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Abstract 
 
Sex education in Sweden is viewed as a subject that can be incorporated into many different school 
subjects in Swedish upper secondary school. Teachers in Swedish, however, are rarely educated in sex 
education, it is up to themselves to make sure that they have the knowledge and means to incorporate sex 
education into their lessons in Swedish. In this study seven textbooks for the courses Swedish 1 and 2 
were analyzed to investigate whether they provide teachers and students with content connected to sex 
education. The study also focuses on what sort of sex educational content is present or absent, in the 
textbooks. The results are then compared to a previous study that analyzed textbooks in Swedish during 
the previous curriculum. The results show that in Swedish 1 2.5 % of all the content is related to sex 
education, compared to 6.5 % in the corresponding course during the previous curriculum, Swedish A. 
Moreover, 10.2 % of the texts in the textbooks for Swedish 2 are related to sex educational content, 
compared to 8.7 % in the corresponding course during the previous curriculum, Swedish B. The most 
common sex educational contents in the textbooks are "Love" and "Relationships". The least common sex 
educational contents in the textbooks were "Masturbation", "Reproduction, biology, the body" and 
"Pornography".  
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1 Inledning  
 

"Sexualupplysning har alltid funnits, men inte alltid i organiserad form." Det skriver 
Erik Centerwall (2005, 25) i antologin som Myndigheten för skolutveckling tog fram 
för att fira 50 år med sexualkunskap i skolorna. Han utvecklar resonemanget genom att 
belysa att människor i alla tider har haft ett behov av kunskap om sex och samlevnad. 
1956 blev sexualupplysning obligatorisk i den svenska skolan och sedan dess är det 
skolan som har haft huvudansvaret för att utbilda folket om sex och samlevnad. Genom 
åren har synen på sex och vad eleverna behöver lära sig skiftat, men också synen på hur 
undervisningen ska bedrivas och av vem. I handledningen om sexualupplysning från 
1956 fanns tydliga föreskrifter om exakt hur lärarna skulle uttrycka sig och vilka 
aspekter som skulle lyftas (Centerwall 2005, 36-38). Idag ges lärarna mer frihet och 
valmöjligheter vilket ställer högre krav på deras kompetens inom sex- och 
samlevnadsundervisning. Trots detta visar en undersökning från 2008 av Viktoria 
Bengtsdotter Katz och Anita Wallin (2009) att endast 3 av 27 undersökta högskolor har 
kurser inom sex och samlevnad som ett obligatoriskt moment i lärarutbildningarna. 
Enligt Riksförbundet för sexuell upplysning (2009, 15) har knappt hälften av 
högskolorna med lärarutbildningar valbara kurser inom sex och samlevnad. På de skolor 
som har valbara kurser inom sex och samlevnad läser 13 % av lärarstudenterna en sådan 
kurs. Totalt är det endast 6 % av lärarstudenterna som läser en kurs i sex och samlevnad 
på lärarutbildningen. Det innebär att lärare tvingas att undervisa om sex och samlevnad 
utan att ha förskaffat sig nödvändiga ämneskunskaper eller ämnesdidaktisk kompetens 
under sin lärarutbildning.  
 
Som stöd i sitt pedagogiska arbete har lärare läromedel av olika slag som till exempel 
böcker, filmer och hemsidor. Skolverket (2015a) skriver att sedan 1991 sker ingen 
statlig granskning av läromedel vilket innebär att läromedlen som produceras i princip 
kan innehålla vad som helst. Det är alltså inte givet att läromedlen uppfyller läroplanens 
mål eller följer skolans värdegrund. Lärarna befinner sig därmed i en situation där de 
själva måste ta ställning till och värdera läromedlens innehåll. Detta blir extra intressant 
när det gäller innehåll som sex och samlevnad eftersom lärarutbildningarna inte 
säkerställer att lärarna har tillräcklig kompetens inom ämnet. Detta gäller speciellt lärare 
som undervisar i ämnen där sex och samlevnad inte finns som explicita läroplansmål, 
till exempel Svenska 1 och Svenska 2. Trots detta nämns svenskämnet som ett givande 
ämne att ämnesintegrera sex- och samlevnadsundervisning i av både Skolverket (2013, 
48-57) och i Annamaria Dahlöfs bok Sexualkunskap (2010, 21) utgiven i samarbete 
mellan Utbildningsradion och Riksförbundet för sexuell upplysning. Med utgångspunkt 
i denna problematik kommer detta arbete att undersöka vilket stöd svensklärare har i 
läroböcker för svenska när det gäller att ämnesintegrera sex- och 
samlevnadsundervisning. Detta kommer att ske genom att undersöka vilka sex- och 
samlevnadsrelaterade teman som tas upp i läroböcker för kurserna Svenska 1 och 
Svenska 2 producerade under Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 
för gymnasieskola 2011 (Lgy11). Genom att undersöka vilka teman som tas upp 
kommer även de teman som inte tas upp belysas och göras synliga. 
 
Klas-Göran Karlsson (2011, 46-53) beskriver läroböcker som både resultat av och 
upphov till makt. De är ett resultat av makt genom att samhället och dess aktörer har 
påverkat lärobokens innehåll. Det innebär att det i förlängningen är det rådande 
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samhället som avgör vilka sex- och samlevnadsrelaterade teman som lyfts eftersom 
samhället påverkar läromedelsförfattarna. Det är dock viktigt att komma ihåg att det 
även är samhället som avgör vilka teman som inte lyfts. Makten utövas både genom att 
inkludera och exkludera teman och perspektiv. Samtidigt är läroboken upphov till makt 
genom att den socialiserar eleverna och influerar en stor del av den svenska 
undervisningen. Faktumen att läroböcker i svenska är maktproducenter, att de inte 
granskas av staten och att de används av lärare som kanske aldrig har fått utbildning i 
sex och samlevnad gör att det är motiverat att studera hur sex- och samlevnadsrelaterade 
teman lyfts i läroböcker i svenskämnet. Det är också motiverat att undersöka vilka 
ingångar lärare har till att lyfta sex- och samlevnadsrelaterade teman i svenskämnet. 
 
Eftersom läroböcker är en produkt av samhället och påverkas av faktorer som till 
exempel politik, styrdokument och vetenskapliga rön är det av intresse att jämföra 
läroböcker skrivna för Lgy11 med läroböcker skrivna för Läroplan för de frivilliga 
skolformerna (Lpf94). Därför kommer resultaten från denna undersökning att jämföras 
med en förstudie (Skog 2015) gjord på läroböcker producerade för Lpf94. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta arbete är att jämföra förekomsten av sex- och samlevnadsrelaterade 
teman i läromedel producerade för Svenska A och Svenska B med förekomsten av sex- 
och samlevnadsrelaterade teman i läromedel producerade för Svenska 1 och Svenska 2. 
I arbetet kommer även förekomsten av sex- och samlevnadsrelaterade teman i 
litteraturdelen för Svenska 2 och i språkdelen för Svenska 2 att jämföras. 
 

• Vilka sex- och samlevnadsrelaterade teman lyfts i läromedel för Svenska 1 och 
Svenska 2? 

• Vilka sex- och samlevnadsrelaterade teman lyfts inte i läromedel för Svenska 1 
och Svenska 2? 

• Hur ofta förekommer sex- och samlevnadsrelaterade teman i läromedel för 
Svenska 1 och Svenska 2? 

• Hur är förekomsten av sex- och samlevnadsrelaterade teman i läromedel för 
Svenska 1 och Svenska 2 jämfört med läromedel för Svenska A och Svenska B? 

• Hur vanligt förekommande är sex- och samlevnadsrelaterade teman i de delar av 
läromedel för Svenska 2 som behandlar litteratur? 

• Hur vanligt förekommande är sex- och samlevnadsrelaterade teman i de delar av 
läromedel för Svenska 2 som behandlar språk? 
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3 Bakgrund 

3.1 Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasiet 
 
I Lgy11 (Skolverket 2011, 15-16) står skrivet att rektorn har ansvar för att eleverna får 
kunskaper om sex och samlevnad. I kursplanerna för sex kurser på gymnasiet finns det 
explicit utskrivet att undervisningen ska beröra teman kopplade till sex och samlevnad. 
Dessa kurser är Historia 1a1, Historia 1b, Naturkunskap 1a1, Naturkunskap 1b, 
Religionskunskap 1 och Biologi 2 (Skolverket 2016a). Förutom i dessa kurser förväntas 
även lärare i andra kurser att integrera in sex- och samlevnadsundervisning. Skolverket 
(2013, 14) skriver att sex- och samlevnadsundervisningen kan ses som en triangel där 
alla sidor är lika viktiga: 

 
Figur 2. Sex- och samlevnadsundervisningens tre delar (Skolverket 2013, 14) 
 
Modellen visar att sex- och samlevnadsundervisningen ska, förutom det 
ämnesintegrerade arbetet, även bedrivas vid enskilda tillfällen som till exempel 
temaveckor eller temadagar samt att lärare ska vara beredda att ta tillfället i akt och 
bedriva sex- och samlevnadsundervisning när frågor dyker upp från eleverna. 
Skolverket (2013) klargör dock att det är det ämnesintegrerade arbetet som utgör basen i 
sex- och samlevnadsundervisningen. Som exempel på ämnen som kan integrera sex och 
samlevnad i undervisningen ges naturkunskap, svenska, engelska, samhällskunskap, 
historia, svenska som andraspråk, idrott och hälsa, matematik och religionskunskap.  
 

3.2 Svenskämnet 
Per Olov Svedner skriver i boken Svenskämnet & svenskundervisningen - delarna och 
helheten (2011, 8-9) att det inte finns ett "oföränderligt svenskämne" utan att ämnet 
ständigt förändras. Det finns olika tendenser inom svenskämnet som gör att ämnet går 
att dela upp i olika kategorier. Han redogör för en uppdelning i tre olika svenskämnen 
som gjordes av Pedagogiska gruppen i Lund under 70- och 80-talet. De olika 
svenskämnena har olika fokus i sin undervisning: 
1. Svenska som färdighetsämne (fokus ligger på språklig färdighet) 
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2. Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne (fokus ligger på det svenska litterära 
kulturarvet, grammatik och språkhistoria) 
3. Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne (fokus ligger på elevernas egna 
erfarenheter och på hur man kan använda litteratur och språk för att ge olika perspektiv 
på dessa erfarenheter). 
 
Svedner (2011, 9) skriver att denna indelning liknar en kategorisering av svenskämnet 
som Ulf Teleman gjorde 1991. Telemans indelning är i princip samma som den tidigare 
nämnda men med andra namn för de tre kategorierna. Han delade in svenskämnet i 
kategorierna Svenska som språkträning, Svenska som språk och litteratur och Svenska 
som livskunskap. Teleman påpekade att Svenska som livskunskap är ett problematiskt 
svenskämne eftersom ansvaret för ämnesstoff som faller inom kategorin "livskunskap" 
delas av alla lärare på skolan. Både Teleman och Svedner förespråkar en utvecklad 
version av Svenska som språk och litteratur med ett fördjupat fokus på elevernas 
erfarenheter. 
 
Skolverket (2017a) skriver att på gymnasiet finns totalt sex stycken kurser inom 
svenskämnet, varav samtliga är 100 poängskurser. Kurserna är Svenska 1, Svenska 2, 
Svenska 3, Litteratur, Retorik och Skrivande. Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3 är 
gymnasiegemensamma vilket innebär att de erbjuds till alla elever. Kurserna Litteratur, 
Retorik och Skrivande är valbara kurser som inte erbjuds på alla gymnasieskolor. I 
denna studie ligger fokus på kurserna Svenska 1 och Svenska 2 eftersom det är de 
svenskkurser som läses av flest elever. 
 
Svenska 1 är en gymnasiegemensam kurs som läses av alla gymnasieelever oavsett 
vilket program de går på (förutsatt att de inte läser Svenska som andraspråk 1). Svenska 
1 utgår från följande centrala innehåll (Lgy11, 2011, 162): 
 

• Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en 
muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av 
presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt 
att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen. 

• Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. 
Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som 
en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. 

• Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text. 
• Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. 
• Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och 

referatteknik. Grundläggande källkritik. 
• Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. 
• Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till 

exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier. 
• Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och 

strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt 
diskutera språkriktighetsfrågor. 
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• Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman 
med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och 
informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. 
 

Svenska 2 läses av alla elever på högskoleförberedande program samt de elever på 
yrkesprogram som väljer att läsa kurser som ger högskolebehörighet. Svenska 2 utgår 
från följande centrala innehåll (Lgy11, 2011, 169): 
 

• Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. 
Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig 
framställning. 

• Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk 
granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande 
texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. 

• Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och 
skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från 
olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. 
Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteratu-
ren har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har 
påverkat samhällsutvecklingen. 

• Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras 
användning. 

• Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt 
hur de samspelar i grammatiken. 

• Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, 
minoritetsspråk och dialekter. 
 

Skolverket (1994) skriver att språk och litteratur var de väsentliga delarna av 
svenskämnet under Lpf94. Skolverket (2017b) skriver att de tidigare svenskkurserna 
hette Svenska A, Svenska B, Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation, 
Litteratur och litteraturvetenskap samt Litterär gestaltning. Förutom dessa kurser fanns 
även olika lokala kurser som knöt an till svenskämnet.  
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4 Forskningsbakgrund och nyckelbegrepp 
Här redogörs för forskningsbakgrund, nyckelbegrepp samt tidigare forskning. Fokus i 
detta avsnitt ligger på läromedelsanalys, textanalys samt normer i skolan. 
 

4.1 Läromedelsanalys 
Niklas Ammert (2011, 17-18) skriver att begreppet lärobok officiellt ändrades till 
läromedel i Sverige 1975 för att skapa ett bredare begrepp som inkluderar allt material 
som lärare använder för lärande i klassrummet. Läromedel kan inkludera till exempel 
filmer, skönlitteratur, fordon och musik. Det innebär att läromedel är ett svårdefinierat 
begrepp som kan innehålla många olika aspekter. Skolverket (2006) menar att det är 
intentionen med ett material som avgör om det räknas som läromedel eller inte. I 
Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen (2006) utgår de från att allt 
material som används för att främja elevernas måluppfyllelse är läromedel. De påpekar 
dock att det inte finns en fastslagen definition av vad som ska räknas som läromedel. 
För att avgränsa arbetet i detta examensarbete kommer enbart tryckta läroböcker att 
studeras. Det är dock viktigt att komma ihåg att dagens lärare använder sig av flera 
andra läromedel för att undervisa. I följande text används hädanefter begreppen 
läromedel och läroböcker synonymt. 
 
Ammert (2011, 28-37) beskriver tre perspektiv som kan anläggas vid läromedelsstudier; 
det processuella perspektivet, det strukturella perspektivet och det funktionella 
perspektivet. De tre perspektiven ingår i det som Ammert kallar för den didaktiska 
kommunikationskedjan. Den börjar i samhällets ideologiska och politiska kontext som 
påverkar läromedelsförfattarna vilket leder till att samhället speglas i läromedlen. Lärare 
och elever använder sedan läromedlen i undervisningen vilket gör att eleverna 
internaliserar de budskap och den kompetens som har förespråkats av samhället. Den 
didaktiska kommunikationskedjan sluts när eleverna själva verkar i samhället och bidrar 
med deras kunskap och värderingar. Genom att studera kommunikationskedjan ur olika 
perspektiv kan olika aspekter av läromedel belysas. 
 
Det processuella perspektivet fokuserar på processen som sker när ett läromedel skapas. 
Processen sker alltid utifrån den specifika kontext som råder i samhället och går från 
läromedelsförfattaren till den färdiga läromedelsprodukten. Utifrån det processuella 
perspektivet kan man bedriva studier om hur politiskt klimat, styrdokument, ideologier 
och staten har påverkat läromedlens innehåll. 
 
Det strukturella perspektivet har fokus på den första delen i den didaktiska 
kommunikationskedjan och anläggs när man vill undersöka förmedlingen av budskap 
och kunskap från samhället till läromedelsförfattaren och läromedlet. Det utgår från att 
alla läromedel produceras i en kontext där lagar, styrdokument, vetenskapliga teorier 
och marknadskrav påverkar innehållet i läromedlen. Det strukturella perspektivet kan 
klargöras genom följande modell: 
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Figur 1. Modell över det strukturella perspektivet (Ammert 2011, 31) 
 
Inom det funktionella perspektivet studeras själva läromedlen. Det finns två olika 
forskningsgrenar inom det funktionella perspektivet; antingen ligger fokus på hur lärare 
väljer och använder läromedlen eller så fokuseras det på läromedlens innehåll och 
budskap. I denna undersökning kommer läromedlen att analyseras ur ett funktionellt 
perspektiv med fokus på läromedlens innehåll. Genom att studera läroböckerna ur 
perspektivet att de är ett resultat av makt belyses vilka faktorer som har påverkat 
förekomsten av sex- och samlevnadsrelaterade i läromedlen. 
 
Vissa läromedel är producerade för specifika gymnasieprogram. Detta kallas infärgning 
och innebär att programmets karaktärsämnen står för innehållet i till exempel svenska 
eller matematik. Skolverket (2008) skriver att genom att använda programspecifikt 
innehåll i andra ämnen är förhoppningen att eleverna får en djupare förståelse för deras 
kommande yrke.  
 
Skolverket (2015b) skriver att det är viktigt att läraren gör genomtänkta didaktiska val i 
arbetet med en lärobok. Det är viktigt att komma ihåg att även fastän läroboksförfattarna 
påstår att läroboken följer den relevanta kursplanen så är det inte en garanti för att den 
faktiskt gör det.  
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Ann Christine Svensson (2011) skriver att läroboken fungerar som en definition av 
kursens omfattning samtidigt som den utgör en grundplanering för läraren samt en 
kunskapsresurs för lärare. Hon menar att det bland annat är dessa tre aspekter som gör 
att läroböcker används i hög utsträckning. Svensson refererar till en undersökning gjord 
av Föreningen Sveriges Läromedelsproducenter från 2003 som visar att färre än 2 % av 
lärarna aldrig använder läroböcker, 16 % använder läroböcker sällan, 60 % använder 
läroböcker regelbundet och nästan 20 % uppger att de använder läroböcker på nästan 
alla lektioner. Svensson redogör också för Boel Englunds sammanfattning från 2006 om 
varför läroboken har en dominerande ställning i skolan i Sverige: 
 

• Läroboken har en kunskapsgaranterande-auktoriserande roll. 
• Läroboken har en gemensamhetsskapande-sammanhållande roll, både tankemässigt-ideologiskt 

och praktiskt. 
• Läroboken underlättar - genom kombination av de två förstnämnda funktionerna - utvärdering 

av eleverna och deras kunskaper för lärarna. 
• Läroboken underlättar i övrigt arbetet och livet först och främst för lärarna, men också för 

eleverna. 
• Läroboken har slutligen en disciplinerande roll. 

 

4.2 Textanalys 
 
Lennart Hellspong (2001, 25-50) delar in textanalys av brukstexter (texter med 
praktiska syften) i tre olika nivåer. Analysen kan ske på den textuella strukturen vilket 
innebär att man undersöker textens språkliga aspekter. Exempel på saker som kan 
analyseras på denna nivå är textens lexikon (ordförråd), syntax (sammanbindningar av 
ord till satser) och komposition (hur texten är strukturerad). Nästa nivå kallar Hellspong 
för den ideationella strukturen och behandlar textens innehåll. Analys inom den 
ideationella strukturen fokuserar bland annat på textens teman och perspektiv. Slutligen 
kan texter analyseras på den interpersonella strukturen som fokuserar på de sociala 
aspekterna av en text. På denna struktur kan man till exempel analysera textens 
attityder.  
 
Lennart Hellspong och Per Ledin (1997, 120) skriver att texter är heterotematiska vilket 
betyder att de innehåller flera olika teman. Hellspong (2001, 35-39) delar in de olika 
temana i makroteman och mikroteman. Textens huvudsakliga tema kallas makrotema 
medan de mindre temana som förekommer i texten kallas mikroteman. Det är inte givet 
vad som är en texts makro- respektive mikrotema och olika tolkningar av en text kan 
generera olika makro- och mikroteman för en text. Temana kan vara explicita (tydligt 
utskrivna) eller implicita (underförstådda). Hellspong beskriver läsning som en aktiv 
handling vilket innebär att en läsare aldrig tar emot ett helt passivt innehåll. Det innebär 
att ingenting i texten är helt explicit eller helt implicit. 
 
Hellspong (2001, 45) skriver att texter är skrivna ur ett specifikt perspektiv. För att få 
syn på textens perspektiv kan man undersöka vilket subjekt som har perspektivet. Det 
kan till exempel vara en person, en grupp eller en ideologi.  
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4.3 Normer i skolan 
Nationalencyklopedin (2017) definierar ordet norm som "det ”normala” eller godtagna 
beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis." Lena Martinsson och Eva Reimers 
(2014, 10) utvecklar definitionen av begreppet genom att belysa faktumet att eftersom 
normer visar vad som är normalt så bär normerna också föreställningar om vad som inte 
är normalt. Att studera normer handlar alltså både om att få syn på det normativa och 
det icke-normativa. Martinsson och Reimers skriver också att normer skapar positioner 
som människor kan inta och att dessa positioner medför förväntningar på hur människor 
ska se ut, agera och leva. Som exempel tar de heteronormen som innebär att 
heterosexualitet anses vara det normala och givna i samhället vilket innebär att 
positionen heterosexuell är privilegierad. Heterosexuella behöver inte "komma ut" och 
berätta om sin sexuella läggning eftersom det förväntas att människor är heterosexuella. 
 
Martinsson och Reimers (2014, 12) poängterar att det inte bara finns en norm och att 
normer ständigt förändras. Som exempel nämns hur elever förväntas bete sig i skolan 
idag gentemot för 50 år sedan. Dagens elever uppmuntras till att ifrågasätta, vara aktiva 
och diskutera på lektionerna. Det beteendet hade sannolikt straffats för 50 år sedan. Det 
är dock viktigt att komma ihåg att det kan ta tid att förändra normer. Normer existerar i 
samhörighet med varandra och påverkar varandra. På så sätt kan normer om till exempel 
jämställdhet vara sammanbundna med normer om kön, sexualitet och svenskhet.  
 
Martinsson och Reimers (2014, 21) skriver även att normer å ena sidan kan begränsa 
människors liv genom att människor riskerar att bli bestraffade om de beter sig på ett 
sätt som ligger utanför normen. Å andra sidan skapar normer en begriplighet för världen 
eftersom de skapar positioner och sammanhang som människor kan identifiera sig med. 
Vissa normer ser vi som "goda" som till exempel de normer som återfinns i skolans 
värdegrund. Skolan som institution kan antingen reproducera normer eller utmana 
normer och det är upp till lärarna att aktivt vara medvetna om vilka normer de eventuellt 
reproducerar respektive utmanar.  



15 

5 Tidigare forskning 
 
Inför skrivandet av denna uppsats har det ej gått att finna några liknande studier gjorda 
på läromedel för svenska på gymnasiet. Däremot har följande examensarbeten studerat 
sex- och samlevnadsrelaterade teman i läromedel för naturkunskaps- och biologikurser. 
 
Veronica Andersson (2013) har undersökt sex- och samlevnadsrelaterade teman i 
läroböcker för Naturkunskap producerade för Lpf94 och Lgy11. I studien utgick hon 
från kategorierna Sexualfysiologi1, STD/STI (sexuellt överförbara 
sjukdomar/infektioner), Preventivmedel, Relationer och Lust. Hon fann stora skillnader 
mellan de äldre och de nyare läroböckerna. I de nyare läroböckerna togs sex- och 
samlevnadsrelaterade teman upp mer frekvent än i de äldre läroböckerna och fokuset 
hade skiftat från fysiologi till relationer och känslor. De senare böckerna lyfte även 
normer och lust vilket de tidigare böckerna inte gjorde. 
 
Anna Johansson (2009) studerade sex- och samlevnadsrelaterade teman i 21 läroböcker 
i Naturkunskap A, Naturkunskap B, Biologi A och Biologi B. I studien användes 
kategorierna Sexualfysiologi, Preventivmedel och Relationer. Resultatet visade att 
enbart en av de tio analyserade böckerna i Naturkunskap A tog upp sexualfysiologiska 
aspekter. Denna bok var dessutom en bok skriven för både kurserna Naturkunskap A 
och Naturkunskap B. Tre av de tio granskade böckerna tog upp HIV, varav enbart en 
(återigen boken för både Naturkunskap A och B) även nämnde andra sexuellt 
överförbara infektioner. Den kombinerade boken var även den enda boken som nämnde 
preventivmedel. Två av de granskade böckerna lyfte relationer. Av de granskade 
böckerna för Naturkunskap B lyfte samtliga HIV och tre av fyra lyfte preventivmedel 
och sexualfysiologi. Relationer lyftes enbart kort i tre av böckerna. Ingen av de 
granskade böckerna för Biologi A lyfte preventivmedel, relationer eller sexualfysiologi. 
Två av böckerna för Biologi A behandlade HIV. Samtliga fem böcker för Biologi B 
innehöll information om sexualfysiologi, preventivmedel och HIV, men endast en bok 
lyfte relationer. 
 
Anna Hessel (2015) har genomfört en läromedelsanalys på läromedel i biologi för 
årskurs 4-6 med fokus på sex och samlevnad. Analysen visade att läromedlens avsnitt 
om sex och samlevnad främst fokuserade på reproduktion och delar av puberteten som 
är kopplade till reproduktionen (till exempel menstruation och spermieproduktion). Det 
var främst biologiska aspekter av sex och samlevnad som förekom, men även 
kärleksrelationer fick ett begränsat utrymme. Däremot saknades information om 
identitet, jämställdhet och ansvar i det undersökta materialet.  
 
  

                                                 
1 Sexualfysiologi handlar om kroppsliga aspekter av sexologi, till exempel könsorgan och befruktning. 
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6 Metod och material  
 
Här redogörs för den valda metoden samt materialet. För läsbarhetens skull är denna del 
uppdelad i en separat del för metod och en del för material. 

6.1 Metod 
I denna undersökning analyserades fem läroböcker för Svenska 1 och två läroböcker för 
Svenska 2. Anledningen till att fler böcker analyserades för Svenska 1 beror framför allt 
på tillgång. Läromedlen analyserades ur ett funktionellt perspektiv. Det innebär att 
analysen fokuserade på läromedlens innehåll och perspektiv. Läromedlen analyserades 
för att fastställa i vilken utsträckning sex- och samlevnadsrelaterade teman förekom. För 
att kunna göra en frekvensräkning delades läromedlens texter in i tre kategorier; 
läromedelstexter, externa texter och uppgifter. Läromedelstexter är texter skrivna av 
läromedelsförfattarna, externa texter är texter skrivna av en extern författare till exempel 
en dikt eller en tidningsartikel och uppgifter är texter som innehåller uppgifter som 
eleverna ska arbeta med.  
 

Varje lärobok lästes först noggrant för att kunna klassificera texterna och dela in dem i 
rätt textkategori. Förekomsten av texter inom varje kategori räknades i varje läromedel 
och fördes in i tabeller. Därefter lästes läroböckerna igen med fokus på sex- och 
samlevnadsrelaterade teman. Sex- och samlevnadsrelaterade teman är en bred definition 
som har begränsats i detta arbete för att göras hanterligt. Skolverket (2013, 17-18) 
skriver att sex- och samlevnadsundervisningen ska utgå från ett brett perspektiv och 
inkludera flera aspekter. Som exempel skriver Skolverket (2016a) att sex- och 
samlevnadsundervisningen:  

kan handla om alltifrån ett historiskt perspektiv på människans sexualitet och relationer, hur olika 
religioner förhåller sig till dessa frågor, vad vi kan lära oss av skönlitterära berättelser, hur normer 
kring kön och sexualitet manifesteras i reklambilder eller hur lagstiftningen kring dessa frågor ser 
ut i Sverige idag. 

Utifrån denna breddade syn på sex och samlevnad konstruerades 13 förbestämda 
kategorier som temana skulle delas in i. Kategorierna utgick till stor del från de teman 
som lyfts i Annamaria Dahlöfs bok för Sexualkunskap (2010) som riktar sig till lärare. 
Kategorierna var förbestämda för att synliggöra om några kategorier saknades i det 
undersökta materialet. I denna undersökning används samma kategorier och samma 
metod som användes i förstudien (Skog 2015) för att göra resultaten jämförbara. 

De kategorier som texterna delades in i är: 

• Preventivmedel, sexuellt överförbara infektioner (STI) och abort 
• Reproduktion, biologiska aspekter och kroppen 
• Sexuell lust och sexuella känslor 
• Kärlek 
• Sexualiteter och könsuttryck 
• Relationer och samlevnad 
• Sex  
• Onani 
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• Språkliga aspekter 
• Porr 
• Sexualbrott och gränssättning 
• Sexism, homofobi, transfobi 
• Övrigt 

 
Textanalysen har utgått från det som Lennart Hellspong (2001, 115-121) kallar den 
ideationella strukturen i texten. Det är på den nivån i texten som textens budskap och 
mening framgår via explicita, framskrivna, och implicita, underförstådda, teman. Många 
texter är heterotematiska vilket innebär att de innehåller flera teman. En text kan därmed 
lyfta teman som passar in i olika kategorier. Vid sådana fall har texten räknats som en 
träff i statistiken som anger hur ofta sex- och samlevnadsrelaterade teman förekommer 
och sedan som en träff i varje kategori där den platsar. 
 
Fyra av de undersökta läromedlen ingår i läromedelserien Kontext som innehåller 
programinfärgade läroböcker. Dessa böcker innehåller fem gemensamma kapitel som är 
likadana i alla böckerna och fem programspecifika som är unika för varje läromedel. 
Eftersom de olika böckerna når olika elever har samtliga kapitel i läromedlen räknats. 
Det innebär att en träff som förekommer i ett gemensamt kapitel räknas i alla fyra 
läromedlen och blir därmed fyra träffar. 
 
För att avgränsa undersökningen har endast kärleks- och sexrelationer räknats in i 
kategorin "Relationer och samlevnad". Därmed exkluderas till exempel 
syskonrelationer, vänskapsrelationer och familjerelationer. I undersökningen exkluderas 
också texter som berör genus (socialt och kulturellt konstruerat kön) men inget annat 
sex- och samlevnadsrelaterat tema. Visserligen är genus en viktig del i sex- och 
samlevnadsundervisningen, men det är ett tema som lyfts i flera andra sammanhang 
också. Därför har texter om genus inte räknats som en träff i statistiken över sex- och 
samlevnadsrelaterade teman för att inte ge ett missvisande resultat. 
 
Slutligen jämfördes resultaten från analysen av läroböcker producerade för Svenska 1 
och Svenska 2 under Lgy11 med resultatet från förstudien (Skog 2015) som analyserade 
läroböcker producerade för Svenska A och Svenska B under Lpf94. Därefter 
analyserades jämförelsen för att undersöka om det skett någon förändring i läroböcker 
producerade för Lgy11 gentemot läroböcker för Lpf94. 
 
Eftersom böckerna är olika långa och innehåller olika mängd texter går det inte att 
jämföra det faktiska antalet texter som innehåller sex- och samlevnadsrelaterat material. 
Därför har jämförelsen byggt på procentuella uträkningar. 
 
De två läromedlen för Svenska 2 analyserades även för att kartlägga hur stor del av de 
sex- och samlevnadsrelaterade temana som förekom i litteraturdelen respektive 
språkdelen. Båda böckerna har en tydlig indelning i en litteraturdel och en språkdel i 
innehållsförteckningen. Antalet sidor i varje del räknades för att fastslå hur stor procent 
av bokens helhet delen utgjordes. Därefter räknades hur många av de sex- och 
samlevnadsrelaterade träffarna som förekom i respektive del. Anledningen till att detta 
enbart utfördes på läromedlen i Svenska 2 är för att läromedlen i Svenska 1 saknar 
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denna tydliga delning mellan litteratur och språk. I läromedlen för Svenska 1 är 
innehållet uppdelat i olika teman som rör både litteratur och språk. 
 
Studiens största svaghet är faktumet att undersökningen bygger på subjektiva 
tolkningar. Det är inte säkert att samma studie utförd av en annan person skulle generera 
samma resultat eftersom det finns texter som är svåra att kategorisera och teman som är 
svåra att urskilja. Det innebär att studien inte är helt replikerbar och att personen som 
utför analysen är en faktor i undersökningen eftersom analysen bygger på hens 
tolkningar. 
 

6.2 Material 
I denna studie har sju läroböcker analyserats. Urvalet baserades på att samtliga böcker 
skulle vara anpassade efter Lgy11 och lanseras specifikt som läroplanstrogna. 
Läromedlen skulle också vara utgivna från olika förlag. I studien förekommer läromedel 
från förlagen Studentlitteratur, Gleerups, Natur och Kultur och Sanoma Utbildning. För 
Svenska 1 valdes fyra läromedel med programinfärgning och ett läromedel för allmänna 
gymnasieprogram för att få ett brett urval. Urvalet baserades dels på bredd och dels på 
tillgång. För Svenska 2 var tillgång den styrande faktorn eftersom det inte finns lika 
många läromedel för Svenska 2. Det är även orsaken till varför endast två läromedel för 
Svenska 2 undersöktes. 
 

6.2.1 Läromedel för Svenska 1 
 
Totalt analyserades fem läromedel för Svenska 1 varav ett har en allmän inriktning och 
fyra är programinfärgade. De fyra undersökta böcker från Kontextserien är inriktade 
mot ett varsitt gymnasieprogram. De innehåller fem kapitel som är exakt likadana i alla 
böcker. De kapitlen behandlar språksociologi, entreprenörskap, film och litteratur, 
källkritik samt språk i olika sammanhang. Förutom de gemensamma kapitlen innehåller 
böckerna även fem programsspecifika kapitel som behandlar samma grund. Till 
exempel finns det ett kapitel i alla böcker om hur man gör en PowerPoint men temat för 
presentationen är olika för de olika programmen. 
 
Kontext. Svenska 1, För vård- och omsorgsprogrammet är skriven av Eva Hedencrona 
och Karin Smed-Gerdin 2014. Läromedlet är utgett av Studentlitteratur och riktar sig 
mot elever på vård- och omsorgsprogrammet. Bokens 288 sidor är uppdelade på 11 
kapitel.  
 
Kontext. Svenska 1, för bygg- och anläggningsprogrammet är skriven av Eva 
Hedencrona och Karin Smed-Gerdin. Studentlitteratur gav ut boken 2011. Bokens har 
284 sidor uppdelade på 11 kapitel och är producerad för elever på bygg- och 
anläggningsprogrammet.  
 
Kontext. Svenska 1, För fordons- och transportprogrammet är skriven av Eva 
Hedencrona och Karin Smed-Gerdin 2012. Läromedlet är utgett av Studentlitteratur och 
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fokuserar på svenskundervisning för elever på fordons- och transportprogrammet. 
Boken har 276 sidor och består av 11 kapitel. 
 
Kontext. Svenska 1, För Restaurang- och livsmedelsprogrammet är skriven av Eva 
Hedencrona och Karin Smed-Gerdin 2013 och utgavs av Studentlitteratur. Boken består 
av 288 sidor indelade i 11 kapitel. Boken är producerad för elever på restaurang- och 
livsmedelsprogrammet. 
 
Respons - Svenska för gymnasiet är skriven av Pär Larsson och Anna Åhlgren. Boken 
gavs ut av Natur och Kultur 2011. Boken är skriven utifrån Lgy11 och riktar sig både 
mot elever som läser Svenska 1 och elever som läser Svenska som andraspråk 1. Boken 
är 175 sidor lång och uppdelad i 8 kapitel. 
 

6.2.2 Läromedel för Svenska 2 
Totalt analyserades två läroböcker för kursen Svenska 2.  
 
Svenska impulser 2 är skriven av Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson. Boken 
skrevs 2012 och gavs ut av Sanoma Utbildning. Boken består av 483 sidor och är 
uppdelad i 17 kapitel. Boken inleds med tolv kapitel om litteraturhistoria och därefter 
följer fem kapitel om språk.  
 
Språket och berättelsen 2 utgavs 2016 av Gleerups förlag. Den är skriven av Linda 
Gustafsson och Uno Wivast och riktar sig mot högskoleförberedande program. Boken 
är uppdelad i två delar; först en litteraturhistorisk del och sedan en språkdel. Boken 
består av 392 sidor uppdelade på 14 kapitel. Elva av kapitlen behandlar litteraturhistoria 
medan tre av kapitlen fokuserar på den språkliga delen av kursen. 
 

6.2.3 Läroböcker i förstudien 
Resultatet från undersökningen jämfördes med resultatet från förstudien (Skog 2015) 
som gjordes på läroböcker skrivna för Lpf94. I förstudien analyserades två böcker 
producerade för Svenska A (motsvarar dagens Svenska 1) och två böcker för Svenska B 
(motsvarar dagens Svenska 2). Nedan följer en något utförligare presentation av 
läromedlen: 
 
Brus 01 Din guide till litteraturen och språket gavs ut 2006 av förlaget Natur och 
Kultur. Den är skriven av Annika Bayard och Karin Sjöbeck och omfattar 195 sidor 
uppdelade i 19 kapitel. 
 
Känslan för ord - Svenska A gavs ut 2006 av Gleerups. Boken är skriven av Pia 
Cederholm och Anders Danell och består av 232 sidor uppdelade i fem kapitel. 
 
Brus 02 - Din guide till litteraturen & språket gavs ut 2007 av Natur och Kultur. Den är 
skriven av Annika Bayard och Karin Sjöbeck. Boken innehåller 195 sidor fördelade 
mellan 19 kapitel. 
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Känslan för ord - Svenska B gavs ut av Gleerups 2007. Boken är skriven av Pia 
Cederholm och Anders Danell. Den innehåller 368 sidor fördelade mellan fem kapitel.  
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7 Resultatredovisning 
I denna del redovisas studiens resultat. Resultatredovisningen är uppdelad i olika delar 
för läsbarhetens skull. Först presenteras resultaten för läromedel för Svenska 1 och 
därefter för Svenska 2. Vidare följer en presentation av det totala resultatet för Svenska 
1 och 2 tillsammans samt resultatet från förstudien (Skog 2015). Slutligen jämförs 
resultaten från denna studie med resultaten från förstudien. 

7.1 Läromedel för Svenska 1 
I denna del redovisas resultaten för läromedlen för Svenska 1. 
 

7.1.1 Antal träffar i läromedlen 
Av de undersökta läromedlen för Svenska 1 är fyra programinfärgade läroböcker riktade 
mot ett specifikt yrkesprogram medan en lärobok är en allmän bok producerad för 
samtliga gymnasieprogram. De programspecifika böckerna heter Kontext och riktar sig 
mot Vård- och omsorgsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Restaurang- 
och livsmedelsprogrammet och Fordons- och transportprogrammet.  
 
I tabell 1 presenteras resultaten för läromedlet Kontext 1 för Vård- och 
omsorgsprogrammet. 
 
Tabell 1. Kontext 1 för Vård- och omsorgsprogrammet 
Texttyp Antal sexrelaterade träffar Procent 
42 Externa texter 6 14 % 
92 Läromedelstexter 5 5 % 
539 Uppgifter 5 1 % 
Totalt: 673 Totalt: 16 Totalt: 2 % 

 
I Kontext 1 för Vård- och omsorgsprogrammet finns totalt 42 externa texter. Av dessa 
texter innehåller 6 stycken (14 %) innehåll relaterat till sex- och 
samlevnadsundervisning. Av bokens 92 läromedelstexter innehåller 5 stycken (5 %) 
sex- och samlevnadsrelaterat material. Boken innehåller även 539 uppgifter varav 5 
stycken (1 %) är relaterade till sex- och samlevnadsundervisning. Av bokens totala 673 
texter är 16 stycken (2 %) sex- och samlevnadsrelaterade. 
 
I tabell 2 presenteras resultaten för Kontext 1 för Bygg- och anläggningsprogrammet. 
 
Tabell 2. Kontext 1 för Bygg- och anläggningsprogrammet  
Texttyp Antal sexrelaterade träffar Procent 
47 Externa texter 6  13 % 
89 Läromedelstexter 5  5,5 % 
551 Uppgifter 5  0,9 % 
Totalt: 687 Totalt: 16 Totalt: 2 % 

 
I Kontext 1 för Bygg- och anläggningsprogrammet förekommer 47 externa texter varav 
6 stycken (13 %) är relaterade till sex- och samlevnadsundervisning. Boken innehåller 
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89 läromedelstexter varav 5 stycken (5,5 %) räknades som sex- och 
samlevnadsrelaterade. Av bokens 551 uppgifter är 5 (0,9 %) stycken sex- och 
samlevnadsrelaterade. Av bokens totala 687 texter är 16 stycken (2 %) relaterade till 
sex- och samlevnadsundervisning. 
 
I tabell 3 presenteras resultaten för läromedlet Kontext 1 för Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet. 
 
Tabell 3. Kontext 1 för Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Texttyp Antal sexrelaterade träffar Procent 
48 Externa texter 6  12,5 % 
94 Läromedelstexter 5  5 % 
587 Uppgifter 6  1 % 
Totalt: 729 Totalt: 17 Totalt: 2 % 

 
I Kontext 1 för Restaurang- och livsmedelsprogrammet finns 48 externa texter varav 6 
stycken (12,5 %) räknades som relaterade till sex- och samlevnadsundervisning. Av 
bokens 94 läromedelstexter är 5 stycken (5 %) sex- och samlevnadsrelaterade. Boken 
innehåller 587 uppgifter varav 6 stycken (1 %) behandlar innehåll relaterat till sex- och 
samlevnadsundervisning. Totalt innehåller boken 729 texter varav 17 stycken (2 %) 
räknades som sex- och samlevnadsrelaterade. 
 
I tabell 4 presenteras resultaten för Kontext1 för Fordons- och transportprogrammet. 
 
Tabell 4. Kontext1 för Fordons- och transportprogrammet 
Texttyp Antal sexrelaterade träffar Procent 
43 Externa texter 5  11 % 
90 Läromedelstexter 5  5,5 % 
546 Uppgifter 5  0,9 % 
Totalt: 679 Totalt: 15 Totalt: 2 % 

 
I Kontext 1 för Fordons- och transportprogrammet finns 43 externa texter varav 5 
stycken (11 %) är relaterade till sex- och samlevnadsundervisning. Av bokens 90 
läromedelstexter är 5 stycken (5,5 %) sex- och samlevnadsrelaterade. Boken innehåller 
546 uppgifter och 5 stycken (0,9 %) av dessa räknades som relaterade till sex- och 
samlevnadsundervisning. Totalt innehåller boken 679 texter varav 15 stycken (2 %) är 
relaterade till sex- och samlevnadsundervisning. 
 
Studien visar att det knappt finns någon skillnad mellan hur de olika böckerna i 
Kontextserien lyfter sex- och samlevnadsrelaterat material. Detta beror troligtvis på att 
nästan samtliga texter som innehåller sex- och samlevnadsrelaterat material finns i de 
kapitel som är gemensamma för alla böcker. De fyra undersökta läroböckerna i 
Kontextserien innehåller fem till sex externa texter, fem läromedelstexter och fem till 
sex uppgifter relaterade till sex- och samlevnadsteman. Totalt innehåller samtliga fyra 
undersökta läromedel 2 % sex- och samlevnadsrelaterat material. Det innebär att lärare 
som använder Kontext har samma stöd i läromedlet för att integrera sex- och samlevnad 
i svenskämnet oavsett om de arbetar på Vård- och omsorgsprogrammet, Bygg- och 
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anläggningsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet eller Fordons- och 
transportprogrammet. 
 
Läromedlet Respons riktar sig både mot elever som studerar Svenska 1 och elever som 
studerar Svenska som andraspråk 1. I tabell 5 presenteras resultatet för Respons. 
 
Tabell 5. Respons  
Texttyp Antal sexrelaterade träffar Procent 
9 Externa texter 5 55 % 
143 Läromedelstexter 5  3,5 % 
113 Uppgifter 0  0 % 
Totalt: 265 Totalt: 10  Totalt: 3,5 % 

 
Respons innehåller 9 stycken externa texter varav 5 stycken (55 %) innehåller teman 
relaterade till sex- och samlevnadsundervisning. Av bokens 143 läromedelstexter är 5 
stycken (3,5 %) sex- och samlevnadsrelaterade. Läromedlet innehåller 113 uppgifter 
varav 0 stycken (0 %) innehåller teman relaterade till sex- och samlevnadsundervisning. 
Av bokens totalt 265 texter innehåller 10 stycken (3,5 %) sex- och samlevnadsrelaterade 
teman. 
 
Läromedlet Respons har färre externa texter än de övriga läromedlen. Eftersom det 
endast finns nio externa texter i läromedlet krävdes det få träffar i textkategorin för att 
få ett högt procenttal. Det kan förklara varför 55 % av de externa texterna i Respons 
räknas som relaterade till sex- och samlevnadsundervisningen gentemot 11-14 % i de 
övriga läromedlen för Svenska 1.  
 
Den totala andelen sex- och samlevnadsrelaterat material i Respons är 3,5 % vilket 
endast är 1,5 % mer än läromedlen i Kontextserien. Det innebär att det inte verkar 
föreligga någon nämnvärd skillnad mellan hur mycket sex- och samlevnadsmaterial 
som lyfts i läromedel för yrkesinriktade program kontra läromedel som riktar sig till alla 
gymnasieprogram. Dock skulle det behövas fler studier för att kartlägga detta som ett 
faktum. 
 
När resultaten från läromedlen i Kontextserien räknades ihop med resultatet från 
Respons framgick att den totala andelen sex- och samlevnadsrelaterat material i de 
undersökta läromedlen för Svenska 1 är 2,5 %. I tabell 6 redogörs för de totala siffrorna 
för de undersökta läromedlen för Svenska 1. 
 
Tabell 6. Samtliga läromedel i Svenska 1 
Texttyp Antal sexrelaterade träffar Procent 
189 Externa texter 28   15 % 
508 Läromedelstexter 25   5 % 
2336 Uppgifter 21   0,9 % 
Totalt: 3033 Totalt: 74 Totalt: 2,5 % 

 
I de fem undersökta läromedlen för Svenska 1 finns 189 externa varav 28 stycken (15 
%) är relaterade till sex- och samlevnadsundervisning. De innehåller 508 
läromedelstexter varav 25 stycken (5 %) är sex- och samlevnadsrelaterade. Av 
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läromedlens 2336 uppgifter är 21 stycken (0,9 %) relaterade till sex- och 
samlevnadsundervisning. Totalt innehåller läromedlen 3033 texter varav 74 stycken (2,5 
%) är relaterade till sex- och samlevnadsundervisning. 

7.1.2 Antal träffar per kategori 
 
Samtliga träffar i läromedlen för Svenska 1 kategoriserades och tabellfördes. Nästan alla 
texter som räknades som relaterade till sex- och samlevnadsundervisning i läromedlen i 
Kontextserien återfanns i de gemensamma kapitlen. På grund av detta redovisas 
läromedlen i Kontextserien i samma kolumn i nedanstående tabell. I tabell 7 redogörs 
för förekomsten av teman i samtliga undersökta läromedel för Svenska 1. 
 
 
 Tabell 7. Antal förekomster av teman i samtliga läromedel för Svenska 1 
Kategorier Respons Kontext* Totalt 
Preventivmedel, STI, abort 0 0 0 
Reproduktion, biologi, kroppen 0 0 0 
Sexuell lust, sexuella känslor 0 0 0 
Kärlek 7 29 36 
Sexualiteter, könsuttryck 1 0 1 
Relationer, samlevnad 0 19 19 
Sex  2 13 15 
Onani 0 0 0 
Språkliga aspekter 1 8 9 
Porr  0 0 0 
Sexualbrott och gränssättning 0 5 5 
Sexism, homofobi, transfobi 0 4 4 
Övrigt 0 0 0 

* I denna kolumn ingår samtliga fyra undersökta böcker i Kontextserien 

 
I tabell 7 framgår att den mest frekventa kategorin i läromedel för Svenska 1 är 
"Kärlek" med 36 träffar följt av "Relationer och samlevnad" med 19 träffar och "Sex" 
med 15 träffar. De kategorier som inte förekommer alls i det undersökta materialet för 
Svenska 1 är "Reproduktion, biologi och kroppen", "Sexuell lust och sexuella känslor", 
"Onani", "Porr" och "Övrigt". Det framgår också att böckerna i Kontextserien lyfter 
betydligt fler teman än Respons, trots att Respons innehåller 3,5% sex- och 
samlevnadsrelaterat material jämfört med 2 % i Kontextserien. Detta beror troligtvis på 
att Respons innehåller färre texter vilket gör att andelen texter med sex- och 
samlevnadsrelaterat material blir högt trots att antalet texter som lyfter sex- och 
samlevnadsrelaterade teman bara är 10. Dessutom är de 15 texter som lyfter sex- och 
samlevnadsrelaterade teman i Kontextböckerna mer heterotematiska än de i Respons 
vilket gör att de lyfter fler teman per text. 
 

7.2 Läromedel för Svenska 2 
I detta avsnitt redogörs för resultaten i de två undersökta läromedlen för Svenska 2.  
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7.2.1 Antal träffar per läromedel 
 
I tabell 8 presenteras resultaten för läromedlet Svenska impulser 2. 
 
Tabell 8. Svenska impulser 2 
Texttyp Antal sexrelaterade träffar Procent 
104 Externa texter  25  24 % 
398 Läromedelstexter  33  8 % 
546 uppgifter  45  8 % 
Totalt: 1048 Totalt: 103 Totalt:  9,8 % 

 
I tabell 8 redovisas resultatet för Svenska impulser 2. Läroboken innehåller 104 externa 
texter varav 25 stycken (24 %) är relaterade till sex- och samlevnadsundervisning. Av 
bokens 398 läromedelstexter är 33 stycken (8 %) sex- och samlevnadsrelaterade. Boken 
innehåller 546 uppgifter varav 45 stycken (8 %) är relaterade till sex- och 
samlevnadsundervisning. Totalt innehåller boken 1048 texter varav 103 stycken (9, 8 
%) innehåller teman relaterade till sex- och samlevnadsundervisning. 
 
I tabell 9 redogörs för resultaten för läromedlet Språket och berättelsen 2. 
 
Tabell 9. Språket och berättelsen 2 
Texttyp Antal sexrelaterade träffar Procent 
100 Externa texter 30  30 % 
252 Läromedelstexter 39  15,5 % 
469 Uppgifter 19  4 % 
Totalt: 821 Totalt: 88 Totalt: 10,5 % 

 
I läroboken Språket och berättelsen 2 finns 100 externa texter varav 30 stycken (30 %) 
är relaterade till sex- och samlevnadsundervisningen. Boken innehåller 252 
läromedelstexter varav 39 stycken (15,5 %) är relaterade till sex- och 
samlevnadsundervisningen. Slutligen innehåller boken även 469 uppgifter varav 19 (4 
%) är relaterade till sex- och samlevnadsundervisningen. Det innebär att totalt 88 (10,5 
%) av de totala 821 texterna i boken är relaterade till sex- och samlevnadsundervisning. 
 
I tabell 10 presenteras resultaten för samtliga undersökta läromedel i Svenska 2. 
 
Tabell 10. Samtliga läromedel i Svenska 2 
Texttyp Antal sexrelaterade träffar Procent 
204 Externa texter 55   27 % 
650 Läromedelstexter 72   11 % 
1015 Uppgifter 64   6,3 % 
Totalt: 1869 Totalt: 191 Totalt:  10,2 % 

 
Totalt innehåller samtliga läromedel i Svenska 2 204 externa texter varav 55 stycken 
(27 %) innehåller sex- och samlevnadsrelaterade teman. Av läromedlens 650 
läromedelstexter innehåller 72 stycken (11 %) sex- och samlevnadsrelaterat material. 
Läromedlen innehåller 1015 uppgifter varav 64 stycken (6,3 %) innehåller teman 
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relaterade till sex- och samlevnadsundervisning. Totalt innehåller läromedlen 1869 
texter varav 191 stycken (10,2 %) var relaterade till sex- och samlevnadsundervisning. 
 

7.2.2 Antal träffar per kategori 
 
I tabell 11 presenteras vilka teman som förekommer i läromedlen Svenska impulser 2 
och Språket och berättelsen 2. 
 
Tabell 11. Antal förekomster av teman i samtliga läromedel för Svenska 2 
Kategorier Svenska impulser 2 Språket och berättelsen 2 Totalt 
Preventivmedel, STI, abort 42 1 5 
Reproduktion, biologi, kroppen  1 0 1 
Sexuell lust, sexuella känslor  8 8 16 
Kärlek  32 46 78 
Sexualiteter, könsuttryck  7 1 8 
Relationer, samlevnad  40 38 78 
Sex  6 16 22 
Onani 0 0 0 
Språkliga aspekter 1 0 1 
Porr  3 0 3 
Sexualbrott och gränssättning  1 1 2 
Sexism, homofobi, transfobi 0 0 0 
Övrigt  8 6 14 

 
De texter som placerades i kategorin "Övrigt" innehåller teman som prostitution, incest, 
sedlighet samt lagar som rör sexualitet och relationer. 
 
De vanligaste kategorierna i båda böckerna var "Kärlek" och "Relationer och 
samlevnad". Båda böckerna innehöll noll texter som lyfte "Sexism, homofobi, 
transfobi" eller "Onani". "Reproduktion, biologi, kroppen" fick en träff i Svenska 
impulser 2 men förekom inte alls i Språket och berättelsen 2. Den största skillnaden 
mellan temana i böckerna återfinns i kategorin "Sex" som fick 6 träffar i Svenska 
impulser 2 och 16 träffar i Språket och berättelsen 2. 
 

7.2.3 Antal träffar per bokdel 
Både Svenska impulser 2 och Språket och berättelsen 2 är uppdelade i två delar; en 
litteraturdel och en språkdel. I tabell 12 går det att utläsa antalet sex- och 
samlevnadsrelaterade träffar i respektive del: 
 
Tabell 12. Antal träffar per bokdel 

                                                 
2 Två av träffarna som finns i kategorin avser ett utdrag ur Berg som vita elefanter av Ernest Hemingway 

med tillhörande uppgift. I utdraget beskrivs en "enkel operation" där man "släpper in luft och låter 
naturen ha sin gång". I uppgiften till texten ska eleverna gissa vad det är för ingrepp. Att det är en abort 
det rör sig om framgår inte utan är något som man förstår först när man läser mellan raderna. För 
vidare diskussion om denna text, se sida 37-38. 
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Del Svenska impulser 2 Språket och berättelsen 2 
Litteraturdelen 103 88 
Språkdelen 1 0 

 
I Svenska impulser 2 är 103 av de texter som behandlar sex- och samlevnadsrelaterat 
innehåll i litteraturdelen medan endast 1 träff är i språkdelen. I Språket och berättelsen 
2 är samtliga 88 sex- och samlevnadsrelaterade träffar i litteraturdelen och ingen av 
träffarna finns i språkdelen. Detta kan inte enbart förklaras med att litteraturdelarna 
utgör en större del av böckerna. I Svenska impulser 2 utgör litteraturdelen 80 % av 
bokens sidor men står för 99 % av träffarna. I Språket och berättelsen 2 utgör 
litteraturdelen 80 % av sidorna men står för 100 % av träffarna. Detta kan tyda på att 
litteraturdelen innehåller fler texter som rör människors liv, medan språkdelen är mer 
strukturerad och fokuserad på språkvetenskap. 
 

7.3 Totalt resultat i Svenska 1 och Svenska 2 
 
I tabell 13 presenteras de totala resultaten för samtliga undersökta läroböcker i Svenska 
1 och Svenska 2. 
 
Tabell 13. Samtliga läroböcker i studien 
Texttyp Antal sexrelaterade träffar Procent 
393 Externa texter 83  21 % 
1158 Läromedelstexter 97  8,4% 
3351 Uppgifter 85  2,5 % 
Totalt: 4902 Totalt: 265 Totalt:  5,4 % 

 
Totalt innehåller samtliga läroböcker för Svenska 1 och Svenska 2 393 externa texter 
varav 83 stycken (21 %) är relaterade till sex- och samlevnadsundervisning. Av 
läromedlens 1158 läromedelstexter är 97 stycken (8,4 %) sex- och 
samlevnadsrelaterade. Läromedlen innehåller 3351 uppgifter varav 85 stycken (2,5 %) 
är relaterade till sex- och samlevnadsundervisning. Totalt innehåller läromedlen 4902 
texter varav 265 stycken (5,4%) räknades som relaterade till sex- och 
samlevnadsundervisning. 
 
I tabell 14 presenteras antalet förekomster av teman i samtliga läroböcker i Svenska 1 
och Svenska 2. 
 
Tabell 14. Antal förekomster av teman i samtliga läroböcker i Svenska 1 och Svenska 2 
Kategorier Svenska 1 Svenska 2 Totalt 
Preventivmedel, STI, abort 0 5 5 
Reproduktion, biologi, kroppen 0 1 1 
Sexuell lust, sexuella känslor 0 16 16 
Kärlek 36 78 114 
Sexualiteter, könsuttryck 1 8 9 
Relationer, samlevnad 19 78 97 
Sex  15 22 37 
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Onani 0 0 0 
Språkliga aspekter 9 1 10 
Porr  0 3 3 
Sexualbrott och gränssättning 5 2 7 
Sexism, homofobi, transfobi 4 0 4 
Övrigt 0 14 14 

 
De vanligaste förekommande temana i de undersökta läromedlen för Svenska 1 och 
Svenska 2 är "Kärlek", som förekommer i 114 texter, och "Relationer och samlevnad", 
som förekommer i 97 texter. Teman med biologiskt fokus som "Preventivmedel, STI, 
abort" och "Reproduktion, biologi, kroppen" har få träffar i läromedlen. Det enda tema 
som inte förekommer alls i läromedlen var "Onani". Böckerna i Svenska 2 innehåller 
fler träffar än läromedlen i Svenska 1 och har även större bredd när det gäller temana.  
 

7.4 Resultat för förstudien 
 
Förstudien utfördes 2015 och i den undersöktes fyra läromedel varav två var för 
Svenska A och två för Svenska B. I tabell 15 presenteras resultaten för läromedlet 
Känslan för ord: Svenska A. 
 
Tabell 15. Känslan för ord: Svenska A 
Texttyp Antal sexrelaterade träffar Procent 
65 externa texter 15   23 % 
87 läromedelstexter 3  3,4 % 
334 uppgifter 17  5 % 
Totalt: 486 Totalt: 35 Totalt: 7,2 % 

 
I läromedlet Känslan för ord: Svenska A förekommer 65 externa texter varav 15 stycken 
(23%) är relaterade till sex- och samlevnadsundervisning. Av bokens 87 
läromedelstexter är 3 stycken (3,4 %) sex- och samlevnadsrelaterade. Boken innehåller 
334 uppgifter varav 17 stycken (5 %) är relaterade till sex- och samlevnad. Totalt 
innehåller läromedlet 486 texter varav 35 stycken (7,2 %) räknades som sex- och 
samlevnadsrelaterade. 
 
I tabell 16 presenteras resultaten för läromedlet Brus #01. 
 
Tabell 16. Brus #01 
Texttyp Antal sexrelaterade träffar Procent 
59 externa texter 16  27 % 
17 läromedelstexter 1  5,8 % 
547 uppgifter 20  3,6 % 
Totalt: 623 Totalt: 37 Totalt: 5,9 % 

 
Brus #01 riktar sig mot Svenska A och innehåller 59 externa texter varav 16 stycken (27 
%) är sex- och samlevnadsrelaterade. Av bokens 17 läromedelstexter är 1 stycken (5,8 
%) relaterade till sex och samlevnad. Läromedlet innehåller 547 uppgifter varav 20 
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stycken (3,6 %) är sex- och samlevnadsrelaterade. Totalt innehåller läromedlet 623 
texter varav 37 stycken (5,9 %) räknades som relaterade till sex- och 
samlevnadsundervisning. 
 
I tabell 17 presenteras resultaten för samtliga undersökta läromedel i Svenska A. 
 
Tabell 17. Samtliga läromedel för Svenska A 
Texttyp Antal sexrelaterade träffar Procent 
124 externa texter  31   25 % 
104 läromedelstexter  4   3,8 % 
881 uppgifter  37  4,2 % 
Totalt: 1109 Totalt: 72 Totalt: 6,5 % 

 
Totalt förekommer 124 externa texter i de två undersökta läromedlen för Svenska A. Av 
dessa externa texter är 31 stycken (25 %) relaterade till sex- och 
samlevnadsundervisning. Läromedlen innehåller 104 läromedelstexter varav 4 stycken 
(3,8 %) är sex- och samlevnadsrelaterade. Av läromedlens 881 uppgifter behandlar 37 
stycken (4,2 %) teman relaterade till sex- och samlevnadsundervisning. Totalt innehåller 
läromedlen för Svenska A 1109 texter varav 72 stycken (6,5 %) är sex- och 
samlevnadsrelaterade. 
 
I tabell 18 presenteras resultaten för läromedlet Känslan för ord: Svenska B. 
 
Tabell 18. Känslan för ord: Svenska B 
Texttyp Antal sexrelaterade träffar Procent 
99 externa texter 9  9 % 
107 läromedelstexter 3  2,8 % 
555 uppgifter 13  2,3 % 
Totalt: 761 Totalt: 25 Totalt: 3,2 % 

 
I tabell 18 redovisas resultaten för Känslan för ord: Svenska B. Läromedlet innehåller 
99 externa texter varav 9 stycken (9 %) räknades som relaterade till sex- och 
samlevnadsundervisning. Av läromedlets 107 läromedelstexter är 3 stycken (2,8 %) 
sex- och samlevnadsrelaterade. Boken innehåller 555 uppgifter varav 13 stycken (2,3 
%) är relaterade till sex- och samlevnadsundervisning. Totalt innehåller boken 761 
texter varav 25 stycken (3,2 %) räknades som relaterade till sex- och 
samlevnadsundervisning. 
 
I tabell 19 presenteras resultaten för läromedlet Brus #02. 
 
Tabell 19. Brus #02 
Texttyp Antal sexrelaterade träffar Procent 
83 externa texter 12 14,4 % 
71 läromedelstexter 7  9,8 % 
917 uppgifter 75  8,2 % 
Totalt: 1071 Totalt: 94 Totalt: 8,7 % 
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Brus #02 riktar sig mot Svenska B och innehåller 83 externa texter varav 12 stycken 
(14,4 %) räknades som relaterade till sex- och samlevnadsundervisning. Av bokens 71 
läromedelstexter är 7 stycken (9,8 %) sex- och samlevnadsrelaterade. Boken innehåller 
917 uppgifter varav 75 stycken (8,2 %) är relaterade till sex- och samlevnadsrelaterade. 
Totalt innehåller läromedlet 1071 texter varav 94 stycken (8,7 %) är sex- och 
samlevnadsrelaterade. 
 
I tabell 20 presenteras resultaten för samtliga undersökta läromedel för Svenska B. 
 
Tabell 20. Samtliga läromedel för Svenska B 
Texttyp Antal sexrelaterade träffar Procent 
83 externa texter 12  14,4 % 
71 läromedelstexter 7  9,8 % 
917 uppgifter 75  8,2 % 
Totalt: 1071 Totalt: 94 Totalt: 8,7 % 

 
Totalt innehåller de två undersökta läromedlen för Svenska B 83 externa texter varav 12 
stycken (14,4 %) räknades som sex- och samlevnadsrelaterade. Läromedlen innehåller 
71 läromedelstexter varav 7 stycken (9,8 %) är sex- och samlevnadsrelaterade. Av 
läromedlens 917 uppgifter behandlar 75 stycken (8,2 %) sex- och samlevnadsrelaterade 
teman. Totalt innehåller läromedlen 1071 texter varav 94 stycken (8,7 %) räknades som 
sex- och samlevnadsrelaterade.  
 
I tabell 21 presenteras de totala resultaten för samtliga undersökta läromedel för 
Svenska A och Svenska B. 
 
Tabell 21. Total mängd i samtliga läromedel i förstudien 
Texttyp Antal sexrelaterade träffar Procent 
306 externa texter 52  17 % 
282 läromedelstexter 14  4,9 % 
1806 uppgifter 125  6,9 % 
Totalt: 2394 Totalt:191 Totalt: 7,9 % 

 
Totalt innehåller de undersökta läromedlen i förstudien 306 externa texter varav 52 
stycken (17 %) innehåller sex- och samlevnadsrelaterade teman. Av läromedlens 282 
läromedelstexter innehåller 14 stycken (4,9 %) teman relaterade till sex- och 
samlevnadsundervisning. Läromedlen innehåller 1806 uppgifter varav 125 stycken (6,9 
%) räknades som sex- och samlevnadsrelaterade. Totalt innehöll läromedlen i förstudien 
2394 texter varav 91 stycken (7,9 %) är relaterade till sex- och samlevnadsundervisning. 
 
I tabell 22 presenteras antal förekomster av teman i samtliga undersökta läromedel för 
Svenska A och Svenska B. 
 
Tabell 22. Antal förekomster av teman i samtliga läromedel i förstudien 
Kategori Känslan för 

ord A 
Känslan 
för ord B 

Brus #01 Brus #02 Totalt 

Preventivmedel, STI, abort 3 2 2 2 9 
Reproduktion, biologi, kroppen 2 1 1 27 31 
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Sexuell lust, sexuella känslor 2 1 0 3 6 
Kärlek 8 3 11 7 29 
Sexualiteter, könsuttryck 5 2 0 10 17 
Relationer, samlevnad 13 8 17 4 42 
Sex  8 1 1 23 33 
Onani 0 0 0 0 0 
Språkliga aspekter 0 3 1 3 7 
Porr  0 0 0 12 12 
Sexualbrott och gränssättning 3 3 7 2 15 
Sexism, homofobi, transfobi 0 2 0 0 2 
Övrigt 0 2 2 4 8 

 
De mest frekvent förekommande kategorierna i läromedlen som undersöktes i 
förstudien är "Relationer och samlevnad" som förekommer i 42 texter, "Sex" som 
förekommer i 33 texter, "Reproduktion, biologi och kroppen" som förekommer i 31 
texter samt "Kärlek" som förkommer i 29 texter. Den enda kategorin som inte förekom 
alls var "Onani".  
 

7.5 Totalt resultat för Svenska A och B gentemot Svenska 1 och 2 
 
För att upptäcka likheter och skillnader mellan läromedlen producerade för Lgy11 och 
läromedlen för Lpf94 redogörs resultaten i jämförande tabeller nedan. 
 
I tabell 23 presenteras antal texter och antal sexrelaterade texter i mängd samt i procent 
för Svenska A och Svenska 1. 
 
Tabell 23. Resultat för Svenska A och Svenska 1 
Kurs Antal texter Antal sexrelaterade Procent 
Svenska A 1109 72 6,5 % 
Svenska 1 3033 74 2,5 % 

 
I läromedlen för Svenska A förekommer totalt 1109 texter gentemot 3033 i läromedlen 
för Svenska 1. Det beror på att förstudiens resultat baseras på två läromedel medan 
denna studie fokuserade på fem läromedel i Svenska 1. Trots att läromedlen för Svenska 
1 innehåller nästan tre gånger fler texter förekommer endast två fler träffar av texter 
med sex- och samlevnadsrelaterat material än i läromedlen för Svenska A. Läromedlen 
för Svenska A innehåller 6,5 % sex- och samlevnadsrelaterat material jämfört med 2,5 
% sex- och samlevnadsrelaterat material i läromedlen för Svenska 1. 
 
I tabell 24 presenteras antal texter och antal sexrelaterade texter i mängd samt i procent 
för Svenska B och Svenska 2. 
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Tabell 24. Resultat för Svenska B och Svenska 2 
Kurs Antal texter Antal sexrelaterade Procent 
Svenska B 1071 94 8,7 % 
Svenska 2 1869 191 10,2 % 

 
I läromedlen för Svenska B förekommer 1071 texter medan läromedlen för Svenska 2 
innehåller 1869. Detta trots att förstudien utfördes på två läroböcker i Svenska B och 
denna studie utfördes på två läroböcker i Svenska 2. I läromedlen för Svenska B 
förekommer 94 texter som innehåller sex- och samlevnadsrelaterade teman medan 
läromedlen för Svenska 2 innehåller 191. Det innebär att läroböckerna för Svenska B 
innehåller 8,7 % sex- och samlevnadsrelaterat material gentemot läroböckerna för 
Svenska 2 som innehåller 10,2 %. 
 
I tabell 25 presenteras antal texter och antal sexrelaterade texter i mängd och i procent i 
läromedlen producerade för Lpf94 och Lgy11. 
 
Tabell 25. Resultat för samtliga läromedel fördelade efter läroplan 
Läroplan Antal texter Antal sexrelaterade Procent  
Lpf94 2180 166 7,6 % 
Lgy11 4902 265 5,4 % 

 
Slutligen räknades resultaten för samtliga läromedel i förstudien ihop samt resultaten för 
samtliga läromedel i denna studie. Läromedlen i förstudien som var skrivna under 
Lpf94 innehöll 2180 texter varav 166 stycken (7,6 %) innehöll teman relaterade till sex- 
och samlevnadsundervisning. Läromedlen i denna studie som är skrivna under Lgy11 
innehöll 4902 texter varav 265 stycken (5,4 %) innehöll sex- och samlevnadsrelaterade 
teman. 
 
I tabell 26 jämförs förekomsten av olika sex- och samlevnadsrelaterade teman i 
läromedel producerade för Lpf94 med läromedel producerade för Lgy11 för att fastslå 
skillnader och likheter. 
 
 Tabell 26. Antal förekomster av teman i läromedel för Lpf94 gentemot läromedel för Lgy11 
Kategorier Lpf94 Lgy11 Totalt 
Preventivmedel, STI, abort 9 5 14 
Reproduktion, biologi, kroppen 31 1 32 
Sexuell lust, sexuella känslor 6 16 22 
Kärlek 29 114 143 
Sexualiteter, könsuttryck 17 9 26 
Relationer, samlevnad 42 97 139 
Sex  33 37 70 
Onani 0 0 0 
Språkliga aspekter 7 10 17 
Porr  12   3 15 
Sexualbrott och gränssättning 15 7 22 
Sexism, homofobi, transfobi 2 4 6 
Övrigt 8 14 22 
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De vanligaste temana i samtliga läromedel i förstudien samt denna studie är "Kärlek", 
som förekommer i 143 texter, samt "Relationer och samlevnad", som förekommer i 139 
texter. De minst förekommande temana i samtliga läromedel i förstudien samt denna 
studie är "Onani" som förekommer 0 gånger, "Sexism, homofobi och transfobi" som 
förekommer 6 gånger, "Preventivmedel, STI och abort" som förekommer 14 gånger 
samt "Porr" som förekommer 15 gånger. Den mest anmärkningsvärda skillnaden är 
troligen att "Reproduktion, biologi och kroppen" enbart förekommer 1 gång i de 7 
undersökta läromedlen för Lgy11 men 31 gånger i de 4 undersökta läromedlen för 
Lpf94. Detta tyder på att det har skett en förändring mellan läroplanerna som innebär att 
läromedel för svenska inte är lika benägna att lyfta biologiska aspekter av sex- och 
samlevnadsundervisningen under Lgy11. 
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8 Sammanfattande slutsatser 
 
Sammanfattningsvis visar denna studie att det förekommer marginella skillnader mellan 
förekomsten av sex- och samlevnadsrelaterat material i läroböcker för Svenska 1 och 
Svenska 2 jämfört med läroböcker för Svenska A och Svenska B. Läromedlen för 
Svenska 1 innehåller 2, 5 % sex- och samlevnadsrelaterat material gentemot läromedlen 
för Svenska A som innehåller 6,5%. Det har därmed skett en marginell minskning av 
andelen sex- och samlevnadsrelaterat material i läromedlen för gymnasiets första 
svenskkurs. När det gäller gymnasiets andra svenskkurs är förhållandet det omvända; 
där har andelen sex- och samlevnadsrelaterat material marginellt ökat från 8, 7 % i 
läromedel för Svenska B gentemot 10,2 % i läromedel för Svenska 2. 
 
Studien visar även att det främst är temana "Kärlek" och "Relationer och samlevnad" 
som lyfts i läromedlen producerade för Lpf94 samt läromedlen producerade för Lgy11. 
Däremot verkar det finnas en skillnad i hur ofta teman som rör biologiska aspekter lyfts 
i läromedel för Lpf94 gentemot läromedel för Lgy11. Teman som "Preventivmedel, STI 
och abort", "Reproduktion, biologi och kroppen", "Sexualiteter och könsuttryck" samt 
"Sexualbrott och gränssättning" var vanligare i läromedel för Lpf94 trots att de 
läromedlen innehöll färre texter än läromedlen för Lgy11. Detta är den största 
skillnaden mellan läromedlen som studien har visat. Det enda temat som inte förekom 
alls i någon av de undersökta läromedlen i förstudien samt denna studie var "Onani". 
Detta kan troligtvis förklaras med att det är en snäv kategori. 
 
Slutligen visar studien att läroböcker för Svenska 2 främst lyfter sex- och 
samlevnadsrelaterade teman i litteraturdelen. Detta kan delvis förklaras med att denna 
del utgör fler sidor av boken, men troligtvis handlar det främst om att litteraturdelen av 
läromedlen innehåller många fler texter som fokuserar på människors liv medan 
språkdelen är mer fokuserad på språkvetenskap. 
 
Studiens främsta begränsning är att det inte finns några klara riktlinjer för vad som är 
sex- och samlevnadsrelaterat. Studien bygger därför på författarens tolkningar och är 
därmed svår att replikera. För att kunna fastslå resultaten skulle även vidare studier av 
fler läromedel krävas. 
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9 Resultatdiskussion 
 
Denna studie visar en marginell skillnad mellan förekomsten av sex- och 
samlevnadsrelaterade teman i kurserna Svenska A och Svenska 1. Läromedlen för 
Svenska A innehåller 6,5 % sex- och samlevnadsrelaterat material medan läromedlen 
för Svenska 1 innehåller 2,5 %. I de programinfärgade läromedlen förekommer 2 % 
sex- och samlevnadsrelaterade teman.  
 
Det förekommer inte någon nämnvärd skillnad mellan hur ofta sex- och 
samlevnadsrelaterat innehåll förekommer i de olika programinfärgade läromedlen. Detta 
kan bero på att de texter som innehöll sex- och samlevnadsrelaterat material nästan 
enbart förekommer i de delar av böckerna som var gemensamma för böckerna. Det kan 
antingen vara en slump eller en medveten strategi av läromedelsförfattarna. Oavsett 
vilket, leder det till att elever som använder sig av de undersökta Kontextböckerna 
kommer i kontakt med samma mängd sex- och samlevnadsrelaterat material oavsett 
vilket program de går på. Det skulle dock behövas vidare forskning för att kartlägga 
huruvida programinfärgade läromedel har lika stor andel sex- och samlevnadsrelaterat 
material oavsett vilket program de riktar sig mot. 
 
För att undersöka om det finns någon skillnad mellan läromedel riktade mot program 
med många kvinnliga elever gentemot läromedel riktade mot program med många 
manliga elever undersöktes läromedel riktade mot program med en överrepresentation 
av det ena könet. Enligt Skolverket (2016b) var 81 % av eleverna på Vård- och 
omsorgsprogrammet tjejer under läsåret 2015/2016. Under samma läsår var 92 % av 
eleverna på Bygg- och anläggningsprogrammet och 85 % av eleverna på Fordons- och 
transportprogrammet killar. Det mest jämt fördelade programmet som förekommer i 
undersökningen är Restaurang- och livsmedel där 58 % av eleverna var tjejer 
2015/2016. Denna studie visar därmed att läromedel för program med en majoritet killar 
innehåller lika mycket sex- och samlevnadsrelaterat material som program med en 
majoritet tjejer och program med jämn könsfördelning. 
 
Studien är för liten för att fastställa om det finns någon signifikant skillnad mellan hur 
ofta sex- och samlevnadsrelaterat material förekommer i läromedel riktade mot 
yrkesprogram gentemot läromedel som riktar sig till alla gymnasieprogram. I det 
materialet som undersöktes i denna studie förekommer 2 % sex- och 
samlevnadsrelaterat innehåll i läromedlen för yrkesprogrammen och 3,5 % i det 
allmänna läromedlet. Underlaget är dock för litet för att dra några vidare slutsatser om 
detta utan att bedriva ytterligare studier.  
 
Läromedlen i Svenska A innehåller fler heterotematiska texter som lyfter flera teman 
medan läromedlen i Svenska 1 är mer strikt styrda. Samtliga undersökta läromedel i 
Svenska 1 är noga med att följa läroplanen och har liknande struktur och innehåll. 
Fokus i läromedlen ligger på språkriktighet, språksociologi, referatteknik, muntlig 
framställning och skriftlig framställning. Det verkar som att det styrda innehållet i 
Svenska 1 lämnar något mindre plats åt sex- och samlevnadsrelaterat material än i 
Svenska A.  
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Angående sex- och samlevnadsrelaterade teman i läromedel för Svenska B gentemot 
läromedel för Svenska 2 verkar resultatet vara det motsatta. Läromedlen för Svenska B 
innehåller 8,7 % sex- och samlevnadsrelaterade teman medan läromedlen för Svenska 2 
innehåller 10,2 %. I Svenska 2 verkar det framför allt vara i litteraturdelen som sex- och 
samlevnadsrelaterat innehåll förekommer. Av de 192 träffarna i läromedlen för Svenska 
2 förekom bara en träff i delen av läromedlen som behandlade språk. Detta gäller trots 
att båda delarna innehöll skönlitterära texter samt facktexter. Det tyder på att litteratur är 
en givande öppning för att integrera sex- och samlevnadsundervisning i svenskämnet. 
Skolverket (2013) skriver följande i sitt stödmaterial "Sex- och samlevnadsundervisning 
i gymnasieskolan": 
 

Genom att bredda synen på litteraturhistoria och ta in litteratur från olika kulturer och tider kan 
man också få in fler perspektiv på kärlek, sexualitet, jämställdhet och relationer. Detta kan ge 
ytterligare reflektioner och större förståelse kring dessa frågor och också bidra till en igenkänning 
och stärkt identitet hos de elever som har erfarenheter av att leva på olika platser, både inom och 
utanför Sverige.  
 

Denna studie visar att läromedelsförfattarna för läromedel i Svenska 2 tenderar att 
inkludera skönlitterära texter samt faktatexter om litteratur och litteraturhistoria som 
knyter an till sex- och samlevnadsrelaterade teman, vilket är precis vad som förespråkas 
i föregående citat. Det innebär att läromedlen ger lärarna stöd i deras arbete att 
inkludera sex- och samlevnadsundervisningen i litteraturdelen av Svenska 2. Eftersom 
litteratur inte är en lika stor del av Svenska 1 som Svenska 2 kan det förklara varför 
Svenska 1 innehåller färre texter med sex- och samlevnadsrelaterade teman. 
 
Litteraturdelen i Svenska 2 lägger tyngdpunkten på litteraturhistoria och öppnar därför 
upp för reflektioner och diskussioner om sex och samlevnad i ett historiskt perspektiv. I 
Lgy11 (2011, 160) står det att svenskämnets huvudpelare är språk och litteratur. Om 
litteraturläsningen går följande att läsa under rubriken "Ämnets syfte": 
 

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga 
i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 
skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och 
förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska 
utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. 

 
Utifrån denna formulering går det att tolka att litteraturdelen av svenskan är en givande 
ingång för ämnesintegrerad sex- och samlevnadsundervisning i alla svenskkurserna. 
Denna undersökning visar dock att det främst är i Svenska 2 som litteraturdelen bidrar 
med sex- och samlevnadsrelaterade teman. 
 
Det är främst temana kärlek, samlevnad och relationer som lyfts i läromedlen medan 
mer biologiska teman som abort, sexuellt överförbara infektioner, preventivmedel och 
kroppen förekommer i liten mängd. Det kan tyda på att svenskämnet kan fungera som 
ett komplement till naturvetenskapliga ämnen genom att lyfta de delar som kanske inte 
får en naturlig plats i biologin eller naturvetenskapen. Både resultaten från Anna 
Johanssons studie (2009) och Anna Hessels studie (2015) visade att huvudfokus i sex- 
och samlevnadsdelarna i läroböcker för Naturkunskap och Biologi låg på biologiska 
aspekter som reproduktion, pubertet och sexuellt överförbara infektioner. Aspekter som 
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identitet, ansvar, relationer, lust och normer lyftes antingen inte alls eller i mindre 
utsträckning än de biologiska aspekterna.  
 
Eftersom svenskämnet och naturkunskapen/biologin kan fungera som komplement till 
varandra kan det vara gynnsamt för lärarna att arbeta kollegialt och samarbeta för att se 
till att eleverna får en bred utbildning i sex och samlevnad. Förutom faktiska samarbeten 
mellan ämnena kan lärarna även gynnas av att diskutera vad som lyfts i de olika ämnena 
för att lättare komplettera varandra. Detta gäller även andra ämnen som kan bidra med 
andra perspektiv på sex och samlevnad, till exempel historia, samhällskunskap och 
religion.  
 
Den enda kategorin som inte förekommer alls i de undersökta läromedlen är Onani. Det 
kan delvis förklaras med att det är en relativt snäv kategori till skillnad från till exempel 
kategorin Sex som är bredare och kan inkludera flera olika sexualpraktiker. Det kan 
också vara tänkbart att det är en kategori som tenderar att lyftas mer av de 
naturvetenskapliga ämnena. 
 
Det verkar som att det finns en skillnad mellan vilka typer av teman som lyfts i 
läromedel producerade för Lpf94 och läromedel producerade för Lgy11. Eftersom 
undersökningen är gjord på två olika stora material går det inte att jämföra antalet 
förekomster av ett tema. Däremot går det att konstatera att i läromedel för Lpf94 (som 
innehåller 2722 texter färre än de undersökta läromedlen för Lgy11) förkommer temat 
"Reproduktion, biologi och kroppen" 31 gånger jämfört med 1 gång i läromedlen för 
Lgy11. Läromedlen för Lpf94 innehåller temat "Sexualiteter och könsuttryck" 17 
gånger jämfört med 9 gånger i läromedlen för Lgy11. Temat "Preventivmedel, STI och 
abort" förekommer 9 gånger i läromedlen för Lpf94 jämfört med 5 gånger i läromedlen 
för Lgy11. Slutligen förekommer temat "Sexualbrott och gränssättning" 15 gånger i 
läromedlen för Lpf94 jämfört med 7 gånger i läromedlen för Lgy11. Det verkar som att 
läromedlen producerade för Lpf94 tenderar att lyfta teman som till stor del saknas i 
läromedlen för Lgy11. Främst gäller det teman med biologisk koppling som abort, STI 
och reproduktion. Detta kan tyda på att Lpf94 gav läromedelsförfattarna friare tyglar när 
det gällde att inkludera texter om flera olika ämnen, medan Lgy11 innebär tydligare 
styrning när det gäller vad som ska inkluderas i kurserna.  
 
Denna studie har fokuserat på kvantitet när det gäller sex- och samlevnadsrelaterat 
material i läromedel. Det är dock viktigt att komma ihåg att bara för att sex- och 
samlevnadsrelaterade teman förekommer i en text så betyder inte det nödvändigtvis att 
det är makrotemat i texten. Det är inte heller säkert att det är just den aspekten av texten 
som lyfts av läraren eller eleverna. Det är därför viktigt att komma ihåg att det är upp till 
läraren att aktivt lyfta sex- och samlevnadsrelaterade teman i texterna för att integrera 
sex- och samlevnadsundervisningen i svenskämnet. Det kräver dock att lärarna känner 
att de har tillräcklig kompetens för att lyfta sex- och samlevnadsrelaterade teman. Det 
kräver också att lärarna har tillräcklig kompetens för att identifiera eventuella öppningar 
för diskussioner om sex och samlevnad. Ett exempel där lärarens kompetens är 
avgörande är följande utdrag ur novellen Berg som vita elefanter av Ernest Hemingway 
som förekommer i Svenska impulser 2 (2012, 288): 
 

- Det är faktiskt en kolossalt enkel operation, Jig, sa mannen. Egentligen är det inte alls någon 
operation. 
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Flickan såg ner i marken som borden stod på. 
- Jag vet att du inte tycker det är farligt, Jig. Det är faktiskt ingenting att tala om. Det är bara att 
släppa in luften.  
Flickan sa ingenting. 
- Jag ska följa dig och stanna hos dig hela tiden. De bara släpper in luften och så går det hela sin 
naturliga gång. 
- Ja, och vad ska vi göra sen då? 
- Sedan blir det bra igen. Sen blir det precis likadant som förut.  
- Hur kan du tro det? 
 

Den enda information som ges till utdraget är att Hemingway ofta använde sig av 
isbergstekniken som innebär att läsaren måste läsa mellan raderna och tolka 
karaktärernas agerande för att förstå hur de tänker och känner. Om novellen står endast 
att den handlar om en amerikansk man och hans flickvän Jig som väntar på ett tåg 
någonstans i Spanien. Det är sedan upp till läsaren av utdraget att dra slutsatser om vad 
novellen handlar om. Det är allmänt vedertaget att novellen handlar om en abort även 
om det aldrig explicit skrivs ut i texten. Eftersom abortmetoden som innebär att man 
blåser upp luft i slidan inte är en metod som används av svensk sjukvård idag kan det 
vara svårt för dagens svenska läsare att dra kopplingen till abort. Här krävs det att 
läraren har kompetens nog för att uppmärksamma kopplingen till abort samt att läraren 
känner sig säker nog för att ta upp ämnet abort i sitt klassrum. Det finns nämligen 
ingenting i läromedlet som hjälper eleverna att hitta kopplingen om de inte själva 
kommer på den. I Svenska impulser 2 (2012, 288) ställs följande frågor till utdraget: 
 

1. Vad är det för ingrepp som mannen och Jig talar om, tror du? 
2. Hur ser mannen på ingreppet? Hur ser kvinnan på det? 
3. Varför har de så olika uppfattning om hur det kommer att bli efteråt? 
 

Ingen av frågorna tvingar eleverna till att göra efterforskningar för att försöka ta reda på 
vilken typ av ingrepp Hemingway kan ha syftat på. Det gör att eleverna kan arbeta med 
utdraget och de tre frågorna utan att göra någon koppling till sex- och 
samlevnadsrelaterat material.  
 
Utdraget ur Hemingways novell är ett bra exempel på hur stor vikt läraren spelar vid 
användandet av läromedlen. Läsningen av utdraget och frågorna kan bli underlag för en 
diskussion om illegala aborter i andra länder, illegala aborter förr i tiden, aborter idag, 
abortlagar, kvinnors syn på abort eller mäns syn på abort. Det kan dock även bli en 
lektion med fokus på teman som inte är sex- och samlevnadsrelaterade. Precis som 
Hellspong (2001) skriver är läsning en aktiv handling som gör att läsaren måste tolka 
och analysera texten. Läraren måste aktivt identifiera det sex- och samlevnadsrelaterade 
innehållet och sedan aktivt välja att lyfta det för att säkerställa att eleverna inte missar 
det.  
 
Många av texterna som har räknats som sex- och samlevnadsrelaterade i denna 
undersökning har det sex- och samlevnadsrelaterade temat som ett mikrotema. Det 
innebär att det är ett tema som kan försvinna i läsningen eftersom makrotemat är det 
framträdande. Många av träffarna kommer från skönlitterära texter där kanske en 
kärleksrelation eller en graviditet nämns i förbifarten. Nästan ingen av texterna hade ett 
tydligt sex- och samlevnadsrelaterat makrotema som kräver att läraren och eleverna 
fokuserar på just det temat. Det ger läraren möjlighet att undvika det sex- och 
samlevnadsrelaterade temat och fokusera på andra aspekter av texten. Risken finns att 
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lärare väljer att prioritera bort sex- och samlevnadsrelaterade teman i arbete med 
texterna på grund av till exempel bristande kompetens eller osäkerhet inför att lyfta 
ämnen som kan vara känsliga. Säkerligen är denna risk större för lärare som inte har fått 
utbildning om sex och samlevnad under lärarutbildningen. Det gör det extra 
bekymmersamt att majoriteten av lärarhögskolorna inte erbjuder sådan utbildning enligt 
Bengtsdotter Katz och Wallin (2009). 
 
Det är också viktigt att notera att 21 % av de externa texterna och 8,4 % av 
läromedelstexterna i studien innehåller sex- och samlevnadsrelaterat material, men 
endast 2,5 % av uppgifterna lyfter dessa teman. Det kan antingen bero på att det är 
betydligt fler uppgifter än texter och att uppgifterna fokuserar på flera olika aspekter av 
texterna, men det kan också bero på att de sex- och samlevnadsrelaterade temana inte 
lyfts i uppgifterna. Som exempel kan nämnas läromedlet Respons, vars externa texter 
samt läromedelstexter tillsammans innehåller 6,5 % sex- och samlevnadsrelaterat 
material men som inte har en enda uppgift som lyfter sex- och samlevnadsrelaterade 
teman. Därför kan det vara av vikt att lärarna själva konstruerar uppgifter till texterna i 
läromedlen som fokuserar på de sex- och samlevnadsrelaterade temana som finns. 
 
Läromedlen i denna studie verkar ha en tendens att fokusera på det som Pedagogiska 
gruppen i Lund enligt Svedner (2011, 8-9) beskriver som "Svenska som 
färdighetsämne" och "Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne". Fokus i 
böckerna ligger på att öva upp de språkliga färdigheterna i kombination med 
litteraturhistoria och litteraturanalys. Böckerna tenderar inte till att öppna upp för 
diskussioner om elevernas egna erfarenheter och perspektiv, vilket gör att de inte passar 
in i det som beskrivs som "Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne" av Pedagogiska 
gruppen i Lund och "Svenska som livskunskap" av Teleman. Det kan vara en förklaring 
till att det inte förekommer mer sex- och samlevnadsrelaterat material i läromedel för 
svenska.  
 
Denna studie visar att svensklärare inte kan luta sig mot läromedlen och tänka att 
läromedlen kommer att bidra med tillräcklig fakta om sex- och samlevnadsrelaterade 
teman för att kunna ämnesintegrera sex- och samlevnadsundervisningen in i 
svenskämnet. I de undersökta läromedlen finns flera texter som ger lärare tillfälle till att 
lyfta sex- och samlevnadsrelaterade teman, men få texter där det är det givna 
makrotemat. Att använda läromedlens texter för att integrera sex- och 
samlevnadsundervisning i svenskämnet kräver kompetens och förkunskaper hos läraren 
samt att läraren känner sig trygg och säker i sin lärarroll för att lyfta temana. Därför 
vore det önskvärt att lärarutbildningarna säkerställde att deras studenter fick tillräcklig 
utbildning för att våga och kunna lyfta sex- och samlevnadsrelaterade teman i sina 
ämnen. Risken är att det annars kommer att vara ett ämne som faller mellan stolarna och 
inte integreras tillräckligt. 
 
Svensson (2011) menar att en av anledningarna till att läromedel har en dominerande 
ställning i svensk skola är att läroboken har en "kunskapsgaranterande-auktoriserande 
roll". Frågan är dock hur garanterad kunskapen i läroböckerna är. Eftersom läromedel 
inte granskas i Sverige är det upp till lärarna själva att avgöra böckernas trovärdighet. 
Därför är det viktigt att lärare är medvetna både när det gäller valet av läromedel men 
också när det gäller hur de använder läromedlen. Ett läromedel som reproducerar till 
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exempel heteronormen, som Martinsson och Reimers beskriver (2014, 10), kan 
användas av läraren för att synliggöra denna reproduktion och kan därmed bidra till ett 
ifrågasättande av heteronormen. På så sätt kan även läromedel som kan ses som 
problematiska användas av lärare på medvetna sätt. Det är viktigt att lärare arbetar 
aktivt för att säkerställa att deras undervisning inte reproducerar normer som begränsar 
eleverna.  
 
Förutom att läroboken beskrivs som kunskapsgaranterande används också ordet 
auktoriserande. Eftersom eleverna ser läromedlen som auktoriserande har läromedlen 
stor makt när det gäller att reproducera eller utmana normer. I läromedlen som 
undersöktes förekommer främst heterosexuella relationer och personer vilket leder till 
att heteronormen befästs ytterligare. Det är den heterosexuella kärleken och det 
heterosexuella sexet som beskrivs och gestaltas i texterna med vissa få undantag. En 
förklaring till den heterosexuella överrepresentation kan vara att många av texterna som 
förekommer i materialet är texter från böckernas kapitel om litteraturhistoria. Trots att 
det står i Lgy11 (2011, 169) att kursen Svenska 2 ska behandla "svenska och 
internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket 
även inkluderar teater samt filmer och andra medier, från olika tider och epoker" så är 
det en relativt homogen samling författare som förekommer i läroböckerna för Svenska 
2. Det är nästan uteslutande vita, heterosexuella cispersoner3 som har författat de verk 
som förekommer i den litteraturhistoriska delen av läromedlen vilket innebär att lärarna 
måste komplettera med texter skrivna av andra personer för att ge eleverna möjlighet att 
ta del av flera perspektiv. Annars riskerar lärarna att reproducera heteronormen och ge 
eleverna en snäv bild av verkligheten.  
 
 

9.1 Vidare forskning 
Denna studie är utförd på sju läromedel vilket ger tillräckligt underlag för att kunna 
urskilja tendenser men vidare studier på fler läromedel skulle krävas för att kunna dra 
ytterligare slutsatser. Det vore till exempel önskvärt med forskning på fler 
programinfärgade läromedel gentemot läromedel för alla program för att kunna 
kartlägga skillnader och likheter när det gäller vilket stöd läromedlen ger för att 
integrera sex- och samlevnadsundervisningen i svenskämnet. Slutligen vore det 
önskvärt med forskning om hur lärare och elever använder läromedel samt hur de ser på 
att integrera sex- och samlevnadsundervisningen i svenskämnet. Denna studie har 
behandlat läromedlen som en källa till information men det är först när läromedlens 
användare bidrar med hur de värderar och använder läromedlen som det går att dra 
slutsatser om läromedlens roll för att integrera sex- och samlevnadsundervisningen i 
svenskämnet.  

                                                 
3 En cisperson är en person vars biologiska kön överensstämmer med hens mentala kön, d.v.s. motsatsen 

till transperson. 
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