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Różnice międzypłciowe w podręcznikach  
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Celem artykułu jest rekonstrukcja uprawomocnień różnic międzypłciowych eksponowanych w podręczni-
kach do zajęć wychowania do życia w rodzinie prowadzonych w gimnazjum w okresie 1999–2016. Za ade-
kwatną badawczo uznano perspektywę dyskursywną, w której wiedza podręcznikowa jest postrzegana jako 
reprezentatywna w dominującym dyskursie. W tym ujęciu ukazano, jak za pomocą języka dochodzi do repro-
dukcji hegemonii różnic międzypłciowych. W badaniu uwzględniono strategie i kategorie legitymizacyjne  
w ujęciu Theo van Leeuwena oraz Luisy Martín-Rojo i Teuna van Dijka. Analiza pozwoliła podzielić podręcz-
niki na trzy grupy. W pierwszej i drugiej polaryzacja płci porządkuje cechy mężczyzn i kobiet, nadaje sens  
i legitymizuje podejmowane w odniesieniu do nich regulacje. W podręcznikach z trzeciej grupy można 
uchwycić praktyki wspierania uczniów w uzyskiwaniu władzy nad sposobami określenia siebie „w swojej” płci.
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Celem artykułu jest zweryfikowanie tej 
tezy na podstawie podręczników do wycho-
wania do życia w rodzinie dla gimnazjum. 
Płeć i seksualność nastolatków jest od dawna 
przedmiotem społecznych kontrowersji. 
Już wyodrębnieniu kategorii „młodzieży” 
na początku XX w. (Moran, 2000) towa-
rzyszyło postrzeganie jej przedstawicieli 
jako istot niestabilnych; nakłanianych oraz 
nakłaniających do „występków” zagrażają-
cych pomyślnemu funkcjonowaniu społecz-
nemu (Dwyer i Wyn, 2001; Kurzępa, 2007; 
2012). Związane z płcią postawy i wartości 
młodych ludzi uznano za istotne dla prze-
trwania społeczeństwa (McKay, 1998). Miało 
to uzasadniać nałożenie na młodych ludzi 
kontroli i konieczność jej instytucjonalnej 
regulacji (Foucault, 1995; 1998). W tym kon-
tekście szkolne zajęcia wychowania do życia 
w rodzinie można traktować jako odpowiedź 

Płeć to kategoria, którą można interpre-
tować z wielu perspektyw, m.in. biolo-

gicznej, społecznej i  kulturowej. W  szkole 
płci przyporządkowuje się rozmaite warto-
ści i praktyki zarówno w programie niefor-
malnym, jak i w treściach podręczników. Te 
ostatnie uważa się za niezawodne i neutralne 
źródło wiedzy, której znajomość jest warun-
kiem uczestnictwa w dyskursie publicznym 
(Dreesen i Judkowiak, 2012). W istocie jednak 
wiedza zawarta w podręczniku jest konstru-
owana w sposób reprezentatywny dla domi-
nującego dyskursu władzy (Zalewska, 2009). 
Oznacza to, że podręczniki przekazują w spo-
sób selektywny określoną wizję świata (Apple, 
2000; Dreesen i  Judkowiak, 2012; Jarnicki, 
2014; Jagiełło, Sałacińska i  Kamasa, 2014), 
a wizja ta zyskuje uzasadnienie dzięki języ-
kowym mechanizmom uprawomocniającym.
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na potrzebę nauczania uczniów i uczennic 
reguł funkcjonowania w świecie płci.

Założenia metodologiczne

W  jaki sposób za pomocą języka sto-
sowanego w  podręcznikach dochodzi do 
reprodukcji społecznej hegemonii różnic 
międzypłciowych1 oraz jakie mogą być 
hipotetyczne konsekwencje tych praktyk dla 
użytkowników i użytkowniczek tych pod-
ręczników? W celu udzielenia odpowiedzi na 
postawione pytania dokonano rekonstrukcji 
uprawomocnień różnic międzypłciowych 
w  treściach podręczników gimnazjalnych 
do zajęć wychowania do życia rodzinie oraz 
w odnoszących się do tych zajęć fragmentach 
podręczników do przedmiotu wiedza o spo-
łeczeństwie. Lista przeanalizowanych pod-
ręczników wraz ze skrótami wykorzystywa-
nymi w artykule została podana w aneksie. 

Za interesujące poznawczo uznano funk-
cjonowanie podręczników w okresie 1999–
–2016. Jest to okres nie tylko strukturalnej 
reformy polskiego systemu szkolnego (Fudali, 
2004; Zahorska, 2009), lecz także specyficznej 
sytuacji demograficznej związanej ze spad-
kiem dzietności kobiet, wzrostem odsetka 
urodzeń pozamałżeńskich, podwyższeniem 
wieku zawierania małżeństw czy obniżeniem 
ich liczby (Szymańczak, 2002). Wymienione 
zjawiska były źródłem presji na włączenie 
szkoły w kształtowanie prorodzinnej i prona-
talistycznej świadomości społecznej (Gauthier, 
2008). Domagano się, by treści szkolnego 
wychowania seksualnego przyczyniały się do 
pozytywnych zmian w obszarze alarmujących 
danych (Strzałkowska, bdw.). Można założyć, 
że autorzy podręczników dopuszczonych do 
użytku szkolnego w latach 1999–2016 włączali 

1  Odnosząc się do różnic międzypłciowych, mam na myśli 
to, co jest uznawane za „inne”, „odrębne”, „odmienne” i zara-
zem to, co stanowi wynik konfrontacji przedstawicieli biolo-
gicznie określonej płci z przedstawicielami płci przeciwnej. 
Różnice te są podstawą przypisywania reprezentantom danej 
płci potrzeby realizacji konkretnych ról społecznych (omó-
wionych w tym artykule tylko w wąskim zakresie).

do nich tylko jeden z wielu sposobów inter-
pretacji różnic międzypłciowych. 

W  badaniu wykorzystano pojęcia legi-
tymizacji Theo van Leeuwena (2008) oraz 
Luisy Martín-Rojo i Teuna van Dijka (1997). 
Potraktowanie legitymizacji jako procesu 
wyjaśniania i uzasadniania, w którym nor-
malizuje się poszczególne wersje rzeczywi-
stości, jest zgodne z ujęciem Petera Bergera 
i  Thomasa Luckmanna (1966). W  konse-
kwencji tego rodzaju praktyk tylko pewne 
wersje przyjmują postać „sensowną”, „zdro-
worozsądkową” czy „naturalną”. Dotyczy to 
również pojawiających się w podręcznikach 
reprezentacji kwestii związanych z  płcią. 
Dopiero krytyczne odniesienie się do tych 
reprezentacji może się przyczynić do rekon-
strukcji podtrzymujących je uprawomocnień 
i do określenia, jakie znaczenia mogą one 
nieść dla uczniów i uczennic szkół gimnazjal-
nych. Umiejscowienie analiz w perspektywie 
Foucaultowskiej pozwala traktować podręcz-
niki jako narzędzia dyscyplinarnego wytwa-
rzania podmiotów podejmujących określone 
praktyki (Foucault, 1980). W tym ujęciu pod-
ręczniki są jednymi z wielu tekstów (dyskur-
sów), w których są tworzone regulacje odno-
szące się do różnic międzypłciowych.

Według Leeuwena (2008, s. 106) u pod-
staw identyfikacji uprawomocnień leży pyta-
nie: Dlaczego powinno się działać w okre-
ślony sposób? Odpowiedzi mogą należeć do 
następujących kategorii:

 ■ autorytet osobowy („ponieważ sens dzia-
łania potwierdzają osoby cieszące się spo-
łecznym uznaniem”),

 ■ ewaluacja („to jest prawidłowe, typowe 
lub zupełnie normalne”),

 ■ zdania eksperta („sens działania potwier-
dzają profesjonaliści”),

 ■ wzór do naśladowania („sens działania 
potwierdzają osoby realizujące dzia-
łania oparte na cenionych społecznie 
wartościach”),

 ■ bezosobowy autorytet („jest to zgodne 
z wytycznymi”),
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 ■ tradycja („działa się tak od zawsze”),
 ■ opinia społeczna („tak działa większość 
ludzi lub tak zrobiłby każdy, będąc na 
twoim miejscu”),

 ■ abstrakcja („jest to pożądane, ważne lub 
wartościowe”),

 ■ analogia („to jest jak każda inna rzecz lub 
działanie, które są pozytywnie wartoś-
ciowane”),

 ■ racjonalizacja instrumentalna („jest to 
środek do osiągnięcia wyższego celu”),

 ■ przestroga („wystarczy spojrzeć na to, jak 
dana osoba cierpiała za nieprzestrzeganie 
określonych zasad”),

 ■ pouczenie („wystarczy spojrzeć na 
nagrody lub korzyści, jakie otrzymała 
dana osoba za działanie w ten sposób”).
Kategorie te nie wyczerpują możliwości 

w odniesieniu do mechanizmów legitymiza-
cji, dlatego zostały uzupełnione o dwie stra-
tegie wymienione przez Martín-Rojo i Dijka:

 ■ szczególne okoliczności („pewne wyjąt-
kowe okoliczności uzasadniają odstęp-
stwo od normy”),

 ■ negatywna prezentacja innego przy pozy-
tywnej autoprezentacji („konfrontacja 
tego, co nasze, z  tym, co inne lub obce, 
niesie za sobą poczucie wyjątkowości, ale 
także zagrożenia i generuje potrzebę rywa-
lizacji lub ochrony zasobów własnych”, 
Martín-Rojo i Dijk, 1997, s. 537–539).
Proces legitymizacji może angażować 

więcej niż jedną kategorię i  strategię. Po 
wyodrębnieniu z korpusu tekstowego obsza-
rów zakwalifikowanych jako potencjalnie 
wiążące się z różnicami międzypłciowymi 
i rolami płciowymi niezbędne okazało się 
rozbicie tekstu na jednostki oraz klasyfi-
kacja elementów wedle przyjętego klucza 
kategoryzacyjnego. Kategorie zostały zako-
dowane przez przypisywanie symboli do 
takich jednostek, jak akapity, zdania, poje-
dyncze słowa. Proces ten był powtarzany 
dla każdego z tekstów aż do uzyskania osta-
tecznej listy zakodowanych kategorii. Po ich 
określeniu niezbędne okazało się ponowne 

przejrzenie materiału i  dalsze kodowanie 
kluczowych słów czy przedstawień. Do sor-
towania, wyszukiwania i systematyzowania 
danych (zob. Bieliński, Iwińska i Rosińska-
-Kordasiewicz, 2007) wykorzystano program 
MAXQDA 11.

Uprawomocnianie różnic 
międzypłciowych w podręcznikach  
do wychowania do życia w rodzinie

Wstępne analizy podręczników pozwo-
liły na wyodrębnienie tekstów, w  których 
praktyki legitymizacyjne odnoszące się do 
różnic międzypłciowych mają wspólne cechy 
dystynktywne. Pogłębione analizy pozwo-
liły na zakwalifikowanie tekstów do trzech 
grup. W pierwszej znalazły się podręczniki 
napisane lub zredagowane przez Teresę Król 
(1999; 2009; 2011; oznaczone skrótem WKD) 
i Ewę Kosińską (2000a; 2000b; 2001; ozna-
czone skrótami: WKD, WN.1, WN.2, WN.3). 
W drugiej – napisane przez Irenę Kuczałek, 
Danielę Urę, Marię Urban (1999a; 1999b; 
oznaczone skrótami: WOS.I, WOS.II), Felicję 
Kalinowską (2001; WDŻWR) oraz Kazimierza 
Szczerbę (2001; WOS.WDŻWR). W ostatniej 
grupie znalazły się podręczniki autorstwa Ali-
cji Długołęckiej-Lach i Grażyny Tworkiewicz-
-Bieniaś (2000; JiT.WDŻWR) oraz Tomasza 
Garstki, Michała Kostrzewskiego i Jacka Kró-
likowskiego (2003; KJ.WDŻWR).

Grupa 1 

W pierwszej grupie podręczników za zna-
mienny można uznać fakt, że mimo obecno-
ści analiz dotyczących płci nie pojawia się jej 
definicja. O tym, jak została zinterpretowana 
płeć, można się dowiedzieć z treści dotyczą-
cych m.in. specyfiki okresu dojrzewania, spo-
sobu realizacji aktywności męskiej i żeńskiej 
czy praktyk kontroli płodności. W  takich 
wypadkach w podręcznikowych narracjach 
mamy do czynienia z dywersyfikacją zaleceń 
ze względu na płeć ich odbiorców.
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Społeczne zróżnicowanie płci
Czynnikiem umożliwiającym wprowa-

dzanie rozróżnień wydaje się okres dojrze-
wania. Jest to czas, który ujmuje się – głosem 
bezosobowego eksperta – jako „okres piękny, 
a zarazem trudny”. Etap, podczas którego 
„dziewczyna zaczyna myśleć o obowiązkach 
matki”, a organizm chłopca „przygotowuje 
się do roli ojca” (WN.1, s. 124). W przypadku 
dziewcząt ewaluatywnie akcentuje się moż-
liwy brak aprobaty oznak okresu dojrzewa-
nia i kobiecości (wraz z przyjęciem zacho-
wań przejawianych przez rówieśników płci 
męskiej; WN.1, s. 121). Niezależnie od tego 
rodzaju odczuć dziewczęta już od pierwszej 
miesiączki obliguje się do uważnej obserwa-
cji ciała, co racjonalizuje się instrumentalnie 
możliwością wniesienia w życie małżeńskie 
„najwspanialszego posagu” (WKD, s. 121).

W niektórych fragmentach podręczni-
ków za pomocą ewaluacji poświęca się uwagę 
specyfice rozwoju emocjonalnego i psycho-
społecznego dziewcząt. Miałyby one pragnąć 
czułości, podziwu i adoracji, charakteryzo-
wać się huśtawką nastrojów czy wrażliwoś-
cią na słowa i dotyk (WN.1). Sugeruje się, że 
już na wczesnym etapie relacji z chłopcem 
dziewczęca wyobraźnia snuje dalekosiężne, 
ślubne plany (WKD, s. 119 i dalej). Przeja-
wiany przez dziewczęta „głód miłości” (ale 
nie napięcie seksualne) miałby przyczyniać 
się do bezkrytycznego wiązania się z chłop-
cami. Przyzwalanie na dotyk miałoby dzia-
łać na chłopców prowokująco, sprawiać im 
trudność w opanowaniu pożądania i nara-
żać dziewczęta nawet na gwałt. Za pomocą 
przestrogi podkreśla się: „nastolatka jest nie-
cierpliwa i chce już kogoś kochać, chce mieć 
swojego chłopca. Jej przyzwalające zacho-
wanie ośmiela go. Trudniej mu [się] wtedy 
opanować” (WN.2, s. 105). Niedoświadczone 
dziewczęta nie wiedzą jeszcze, „że w określo-
nej sytuacji strój tworzy dwuznaczną sytua-
cję, zachęca do «ataku»”. Może to być np. pój-
ście z kolegą do jego znajomych: „parę win 
[...] i atmosfera się rozluźnia” (WKD, s. 92). 

Za przyczynę prowokacji ze strony dziew-
cząt uznaje się również niezaznanie uczuć 
w rodzinie. Przy zastosowaniu racjonalizacji 
instrumentalnej wskazuje się, że akceptacja 
ojca pozwala na potwierdzenie wartości 
córki jako kobiety, tak by nie musiała szu-
kać aprobaty „w przedwczesnych związkach” 
(WKD, s.  57). Matka natomiast powinna 
utwierdzić córkę w odczuciu, że dobrze jest 
być kobietą wyposażoną w następujące atuty: 
„subtelność, wrażliwość, delikatność, otwar-
cie na miłość – również tę macierzyńską”. 
Dzięki sięganiu przez autorki po ewaluacje 
czy racjonalizacje instrumentalne staje się 
jasne to, że dla dziewcząt bardziej naturalne 
jest odraczanie praktyk seksualnych oraz 
pełnienie ról strażniczek w odniesieniu do 
męskiej seksualności. To ostatnie wydaje się 
konieczne, zważywszy na konstrukty męsko-
ści prezentowane w tej grupie tekstów.

Chłopcy są przedstawiani w kontekście 
specyfiki ich rozwoju biologicznego przy 
instrumentalnym racjonalizowaniu jego 
oznak, takich jak niekontrolowane (i niekiedy 
dezaprobowane) erekcje, polucje, zmiana 
proporcji w ciele czy powiększenie sutków. 
Brak cyklicznych zmian miałby „zwalniać” 
chłopców z  przypisywanej dziewczętom 
potrzeby obserwacji ciała, i tak prowokowa-
nej przez gwałtowne zmiany i reakcje (WKD, 
s. 58). Za pomocą ewaluacji akcentuje się, że 
chłopiec często nie uświadamia sobie napię-
cia seksualnego i nie łączy go z potencjalną 
płodnością. Napięcie sprawia, że jest on 
daleki od „dziewczęcych” sposobów funk-
cjonowania w relacji, „bardzo mocno reaguje 
na bodźce wzrokowe [...] szybko dochodzi 
[w nim] do pobudzenia seksualnego, które 
dziewczyna opacznie przyjmuje za wyraz 
miłości” (WKD, s. 89) i jest skłonny do opo-
wiadania dowcipów o tematyce erotycznej 
w sposób ordynarny. Podkreśla się, że to od 
dziewczyny „w ogromnej mierze zależy, jak 
będzie przebiegać dorastanie jej chłopca do 
świadomej i  rozumnej męskości” (WN.2, 
s. 134). Same dziewczęta wydają się jednak 
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wymagać wcześniejszej ingerencji eksperta, 
ponieważ nie zdają sobie sprawy z tego, że 
„u chłopca popęd seksualny i miłość mogą 
iść dwutorowo” (WN.2, s. 121). W efekcie 
„ten sam chłopiec równocześnie może inte-
resować się dwiema dziewczynami. Jedną 
darzy uczuciem, [...] jest wobec niej subtelny 
i delikatny. Tej drugiej dziewczynie, która 
go pobudza swoim zachowaniem czy pro-
wokującym strojem, zaproponuje zbliżenie 
fizyczne. Gdy [...] odchodzi, dziewczyna jest 
zaskoczona, a czasem załamana. Dziwi się, 
dlaczego on już jej nie kocha”(WKD, s. 93). 
Racjonalną odpowiedzią na ten stan rzeczy 
są formułowane zalecenia co do sposobów 
dziewczęcego reagowania na „śmiałe” chło-
pięce gesty. Paradoksalnie akcentuje się 
również, że „chłopcu zwykle zależy na tym, 
by jego żoną została dziewczyna, która «nie 
próbowała»”(WKD, s. 96). To ograniczenie 
nie dotyczy chłopców, co może sugerować 
podtrzymywanie w  tekście podwójnych 
standardów w stosunku do obu płci.

W  narracji, która pojawiła się w  jed-
nym z podręczników za pomocą abstrakcji 
zauważa się, że „odczuwane [przez chłopca] 
napięcie [...] nie powinno być odbierane 
w kategoriach negatywnych” (WKD, s. 54). 
Służy ono bowiem przygotowaniu do „życia 
w małżeństwie i w połączeniu z uczuciem 
miłości do wybranej na cale życie osoby, 
[jest] źródłem pięknych przeżyć”. Jednocześ-
nie poucza się, że utrwalone, a „charaktery-
styczne u dojrzewającego chłopca rozdziele-
nie płci od pożądania [...] jest [...] przyczyną 
braku wierności w  związku małżeńskim, 
a w dalszej konsekwencji rozwodu” (WN.2, 
s. 113). Ewaluatywnie zauważa się jednak, że 
wielu chłopców potrafi czekać, odpierając 
bodźce erotyzujące i rezygnując z płytkich 
doznań. A tych nie brakuje dzięki dostęp-
ności pornografii – głównej winowajczyni 
obniżenia poziomu wrażliwości i zwiększe-
nia poziomu agresji wobec kobiet (WN.2). 
Unikanie tych bodźców wydaje się budzić 
podziw autorek treści. W podręcznikowym 

opisie na podobne uznanie w  związku 
z  rezygnacją z  aktywności seksualnej nie 
mogą raczej liczyć dziewczęta (WKD). Być 
może dlatego, że w  szczególnych okolicz-
nościach mogą, jak się wydaje, swym zacho-
waniem utrudniać chłopcom zachowanie 
wstrzemięźliwości seksualnej.

Praktyki seksualne
Dziewczęta nie znikają z narracji doty-

czących masturbacji. W podręcznikach nie 
podkreśla się częstszego występowania tej 
aktywności u przedstawicieli którejś płci, ale 
przestrzega się przed nią, akcentując zależ-
ności między „częstym i długotrwałym upra-
wianiem samogwałtu [...] a  zaburzeniami 
w  późniejszym współżyciu seksualnym” 
(WN.2, s. 135). Wyłącznie chłopców poucza 
się jednak następująco: „w chwili słabości 
i [gdy] nie czujesz się dobrze – rozważ spo-
kojnie, czy warto? Możesz zawsze wybierać. 
Powinieneś osiągnąć kontrolę nad swoim 
ciałem. Niejeden raz w przyszłości docenisz 
[...] tę umiejętność”(WN.2, s.  135). Sięga-
jąc po zdanie eksperta, podkreśla się wagę 
świadomości konsekwencji realizowanych 
działań oraz brania za nie odpowiedzialno-
ści, ale (jeszcze) nie dziewcząt i chłopców 
w wieku gimnazjalnym. W każdym z pod-
ręczników za pomocą abstrakcji zachęca się 
do odraczania inicjacji seksualnej do czasu 
zawarcia małżeństwa. Z udziałem przestrogi 
stwierdza się, że rozbudzone emocje oraz siła 
doznań fizycznych utrudniają nawiązywanie 
więzi, mogą też wiązać się z pojawieniem zra-
nień psychicznych (WKD, s. 194).

Podatność na urazy jest szczególnie 
wpisana w naturę dziewcząt, które – zgod-
nie ze zdaniem eksperta – są bardziej niż te 
19–20-letnie i starsze narażone na infekcje 
układu płciowego spowodowane niedojrza-
łością immunologiczną. Utrata błony dziewi-
czej miałaby otwierać „wrota dla wszelkich 
zakażeń” (WKD, s. 181), co potwierdzają sta-
tystyki medyczne. Analizy dotyczące dzie-
wictwa stanowią punkt wyjścia do analiz 
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przestrogi, wskazując na przypadek, gdy 
„mężczyzna nie potrafi powstrzymać się od 
stosunku seksualnego w okresie około owu-
lacyjnym kobiety, a równocześnie nie chce 
poczęcia dziecka” (WN.3, s.  67). W  tym 
samym fragmencie nieodpowiedzialne dzia-
łanie kobiety jest sprowadzane do sytuacji, 
w której „nie potrafi [ona] rozpoznać obja-
wów płodności”, a czasem decyduje się na 
współżycie, licząc, że „może tym razem się 
uda” (WN.3, s. 67). Poucza się kobiety o tym, 
jak istotne jest „mądre spożytkowanie wiedzy 
o sobie samej, po to, by mieć dziecko, jeśli 
tego pragnę, lub nie mieć, jeśli nie pragnę” 
(WKD, s. 123). Łączy się to z wprowadze-
niem do małżeńskiego życia zasad natural-
nego planowania rodziny. Jak zauważa się 
w tekście głosem bezosobowego autorytetu, 
choć „może się to na pierwszy rzut oka wydać 
uciążliwe [...], nie jest takie straszne” (WKD, 
s. 121). Poza tym służy „wyższemu celowi”, 
bo – jak zaznacza się za pomocą racjonali-
zacji instrumentalnej – jest sposobem na 
„panowanie nad własną płodnością i życie 
bez stresu” (WKD, s.  125). Potwierdza to 
opinia jednej z użytkowniczek planowania: 
„czuję się świetnie, bo przestałam traktować 
mój organizm jak wroga, którego muszę 
obezwładniać podstępnymi metodami, [...] 
ale [traktuję go] jak przyjaciela, który pracuje 
dla mnie” (WN.3, s. 80). Rodzaj żeński suge-
ruje potencjalnemu czytelnikowi, że podmio-
tem zaangażowanym w kontrolę płodności 
jest kobieta. Od niej zależy, czy rozpozna jej 
przejawy, i czy dalej będzie skutecznie „nad-
zorować” ciążę (WKD, s. 12). Antykoncepcję 
omawia się za pomocą strategii negatywnej 
prezentacji innego (antykoncepcji) przy 
pozytywnej prezentacji naturalnych metod 
planowania rodziny. Praktyki czasowo ubez-
pładniające są traktowane jako upokarzające, 
wiążące się z podziałem na stronę podległą 
w stałej seksualnej dyspozycyjności i domi-
nującą, której potrzeby i  impulsy dyktują 
współżycie, z redukcją jednej lub obu osób 
w relacji do jej przydatności seksualnej. Za 

integralności samej seksualności. Termin 
„dziewictwo” jest przypisywany i  dziew-
czętom, i chłopcom, a trwanie w nim wiąże 
się – co podkreśla się za pomocą abstrak-
cji – z  nierozmienianiem się „na drobne” 
(WKD, s.  97 i  dalej). Wykluczeniu prak-
tyk seksualnych z  zakresu młodzieżowej 
aktywności miałoby służyć podjęcie decyzji 
„o wyznaczeniu granic wzajemnych kontak-
tów” (WKD, s. 94). Tym bardziej że – jak się 
ewaluatywnie stwierdza – „chłopcy gotowi 
są podjąć kontakty erotyczne z dziewczyną, 
która na to pozwala. Z drugiej strony gotowi 
są uszanować opór [dziewczyny]”(WN.2, 
s. 121). W każdym wypadku instrumental-
nie racjonalizuje się przedmałżeńską wstrze-
mięźliwość jako pozwalającą na doświadcza-
nie enigmatycznie ujętego szczęścia.

Relacje międzypłciowe
Omawiając warunki prawidłowej inicjacji 

seksualnej, wskazuje się na wymóg oparcia 
o  wyznawany przez siebie system warto-
ści czy poczucie bezpieczeństwa. To ostat-
nie ma nieść dla kobiet szczególny komfort 
psychiczny. Racjonalizacja i ewaluacja cech 
natury kobiecej miałaby skłaniać do przyję-
cia, że najwłaściwszą przestrzenią dla inicja-
cji seksualnej jest małżeństwo (m.in. WKD, 
s. 174). W nim zaś – zgodnie z podręcznikową 
narracją – znaczenia nabiera płodność. Choć 
w podręcznikowych tekstach podkreśla się, 
że troska o  płodność jest wspólną sprawą 
kobiety i mężczyzny (WN.3, s. 65 i dalej), 
ujęcie to można uznać za niekonsekwentne. 
Szczególnie dotyczy to metod zapobiegania 
ciąży i planowania rodziny. Niechciana ciąża 
jest tłumaczona nieumiejętnością obserwacji 
ciała, lenistwem (w związku z potrzebą mie-
rzenia temperatury każdego ranka), brakiem 
wzajemnego zrozumienia między małżon-
kami czy brakiem świadomości, że każde 
zbliżenie w czasie płodnym może się wiązać 
z poczęciem. Mimo że w narracji nie poru-
sza się bezpośrednio kwestii małżeńskiego 
gwałtu, to egzemplifikuje się go za pomocą 
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pomocą przestrogi podkreśla się, że gdy 
zawiedzie któryś ze środków antykoncepcyj-
nych, „kobieta przenosi odpowiedzialność za 
ten fakt na lekarza, który zalecił dany śro-
dek, lub producenta. Czuje się oszukana, zaś 
poczęte dziecko nazywa «wpadką» i traktuje 
jak intruza” (WKD, s. 142). Potencjalne reak-
cje mężczyzny nie zostały omówione.

To, co popycha małżonków do współży-
cia, jest niejawnie dezawuowane, gdy w grę 
wchodzi taka sama praktyka podejmowana 
przez osoby niebędące w związku małżeń-
skim, w  tym również osoby homoseksu-
alne. Więź między partnerami seksualnymi 
(małżonkami) winna być bowiem otwarta 
na rodzicielstwo (WKD). Realizowana 
w rodzinie funkcja prokreacyjna nie jest pry-
watną sprawą pary małżeńskiej, jej zdrowie 
wydaje się warunkiem zdrowia większych 
grup społecznych. Szczególne funkcje pełni 
prokreacja w odniesieniu do rozwoju psy-
choseksualnego swoich członków. Poucza 
się tu, że właściwie rozumiane wychowanie 
seksualne jest wychowaniem do świadomego 
przeżywania kobiecości lub męskości oraz 
do odpowiedzialnego pełnienia ról „żony 
i matki, męża i ojca albo [...] osoby żyjącej 
w stanie bezżennym” (WKD, s. 101). Kładzie 
się nacisk na utożsamianie się z płcią rodzica, 
akceptację kobiecości u córki i budowanie 
relacji ojciec–syn. Częściowo jednak zwalnia 
się mężczyzn z odpowiedzialności za proces 
wychowawczy: „w dawnych czasach ojciec 
przejmował opiekę nad dorastającym synem, 
wprowadzał go w życie [...] aktualnie: [...] nie 
jest to takie proste” (WKD, s. 57).

***

Za kryterium klasyfikacji podręczników 
do tej grupy można uznać obecność silnie 
spolaryzowanych konstrukcji „natury” 
dziewcząt i chłopców. Za pomocą stosowa-
nych uprawomocnień (przede wszystkim: 
ewaluacji, racjonalizacji instrumentalnej, 
przestróg, pouczeń i zdania eksperta) autorzy 

ukazują różnice potrzeb i oczekiwań przed-
stawicieli określonej płci. Co istotne, wydają 
się czynić wysiłki na rzecz wzmacniania pro-
cesu identyfikacji z własną płcią. Łączy się 
to z umiejscawianiem dziewcząt w perspek-
tywie deficytu. Postrzega się je jako istoty 
odczuwające dyskomfort z powodu „budzą-
cej się” kobiecości oraz wymagające inge-
rencji z uwagi na nieświadomość co do jej 
symptomów. W okowach procesów fizjolo-
gicznych dziewczęta okazują się labilne i nie-
zdolne do samokontroli, ale paradoksalnie 
– zdolne do stania „na straży” zarówno swo-
jej, jak i chłopięcej „seksualnej niewinności”. 
Okazuje się to szczególnie istotne w kontek-
ście potencjalnej hiperseksualności chłopca. 
W tej grupie podręcznikowych podkreśla się, 
że gwałtowne zmiany, które są częścią chło-
pięcego okresu dojrzewania, generują silne 
i trudno kontrolowalne zachowania, które 
nie są bezpośrednio częścią dziewczęcego 
doświadczania okresu pokwitania. Konstru-
owane w  tekstach różnice międzypłciowe 
są odpowiedzią na odmienność „natury” 
dziewczęcej i chłopięcej, która przy odpo-
wiednio pomyślanych ingerencjach pozwoli 
w przyszłości na pełnienie ról społecznych 
związanych z płcią. W tekstach nie poświęca 
się jednak uwagi temu, jak i  jakie różnice 
będą się ujawniać w dorosłości przy konfron-
tacji świata kobiet i mężczyzn. 

Grupa 2

W tej grupie podręczników można się 
spotkać z definiowaniem terminów związa-
nych z płciowością. Jest to jednak charakte-
rystyczne tylko dla podręcznika napisanego 
przez Kalinowską (2001; WDŻWR). Autorka, 
sięgając po zdanie eksperta, ujmuje płeć 
w kategorii czynnika dzielącego wszystkich 
ludzi i kształtowanego przed urodzeniem. 
Zauważa, że choć zachowania związane 
z byciem kobietą lub mężczyzną są w pew-
nym stopniu wytworem kultury i oczekiwań 
społecznych, to źródło odmienności tkwi 
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osobowości i ról życiowych, osiągnięcia doj-
rzałości w sferze emocjonalno-popędowej, 
ukształtowania systemu wartości” (WOS.II, 
s. 11), zaakceptowanie dojrzałości fizycznej 
i  seksualności, określenie ról społecznych 
oraz wybór zawodu (WDŻWR, s. 77). Ana-
logia przejawów dorastania do przeżyć ucz-
nia (odbiorcy tekstu) oraz stosowane porów-
nania mają się przyczynić, by młodzi ludzie 
nie czuli się osamotnieni w przeżywanych 
stanach. Na kartach jednego z podręczników 
tworzy się pożądany wzór do naśladowania: 
człowieka dojrzałego biologicznie, psychicz-
nie i społecznie, z odpowiednio ukształto-
waną, stopniowo formowaną tożsamością 
seksualną. Jej osiągnięciu miałaby służyć 
akceptacja siebie i poznanie modeli męskości 
i kobiecości (WDŻWR, s. 78).

Społeczne zróżnicowanie płci
Charakterystyki przypisywane dziew-

czętom i chłopcom są w tej grupie podręcz-
ników prezentowane w kontekście prawid-
łowości ich rozwoju biologicznego (WOS.II, 
s. 11; 17–18), służących (również) prokreacji 
(WOS.WDŻWR, s. 109). Podkreśla się, że nie 
zawsze dostarczają one dziewczynie pozy-
tywnych przeżyć (WDŻWR, s. 100). Nieza-
leżnie od tego powinna ona zachować uważ-
ność w stosunku do własnego ciała, bo – co 
racjonalizuje się instrumentalnie – „dzięki 
znajomości funkcjonowania [...] organi-
zmu kobieta może zauważyć niepokojące ją 
zmiany w przebiegu cyklu (WOS.WDŻWR, 
s. 109). Uwagę poświęca się również specy-
fice odczuwanego przez dziewczęta napięcia 
seksualnego (mniejszego niż u chłopców), 
choć autorki wydają się być niespójne w pro-
wadzonej narracji (WOS.II, s. 17). General-
nie jednak napięcie jest zastępowane przez 
„potrzebę nawiązania więzi czy [...] czuło-
ści, bliskości z partnerem i potwierdzania 
swej atrakcyjności” (WOS.WDŻWR, s. 85). 
Za nietypowe uznaje się pragnienie jak naj-
szybszego zdobycia doświadczeń seksual-
nych, co jest typowe dla dojrzałych kobiet. 

w  umysłach i  organizmach. Twierdzenie 
to zostało  wyrażone za pomocą ewaluacji. 
Kalinowska rozpatruje też to, co dotyczy toż-
samości płciowej, określanej ekspercko jako 
„akceptowane poczucie przynależności do 
własnej płci”. Powołując się na wyniki badań, 
autorka zauważa, że tożsamość płciowa jest 
uwarunkowana genetycznie, ale też kształ-
tuje się od urodzenia pod wpływem środowi-
ska. Weryfikacja męskości i kobiecości nastę-
puje wraz z wejściem w związki uczuciowe.

W narracji ewaluatywnie stwierdza się, 
że okres dzieciństwa (niezależnie od płci) to 
okres zmierzający do osiągnięcia szczęśliwej 
dorosłości. W tym czasie dziecko zdobywa 
informacje na temat płci i przygotowuje się 
do pełnienia ról męskich oraz kobiecych. 
Tylko w  jednym z podręczników zaklasy-
fikowanych do tej grupy zauważa się, że 
w szczególnych okolicznościach zdarza się 
przedpokwitaniowe i przemijające zaburze-
nie tożsamości, polegające na odczuwaniu 
głębokiego niezadowolenia z  własnej płci 
(WOS.WDŻWR, s.  56). W  tym samym 
podręczniku ewaluatywnie twierdzi się, że 
dzięki funkcjonowaniu wśród rówieśników 
dochodzi do utrwalenia tożsamości płciowej. 
Wszystkie teksty podkreślają natomiast, że 
dzięki identyfikacji z  rodzicem własnej 
płci, możliwe jest przyswajanie przez dzie-
cko ideałów, wartości, norm czy wzorów 
zachowań. Za kluczowy uznaje się kontakt 
z matką (WOS.WDŻWR, s. 13). Zaspoko-
jenie potrzeb uczuciowych małego dziecka 
miałoby decydować o zdolności do miłości 
i partnerstwa w dorosłości (WOS.II, s. 11).

W prowadzonej narracji ewaluatywnie 
konstruuje się okres dojrzewania jako zło-
żony i trudny do opanowania, towarzyszy mu 
burza hormonów oraz „wiele przeżyć i wiele 
niewiadomych” (WDŻWR, s. 77). Młodzi 
ludzie zachowują się w sposób, który może 
być niezrozumiały lub trudny do akceptacji 
przez dorosłych. Przed podmiotami przeży-
wającymi ten okres stawia się zadania m.in. 
„zrozumienia własnej płci, «budowania» 
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Sięgając po strategię szczególnych okolicz-
ności, wskazuje się, że zachowanie to może 
być charakterystyczne dla dziewcząt, które 
są „wychowywane w [...] podkulturze, gdzie 
seks jest wyjątkowo cenioną wartością” 
(WOS.WDŻWR, s. 84) czy takich, które mają 
potrzebę wymazania z pamięci niekorzyst-
nych doświadczeń i zastąpienia ich nowymi. 
Ogólnie jednak praktyki te nie wypływają 
z kobiecej natury, dla której typowa jest nie-
seksualna „zdolność do tworzenia z part-
nerem wspólnoty, do przetwarzania Ja i Ty 
w My” (WOS.WDŻWR, s. 44).

Chłopcy są przedstawiani w kontekście 
prawidłowości ich rozwoju biologicznego, 
opóźnionego o  ok. 2 lata w  stosunku do 
dziewcząt. Ów rozwój charakteryzują pewne 
oznaki fizjologiczne (np. nocne polucje). Życie 
seksualne chłopców jest ewaluatywnie uzna-
wane za bardziej aktywne niż dziewcząt nie 
tylko w kontekście masturbacji (WDŻWR, 
s. 22). Nie jest ona traktowana jako zaburze-
nie, choć w pewnych szczególnych okolicz-
nościach zagraża rozwijającemu się orga-
nizmowi i  relacjom międzyosobniczym. 
Szczęśliwe funkcjonowanie w związkach mia-
łoby być efektem trzymania w ryzach popędu 
seksualnego. W przypadku chłopców ewalu-
atywnie potwierdza się to, co w przypadku 
dziewcząt jest uznawane za efekt szczególnych 
okoliczności: napięcie seksualne (a także chęć 
zbliżenia seksualnego z drugą osobą; WOS.I, 
s. 11; WOS.WDŻWR, s. 13). To napięcie łączy 
się z wysokim poziomem hormonów, ale też 
z modelem kulturowym, który miałby „naka-
zywać mężczyźnie prowokowanie i dążenie 
do zachowań seksualnych” (WDŻWR, s. 45). 
W tym kontekście zadaniem młodych męż-
czyzn staje się pogodzenie sprzeczności mię-
dzy nurtem erotycznym a uczuciowym. Autor 
nie wskazuje na potrzebę pomocy w zhar-
monizowaniu chłopięcych dążeń, twierdząc 
ewaluatywnie, że „w normalnych warunkach 
wraz z upływem czasu, sprzeczność ta traci na 
znaczeniu, by w końcu [...] zaniknąć” (WOS.
WDŻWR, s. 84). 

Praktyki seksualne
Paradoksalnie to właśnie w odniesieniu 

do chłopców podnosi się potrzebę uświada-
miania destruktywnego charakteru porno-
grafii czy aktywności masturbacyjnej. Nie 
wskazuje się, co jest normą i jak radzić sobie 
z powstającymi w tych obszarach trudnoś-
ciami. Oddziaływałyby one na tworzone 
męsko-damskie relacje, i tak z natury skom-
plikowane, jako fundowane na odmiennych 
oczekiwaniach dziewcząt i chłopców. Szcze-
gólne różnice pojawiają się w podejściu do 
współżycia przedmałżeńskiego. Podczas 
gdy chłopcy żądają od dziewcząt „przyzwo-
lenia na erotyczne zachowania”, dziewczyna 
„miałaby się [...] bronić i apelować o powścią-
gliwość” (WOS.WDŻWR, s. 85). W rozwią-
zaniu tego rodzaju antagonizmów, stosując 
pouczenia i przestrogi, autor tekstu zaleca 
dokonanie wspólnych ustaleń i neguje sta-
wianie dziewcząt pod presją tzw. dowodu 
miłości, propagując jednocześnie model 
związku partnerskiego. W prowadzonej nar-
racji nie pomija się również skutków seksual-
nej „lekkomyślności”: zarażenia chorobami 
przenoszonymi drogą płciową (w tym także 
wirusem sprzyjającym zachorowaniu na 
raka szyjki macicy) czy nieplanowanej ciąży. 
Przy odwołaniu do specyfiki konstrukcji 
psychofizycznej dziewcząt oraz chłopców 
wskazuje się na znaczenie tzw. prawa pierw-
szych połączeń (WOS.WDŻWR, s. 85). 

Relacje międzypłciowe
Zdaniem autorów, odpowiedzialność 

w  przeżywaniu płciowości jest podstawą 
do budowania autentycznej więzi. W tym 
kontekście małżeństwo to „mile widziana” 
przestrzeń do realizacji praktyk seksualnych 
(rozumianych jako stosunek seksualny nio-
sący możliwości prokreacyjne). Niezależ-
nie od tego ewaluatywnie podkreśla się, 
że „potrzeba założenia rodziny wypływa 
[...] z  natury człowieka” (WDŻWR, s.  6). 
W prowadzonej narracji to jednak przede 
wszystkim kobieta powinna się poczuwać 
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„do znacznej odpowiedzialności za własną 
płodność” (WDŻWR, s.  75). Czynnikiem 
racjonalizującym to instrumentalnie są 
wyniki eksperckich analiz potwierdzających, 
że ok. 60% przyczyn niepłodności wiąże się 
ze stanem zdrowia kobiety. Nie poświęca 
się uwagi praktykom uważności podejmo-
wanym przez mężczyzn, choć postuluje się 
kształtowanie u nich poczucia odpowie-
dzialności za płodność. Ma się ona wyrażać 
w znajomości zasad funkcjonowania męskiej 
płodności i kobiecej fizjologii. Praktyki te 
wydają się racjonalizować instrumentalnie 
szansę na prokreację. W jednym z podręcz-
ników negatywnie prezentuje się niektórych 
młodych ludzi, którzy często o dar płodności 
„nie dbają [...]. Uważają, że płodność można 
«włączyć» lub «wyłączyć» w odpowiednim 
momencie, bez jakichkolwiek następstw” 
(WOS.WDŻWR, s. 97). Ich przeciwieństwem 
są dziewczęta i chłopcy świadomi specyfiki 
metod sterowania płodnością. Jak uznaje się 
za pomocą racjonalizacji instrumentalnej, 
ich stosowanie sprawia, że styl życia mał-
żeńskiego „wymaga wspólnego podejmowa-
nia decyzji, a przy rozmowach o sprawach 
dotyczących planowania rodziny jest miejsce 
na rozmowy o uczuciach i [...] problemach, 
które odświeżająco wpływają na związek” 
(WDŻWR, s. 87). Natomiast do dziewcząt 
kieruje się następujący komunikat: „pigułka 
wprawdzie zabezpiecza przed niechcianą 
ciążą, ale tracisz w tym momencie przeko-
nywującą wymówkę w postaci powiedzenia 
«nie»” (WDŻWR, s. 87). W ten sposób suge-
ruje się, że seksualna dostępność kobiety nie 
miałaby być modyfikowana przez jej wolę 
czy oczekiwania. Używanie pigułki mia-
łoby za to czynić kobiety „przedmiotami 
męskiego użytku”.

***

Kryterium klasyfikacji podręczników 
do tej grupy było włączenie do opisu kobie-
cości i  męskości w  kontekście interakcji 

społecznych, co współtowarzyszy spolary-
zowanym konstrukcjom „natury” dziew-
cząt i chłopców. Autorzy tekstów za pomocą 
zróżnicowanych uprawomocnień (a zwłasz-
cza: ewaluacji, analogii, wzoru do naślado-
wania, szczególnych okoliczności, racjona-
lizacji instrumentalnej, przestróg, pouczeń 
i  zdania eksperta) wskazują zarówno na 
obecność podobieństw, jak i różnic między 
reprezentantami określonej płci. Nie pomija 
się tu kwestii zakłóceń odnoszących się do 
kształtowania tożsamości płciowej, a także 
nie generalizuje się charakterystyk płci na 
wszystkich jej reprezentantów. Opisywane 
zróżnicowanie nie jest jednak omawiane 
szeroko. Podkreśla się to, że pojawieniu się 
przejawów płodności (przede wszystkim) 
u  dziewcząt powinny towarzyszyć czujne 
obserwacje. Podobnie jak w pierwszej gru-
pie podręczników dziewczęta powinny sto-
sować wobec chłopców praktyki wspierające 
utrzymanie ich „seksualnej niewinności”. 
Chłopięcy okres dojrzewania nie wydaje się 
tu demonizowany, ale wymaga pogodzenia 
sprzeczności między nurtem uczuciowym 
a  erotycznym. Ostatecznie można więc 
przyjąć, że konstruowane w podręcznikach 
różnice międzypłciowe nie odnoszą się do 
tak licznych charakterystyk, jak w wypadku 
pierwszej grupy tekstów. Dodatkowo opis 
odmienności „natury” dziewczęcej i chłopię-
cej jest wyraźnie neutralizowany obecnością 
fragmentów dotyczących podobieństw mię-
dzy przedstawicielami danej płci.

Grupa 3 

Już wstępne analizy pozwoliły dostrzec, że 
trzecia grupa podręczników ujmuje sposoby 
prezentacji kwestii dotyczących różnic mię-
dzypłciowych w sposób najbardziej eklek-
tyczny. Za zaskakujący można uznać kon-
struktywistyczny sposób prezentacji tego, co 
dotyczy płci w jednym z podręczników (KJ.
WDŻWR, s. 126). Unika się w nim opisywa-
nia płci jako fenomenu transhistorycznego, 
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pozaspołecznego i  akulturowego (Weeks, 
1986). Zamiast tego autorzy uświadamiają 
potencjalnym odbiorcom, na czym polega 
wąskie i szerokie podejście do rozumienia 
płci. Wydaje się to służyć uwrażliwieniu na 
wiele formowanych w odniesieniu do tego 
pojęcia społecznych odniesień.

Społeczne zróżnicowanie płci
W tej grupie tekstów uznaje się równość 

mężczyzn i kobiet przy zróżnicowaniu ich 
charakterystyk i  uznaniu komplementar-
ności pełnionych przez nich ról (przy czym 
rzadko pojawia się podział na sex i gender. 
W podręcznikach można również wychwy-
cić (niekonsekwentne) stosowanie języka 
wrażliwego na płeć.

Opisując dojrzewanie, w wielu wypad-
kach nie wprowadza się rozdziału na zale-
cenia odnoszące się wyłącznie do jednej 
płci. W  bezpośrednim zwrocie do czytel-
nika zauważa się, że podczas dojrzewania 
„kształtuje się twoje ciało i twoja tożsamość, 
co pozwala ci znaleźć odpowiedź na pytanie 
«Kim jestem?»” (KJ.WDŻWR, s. 120), jest 
to także proces, w którym „wykształcają się 
cechy właściwe dla danej płci, umożliwia-
jące wydawanie na świat potomstwa” (KJ.
WDŻWR, s.  133). Racjonalizacji instru-
mentalnej tego okresu towarzyszy uzna-
nie, że wskutek zwiększonego wydzielania 
hormonów pojawiają się popęd seksualny, 
erotyzacja psychiki oraz uwrażliwienie na 
bodźce seksualne (KJ.WDŻWR,np. s. 123, 
194). Ten okres powinien zostać przezna-
czony na radzenie sobie np. „z uporczywymi 
myślami o  osobie darzonej przez nasto-
latka/nastolatkę zainteresowaniem” (JiT.
WDŻWR, s. 31). Wyraźnie przestrzega się 
przed pewnymi praktykami wywołującymi 
zakłócenia okresu dorastania (np. przyjmo-
waniem sterydów). Poucza się, że posiadanie 
jasnego umysłu łączy się z niewprowadza-
niem do organizmu alkoholu lub narkoty-
ków, działaniem pod wpływem strachu, 
przymusu, presji czy z uleganiem modzie 

(JiT.WDŻWR, s. 120). Stawiając młodemu 
człowiekowi pytanie: „Czy przyszło Ci kie-
dyś do głowy, że można troszczyć się o swoje 
dziecko długo, zanim pojawi się [...] na świe-
cie?” (JiT.WDŻWR, s. 79), poucza się, że „aby 
[...] zachować ten dar natury, jakim jest płod-
ność, należy o niego dbać” (JiT.WDŻWR, 
s. 61). Brak przygotowania do przyjęcia tego 
daru miałby skutkować (głównie u chłop-
ców) niemożliwością zrobienia z  niego 
mądrego użytku.

Podobnie jak we wcześniej omówionych 
grupach podręczników, rozdział zaleceń 
względem płci pojawia się w toku omawia-
nia fizjologii okresu dojrzewania. Przyj-
muje się, że inicjacja seksualna (i pierwsza 
miesiączka, JiT.WDŻWR) jest dla kobiety 
szczególną okolicznością, która powinna ją 
skłonić do regularnych wizyt u ginekologa 
(KJ.WDŻWR, s. 20).

Praktyki seksualne
W narracjach na pierwszy plan nieznacz-

nie wybija się to, co dotyczy zdrowia pro-
kreacyjnego, natomiast marginalizuje się 
to, co dotyczy popędu seksualnego. Ewalu-
atywnie uznaje się, że dziewczęta nie mają 
popędu seksualnego w okresie dojrzewania, 
ale potrzeba seksualna pojawia się u nich 
w okresie podejmowania decyzji prokrea-
cyjnych. Z tej przyczyny dziewczętom nie 
przypisuje się inicjatywy w odniesieniu do 
praktyk seksualnych. Ich natura nie jest 
przedstawiana jednoznacznie – jako przy-
sposabiająca do stania na straży moralno-
ści chłopców. Podkreśla się za to, że zaan-
gażowanie dziewcząt w praktyki seksualne 
to głównie reakcja na naciski ze strony 
chłopców: rzadko zdarza się, że dziewczęta 
asymilują chłopięce seksualne zachowania. 
Za typowe dla dziewcząt uznaje się lękowe 
podejście do inicjacji seksualnej i  seksu 
w ogóle. Czynnikiem niwelującym te obawy 
ma być zawarcie związku małżeńskiego.

Konstrukcje dziewcząt i  chłopców są 
efektem niekonsekwentnej polaryzacji ich 
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charakterystyk. Za zjawisko stanowiące dla 
niej „soczewkę” można uznać presję seksu-
alną. Jest ona w prezentowanych narracjach 
wywierana przez chłopców na dziewczęta 
(a nie odwrotnie), a dalej usprawiedliwiana 
naturalną dominacją potrzeby seksualnej czy 
siłą popędu. Napięcie jest na tyle mocne, że 
stwarza trudności w uwzględnieniu potrzeb 
drugiej strony (KJ.WDŻWR, s. 55 i dalej). 
Pomimo tego nie patologizuje się (ale i nie 
normalizuje) niecierpliwego dążenia do 
zaspokojenia potrzeb seksualnych. Presja 
wydaje się generowana naturą chłopców. Nie 
przewiduje się przechodniości w sposobach 
odczuwania napięcia seksualnego.

W podręcznikach wskazuje się na dążenie 
młodzieży (głównie chłopców) do kontaktu 
z pornografią mogącą wypaczać wyobraże-
nia o bliskości i uprzedmiotowiającą part-
nera. Zwraca się też uwagę na zaangażowa-
nie chłopców w masturbację (KJ.WDŻWR, 
s. 50). W przeciwieństwie do podręczników 
z poprzednich grup, masturbację uznaje się 
za satysfakcjonującą formę aktywności sek-
sualnej, kiedy nie ma warunków dla jej rea-
lizacji w diadzie. Autorzy przestrzegają przed 
wcielaniem w życie zachowań uznanych za 
ryzykowne: korzystaniem z pornografii czy 
nałogową masturbacją, posiłkując się m.in.: 
opinią eksperta (seksuologa Zbigniewa Lew-
-Starowicza). I  choć masturbacja nie jest 
uznawana za dewiację, to zaleca się ćwicze-
nie samoopanowania seksualnego, które jest 
przydatne w późniejszych relacjach erotycz-
nych. Zachęta do „ćwiczeń” okazuje się więc 
racjonalizowana instrumentalnie.

Relacje międzypłciowe
W podręcznikach z tej grupy nie przyj-

muje się, że jedynym obszarem realizacji 
aktywności seksualnej powinno być tylko 
małżeństwo. Omawia się je jako ten typ 
relacji, w  której najpełniej mogą być rea-
lizowane funkcje rodziny (KJ.WDŻWR, 
s. 7). Przedmałżeńskie i niemałżeńskie sto-
sunki płciowe nie muszą być traktowane 

jako przypadkowe. Zarówno chłopiec, jak 
i dziewczyna powinni znać metody rozpo-
znawania płodności oraz metody antykon-
cepcyjne. Płeć nie decyduje o tym, „kto jest 
bardziej odpowiedzialny”, jako że w kontek-
ście procesu decyzyjnego nie ma miejsca na 
niepewność i ryzyko. Poucza się, że jakość 
życia seksualnego zależy od „świadomych 
wyborów”. Autorki jednego z  podręczni-
ków za pomocą ewaluacji stwierdzają, że 
„spodziewająca się dziecka piętnastolatka 
może jeszcze nie chcieć być matką lub nie 
wiedzieć, jak nią być [...]. Jest również mało 
prawdopodobne, że będzie mogła zapewnić 
dziecku odpowiednie warunki do życia i roz-
woju – często bez ojca” (JiT.WDŻWR, s. 24). 
W  odniesieniu do następstw rozpoczęcia 
życia seksualnego narracja tylko w niektó-
rych fragmentach jest prowadzona z  per-
spektywy przyszłych matek i ojców. Aktyw-
ność seksualna nie jest postrzegana jako 
obowiązek wynikający z reprodukcji, jest za 
to uznawana za wyraz więzi łączącej kobietę 
i mężczyznę (JiT.WDŻWR, s. 25). Choć nie 
podkreśla się istnienia podwójnego stan-
dardu, próba przeforsowania jednoznacznej 
oceny aktywności przedmałżeńskiej kończy 
się fiaskiem ze względu na naturalne predys-
pozycje przedstawicieli obu płci. 

***

Kryterium klasyfikacji podręczników do 
tej grupy było przemieszanie niektórych cha-
rakterystyk płci obecnych w podręcznikach 
z drugiej grupy oraz podjęcie próby nowej 
kontekstualizacji różnic międzypłciowych. 
To ostatnie łączy się z unikaniem kategorycz-
nych stwierdzeń forsujących tradycyjne ujęcie 
charakterystyk płci oraz z obecnością pytań 
pozostawiających przestrzeń do interpreta-
cji przez potencjalnego czytelnika. Autorzy 
podręczników za pomocą zróżnicowanych 
uprawomocnień (przede wszystkim ewalu-
acji, szczególnych okoliczności, racjonali-
zacji instrumentalnej, przestróg i pouczeń) 
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wskazują na obecność podobieństw i różnic 
między dziewczętami a chłopcami. Odcho-
dzi się od prób normalizowania lub patolo-
gizowania praktyk wynikających z istnienia 
różnic międzypłciowych. Można też przyjąć, 
że konstruowane na potrzeby podręczników 
różnice międzypłciowe nie tyle nie podtrzy-
mują polaryzacji rodzajowej, ile włączają 
nowe konteksty ich analiz. 

Podsumowanie

Wyniki przedstawionych analiz 
pozwalają prześledzić m.in., jakie cechy płci 
są przypisywane dziewczętom i chłopcom 
w podręcznikach, w  jaki sposób są opisy-
wane praktyki i relacje seksualne. Przedsta-
wiona w pierwszej grupie męskość i kobie-
cość przyjmuje charakter odpowiednio 
heteromęskości i heterokobiecości wytwa-
rzanych przy polaryzacji płci biologicznej 
i kulturowej. W konsekwencji stosowanych 
przez autorów odwołań do typowości dziew-
częcych i chłopięcych cech kobieta i mężczy-
zna to dwie natury i dwa rodzaje odpowie-
dzialności za płciowość. Za normalne uznaje 
się to, że natura dziewcząt niesie ze sobą 
podatność na urazy, niepokoje i odrzucenie 
kobiecości. W przeciwieństwie do chłopców 
dziewczęta nie mają popędu seksualnego  
– jest on im „aplikowany” dopiero w okre-
sie podejmowania decyzji prokreacyjnych. 
Konsekwentnie nie przypisuje się im inicja-
tywy w odniesieniu do praktyk seksualnych, 
ich realizacja wynika z reakcji na naciski ze 
strony chłopców kierowanych siłą popędu. 
Za rolę przypisaną dziewczynie można 
uznać współpracę z  naturą i  nakłanianie 
chłopca do włączenia się w  towarzyszące 
jej zabiegi. Uprawomocnia się ich celowość 
i służenie wyższym celom (np. niezakłóco-
nej prokreacji). Ukazuje się również to, jak 
realizacja pewnych praktyk prowadzi do 
straty lub krzywdy rówieśnika (rówieśniczki)  
– odbiorcy treści podręcznikowych – albo 
do uzyskania pewnych korzyści. Niekiedy 

również sens postrzegania młodych ludzi 
w kontekście ich odmienności potwierdzają 
autorytety – osoby niebędące zewnętrznymi 
ekspertami, których uprawnienia zostały 
potwierdzone w sferze publicznej.

W  drugiej grupie tekstów podobnie 
stronniczym konstrukcjom językowym 
towarzyszy normalizacja dziewczęcej odpo-
wiedzialności za pogodzenie sprzeczności 
potrzeb i dążeń w relacjach potencjalnie sek-
sualnych. Opisywany przez autorów typowy 
chłopiec jest zdolny do wywierania presji na 
dziewczynę w celu uzyskania od niej przy-
zwolenia do zainicjowania lub kontynuowa-
nia zachowań seksualnych. W reakcji na ten 
stan rzeczy poucza się dziewczęta, by hamo-
wały tego typu zabiegi. Paradoksalnie jed-
nak tego rodzaju twierdzeniom towarzyszą 
inne, niesprowadzające do wspólnego mia-
nownika wszystkich reprezentantów danej 
płci. Autorzy tekstów zauważają m.in., że 
pewne „wyjątkowe okoliczności” uzasad-
niają odstępstwo od normy. Poza tym pod-
kreślają podobieństwo pewnych konstrukcji 
płci do tych, które są pozytywnie wartoś-
ciowane społecznie. W pierwszej i drugiej 
grupie podręczników widoczna jest orienta-
cja na pełnione w przyszłości role związane 
z płcią, w narracji, prócz pouczeń, sięga się 
więc po przestrogi. 

Należy mieć na uwadze, że w analizo-
wanych tekstach niekiedy nie można mówić 
o jasno sprecyzowanym adresacie. Pewne ele-
menty życia są klasyfikowane jako typowe 
dla pewnego okresu, ale i  ten okazuje się 
płynny. W związku z tym autorzy i autorki 
mają dwa wyjścia: albo sięgać po uprawomoc-
nienia sprzyjające podziałom i polaryzacji 
(grupa 1), albo wprowadzać ujęcie relatywi-
zujące (grupy 2 i 3). Niezależnie od wymowy 
podręcznika polaryzacja między płciami 
pozwala porządkować charakterystyki, 
nadaje sens, legitymizuje regulacje podejmo-
wane w odniesieniu do dziewcząt i chłopców. 
Tylko niekiedy można wyłonić fragmenty, 
w  których charakterystyki przedstawicieli 
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określonej płci poddaje się wieloaspektowej 
refleksji. Tego rodzaju przykłady pojawiają 
się najczęściej w podręcznikach zaliczonych 
do trzeciej grupy. Można w  nich również 
znaleźć twierdzenia normalizujące niektóre 
praktyki uznawane w innych podręcznikach 
za dewiacjogenne i ryzykowne.

Na podstawie analiz można również 
wnioskować, że legitymizacja może przybie-
rać wiele postaci, a także sprzyjać włączaniu 
lub wykluczaniu określonego zakresu zna-
czeniowego nadawanego różnicom między-
płciowym. Czy miało to wpływ na częstość 
korzystania z przeanalizowanych podręczni-
kowych w interesującym mnie okresie? I czy 
mogły mieć one realny wpływ na konstru-
owanie tożsamości płci młodzieży? Odpo-
wiedzi na te pytania nie należą do prostych. 
Niewątpliwie w okresie 1999–2016 zarówno 
szkołom, jak i nauczycielom gwarantowano 
ustawowo swobodę w zakresie wyboru pod-
ręczników (Odpowiedź podsekretarza stanu, 
2013). Częstość korzystania z podręczników 
ukazały wyniki badań przeprowadzonych 
w 2001 r. na zlecenie Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej i Sportu (Putkiewicz, 2001). 
Na ich podstawie można było zauważyć, że 
dużą popularnością cieszył się podręcznik 
pod redakcją Król (1999), a znacznie mniej-
szą podręczniki autorstwa Kuczałek, Ury 
i Urban (1999a; 1999b), Kalinowskiej (2001), 
Długołęckiej-Lach i  Tworkiewicz-Bieniaś 
(2000), Garstki, Kostrzewskiego i Królikow-
skiego (2003) czy przygotowane pod redakcją 
Kosińskiej (2000a; 2000b). Niecałą dekadę 
później jedynie 12% gimnazjalistów dekla-
rowało, że w ich szkole obowiązuje podręcz-
nik do zajęć wychowanie do życia w rodzi-
nie. Wśród najczęściej wykorzystywanych 
podręczników znów wskazywano na pozycję 
współtworzoną przez Król – korzystało z niej 
5% uczniów gimnazjum. Jedynie 1% korzy-
stało z podręczników zredagowanych przez 
Kosińską oraz Garstkę i współpracowników 
(2003; Badanie przedmiotu wychowanie do 
życia w rodzinie, 2010). Przepisy Ustawy  

z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
oświatowej nie pozwalały na gromadzenie 
danych na temat podręczników stosowa-
nych przez nauczycieli wychowania do życia 
w rodzinie. Nie podano więc do publicznej 
wiadomości częstości użytkowania tych pod-
ręczników, choć w tekstach dyskursu eduka-
cyjnego można się było spotkać z informa-
cją o  monopolizacji rynku podręczników 
szkolnych przez publikacje Król (Chustecka, 
2011). Jeśli założymy, że ta grupa tekstów lub 
jej fragmenty trafiają do uczniów i uczennic, 
to w zależności od wielu czynników (np. wie-
dza uczniów, poziom krytycyzmu, częstość 
korzystania z tych podręczników) prezento-
wane w nich twierdzenia mogą niewątpliwie 
dostarczać narzędzi do interpretacji kwestii 
związanych z płcią. 
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Gender differences in family life education textbooks

The aim of the research presented in the article was to reconstruct the validation for the gender differences in “family 
life education” textbooks for lower secondary school students published between 1999–2016. The discursive perspective 
is an adequate research approach, as it perceives textbook knowledge to be representative of the dominant discourse. In 
this perspective, it was shown how the use of language reproduces the hegemony of gender differences The research takes 
into consideration the strategies and categories of legitimacy of Theo van Leeuwen, Luisa Martín-Rojo and Teun van 
Dijk. The analysis allowed the texts to be divided into three groups. In the first and second group, gender polarization 
organises the characteristics of men and women, gives them a particular sense, and legitimizes the regulations ensuing 
from this. In the texts of the third group, one can perceive the practice of supporting pupils in gaining power over the 
ways of defining themselves „in their gender”.

Keywords: sexual pedagogy; legitimizing practices; textbooks.


