	  	  

Man	  tar	  upp	  homofobi	  och	  rasism.	  Det	  är	  begrepp	  som	  är	  vagt	  definierade.	  För	  de	  flesta	  
kristna,	  muslimer	  och	  judar	  i	  världen	  innebär	  all	  sexuell	  samlevnad	  utanför	  äktenskapet	  
ett	  avsteg	  från	  Guds	  vilja.	  Är	  då	  det	  ett	  exempel	  på	  homofobi?	  Bristen	  på	  hänsyn	  till	  
religionsfrihet	  och	  den	  internationellt	  erkända	  friheten	  för	  föräldrar	  att	  som	  beskyddare	  
och	  övervakare	  över	  sina	  barns	  bästa	  utifrån	  som	  tro	  och	  tradition	  ter	  sig	  mycket	  
uppenbar.	  	  

Bildtext:	  ”I	  världen	  finns	  över	  1,5	  miljarder	  människor	  som	  är	  10-‐25	  år	  gamla.	  
Det	  är	  viktigt	  att	  denna	  rekordstora	  generation	  av	  ungdomar	  får	  sex-‐	  och	  
samlevnadsundervisning	  samt	  tillgång	  till	  preventivmedel.	  De	  som	  motsätter	  
sig	  detta	  kan	  hävda	  att	  det	  får	  ungdomar	  att	  ha	  mer	  sex.	  Studier	  visar	  dock	  
att	  de	  som	  fått	  bra	  information	  skyddar	  sig	  bättre	  mot	  sjukdomar	  och	  
graviditet,	  är	  mer	  toleranta	  mot	  andra	  och	  kan	  lättare	  fatta	  kloka	  beslut	  om	  
sin	  sexualitet.”	  (s.167)	  

Åter	  lämnar	  författaren	  här	  uppdraget	  och	  yttrar	  ett	  rent	  politiskt	  ställningstagande,	  det	  
kunde	  vara	  ett	  debattinlägg.	  Är	  det	  verkligen	  motiverat	  ge	  10-‐åringar	  
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sexualundervisning	  och	  preventivmedel?	  Ingen	  hänsyn	  tas	  till	  de	  stora	  grupper	  av	  elever	  
i	  vårt	  land,	  för	  vilka	  allt	  detta	  är	  otänkbart	  beroende	  på	  bakgrundskultur,	  religion	  och	  
föräldrarnas	  fostran.	  Mot	  denna	  information	  talar	  dessutom	  det	  faktum,	  att	  Sverige	  
toppar	  statistiken	  gällande	  tonårsaborter	  i	  världen.	  Man	  hänvisar	  bara	  till	  ”studier”.	  
Vilka?	  	  

”Abort	  -‐	  I	  Sverige	  tillåter	  lagen	  fri	  abort.	  Under	  de	  första	  18	  veckorna	  av	  
graviditeten	  bestämmer	  kvinnan	  själv	  om	  hon	  ska	  föda	  eller	  inte.	  Det	  är	  alltså	  
kvinnan	  som	  bestämmer.	  Pappan	  och	  andra	  kan	  bara	  ge	  råd.”	  (s.170)	  

Detta	  påstående	  är	  alltför	  kategoriskt	  då	  det	  gäller	  minderåriga	  kvinnor.	  Socialstyrelsen	  
rekommenderar	  att	  vårdnadshavare	  upplyses:	  (SOSFS	  2004:4)	  uttalat	  att	  ”En	  kvinna	  
under	  18	  år	  bör	  uppmanas	  att	  i	  första	  hand	  själv	  berätta	  om	  graviditeten	  och	  den	  önskade	  
aborten	  för	  sin	  eller	  sina	  vårdnadshavare	  eller,	  om	  detta	  inte	  är	  möjligt,	  för	  någon	  annan	  
vuxen	  närstående	  person.	  Vid	  behov	  bör	  hon	  få	  hjälp	  med	  detta.”	  	  Lite	  märkligt	  är	  det	  att	  
det	  här	  talas	  om	  ”pappan”.	  Hur	  ska	  detta	  tolkas?	  Är	  det	  den	  gravida	  kvinnans	  pappa	  –	  
eller	  barnets	  pappa?	  

Om	  kvinnan	  är	  minderårig	  föreligger	  ett	  föräldraansvar	  enligt	  6	  kap	  2:	  ”Den	  som	  har	  
vårdnaden	  om	  ett	  barn	  har	  ett	  ansvar	  för	  barnets	  personliga	  förhållanden	  och	  skall	  se	  till	  
att	  barnets	  behov	  enligt	  1	  §	  blir	  tillgodosedda.”	  Borde	  inte	  detta	  också	  nämnas?	  Är	  man	  
minderårig	  gäller	  särskilda	  regler	  och	  lagar.	  	  

”Pedofili	  omfattar	  allt	  sexuellt	  utnyttjande	  av	  barn.	  För	  att	  skydda	  barn	  mot	  
övergrepp	  är	  det	  olagligt	  för	  vuxna	  att	  ha	  sex	  med	  barn	  under	  15	  år.	  Det	  
gäller	  olika	  former	  av	  sex,	  alltså	  inte	  bara	  samlag.	  Däremot	  begår	  två	  
ungdomar	  som	  är	  ungefär	  lika	  gamla	  inget	  brott	  om	  de	  har	  sex	  med	  
varandra,	  trots	  att	  båda	  eller	  någon	  av	  dem	  är	  under	  15	  år.	  Detta	  förutsätter	  
dock	  att	  båda	  är	  med	  på	  att	  ha	  sex.”	  (s.173)	  

Författaren	  gör	  här	  den	  grova	  missen	  (medvetet?)	  att	  skilja	  på	  lagbrott	  och	  straffansvar.	  
I	  motsats	  till	  vad	  som	  står	  är	  det	  nämligen	  förbjudet	  enligt	  lag	  för	  personer	  under	  15	  år	  
att	  ha	  samlag.	  Däremot	  kan	  det	  inte	  lagföras,	  precis	  som	  för	  alla	  andra	  gärningar	  som	  
begås	  av	  icke	  straffmyndiga.	  Att	  därav	  dra	  slutsatsen	  att	  det	  är	  ”inget	  brott”	  om	  ”båda	  är	  
med	  på	  att	  ha	  sex’”	  och	  därmed	  är	  tillåtet,	  är	  helt	  fel.	  De	  ska	  ”inte	  dömas	  till	  ansvar”,	  men	  
gärningen	  är	  likväl	  brottslig.	  En	  14-‐årig	  flicka	  kan	  utsättas	  för	  stark	  press	  och	  därmed	  
utnyttjas	  av	  en	  14-‐årig	  pojke.	  Den	  underårige	  ska	  skyddas	  även	  i	  detta	  fall.	  Om	  barn	  
under	  15	  år	  inte	  bedöms	  vara	  under	  vårdnadshavarnas	  kontroll,	  kan	  de	  omhändertas	  
och	  placeras	  i	  fosterhem	  eller	  ungdomshem.	  Dessa	  aspekter	  kommer	  inte	  fram	  i	  denna	  
text.	  

Man	  måste	  även	  reagera	  för	  att	  det	  i	  texten	  framstår	  som	  om	  den	  enda	  anledningen	  till	  
att	  det	  är	  förbjudet	  för	  vuxna	  att	  ha	  sex	  med	  barn	  är	  risken	  för	  utnyttjande.	  Finns	  det	  då	  
inga	  andra	  aspekter	  –	  som	  att	  det	  helt	  enkelt	  inte	  är	  sunt	  och	  kan	  förstöra	  en	  ung	  
människas	  självkänsla	  för	  resten	  av	  sitt	  liv?	  	  
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Bildmaterial:	  Förutom	  instruktiva	  bilder	  på	  könsorgan	  finns	  det	  en	  bild	  på	  ett	  par	  som	  
kysser	  varandra	  under	  vattnet,	  en	  på	  ett	  homosexuellt	  par,	  män,	  en	  bild	  visar	  fötter	  
under	  ett	  täcke,	  en	  visar	  ett	  par	  med	  bar	  överkropp.	  Bilder	  på	  kondomer,	  och	  P-‐piller.	  En	  
bild	  visar	  ett	  fullgånget	  foster	  i	  livmodern.	  	  	  

Bilder	  på	  fosterutvecklingen	  saknas	  helt.	  	  	  	  

	  

2.	  Naturkunskap	  1a1,	  Liber	  (2)	  

Hela	  avsnittet	  om	  sex	  och	  samlevnad	  är	  i	  denna	  bok	  utlagt	  på	  entreprenad	  till	  Sandra	  
Dahlén,	  som	  presenterar	  sig	  ”som	  utbildare,	  konsult,	  och	  skribent	  i	  frågor	  som	  rör	  
sexualitet	  och	  genus”.	  Hon	  kommer	  från	  RFSU.	  	  	  

Kapitlet	  heter	  ”sex	  och	  relationer”	  och	  det	  är	  just	  i	  den	  ordningen	  som	  dessa	  saker	  tas	  
upp.	  Relationer	  kommer	  i	  slutet,	  men	  endast	  på	  ett	  mycket	  ytligt,	  praktsikt	  plan.	  Det	  
förklaras	  hur	  våld	  uppstår.	  Ett	  kapitel	  heter	  ”Att	  göra	  slut”.	  	  

Avsnittet	  omfattar	  hela	  37	  sidor,	  och	  allt	  kan	  inte	  kommenteras	  här.	  Vad	  det	  handlar	  om	  
är	  en	  partsinlaga	  för	  att	  bryta	  normer,	  att	  i	  första	  hand	  använda	  kroppens	  sexuella	  
funktioner	  för	  att	  få	  njutning.	  De	  råd	  som	  ges	  ligger	  helt	  utanför	  skolans	  uppdrag.	  Till	  
exempel	  får	  ungdomarna	  följande	  råd:	  

”Är	  det	  viktigt	  för	  dig	  att	  kärlek	  och	  sex	  hänger	  ihop	  så	  är	  det	  viktigt	  att	  du	  
håller	  dig	  till	  det.	  Men	  är	  det	  inte	  viktigt	  har	  du	  rätt	  att	  ha	  sex	  utan	  att	  vara	  
kär.	  Det	  gäller	  att	  hitta	  sina	  egna	  vägar.”	  (s.	  116)	  

I	  samma	  anda	  uppmanas	  även	  till	  onani:	  	  

”Det	  viktigaste	  är	  att	  det	  känns	  skönt,	  precis	  som	  när	  man	  har	  sex	  med	  någon	  
annan.”	  (s.127)	  

Fosterutvecklingen	  tas	  inte	  upp	  med	  ett	  enda	  ord	  på	  dessa	  37	  sidor.	  	  

Här	  nedan	  tas	  några	  exempel	  upp	  i	  de	  första	  avsnitten:	  	  	  

”Vi	  föds	  med	  förmågan	  att	  känna	  lust	  och	  upphetsning,	  sedan	  är	  det	  olika	  vad	  
vi	  gör	  av	  det.	  Sex	  kan	  handla	  om	  så	  mycket	  –	  om	  kyssar	  och	  samlag,	  om	  
fantasier	  och	  onani,	  om	  kåthet	  och	  smek,	  om	  starka	  känslor	  och	  små	  flirtar,	  
om	  hud	  som	  bränner	  och	  luft	  som	  vibrerar.	  Sex	  kan	  också	  vara	  förknippat	  
med	  det	  underbaraste	  som	  finns	  –	  om	  det	  som	  känns	  bra	  och	  är	  
himlastormande	  skönt.	  Det	  kan	  också	  handla	  om	  sådant	  som	  känns	  jobbigt	  
och	  smärtsamt.	  	  Hur	  vårt	  sexliv	  ser	  ut	  kan	  påverka	  vårt	  övriga	  liv	  –	  hur	  vi	  ser	  
på	  oss	  själva	  och	  hur	  vi	  beter	  oss	  mot	  andra.	  På	  samma	  sätt	  kan	  vårt	  övriga	  
liv	  också	  påverka	  hur	  sexlivet	  ser	  ut.”	  (s.109)	  
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Detta	  är	  den	  introduktion	  som	  ges.	  Det	  finns	  här	  redan	  en	  sorts	  programförklaring	  –	  att	  
sexlivet	  är	  en	  egen	  avdelning	  av	  livet,	  även	  om	  det	  kan	  påverka	  andra	  delar	  också.	  Man	  
saknar	  relationsdelen	  helt.	  Vi	  föds	  också	  med	  hungerkänslor,	  men	  det	  är	  inte	  OK	  att	  ta	  
någon	  annans	  mat.	  Den	  ”medfödda	  lusten	  och	  upphetsningen”	  behöver	  hanteras	  
ansvarigt	  för	  att	  inte	  leda	  till	  kränkningar,	  självdestruktivitet,	  könssjukdomar,	  osv.	  
Sexualitetens	  ansvar	  och	  potential	  måste	  därför	  båda	  presenteras.	  Eleven	  skall	  ha	  rätt	  
till	  sådan	  vägledning.	  Det	  finns	  en	  antydan	  till	  detta	  i	  stycket	  men	  alltför	  vagt.	  	  

Under	  introtexten	  finns	  en	  bild	  på	  ett	  par	  kvinnohänder	  som	  trär	  på	  en	  kondom	  på	  en	  –	  
banan.	  	  

Bildtext:	  ”Kondom	  är	  det	  enda	  skyddet	  mot	  könssjukdomar.	  Det	  är	  viktigt	  att	  
träna	  på	  hur	  den	  ska	  användas	  så	  man	  kan	  göra	  det	  smidigt	  och	  säkert	  när	  
det	  väl	  är	  dags”	  (s.109)	  

Texten	  utgår	  från	  att	  	  

1.	  Kondomer	  är	  något	  alla	  bör	  använda	  och	  	  

2.	  Samlag	  är	  något	  primärt	  	  	  	  

Bildtext	  första	  sidan:	  ”När	  man	  njuter	  tillsammans	  med	  någon	  annan	  finns	  
det	  inga	  regler	  för	  vad	  man	  får	  och	  inte	  får	  njuta,	  så	  länge	  båda	  tycker	  om	  
det.”	  (s.109)	  

Detta	  är	  ett	  värdeladdat	  påstående.	  Vi	  vet	  att	  det	  finns	  en	  mängd	  sexuella	  avarter,	  som	  
kan	  leda	  till	  både	  psykiska	  och	  fysiska	  skador,	  inte	  minst	  sexberoende.	  Återigen	  saknar	  
man	  här	  relations-‐	  perspektivet.	  	  

”Normalt	  förändras	  -‐	  Ofta	  handlar	  normalt	  om	  vad	  som	  ska	  anses	  sunt	  och	  
rätt,	  vad	  som	  anses	  okej	  och	  inte.	  Vad	  folk	  tänder	  på	  och	  tycker	  om	  att	  göra,	  
och	  vad	  som	  anses	  acceptabelt,	  skiljer	  sig	  från	  kultur	  till	  kultur.	  I	  Sverige	  
tycker	  de	  flesta	  att	  sex	  utanför	  äktenskapet	  är	  fullt	  normalt,	  men	  i	  större	  
delen	  av	  världen	  är	  det	  inte	  så.”	  (s.111)	  

Författaren	  fixerar	  helt	  på	  själva	  sexakten,	  och	  tar	  inte	  med	  samlivsaspekten	  
överhuvudtaget.	  Man	  konstaterar	  att	  det	  i	  större	  delen	  av	  världen	  är	  så	  att	  sex	  utanför	  
äktenskapet	  inte	  accepteras,	  men	  ändå	  bygger	  hela	  detta	  kapitel	  på	  sex	  utanför	  
äktenskapet,	  då	  parrelationer	  överhuvudtaget	  inte	  berörs.	  	  	  

”Vad	  som	  anses	  okej	  förändras	  också	  historiskt	  inom	  samma	  kultur.	  Det	  som	  
anses	  normalt	  idag	  kan	  ha	  varit	  onormalt	  imorgon.	  Det	  år	  svårt	  att	  hitta	  
något	  som	  har	  med	  sex	  att	  göra	  som	  alltid	  sett	  likadant	  ut	  i	  alla	  kulturer.	  Till	  
exempel	  ansåg	  vi	  i	  västvärlden,	  fram	  till	  för	  ungefär	  hundra	  år	  sedan,	  att	  allt	  
sex	  enbart	  för	  njutnings	  skull,	  och	  som	  inte	  kunde	  resultera	  i	  barn,	  var	  något	  
helt	  dåligt	  och	  syndigt.	  Det	  gällde	  till	  exempel	  onani	  och	  avbrutna	  samlag,	  
och	  över	  huvud	  taget	  allt	  sex	  utanför	  äktenskapet,	  även	  sex	  mellan	  personer	  
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av	  samma	  kön.	  Det	  var	  alltså	  bra	  och	  dåliga	  handlingar	  som	  räknades	  –	  inte	  
vilket	  kön	  man	  utförde	  dem	  med.”	  (s.111)	  

Författaren	  predikar	  här	  relativismens	  kultur,	  utan	  någon	  som	  helst	  tanke	  på	  
konsekvenserna	  av	  detta.	  De	  kristna	  eller	  muslimska	  elever	  –	  det	  kan	  i	  många	  områden	  
röra	  sig	  om	  en	  majoritet	  i	  klassen	  –	  som	  läser	  detta	  ges	  uppfattningen	  att	  hennes	  fostran	  
ligger	  hundra	  år	  efter	  i	  tiden.	  Läroboken	  tar	  här	  ställning	  för	  en	  syn	  på	  sex	  som	  en	  
självtillfredställande	  aktivitet,	  utan	  att	  redovisa	  grunderna	  för	  detta.	  	  Dessutom	  är	  
följande	  påstående	  alltför	  tendentiöst	  och	  ogrundat:	  

Till	  exempel	  ansåg	  vi	  i	  västvärlden,	  fram	  till	  för	  ungefär	  hundra	  år	  sedan,	  att	  
allt	  sex	  enbart	  för	  njutnings	  skull,	  och	  som	  inte	  kunde	  resultera	  i	  barn,	  var	  
något	  hel	  dåligt	  och	  syndigt.”	  (s.111)	  

”Normalt	  idag?	  Vad	  har	  vi	  för	  regler	  om	  sexualitet	  idag?	  En	  del	  är	  
lagstadgade	  och	  finns	  till	  för	  att	  skydda	  människor	  från	  övergrepp.	  Andra	  är	  
oskrivna	  och	  kan	  handla	  om	  att	  det	  anses	  fullt	  normalt	  att	  ha	  sex	  utanför	  
äktenskapet	  eller	  att	  det	  anses	  okej	  med	  sex	  som	  uttryck	  för	  kärlek	  än	  som	  
uttryck	  för	  ömsesidig	  kåthet.”	  (s.112)	  

Författaren	  går	  vidare	  i	  den	  normbrytande	  stilen.	  Man	  verkar	  omedveten	  om	  vilka	  
normer	  vi	  innefattar.	  Det	  normerande	  i	  texten	  är	  att	  bara	  det	  känns	  bra	  så	  är	  allt	  bra.	  
Återigen	  är	  texten	  smygtendentiös,	  där	  författarens	  vilja	  verkar	  vara	  att	  påverka	  
ungdomarna	  att	  anta	  ett	  visst	  synsätt,	  utan	  att	  visa	  på	  andra	  synsätt	  och	  olika	  
värderingar	  i	  andra	  grupper	  av	  olika	  etnicitet	  och	  religion,	  och	  även	  hos	  enskilda,	  på	  ett	  
respektfullt	  sätt	  och	  även	  ge	  utrymme	  för	  argumentering.	  	  

Efter	  det	  korta	  avsnittet	  om	  relationer	  går	  man	  tillbaka	  till	  det	  självuppfyllande;	  onani	  
och	  erogena	  zoner.	  Till	  sist	  ges	  information	  om	  preventivmedel.	  Här	  saknar	  man	  varje	  
reflektion	  över	  biverkningar	  och	  miljöpåverkan.	  Om	  abort	  informeras	  sakligt,	  och	  till	  sist	  
redogörs	  för	  inte	  mindre	  än	  sex	  könssjukdomar.	  	  

	  

3.	  Insikt,	  Natur	  och	  kultur	  (3)	  

Författaren	  inleder	  med	  att	  förklara	  att	  	  

”fysisk	  attraktion	  bygger	  på	  många	  saker	  som	  vi	  inte	  vet	  allt	  om	  ännu.”	  	  

Man	  konstaterar	  att	  	  

Mycket	  av	  det	  som	  uppfattas	  som	  attraktivt	  verkar	  hänga	  samman	  med	  hur	  vi	  
levde	  förr.	  Ett	  exempel	  är	  fysisk	  styrka,	  som	  förstås	  var	  viktig	  när	  man	  var	  
tvungen	  skydda	  sig	  mot	  vilda	  djur	  eller	  jaga	  till	  fots.	  	  
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Lust,	  sexuell	  drift,	  är	  något	  lika	  individuellt	  som	  behovet	  av	  sömn.	  En	  del	  
behöver	  mycket	  sömn,	  medan	  andra	  klarar	  sig	  med	  litet.	  Hur	  vi	  tillfredställer	  
våra	  sexuella	  behov	  varierar	  också	  mycket.	  Det	  finns	  inte	  bara	  ett	  sexuellt	  
beteende	  som	  är	  normalt.	  Tradition,	  moral,	  religion,	  lagar	  och	  normer	  skiljer	  
sig	  åt	  världen	  över	  och	  påverkar	  starkt	  vårt	  handlande.	  	  Små	  barn	  leker	  ofta	  
med,	  eller	  gnider,	  sina	  könsdelar	  och	  upplever	  lustkänslor.	  I	  våra	  könsorgan	  
finns	  det	  många	  nervceller	  som	  regerar	  för	  fysisk	  beröring,	  och	  onani	  är	  en	  
naturligt	  redan	  när	  man	  är	  barn.	  Då	  är	  det	  ofta	  en	  trygghetshandling	  i	  stil	  
med	  att	  suga	  på	  tummen.	  I	  tonåren	  onanerar	  många	  ofta,	  men	  även	  vuxna	  
onanerar	  för	  att	  det	  är	  skönt,	  också	  om	  man	  lever	  i	  par	  och	  har	  sex	  med	  
varandra.	  (s.	  90)	  

Det	  är	  ett	  rent	  djuriskt	  perspektiv	  som	  författaren	  utmålar	  här.	  Människan	  som	  slav	  
under	  sin	  biologi.	  Vi	  har	  bara	  att	  acceptera	  vad	  våra	  nervceller	  signalerar,	  verkar	  det.	  
Det	  faktum	  att	  människan	  –	  till	  skillnad	  från	  djuren	  –	  också	  har	  en	  fri	  vilja	  och	  att	  hon	  
kan	  sätta	  sig	  över	  sina	  drifter	  utelämnas	  helt	  i	  texten.	  Det	  finns	  också	  en	  motsägelse	  i	  
beskrivningen.	  Dels	  pekar	  författaren	  på	  mångfalden	  mellan	  individer	  och	  olika	  kulturer.	  
Men	  sedan	  fastslås	  att	  onani	  är	  något	  naturligt	  för	  alla	  människor.	  Att	  onani	  också	  kan	  
leda	  till	  missbruk	  och	  självförakt	  nämns	  inte	  alls.	  	  

Redan	  i	  inledningen	  fastslås	  även	  att	  	  

Fortfarande	  finns	  det	  dock	  ett	  starkt	  dominerande	  synsätt	  i	  samhället	  
gällande	  hur	  man	  ”ska”	  vara	  och	  hur	  man	  ”ska”	  leva.	  Det	  förutsätts	  ofta	  att	  
du	  ska	  älska	  någon	  av	  det	  andra	  könet	  och	  vilja	  bilda	  familj	  bestående	  av	  
mamma,	  pappa	  och	  barn.	  Det	  brukar	  kallas	  för	  heteronormen.	  (s.90)	  

Författaren	  utgår	  här	  från	  att	  ”älska	  någon”	  innebär	  en	  sexuell	  kärlek	  –	  vänskapens	  
kärlek	  tycks	  inte	  existera.	  Författaren	  lär	  dessutom	  ut	  att	  	  

I	  Sverige	  har	  homosexuella	  rätten	  att	  vigas	  både	  borgerligt	  och	  i	  kyrkan	  och	  
få	  barn	  genom	  insemination,	  provrörsbefruktning	  eller	  adoption.	  (s.90)	  

I	  själva	  verket	  är	  det	  ju	  bara	  den	  evangelisk-‐lutherska	  Svenska	  kyrkan	  –	  en	  av	  arton	  
grupper	  av	  samfund	  -‐	  som	  tillåter	  samkönade	  vigslar,	  och	  varken	  insemination	  eller	  
adoption	  är	  någon	  rättighet.	  Det	  kan	  räcka	  att	  man	  har	  lite	  för	  stort	  midjemått,	  så	  får	  
man	  inte	  adoptera.	  	  	  

Även	  här	  går	  man	  således	  till	  storms	  mot	  ”heteronormen”.	  Först	  efter	  detta	  avsnitt,	  med	  
bild	  på	  två	  kyssande	  kvinnor,	  så	  kommer	  den	  grundläggande	  biologin	  in	  och	  då	  med	  
beskrivningar	  av	  könsorganen,	  med	  detaljerad	  grafik.	  	  

I	  denna	  bok	  konstateras	  att	  vi	  har	  sex	  för	  fortplantning	  och	  genetisk	  variation.	  Detta	  är	  
unikt.	  Även	  graviditeten	  och	  fosterutvecklingen	  beskrivs.	  	  
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4.	  Naturkunskap,	  Bonniers	  (4)	  

I	  denna	  bok	  utgår	  man	  från	  ett	  etologiskt	  perspektiv,	  d.v.s.	  man	  utgår	  från	  vissa	  specifika	  
djurbeteenden.	  Vi	  har	  sexuella	  relationer	  för	  att	  det	  stärker	  gruppen.	  Det	  kan	  även	  gälla	  
homosexuella	  handlingar	  som	  man	  menar	  finns	  hos	  människoaporna.	  	  

Ofta	  hör	  man	  talas	  om	  människans	  sexuella	  beteende	  som	  om	  dess	  främsta	  
funktion	  är	  att	  avla	  barn.	  Men	  tvärtemot	  detta	  anser	  många	  forskare	  idag	  att	  
sexualitet	  hos	  människor	  i	  lika	  stor	  utsträckning	  kan	  förklaras	  med	  att	  det	  
skapar	  sammanhållning	  och	  gemenskap	  i	  de	  grupper	  vi	  lever	  i.	  (s.	  121)	  

Man	  spinner	  vidare	  på	  detta	  tema:	  

Ibland	  påstås	  det	  att	  det	  skulle	  finnas	  en	  typ	  av	  sexualitet	  som	  är	  mer	  
biologiskt	  naturlig	  än	  en	  annan.	  Men	  vid	  studier	  av	  högre	  stående	  djur	  och	  
framför	  allt	  våra	  närmaste	  släktingar	  bland	  människoaporna	  visar	  det	  sig	  att	  
dessa	  ägnar	  sig	  åt	  sexuella	  handlingar	  som	  riktar	  sig	  till	  såväl	  de	  egna	  som	  
det	  motsatta	  könet.	  (s.	  123)	  

Som	  tidigare	  har	  påpekats:	  om	  man	  anför	  jämförelse	  med	  djur	  måste	  man	  också	  
argumentera	  för	  varför	  deras	  beteende	  ska	  vara	  normerande,	  men	  detta	  görs	  inte.	  
Djurens	  beteenden	  är	  mycket	  olika	  människans.	  Till	  exempel	  så	  förekommer	  knappast	  
sexuell	  njutning,	  hos	  djur	  styrs	  beteendena	  av	  helt	  andra	  processer	  än	  människan.	  	  

Den	  väg	  man	  här	  går	  in	  på	  kallas	  humanetologi.	  Det	  är	  en	  mycket	  omdiskuterad	  gren	  
inom	  biologin,	  där	  djurens	  beteenden	  anses	  ge	  bättre	  förklaringar	  till	  människans	  psyke	  
än	  psykologin	  och	  de	  sociologiska	  vetenskaperna	  	  	  

Sedan	  går	  man	  över	  till	  ett	  resonemang	  om	  normer,	  med	  utgångspunkt	  från	  
Kinseyrapporten	  1948.	  Denna	  visar	  att	  det	  som	  många	  uppfattar	  som	  onormalt	  i	  själva	  
verket	  förekommer	  mycket	  ofta:	  

”sex	  före	  äktenskapet,	  utomäktenskapliga	  förbindelser,	  onani	  och	  
homosexualitet.	  Det	  man	  tidigare	  hade	  ansett	  som	  onormalt	  visade	  sig	  nu	  
vara	  helt	  normalt.”	  (s.123)	  

Man	  lyfter	  här	  fram	  en	  rapport	  som	  är	  mycket	  bristfällig	  och	  kritiserad	  bl.a.	  på	  grund	  av	  
urvalsmetod	  och	  låter	  den	  framstå	  som	  en	  oemotsagd	  sanning.	  	  

Man	  konstaterar	  sedan	  att	  	  	  

”Frågan	  är	  om	  det	  alls	  är	  eftersträvansvärt	  att	  vara	  normal”.	  (s.124)	  

Därmed	  har	  man	  angivit	  tonen	  och	  satt	  pressen	  på	  de	  som	  upplever	  sig	  vara	  ”normala”,	  
det	  vill	  säga	  inte	  så	  sexuellt	  fixerade	  och	  –	  vilket	  är	  just	  normalt	  –	  inte	  har	  några	  sexuella	  
erfarenheter	  i	  unga	  år.	  	  	  
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Avsnittet	  fortsätter	  även	  i	  denna	  bok	  med	  normkritiken,	  där	  normen	  om	  kärnfamiljen	  är	  
särskilt	  misstänkliggjord.	  	  	  

”Ett	  sätt	  från	  samhällets	  sida	  att	  rucka	  på	  normer	  är	  förstås	  att	  lagstifta	  bort	  
dem.	  I	  Sverige	  har	  vi	  sedan	  2009	  liksom	  i	  flera	  andra	  länder	  en	  lagstiftning	  
som	  erbjuder	  möjlighet	  till	  samkönade	  äktenskap.”	  (s.126)	  

Efter	  ytterligare	  ett	  par	  sidor	  om	  könsnormer	  kommer	  ett	  avsnitt	  på	  tre	  helsidor	  om	  
erogena	  zoner.	  Det	  är	  detaljerad	  text,	  särskilt	  när	  det	  gäller	  kvinnans	  punkter	  handlar	  
det	  närmast	  om	  en	  instruktion	  för	  att	  nå	  orgasm.	  Här	  uppmuntras	  även	  till	  onani:	  	  

”Förr	  var	  det	  tabu	  att	  tala	  om	  onani	  och	  det	  fanns	  en	  mängd	  föreställningar	  
och	  myter	  om	  att	  onani	  skulle	  vara	  farligt	  på	  olika	  vis.	  Idag	  vet	  vi	  att	  det	  inte	  
är	  så.”	  (s.131)	  

Författarna	  undviker	  helt	  att	  ta	  upp	  sexmissbruk,	  vilket	  inte	  är	  ett	  ovanligt	  beroende	  
idag.	  	  	  

Kapitlet	  illustreras	  bland	  annat	  av	  en	  stor	  pornografisk	  samlagsbild	  föreställande	  indisk	  
kamasutra-‐erotik,	  där	  båda	  partnernas	  könsorgan	  är	  fullt	  synliga.	  En	  annan	  bild	  (s.139)	  
visar	  ett	  fotografi	  på	  en	  naken	  man	  och	  en	  halvnaken	  kvinna	  som	  sitter	  gränsle	  över	  
honom	  i	  en	  bil.	  Bildtexten	  lyder:	  	  

”Skydda	  dig	  mot	  AIDS.	  Lita	  inte	  på	  turen”.	  	  

Först	  efter	  tolv	  sidor	  kommer	  någon	  information	  om	  vår	  biologi.	  Sedan	  beskrivs	  
könsorganen	  ingående,	  framförallt	  hur	  de	  fungerar	  vid	  sexuell	  upphetsning.	  Avsnittet,	  
som	  även	  beskriver	  orgasm,	  upptar	  tre	  sidor.	  Därefter	  följer	  några	  sidor	  om	  
könssjukdomar	  och	  ”kondomskunskap”.	  Att	  preventivmedel	  inte	  är	  aktuellt	  för	  vissa	  
stora	  grupper	  i	  vårt	  samhälle	  nämns	  inte.	  Dels	  finns	  de	  som	  anser	  det	  vara	  en	  inbjudan	  
till	  utomäktenskapliga	  förbindelser,	  och	  inom	  vissa	  religioner	  anser	  man	  att	  det	  handlar	  
om	  att	  hindra	  Guds	  vilja,	  en	  sorts	  mänsklig	  hybris	  alltså.	  Dessa	  aspekter	  borde	  tagits	  
upp.	  	  

Genetiken,	  graviditet	  och	  fosterutvecklingen	  tas	  inte	  upp	  alls.	  Inte	  heller	  vad	  det	  innebär	  
att	  få	  barn.	  	  
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