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 Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om svenskundervisning ur ett hbtq-perspektiv 
i fyra olika grundskolor, varav två är hbtq-certifierade, samt att dessutom närmare undersöka 
lärares kunskaper om och upplevelse av att arbeta med hbtq-perspektiv i svenskundervisning. 
Jag har studerat hur lärarna arbetade, vilka som representerades i läromedlen och i 
klassrumsmiljöerna, hur klassrummen var möblerade samt hur eleverna var grupperade. Fyra 
skolor, varav två genomgått RFSL:s hbtq-certifiering, ingår i undersökningen. Studien visar att 
det råder brist på kunskap om hbtq hos två av de fyra lärarna. Normkritiskt arbetssätt är inte 
något som praktiseras kontinuerligt förutom av en lärare som ibland hade inslag av normkritiskt 
arbete. Ingen av de fyra lärarna hade berört hbtq under sina lärarutbildningar. Slutsatsen av mitt 
arbete är att det krävs en kompetenshöjning när det gäller hbtq-relaterade frågor hos personal 
som jobbar i skolan. Att hbtq-certifiera verksamheten verkar inte ge bestående effekt; det krävs 
uppföljning och kontinuerligt arbete för att ändra på de starka normer som råder i samhället. Då 
styrdokumenten tydligt förespråkar en inkludering av alla elever oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder borde kraven på 
kompetenshöjning i ett normkritiskt arbetssätt komma via styrning uppifrån för att nå ett 
snabbare resultat.  
 
 
 
 
Nyckelord: hbtq, genus, RFSL, svenskundervisning, hbtq-certifiering, normer, 
heteronormativitet, normkritik 
  



 

Abstract 
 
The purpose of this article is to study four primary school teachers and how they work with 
LGBTQ-perspectives. Four schools, of which two are LGBTQ-certified by RFSL, are included 
in this study. The study reveals a lack of knowledge regarding LBTQ issues in three out of the 
four teachers. Norm critical practices are not continuously applied by the teachers in their work, 
with the exception of one who does apply them. None of the teachers had come in to contact 
with LGBTQ through their own education. The conclusion I have drawn from my work on this 
article is that an improvement of competence concerning LGBTQ related issues among 
personnel working in school environments is required. LGBTQ-certification does not seem to 
come with a lasting effect; follow-ups and continuous work are required to change the strong 
norms that are currently present in society. As Skolverket clearly advocates for the inclusion of 
all students, regardless of gender, cross-gender identity or expression, ethnic background, 
religion or other faith, disability, sexual orientation, or age, the requirements of competency 
improvement regarding the application of norm critical practices should come through guidance 
from above to assure quick results. 
 
 
 
 
Keywords: LGBTQ, LGBTQ-certification, gender, norm critical practice, norms, hetero norm, 
heteronormative 
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1 Inledning 
 
 
Jag har gått i fyra år på lärarutbildningen utan att hbtq1-frågor berörts. Att inkludera hbtq-
perspektiv är något som ingår i lärarens uppdrag enligt Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017), hädanefter kallad Lgr 11, men hur går 
det till rent konkret? När jag varit ute på VFU har jag noterat att det saknats medvetenhet och 
kunskap hos lärare i dessa frågor. Både Skollagen (SFS 2010:800) och Diskrimineringslagen 
(SFS 2008:567) har tydliga skrivningar om skolornas plikt att arbeta med aktiva åtgärder mot 
diskriminering enligt ett övergripande ramverk. Skolan har skyldighet att ha riktlinjer och 
rutiner för verksamheten och dessa åtgärder ska dokumenteras kontinuerligt. Det här är viktiga 
skrivelser men hur fungerar det ute i verksamheten? Det är i klassrummet vardagslivet pågår 
och lärare har en viktig roll som ledare när det kommer till socialt klimat, samspel och normer 
i elevgruppen. Det är primärt skolledningens och i förlängningen kommunens uppgift att skapa 
möjlighet för pedagoger och annan skolpersonal att öka kunskap och förståelse för unga hbtq-
personers livsvillkor (Mucf, 2018).  
 
Det är under barndomen och ungdomen som identiteten och sexualiteten formas. Tyvärr präglas 
och begränsas utvecklingen för många individer av samhällets snäva normer som talar om hur 
människor ska se ut, vara och leva för att passa in i det som betraktas som ”normalt” 
(Ungdomsstyrelsen, 2012). En av de starkaste normerna i samhället är heteronormen som utgår 
ifrån att det finns ett manligt kön och ett kvinnligt kön och att det är de motsatta könen som 
attraheras av varandra. Till det manliga könet hör en snävt begränsad manlig repertoar och det 
kvinnliga könet har en lika begränsad kvinnlig dito. Med dessa strikta uppdelningar mellan 
kvinnligt och manligt kön hamnar de som inte trivs med rollerna i ett slags tomrum. Det är 
inskränkande för individer att inte få utvecklas fritt och tvingas in i roller de kanske inte känner 
sig hemma i och en begränsande atmosfär kan skapa svårt lidande för individer som känner att 
de inte passar in (Ungdomsstyrelsen, 2012). Fördomar och förväntningar kopplade till kön 
drabbar människor dagligen i vardagen. För unga hbtq-personer medför det ofta 
osynliggörande, utanförskap, mobbing, hot om våld och många som blir utsatta för våld 
(Ungdomsstyrelsen, 2012).  
 
Hur ser det ut i skolorna? Är det fler lärare som saknar kunskap om hur normkritiskt arbete går 
till? Finns det en diskrepans mellan lagar och styrdokument och verkligheten ute i 
klassrummen? Skolan, som är den plats där unga människor vistas mest, borde vara en fristad 
från den snäva normvärld som råder i samhället och istället vara en plats där alla får utvecklas 
på sina egna villkor utan att känna sig avvikande från normen och utan risk för diskriminerande 
konsekvenser (Ungdomsstyrelsen, 2012).  
 
Som blivande lärare ser jag det som ett av mina viktigaste uppdrag att arbeta normkritiskt och 
få alla elever att känna sig inkluderade, accepterade och lika mycket värda. Jag funderar mycket 
på hur jag på bästa sätt ska åstadkomma detta i min lärargärning. Det är inte bara att vara lyhörd 
                                                
1 Väljer att skriva hbtq med gemener enligt RFSL:s språkliga riktlinjer (RFSL, 2015). 
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och se alla, läraren måste aktivt granska sina egna normer och tänka, tala och agera normkritiskt. 
Eftersom lärarutbildningen inte gav kunskap om hur ett normkritiskt arbetssätt går till måste 
jag själv bilda mig i detta. I den här studien har jag valt att göra ett nedslag i fyra 
mellanstadieklasser och undersöka på vilket sätt fyra olika svensklärare arbetar och förhåller 
sig till hbtq-perspektiven i sina lektioner. Två av lärarna jobbar på skolor som har genomgått 
RFSL:s hbtq-certifiering2.  
 
Citatet i det här examensarbetets titel: ”Det är normerna vi tampas med!” kommer från en av 
lärarna som flera gånger under intervjun kom fram till samma slutsats; ”det är de där normerna 
vi tampas med”. Jag tyckte det var en bra analys av hur det ser ut i skolan idag. De starka normer 
som råder i samhället får skolans personal tampas med i försöken att erbjuda eleverna en 
normfri miljö där alla kan känna sig välkomna. Det är inte lätt; men det går!  
 
 
 

2 Syfte och forskningsfrågor 
 
 
Syftet med denna undersökning är att bidra med kunskap om svenskundervisning ur ett hbtq-
perspektiv samt att dessutom närmare undersöka lärares kunskaper om och upplevelse av att 
arbeta med hbtq-perspektiv i svenskundervisning. 
 
För att få svar på detta ställs följande forskningsfrågor: 
 

• Vilka pronomen, tillsägelser och förgivettaganden återfinns i lärarens språk? 
• Vilka artefakter återfinns i klassrummet? 
• På vilket sätt representeras hbtq-perspektiv i läromedlen? 
• Vilka möjligheter och svårigheter upplever lärarna med att arbeta hbtq-inkluderande? 
• Vilka kunskaper anser sig lärarna ha i hbtq-frågor, hur har de förvärvats och hur används 

de i svenskundervisningen? 
 

 
 
 
 
 

                                                
2 hbtq-certifiering: RFSL:s utbildning av personal (läs mer nedan, kap. 3.1 Begrepp)  
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3 Bakgrund  
 
 

3.1 Begrepp 
 
Nedan redogörs för olika ord och begrepp som är relevanta i denna undersökning.  
 
Bisexuell är att bli kär och attraherad av personer oavsett vilket kön de har (UMO, 2018). 
Cis-person används för de vars könsidentitet och könsuttryck stämmer överens med det 
juridiska kön de fick registrerat vid födseln (Olbers Croall, 2016). 
Genus är den komplicerade kunskap som finns om manligt och kvinnligt, hur dessa ”görs”. 
Genus kan förstås som föränderliga tankefigurer ”män” och ”kvinnor”. Genus är alltså mer 
komplicerat än könsroller eller socialt kön (Hirdman, 1988). 
Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer 
med queera uttryck och identiteter (RFSL, 2016).  
Hbtq-certifiering går till ungefär så att en utbildare från RFSL genomför certifieringen med 
samtlig personal under en period av några månader. Fyra halvdagars utbildningstillfällen för 
samtliga medarbetare genomförs. Det hålls två workshops med en utsedd hbtq-grupp på fem 
till tio strategiskt valda medarbetare. Dessa ska ta fram en handlingsplan. RFSL:s utbildare 
stöttar hbtq-gruppen i arbetet med att undersöka möjligheter, normer och risker i den egna 
verksamheten, samt med att formulera insatser för fortsatt arbete. Certifieringen har ett tydligt 
slut men tanken är att processen ska lägga grunden för ett arbete med förändring för en öppen 
och inkluderande arbetsmiljö. De anställda ska efter certifieringen ha fått ökad kunskap om 
hbtq, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer. 
Certifieringen gäller i tre år, därefter måste den omprövas (RFSL, 2016).  
Heteronorm, att två motsatta kön dras till varandra och tvåkönsnorm, att det bara finns två 
kön, är samhällets oskrivna regler kring sexualitet och kön. Dessa normer ses som det 
”önskvärda” eller ”normala” (Olbers Croall, 2016). I ett heteronormativt samhälle finns en 
förväntan att alla ska känna sig bekväma med det kön som de tilldelats vid födseln och ha ett 
könsuttryck som överensstämmer med det. Kvinnor förväntas vara feminina och män förväntas 
vara maskulina. Alla förväntas vara heterosexuella och eftersträva monogama parförhållanden. 
Att följa eller passera inom normerna ger ekonomiska, politiska och sociala fördelar 
(Ungdomsstyrelsen, 2012). 
Homosexuell är att bli kär och attraherad av samma kön som en själv (UMO, 2018). 
Könsuttryck beskriver hur en person uttrycker sitt kön genom till exempel kläder, kroppsspråk, 
frisyr, smink, socialt beteende och röst (Olbers Croall, 2016).  
Normer är alla de föreställningar, idéer och oskrivna regler som formar människor och de är 
oftast osynliga tills någon bryter dem. Det gör att den som bryter normen upplever friktion. 
Maktstrukturer är de strukturer i samhället som förser människor med mer eller mindre 
inflytande (Martinsson & Reimers, 2014). 
Normkritik fokuserar på de normer som begränsar och riskerar att upprepa normativa och 
förtryckande strukturer (Martinsson & Reimers, 2014). 
Transperson är ett paraplybegrepp som syftar till att rymma hela den mångfald av grupper och 
personer som på olika sätt identifierar sig som trans. Gemensamt för transpersoner är att 
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könsidentiteten eller könsuttrycket inte stämmer överens med det juridiska kön som tillskrevs 
dem vid födseln (Olbers Croall, 2016).  
Queer är ett begrepp som beskriver ett kritiskt förhållningssätt till normer, men det finns många 
tolkningar av begreppet och alla är korrekta (Ambjörnsson, 2016). Ambjörnsson menar att 
queer både som teori och politisk rörelse uppmanar oss att tänka bortom uppdelningarna och 
inte okritiskt anta att det finns ett normalt och onormalt sätt att vara en sexuell person på. Queer 
är ett redskap att ifrågasätta samhällets förgivettagna sanningar vare sig det handlar om genus, 
sexualitet eller annan form av normalitet (Ambjörnsson, 2016). Några av de normer som queer 
vill synliggöra och problematisera är heteronormer och tvåkönsnormer (Rosenberg, 2003).  
 
Jag kommer att förhålla mig till begreppet queer utifrån tolkningen att problematisera och 
synliggöra heteronormer och tvåkönsnormer och att ifrågasätta samhällets förgivettagna 
sanningar om normaliteter. 
 

 
3.2 Rapporter 
 
Här nedan redogörs för olika rapporter från Ungdomsstyrelsen, Skolinspektionen, Regeringen, 
RFSL och från projektet Under ytan. 
 
 
3.2.1 Hon, hen, han 
 
Ungdomsstyrelsens rapport om hbtq-personers hälsa Hon Hen Han visar att en stor andel unga 
som identifierar sig som hbtq-personer anger symptom som indikerar alltifrån sämre allmänt 
hälsotillstånd till att en stor andel av de tillfrågade någon gång funderat på att ta sitt liv 
(Ungdomsstyrelsen, 2010). Utredningen konstaterar ett samband mellan psykosocialt 
välbefinnande och utsatthet för hatbrott och en högre risk för att utsättas för sexuella övergrepp. 
Transpersoner och personer med osäker könsidentitet har generellt en högre grad sämre 
psykosocial livssituation. Centralt för ett psykosocialt välbefinnande är att inte bli ifrågasatt på 
grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet och också att ha personer att identifiera sig 
med. Studien visar att de vanligaste platserna där unga hbtq-personer utsätts för hatbrott är i 
skolan (Ungdomsstyrelsen, 2010).  
 
Att vara hbtq-person är ofta förknippat med stigmatisering och osynliggörande. Ett av de 
viktigaste skälen till detta, visar Ungdomsstyrelsens rapport, är de heteronormativa 
föreställningarna kring kön. Unga transpersoner är extra utsatta då heteronormen gör det svårt 
för unga att utveckla och bejaka sin könsidentitet. Dessutom är det ont om förebilder i skolorna. 
Eftersom skolmiljön ligger i topp på listan över brottsplatser för hatbrott har skolan en stor 
uppgift att se till att de normkritiska perspektiven genomsyrar hela skolmiljön. 
(Ungdomsstyrelsen, 2010). Homosexuella och bisexuella ungdomar samt unga transpersoner 
har alltså sämre hälsa än unga heterosexuella men de flesta unga i de här grupperna mår bra 
framhåller Ungdomsstyrelsen (2010). Många vittnar ändå om negativa bemötanden och 
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diskriminering från samhället vilket de också angav var en av de främsta orsakerna till deras 
upplevelse av sämre hälsa. Utredningen betonar vikten av ökad kunskap hos offentliga aktörer 
på statlig, regional och lokal nivå för att kunna genomföra inkluderande åtgärder. Unga 
människors och vuxnas normer, föreställningar och värderingar är det som måste tacklas för att 
kunna utveckla ett arbete som främjar unga homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsa inom familjen, i skolan, i arbetslivet och i samhället i stort skriver Ungdomsstyrelsen 
(2010) i sin rapport. Där föreslås åtgärder för att skolan ska ta fram rutiner för arbete mot 
kränkande behandlingar, trakasserier, hot och våld och framför allt se till att de följs. 
Kompetensen behöver höjas hos kommunal personal och anställda inom myndigheter i hur de 
kan arbeta för att förebygga psykisk ohälsa hos hbtq-personer. Kunskapen om hur stereotypa 
könsroller och diskriminering motarbetas måste också bli större (Ungdomsstyrelsen, 2010). 
 
 
3.2.2 Om unga hbtq-personer  
 
I ungdomsstyrelsens (2012) rapport Om unga hbtq-personer, som bygger på intervjuer, 
kommer det fram en bild av en skola som långt ifrån lever upp till de likabehandlingsplaner 
som ska råda i skolan. Rapporten visar hur hbtq-personer i skolan ofta känner sig osedda och 
oförstådda och diskriminerade men det lyfts också fram hur stor betydelse det haft för hbtq-
eleverna de tillfällen då vuxna bekräftat dem i deras identitet. En elev berättade om att hen ”var 
lycklig i en vecka” efter att en lärare lyft in en hbtq-historia precis lika naturligt som 
heterohistorier utan att läraren på något sätt uppmärksammat att hen tagit in hbtq 
(Ungdomsstyrelsen, 2012).   
 
 
3.2.3 Kvalitetsgranskning om trakasserier och kränkningar 
 
Skolinspektionen (2010) genomförde en kvalitetsgranskning om trakasserier och kränkningar. 
Granskningen visade bland annat att skolans personal ofta ignorerade verbala kränkningar, att 
eleverna själva fick lösa konflikter och att det oftast saknade vuxna under lektionsfri tid i skolan. 
Undersökningen visade också att värdegrundsarbetet inte inkluderades i skolans vardagliga 
arbete utan ofta var något speciellt, skilt från skolans övriga verksamhet. Åtgärdsplanerna var 
inte aktuella eller årligen uppdaterade och efterföljdes inte heller på det sätt som skollagen 
föreskriver (SFS 2010:800). Här ser skolinspektionen ett samband; om man inte årligen arbetar 
med och uppdaterar sina åtgärdsplaner hålls de inte aktuella för varken elever eller personal 
och syftet att minska kränkningar och trakasserier blir därmed inte införlivat i det dagliga 
arbetet (Skolinspektionen, 2010). 
 
 
3.2.4 En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck 
 
2014 lanserade Regeringen en samlad, nationell, långsiktig strategi för lika rättigheter och 
möjligheter oavsett läggning, könsidentitet eller könsuttryck (Regeringen, 2014). Det utsågs ett 
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antal fokusområden där strategiskt valda myndigheter fick det övergripande ansvaret. Ett av 
dessa fokusområden var unga hbtq-personer där Mucf fick det övergripande ansvaret. Mucf ska 
verka för att unga hbtq-personer får tillgång till välfärd och inflytande utan påverkan av 
stereotypa könsroller, tvång eller förtryck som minskar individens handlingsutrymme 
(Regeringen, 2014). Det innebär konkret att hbtq-personer ska integreras och synliggöras i 
myndighetens verksamhet. En av de strategier regeringen betonade var en öppen och 
inkluderande skola samt tillgång till fritidsverksamheter som grundläggande förutsättningar i 
unga hbtq-personers liv. De insatser som krävs för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter 
för hbtq-personer handlar till stor del om ökad kunskap och kompetens om hbtq-personers 
levnadsvillkor och hur heteronormativa föreställningar kan utgöra hinder för hbtq-personers 
delaktighet i samhället (Regeringen, 2014). 
 
 
3.2.5 Transpersoner i Sverige -förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor. 
 
2016 gjorde Regeringen en bred kartläggning om transpersoners levnadsvillkor i Sverige 
(Regeringen 2016). Denna utmynnade i ett betänkande om stärkt ställning och bättre 
levnadsvillkor för transpersoner (SOU 2017:92). I utredningen hänvisas till berättelser från 
unga transpersoner som vittnar dels om situationer där skolans personal använt könande språk 
som inte tagit hänsyn till allas självidentifikation och hur transpersoner osynliggjorts i 
undervisning och läromedel. Utredningen visade också på direkt kränkande behandling som till 
exempel att lärare vägrat använda de namn eller pronomen som eleverna önskat bli tilltalade 
med (SOU 2017:92).  
 
 
3.2.6 RFSL:s kommunundersökning 2015 
 
RFSL har vid tre tillfällen sedan 1998 undersökt Sveriges kommuners arbete med hbtq-frågor 
(RFSL, 2014). I enkäter har de undersökt läget i kommunerna när det gäller att fullt ut inkludera 
ett hbtq-perspektiv i den omsorg, service och skolgång som kommunerna ansvarar för. De har 
exempelvis ställt frågor om kommunen på central nivå följt upp skolors upprättande av 
likabehandlingsplaner och om kommunerna avsatt särskilda resurser till skolan för 
genomförande av informationsinsatser om hbtq-frågor (RFSL, 2014).  Sammanfattningsvis har 
rapporterna visat att arbete med dessa frågor är ett försummat område i de flesta kommuner 
men att det skett vissa förbättringar i framför allt större städer sedan enkäten från 2006 jämfört 
med den senaste enkäten som gjordes 2014 (RFSL, 2014). RFSL skriver:  
 

Hbtq-frågor är fortfarande en ickefråga i många kommuners verksamhet. Att flertalet 
av landets kommuner inte påbörjat något kompetenshöjande arbete alls för att bli bättre 
på bemötande av och service till de kommuninvånare som är hbtq-personer drabbar 
dagligen hbtq-personer i dessa kommuner genom att de löper högre risk för att bli 
bemötta med okunskap, osynliggörande och fördomar och i värsta fall utsatt för 
diskriminering (RFSL, 2014, s. 13). 
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Med anledning av dessa enkätresultat har RFSL lämnat rekommendationer till landets 
kommuner. Några av dessa är att kommunerna bör se till att det blir en kompetenshöjning inom 
kommunal verksamhet så att bemötande av hbtq-personer förbättras, att kommunens blanketter 
är könsneutrala och inte förutsätter exempelvis att föräldrar enbart består av en mamma och en 
pappa och att det i sådana sammanhang där kön ska anges, exempelvis vid 
enkätundersökningar, läggs till alternativet ”annat/inget kön” (RFSL, 2014). 
 
 
3.2.7 En utmaning för heteronormen 
 
Under ytan var ett treårigt projekt som handlade om normer och värderingar kring sexuell 
läggning i skolan med syfte att ge lärare praktisk kunskap om frågor kring sexuell läggning, 
heteronormativitet och homofobi (Sahlström, 2006). I rapporten En utmaning för heteronormen 
lyfter Sahlström vikten av att utbilda all skolpersonal i sexuell läggning, heteronormativitet och 
homofobi för att åstadkomma stadigvarande förändringar i samhället. Rapporten visar bland 
annat att nio av tio lärare i undersökningen inte förberetts för att hantera frågor om sexuell 
läggning under sina utbildningar eller fått kompetensutveckling i dessa frågor. Enkätsvaren i 
rapporten visar på låg kunskap bland lärarna i dessa frågor. Siffrorna visar på att förekomsten 
av kränkande jargonger på grund av sexuell läggning är höga; mer än hälften av lärarna har 
stött på detta både bland elever och personal (Sahlström, 2006). 
 
Ovanstående rapporter visar att unga hbtq-personer mår sämre än unga cispersoner som är 
heterosexuella. Rapporterna visar entydigt på att de flesta hbtq-personer möts av ett samhälle 
som osynliggör dem eller ser dem som avvikande och rapporterna visar också genomgående att 
okunskapen om hbtq-personers livsvillkor är stor i samhället. Alla rapporter betonar vikten av 
att utbilda personal som arbetar i skolan. 
 

 
3.3 Att arbeta normkritiskt och normkreativt. 
 
Här presenteras innebörden av att arbeta normkritiskt och normkreativt och vikten av att få med 
eleverna i processen samt några konkreta exempel hur det kan gå till. Att arbeta normkritiskt är 
att problematisera normen istället för det avvikande och i ett normkritiskt arbete ingår att kunna 
identifiera sina egna normer. 
 
 
3.3.1 Normkritisk pedagogik 
 
Normkritisk pedagogik synliggör normer och de maktstrukturer som uppstår kring normerna. I 
Skolverkets rapport Diskriminerad, trakasserad, kränkt? lyfter de fram vikten av att byta 
perspektiv från toleranspedagogik till normkritisk pedagogik för att motverka diskrimineringar, 
trakasserier och kränkningar (Skolverket, 2009). Ett arbete för likabehandling och mot 
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diskriminering har ofta syftet att skapa förståelse, tolerans och empati för människor som blir 
utsatta för trakasserier, diskriminering och kränkningar, så kallad toleranspedagogik. 
Toleransperspektivet delar in människor i ”vi” och ”dem” och makten och normerna 
osynliggörs. De som hör till gruppen ”vi” ska tolerera och acceptera de som är normbrytare. De 
som accepterar och tolererar besitter en maktposition. I ett normkritiskt perspektiv görs precis 
tvärtom; normerna synliggörs ihop med den status och makt som följer med dem som hör till 
normen. Normen problematiseras istället för det som avviker från normen (Skolverket, 2016). 
Med ett normkritiskt perspektiv går det att få syn på och därmed förändra begränsande 
strukturer och normer. Det gäller att få syn på vilka fördelar som följer med normen och att 
ifrågasätta de normer som omärkligt får oss att tänka vad som är normalt och vad som uppfattas 
som önskvärt i samhället (RFSL, 2015).  
 
 
3.3.2 Normer 
 
Det som ligger till grund för diskriminering och kränkningar i skolan är normer (Skolverket, 
2016). Dessa är ofta kopplade till minoritets- eller majoritetsförhållanden och det kanske kan 
ses som naturligt men det legitimerar inte att samhället ska fungera bara för sin 
majoritetsbefolkning skriver Salmson (2017). Att flera olika normer samverkar och ibland 
motverkar varandra, så kallad intersektionalitet, är också viktigt att vara medveten om 
(Skolverket, 2016). Att bli varse exkluderande strukturer och att problematisera normer och 
den makt som följer med normerna och dessutom aktivt motarbeta dessa skapar utrymme att 
öka livsvalen och handlingsutrymmen för människor. Det är viktigt att se sin egen roll som 
pedagog och vara medveten om och kritisk till vilka normer som förmedlas (Skolverket, 2016). 
Ett normkritiskt arbete är en process och både lärare och elever kan behöva träna på att granska 
och ifrågasätta normer. Sörensdotter (2010) skriver att eleverna måste göras delaktiga och olika 
normer bör diskuteras så att även eleverna lär sig att förhålla sig kritiska och se normerna och 
vilka konsekvenser de för med sig. Ett sådant arbetssätt skapar en miljö där fler möjligheter ges 
till alla att vara sig själva (Sörensdotter, 2010).  
 
 
3.3.3 Normkreativitet 
 
Det är först när ett normkritiskt arbete har pågått och normer och förväntningar har identifierats 
som ett annorlunda agerande kan börja och nya normer kan skapas skriver Salmson (2017). 
Med normkreativitet skapas nya normer som inkluderar alla. Samhället behöver vara skapat för 
den mångfald av människor som finns där om vi faktiskt menar att alla är likvärdiga skriver 
Salmson (2017). Genom handling, upprepning och samhällsstruktur kan alla individer ges plats 
och inte lämnas utanför. I skolan kan det vara att se över rutiner, dokument, den fysiska miljön 
och läromedlen. Att arbeta normkreativt är att se över alla delar av verksamheten med 
normkritiska glasögon och göra konkreta förändringar från de exkluderande normer som råder. 
Ett konkret exempel är att gå igenom skolans bokutbud och se om böckerna speglar samtidens 
mångfald på ett okonstlat och inkluderande sätt och se till att skolan inte använder böcker som 
förmedlar stereotypa roller (Salmson, 2017).  
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3.3.4 Konkreta råd 
 
MacDonald (2014) på Lärarnas Riksförbund Studerandeförening ger i häftet Det öppna 
klassrummet enkla, konkreta råd om hur ett normkritiskt arbete går till. Några av råden är att 
läraren ska använda elevernas förnamn istället för att slentrianmässigt kalla dem ”grabbar" eller 
”tjejer", att inte säga ”mamma och pappa” utan använda orden ”vuxna" eller ”vårdnadshavare” 
och att inte förutsätta heterosexualitet i det vardagliga samtalet. Hen uppmanar vidare till 
granskning av läromedlen i alla ämnen för att ha koll på vilka normer som förmedlas och 
huruvida hbtq-personer är helt osynliggjorda eller pekas ut som annorlunda. Det är viktigt att 
undvika jargonger om typiskt ”tjejiga” eller ”killiga” egenskaper eller beteenden då det befäster 
normer kring hur tjejer och killar är och det är viktigt att tänka på att alla inte identifierar sig 
som det kön de fötts in i. Gruppindelning av elever efter kön bör undvikas då det är baserat på 
ett flertal föreställningar som inte stämmer överens med verkligheten skriver MacDonald  
(2014). Dels bygger det på tvåkönsnormen som är antagandet om att det bara finns två kön som 
är varandras motsatser med olika egenskaper och behov. Dels utgår det från cisnormen som är 
föreställningen om att könsidentitet är lika med det könsorgan som registrerades vid födseln. 
Slutligen bygger det på inte minst på heteronormen som antar att personer av samma kön trivs 
bäst ihop när det kommer till vänskapsrelationer och att personer av olika kön dras till varandra 
sexuellt. MacDonald (2014) ger rådet att alltid utgå ifrån att klassen består av en brokig skara 
individer som överskrider alla normer, då blir det lättare att förhålla sig till mer generella 
ordalag.  

 
 
3.4 Vikten av hbtq-perspektiv i svenskämnet. 
 
Nedan redogörs för varför det är viktigt för svensklärare att ha ett hbtq-perspektiv i arbetet. 
 
Med språkets hjälp organiserar och struktureras världen så att den blir begriplig för oss skriver 
Edlund, Erson & Milles (2007). Varje enskild individ är med och skapar bilden av världen och 
individuella språkhandlingar förändrar inte bara det egna synsättet utan påverkar via interaktion 
med andra individer också deras synsätt. Språket används dels för att nå ut i omvärlden men 
också för att vända sig inåt, pröva sina tankar och lösa problem. Det är framförallt i det språkliga 
samspelet med yttervärlden som identiteten utforskas (Edlund, Erson & Milles, 2007). Alla 
människor måste bli tilltalade för att bli sociala varelser (Hornscheidt & Landstedt, 2014). 
Benämningar av sig själv och andra bekräftar den ordning som skapas med benämningarna och 
dessutom att de accepteras som ordnande. Språket är en del av vår kultur sen lång tid och bygger 
på värderingar som är diskriminerande (Hornscheidt & Landstedt, 2014). Ett yttrande kan alltså 
utgöra en språkhandling som uppfattas som diskriminerande även om den inte var tänkt att 
uppfattas så eftersom språket hänger samman med relationer och hierarkier som existerar. 
Språkhandlingar reproducerar underliggande diskrimineringsstrukturer genom att de upprepas 
och bekräftas (Hornscheidt & Landqvist, 2014).  
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Edlund, Erson & Milles (2007) skriver om språket som en livspåverkande funktion i våra liv. 
Språket förmedlar föreställningar och antaganden om kön och vi formas och fostras omärkligt 
under våra första år via språket. Språket skapar i hög grad bilden av oss själva (Edlund, Erson 
& Milles, 2007). En funktionell språksyn innebär att betrakta språk som handlingar, alltså att 
språket har en funktion och en handlingspotential (Hornscheidt & Landsqvist, 2014). Språket 
är något som medför, väcker och reproducerar normer och strukturer som finns i kulturen. 
Språkanvändning innebär alltid en handling såtillvida att när något sägs beskrivs inte bara något 
utan den som talar agerar och påverkar verkligheten med det som sägs (Hornscheidt & 
Landqvist, 2014). Butler utvidgar denna tanke med att den som talar inte kan ha full kontroll 
över vilken effekt ett yttrande kan ha. Lyssnaren kanske tolkar och förstår innebörden på ett 
helt annat sätt än vad talaren tänkt (Butler, 2007). I förlängningen, menar Butler, betyder detta 
att språkhandlingen bidrar till sociala fenomen.  
 
Språkundervisningen kan utgöra en viktig del i ett arbete för en normkritisk medvetenhet. 
Normkritik ifrågasätter den dominerande diskursen och undersöker vilka normer som kommer 
till uttryck och reproduceras. Diskurser kan beskrivas som ett slags tolkningsraster genom vilket 
vi ser och förstår verkligheten (Bogren, 2016). Det kan handla om hur människor benämner sin 
omgivning, vilka formuleringar som används, till exempel vilka som görs till ”vi” och ”oss” 
och vilka som är helt osynliggjorda i språket (Normkritisk pedagogik, 2018). Att använda ett 
könsneutralt språk kan göra stor skillnad i en elevgrupp och att inte tillåta kränkande ord som 
hora eller bög är självklart eftersom ett sådant språkbruk bidrar till att elevers 
handlingsutrymme begränsas och det går inte ihop med vare sig läroplan eller skollag 
(Normkritisk pedagogik, 2018). Att som lärare arbeta normkritiskt innebär att bli varse hur 
normer återskapas genom sitt tal, sina perspektiv och vilka frågor som lyfts fram. Språket är 
fullt av värderingar som kanske inte uppmärksammas förrän det föreslås en språkändring. Ett 
sådant exempel är det könsneutrala ordet hen som när det började användas väckte irritation 
och debatt bland vissa.  Idag används ordet oproblematiskt av bland annat myndigheter och 
media (Hornscheidt & Landqvist, 2014). 
 
Språket förenar de olika delarna i svenskämnet; litteraturen, skrivandet, medierna, talet. När 
elever studerar språket i alla sina beståndsdelar lär sig eleven något om sig själva som individer 
och samhällsvarelser skriver Svedner (2011). Om eleverna får lära sig hur språket fungerar kan 
de förstå hur det skapar bryggor men också barriärer mellan människor. I svenskämnet arbetar 
läraren med att synliggöra språket och dess strukturer och inbyggda hierarkier (Svedner, 2011).  
I Lgr 11 står i syftet för svenska bland annat att undervisningen ska ge eleven förutsättningar 
att utveckla sin egen identitet (Skolverket, 2017). Via skönlitteraturen ges svenskläraren 
möjlighet att synliggöra olika minoriteter i samhället.  Språkets avgörande betydelse för elevers 
identitetsutveckling ger svenskläraren en signifikant roll och hen har en stor möjlighet att 
inkludera och synliggöra alla elever i och med friheten att välja litteratur, skrivuppgifter och 
annat multimodalt material, som speglar alla elever. Som svensklärare är det viktigt att vara 
medveten om och framhålla språkets makt och aktivt utmana heteronormen och andra normer 
som råder och skapa större utrymme och valfrihet för alla elever. Skolan har en viktig roll att 
ge alla barn en möjlighet att utveckla hela sin potential i alla avseenden oavsett kön och i detta 
är svensklärarens roll betydande (Svedner, 2011). 
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3.5 Genus 
 
Nedan presenteras de tolkningar av genus som jag valt att utgå ifrån i min studie. Genus är 
relevant då könskonstruktion är normerande. 
 
Genus är ett begrepp för kulturella föreställningar om skillnader mellan könen. Man skiljer på 
biologi och kultur och betraktar relationer mellan könen som socialt och kulturellt skapade 
(Hirdman, 1988). Hirdman kallar genussystemet för en ordningsstruktur av kön och menar att 
den här grundläggande ordningen har blivit basen för de sociala, ekonomiska och politiska 
ordningarna i samhället. Hen talar om två logiker; dikotomin och hierarkin. Dikotomin är 
isärhållandets tabu, att manligt och kvinnligt inte ska blandas. Det här åtskiljandet av kvinnor 
och män sker bland annat i den genusbaserade arbetsmarknaden (Hirdman, 1988). Hierarkin är 
mannen som norm där mannen är människan och kvinnan det avvikande. Mannen utgör normen 
för det normala och allmängiltiga (Hirdman, 1988). Svaleryd (2003) skriver att genus är vad 
det kulturella arvet och det sociala systemet fostrat oss till och det innebär en öppenhet för 
överskridanden och förändringar. Det ger utrymme för mer än två kön. Det är inte de biologiska 
skillnaderna i sig som utgör genus utan varje enskild människas tolkning av dessa (Svaleryd, 
2003).  
 
Varje tid och varje samhälle har sina genuskontrakt skriver Hirdman (1988). Hen menar att de 
här kontrakten är mycket konkreta, detaljerade föreställningar om hur kvinnor och män ska vara 
mot varandra. Till exempel i arbetet–vilka redskap som hör till vem, i kärleken–vem ska förföra 
vem, i språket–hur ska de prata, vilka ord ska användas av vem, vilka kläder och frisyrer är 
tillåtna och så vidare. De här genuskontrakten ärvs mellan generationerna men kan ändras i tid 
och rum skriver Hirdman (1988). Ett gränsöverskridande kan skapa direkt motstånd, social 
utfrysning eller till och med våld. Genuskontrakten tecknar alltså föreställningarna kring kön 
och genus och det finns ett samband mellan dessa genuskontrakt och de maktstrukturer som 
råder kring genus (Hirdman, 1988). Idag är det 30 år sedan Hirdman skrev detta och även om 
det luckrats upp något kring exempelvis utseendenormer och yrkesval upplevs hens teorier 
fortfarande relevanta av många genusforskare. Ambjörnsson (2016) exempelvis beskriver 
samma fenomen i sin bok Vad är queer. 
 
 

3.6 Styrdokument och lagar 
 
Nedan redovisas styrdokument och lagar som reglerar hur skola och lärare måste agera för att 
undvika att diskriminering och kränkningar uppstår och elevers rätt till personlig utveckling. 
 
I skolans värdegrund och uppdrag ingår ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. 
Skolan ska ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 
oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2017). Skollagen (SFS 2010:800) har skrivningar 
som reglerar elevers rätt till skolgång utan att utsättas för diskrimineringar eller kränkningar. I 
Skollagens 1 kap §4 står att utbildningen syftar till att skolan i samarbete med hemmen ska 
främja elevernas personliga utveckling till kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
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individer. Alla barn ska ges förutsättningar att utveckla sin egen identitet utan risk för 
kränkningar eller diskriminering och det ligger på skolan som helhet, men även i den enskilde 
lärarens uppdrag, att eftersträva en trygg och säker miljö och ett inkluderande klassrumsklimat. 
I Skollagens 1 kapitel §5 står skrivet att var och en som verkar inom utbildningen ska främja 
de mänskliga rättigheterna och motverka alla former av kränkande behandling (SFS 2010:800). 
Denna skrivning innefattar att alla elever ska ha rätt att vara sig själva och ha friheten att kunna 
utvecklas fritt utan inskränkningar av exempelvis rådande normer. I skollagen hänvisas till 
diskrimineringslagen vilket tydliggör att samma regler gäller i skolan som i övriga samhället. 
En elev spenderar en avsevärd del av sin uppväxt i skolan på grund av att Sverige har skolplikt 
vilket ställer höga krav på att skolan är en trygg och inkluderande plats för alla elever. 
Diskrimineringslagen är tydlig: 
 
Diskriminieringslagen 1 kap. 1§: 

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder (SFS 2008:567).     

 
I Lgr11 finns skrivet att språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och 
lära och att språket utvecklar människors identitet (Skolverket, 2017). Språket uttrycker känslor 
och tankar och skapar förståelse för hur andra känner och tänker. Det är betydelsefullt att ha ett 
varierat språk för att kunna förstå och verka i ett samhälle där olika kulturer, livsåskådningar, 
generationer och språk möts skriver Skolverket (2017). Språkets betydelse för 
identitetsskapandet ska gälla alla och inte bara de som passar in i de normer som råder i 
samhället. Att skolan har ett språkbruk som inte osynliggör hbtq-personer är viktigt dels för alla 
elever då förståelse mellan människor bygger på kunskap och öppenhet och dels för hbtq-
personer för att de ska kunna utveckla sin identitet på samma villkor som cispersoner. I syftet 
för ämnet svenska står i Lgr11: 

 
I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna 
ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för 
omvärlden. (Skolverket, 2017, s.252).  

 
För att uppfylla syftet i svenska bör skolan erbjuda en mångfald av material där alla elever 
någon gång kan känna igen sig. Eftersom vissa normer i vårt samhälle är dominerande har 
skolan en viktig uppgift att lyfta fram och spegla de normer som ses avvikande. Skolverket 
skriver att skolans värdegrund ska genomsyra all verksamhet i skolan och alla elever ska känna 
sig trygga, respekterade och accepterade som de är (Skolverket, 2017).  
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4.  Tidigare forskning  
 
Här beskrivs forskning om starka kropps-, genus- och sexualitetsnormer hos ungdomar och 
heteronormen som en genomgående tydlig norm och hur skola och samhälle reproducerar och 
upprätthåller dessa normer. 
 
Ambjörnsson (2004) studerade under drygt ett år ett trettiotal gymnasieflickor mellan 16 och 
18 år. Hen ville undersöka hur feminina genuspositioner skapades inom ramarna för den 
heteronormativa ordningen. Hens forskning visar hur flickor både upprätthåller och utmanar 
föreställningar om den ”normala tjejen”. Studien ger också förståelse för vilken roll 
sexualiteten, klasstillhörighet och etnicitet spelar i skapandet av genus. Ambjörnsson skriver 
om den heteronormativa genusordningen som bygger på att hålla isär män och kvinnor. Männen 
och kvinnorna görs olika genom att hållas separerade i två väl avgränsade kollektiv som 
förväntas begära varandra sexuellt (Ambjörnsson, 2004). I sin studie kunde Ambjörnsson 
tydligt se hur gymnasieeleverna agerade enligt denna dynamik. Hen noterade flickornas strävan 
efter att både vara heterosexuellt attraktiva samtidigt som det var viktigt för dem att tillhöra den 
homosociala gemenskapen. I skolmiljön går ungdomarna från att vara asexuella till att bli 
heterosexuella eftersom heteronormen är den norm som alla förväntas leva upp till skriver 
Ambjörnsson (2004). Hen har också noterat att det finns ett samband mellan heterosexualitet 
och mognad; att delta i det heterosexuella spelet verkar vara förutsättningen för att inte betraktas 
som ett barn (Ambjörnsson, 2004). 
 
Forsberg (2002) har i sin avhandling studerat kön i grundskolan, hur flickor och pojkar 
konstruerar sina kön i etniskt homogena och etniskt heterogena elevgrupper i interaktioner med 
varandra och med lärare. Studien har skett genom observationer och intervjuer av elever och 
lärare på tre skolor under en längre period.   
 

Åtskilliga situationer har visat att lärare försöker mota in elever i den, som de anser, 
"rätta" könsdiskursen antingen via bekräftelser eller korrigeringar då eleven väljer 
"felaktiga" positioneringar. Ibland har detta skett på så bestämt sätt att det stått klart att 
det är heteronormativa könsnormer som överskridits och inte mer allmängiltiga 
ordningsregler (Forsberg, 2002, s. 282). 
 

Hen skriver att lärarnas vilja att inordna eleverna i "normala" beteendemönster kan vara en 
påverkan från lärarutbildningens undervisning vars innehåll ofta inte beaktar könsmakt utan 
beskriver barn som könsneutrala eller med könsskillnader. Forsberg (2002) har i sin studie inte 
kunnat se att de politiska styrdokumenten om jämlikhet och jämställdhet lyckats förändra 
könspraktiken i skolan i någon högre grad. I de enskilda klasserna var den traditionella 
könsordningen den vanligaste. Forsbergs slutsats blir att det är genom lärarnas diskursiva 
praktik som elevernas könspositioneringar kan påverkas och menar att det är kunskap som bör 
beaktas inom lärarutbildningen. Blivande lärare måste vara medvetna om sina betydelsefulla 
roller som förebilder och förmedlare av etiska värden, skriver hen. Lärarutbildningen bör 
behandla vilka feminiteter, maskuliniteter eller mänskligheter som ska prioriteras utifrån 
läroplanens värdegrund. Forsberg noterade att lärares inställning att ”alla ska behandlas lika” 
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hade en tendens att skapa en miljö där alla ville bli lika, istället för en miljö där alla behandlas 
lika men ändå känner att de kan vara olika (Forsberg, 2002). 
 
I Lundbergs och Sörensdotters (2004) undersökning observerades och intervjuades 15-åriga 
flickor och pojkar på en högstadieskola i Sverige. Syftet med undersökningen var att lyfta fram 
ungdomars förhållningssätt till kropp, kön och sexualitet. Det fanns starka kropps-, genus- och 
sexualitetsnormer hos ungdomarna och heteronormen var en genomgående tydlig norm. 
Heterosexualiteten sågs inte som ett av många alternativ utan som något givet (Lundgren & 
Sörensdotter, 2004). De flesta ungdomar saknade egna erfarenheter av homo- och bisexualitet 
och baserade sina uppfattningar på fördomar, föreställningar eller på hur TV och film 
framställde homosexuella. Forskarna fann starka normer med homosocialitet som en viktig del 
bland pojkarna där lojalitet med det egna könet hörde till men det fick inte vara för intimt eller 
emotionellt för att de skulle undvika att bli stämplade som homosexuella. Inom den kvinnliga 
homosocialiteteten lades stor vikt vid att förhålla sig till de regler som rådde inom den egna 
genuskategorin. En alltför aktiv heterosexuell praktik gjorde att flickor hamnade lägst ner i 
hierarkin. Forskarna fann att många av de snäva normer som eleverna levde efter var något som 
skolan var med och reproducerade. Sex- och samlevnadsundervisningen var baserad på 
heterosexualitet som en given norm medan homo- och bisexualitet framställdes som något som 
ska accepteras. Det förekom i hög omfattning könsuppdelade lektioner där man utgick från en 
normativ uppfattning om biologiska skillnader mellan pojkar och flickor. Lundberg & 
Sörensdotter skriver att samhället ofta fokuserar på jämställdhet mellan könen men att det är 
lika viktigt att ifrågasätta heteronormativitet då de anser att det är genus- och 
sexualitetsnormerna som förhindrar utvecklingen mot jämställdhet (Lundberg & Sörensdotter, 
2004). 
 
 

5 Teoretiska utgångspunkter  
 
Här redovisas de teorier studien har som utgångspunkt och som kommer att användas vid 
analysen av materialet.  
 

 
5.1 Queerteori och heteronormativitet 
 
I queerteori ses kön, sexualitet och könsroller som något konstruerat (Butler, 2005). Till 
skillnad från Hirdman (1988) ser Butler på genus som alltför låst till manligt och kvinnligt. 
Queerteorin vill frigöra könsidentiteterna; vidga synen på det som anses kvinnligt respektive 
manligt. Föreställningar om manlighet och kvinnlighet skapar konstruerade begränsningar i 
beteendemönster och sexualitet skriver Butler (2007). Queerteorin undersöker sexualitet som 
en normativ ordning och riktar in sig på att utforska hur det som anses normalt konstrueras, 
reproduceras och upprätthålls. Viss form av sexualitet blir privilegierad, sanktionerad och 
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upplevd som normal medan andra bestäms som avvikande, onormala och ovälkomna 
(Ambjörnsson, 2004).  
 
Heteronormativiteten innebär ett antagande dels om att alla är heterosexuella och dels på en 
binär könsuppfattning, alltså att det bara finns två kön; kvinna eller man. Den normativa 
sexualiteten, heteronormativiteten, upprätthålls av institutioner, lagar och samhällsstrukturer 
som det som är naturligt. Det här bidrar till att det heterosexuella livet framstår som det enda 
lyckade sättet att leva (Ambjörnsson, 2004).  
 

 
5.2 Performativitet 
 
Butler (2005) var den som myntade begreppet performativitet inom genusforskningen i början 
av 1990-talet. Hen menade att kön inte är vara utan göra, det vill säga att ingen är kvinna eller 
man per automatik utan görs till kvinna eller man. Butler anser att kön inte innebär något fast 
eller naturligt och att genus alltså inte är ett uttryck för kön. Genom performativiteten, alltså 
hur människan rör sig, pratar, klär sig och agerar konstrueras och upprätthålls kön och på så 
sätt befäster vi de normer som råder kring könen. Butler vill helst undvika begreppen kvinna 
och man eftersom hen ser dessa som generaliserande begrepp som bortser från skillnader mellan 
kvinnor och skillnader mellan män. Hen motsätter sig den heteronormativa definitionen av 
kvinnor och män eftersom hen anser att den sätter likhetstecken mellan begreppen feminin–
kvinnlig–kvinna och mellan maskulin–manlig–man. Butlers teori visar på en kultur som kräver 
två tydligt identifierbara kön; ett kvinnligt och ett manligt som definieras som varandras 
motsatser och som placeras i en obligatorisk heterosexualitet (Butler, 2005). Hen menar att 
kategorierna man och kvinna bara existerar inom ramen för heterosexualiteten där två kön är 
de enda tänkbara identiteterna. En ”riktig” kvinna är således bara den som har en kropp som 
kategoriseras som en kvinnokropp, uppträder som en kvinna och åtrår det motsatta könet 
(Ambjörnsson, 2016). Genus är inte orsak till olika handlingar utan en effekt av dem. Enligt 
detta perspektiv finns det inget biologiskt eller naturligt kön som bestämmer mäns och kvinnors 
identiteter (Butler, 2005). Ambjörnsson skriver:  
 

Genus måste nämligen ständigt återskapas för att vara övertygande. Och det är detta 
återskapande-denna nödvändiga upprepning - som gör att genus inte kan betraktas som 
ett statiskt tillstånd. Snarare måste det ses som ett verb, ett oavbrutet pågående - en 
process (Ambjörnsson, 2004, s.13).   
 

Det här ständiga skapandet av genus kan inte se ut hur som helst. Vissa ageranden är mer 
godtagbara än andra. Den heteronormativa ordningen säger på samma sätt att vissa relationer 
är mer accepterade än andra (Ambjörnsson, 2004). Butler (2007) betonar att heterosexualiteten 
har som främsta uppgift att utesluta homosexualiteten och att det är genom performativiteten vi 
också kan utmana normerna och på så sätt påvisa att de är konstruerade. Hen menar att det är 
genom performativiteten vi kan skapa en förändring genom att spela rollerna på andra sätt och 
börja utmana och agera utanför normerna så kan vi på sikt förändra den snäva genusrepertoaren. 
Att bredda utrymmet för hur flickor och pojkar kan agera, underlättar identitetsskapandet för 
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alla men i synnerhet för de som inte känner att de passar in i de snäva ramar som finns idag. Då 
elever spenderar många år i skolan har lärare stora möjligheter att skapa förändring genom 
ageranden som inte upprätthåller normerna (Rosenberg, 2003).   

 
 
 5.3 Den heterosexuella matrisen 
 
Antagandet dels om att alla är heterosexuella och dels på en binär könsuppfattning som av 
samhället anses som den normala och naturliga kallar Butler (2007) för den heterosexuella 
matrisen. Hen menar att kategorierna man och kvinna endast existerar i en heterosexualiserad 
förståelseram med endast dessa två kön som möjliga identiteter (Ambjörnsson, 2016). Den 
heterosexulla matrisen organiserar kroppar, genus och begär i en karaktäristisk ordning där 
maskulinitet och femininitet skiljs åt. De enda positioner i matrisen som finns är man eller 
kvinna och dessa står i motsats till varandra både kroppsligt och beteendemässigt 
(Ambjörnsson, 2016). Den här könsordningen har genom historien vidmakthållits genom att 
använda makt. För det avvikande har straffen varierat i allt ifrån fängelse och våld till mer 
subtila uttryck som utanförskap, osynliggörande och homofobi (Butler, 2005). Den 
heterosexuella matrisen synliggör även hur flickor formas till flickor och pojkar till pojkar i 
skolan (Ambjörnsson, 2004).  
 
Enligt de ovanstående teorierna är heteronormativiteten det som alla i samhället, så även i 
skolan, har att förhålla sig till och performativiteten som upprätthåller normerna och rollerna i 
samhället skapar problem för de som inte känner sig hemma i dessa stereotyper för manligt och 
kvinnligt. Den heterosexuella matrisen påvisar hur pojkar görs till pojkar och flickor görs till 
flickor. Det är dessa teorier; queerteorin, performativiteten, heteronormativiteten samt den 
heterosexuella matrisen som jag har valt att utgå ifrån i min studie när jag studerat lärare, 
artefakter och läromedel. Jag har granskat hur och i och i vilken mån dessa teorier stämmer i 
de skolor jag besökt och i så fall på vilka sätt de teoretiska antagandena genomsyrat 
verksamheten. 
 
 

6 Metod 
 
Nedan redovisas för de metoder som använts i studien, hur utförandet gick till, etiska aspekter 
samt urvalsprocesser.  
 
I forskningssammanhang skiljer man på kvantitativa och kvalitativa metoder. En kvantitativ 
metod behandlar en större mängd insamlad mätbar data som till exempel hur många av 
någonting. Insamlandet av data kan ske genom exempelvis enkäter med stängda frågor. Det 
mätbara kan sammanfattas i statistik och i tabeller som kan analyseras (Ahrne & Svensson, 
2015). Eftersom syftet med denna studie är att bidra med kunskap om svenskundervisning ur 
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ett hbtq-perspektiv och närmare undersöka lärares kunskaper om och upplevelse av att arbeta 
med hbtq-perspektiv i svenskundervisning är kvantitativ metod inte användbar då det är 
lärarnas tankar, uppfattningar och upplevelser som är intressanta. Istället kommer kvalitativ 
metod att användas som ser den sociala verkligheten som något föränderligt, skapad av 
människor. Kvalitativ forskning går ut på att förstå till exempel attityder, tankar eller känslor 
om någonting. Detta går att ta reda på genom att exempelvis intervjua, observera eller göra 
textanalyser. I kvalitativa metoder är tolkningen ett centralt begrepp (Ahrne & Svensson, 2015). 
Då min strävan är att förstå och tolka lärarnas sätt att reagera och resonera och försöka urskilja 
deras handlings- och tankemönster har jag valt de kvalitativa metoderna observation, intervjuer 
och textanalys. Att kombinera dessa tre gör att jag kan belysa mitt studieobjekt från flera håll. 
I och med att jag både intervjuar, observerar och undersöker läromedel får jag en bredare och 
djupare bild av hur det förhåller sig. Lärarens uppfattning om sin undervisning kanske inte 
återspeglas i valet av läromedel eller motsägs av hens agerande i klassrummet. Att studera ur 
flera perspektiv kan ge en rättvisare bild. Mitt val av triangulering är alltså medvetet för att få 
ett resultat som är så trovärdigt som möjligt eller som åtminstone är möjligt att granska och 
analysera ur olika synvinklar (Widerberg, 2002). Inom kvalitativ forskning betonas den 
kontextuella betydelsen (Bryman, 2011). För att förstå lärarnas upplevelser behöver de tolkas 
utifrån den kontext de befinner sig i och denna studie utgår ifrån att heteronormativitet råder, 
enligt queerteorin, i de skolor som ska besökas och att både lärare och elever befinner sig i 
denna kontext (Ambjörnsson, 2004).  

 
 
6.1 Observationer 
 
Observationer är användbara då information ska insamlas inom områden som berör beteenden 
och skeenden i naturliga situationer (Patel & Davidson, 2011). Ickedeltagande observation 
innebär att forskaren utan att själv delta studerar, registrerar och tolkar andras kroppsliga och 
språkliga uttryck och agerande. (Widerberg, 2002). Ett problem med observation kan vara att 
det inte är säkert att det som observeras är representativt för det som ska studeras. I en 
strukturerad observation kan forskaren i förväg bestämma vilka beteenden och skeenden som 
hen ska titta på och utifrån det arbeta fram ett observationsschema. Vid en ostrukturerad 
observation är syftet av mer utforskande karaktär för att erhålla så mycket information som 
möjligt. Vid ostrukturerade observationer ska så mycket som möjligt registreras och detta 
underlättas lämpligast genom att observatören under observationen antecknar nyckelord för att 
sedan direkt efteråt skriva ner en så fullständig redogörelse över sin observation som möjligt 
(Patel & Davidson, 2011).  
 
Oavsett vilken observation som används är det viktigt att ta ställning till hur observatören ska 
förhålla sig vid observationstillfället. Det finns deltagande, ickedeltagande, känd och okänd 
observatör. En deltagande observatör är aktiv i den situation som ska observeras. Om den 
deltagande observatören ska vara känd i gruppen hen observerar krävs det att alla i gruppen 
som observeras accepterar observatörens närvaro. Att komma in som okänd observatör, det vill 
säga att gruppen som observeras inte vet om att de blir det, kan göra observerandet mer 
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problematiskt. Det beror på i vilken grupp som observationen ska göras, om observatören kan 
smälta in på ett naturligt sätt. För en känd, deltagande observatör är det viktigt att uppfattas som 
opartisk. En nackdel vid deltagande observation kan vara att gruppens naturliga beteende störs 
och det kan också vara svårt för observatören att hinna observera alla skeenden och beteenden. 
Dessa nackdelar kan undvikas genom att istället utföra en icke deltagande observation. Vid en 
observation där observatören inte deltar kan det vara bra att låta det gå en stund innan 
observerandet påbörjas så hinner de som ska observeras vänja sig vid observatörens närvaro 
och hens påverkan minskar förhoppningsvis (Patel & Davidson, 2011). Widerberg (2002) 
rekommenderar att skriva ner allt som observerats utan någon ordning eller värdering och först 
efteråt försöka systematisera dessa anteckningar. Att göra så är ett sätt att få syn på mönster och 
sammanhang i materialet. Den efterföljande systematiseringen går sedan ut på att försöka se 
vad som hänger ihop och vad som verkar viktigt (Widerberg, 2002).  
 
 
6.1.2 Genomförande av observation 
 
Jag gjorde bedömningen att tyst ickedeltagande observation passade bäst för denna studie 
eftersom jag dels behövde ha full fokus på lärarens agerande och dels inte ville riskera att 
påverka varken dennas eller elevernas beteenden genom mitt deltagande. En halvstrukturerad 
variant valdes där ett observationsschema med förvalda teman användes, men så mycket som 
möjligt observerades, alltså även det som fanns utanför det förvalda (se bilaga 1). 
Observationsschemat blev en trygghet som försäkrade att jag inte glömde bort något. 
Observationen gick till så att jag satt tyst i ett hörn av klassrummet och studerade hur lärarna 
arbetade med klassen som helhet och med elever enskilt. Jag hade förberett två 
observationsscheman med olika kolumner för olika saker att observera.  Det ena rörde lärarens 
språk och ageranden och det andra artefakterna i klassrummet som synliga böcker, vad som 
hängde på väggar och så vidare. Bilder och dylikt på väggarna fotograferades dessutom som 
stöd för minnet och för att rationalisera observerandet. Under observationen antecknades 
nyckelord och direkt efter varje observationstillfälle skrevs en sammanfattning av 
observationen så utförligt som möjligt. Observationen utfördes före intervjun med läraren vilket 
var ett aktivt val. Jag ville att varken jag eller läraren skulle känna oss styrda av det samtal vi 
hade haft ifall intervjusamtalet hade föregått observationen. Läraren var innan observationen 
insatt i vad studien handlade om. En fördel med att observera läraren först och låta intervjun 
äga rum efteråt är att det går att ta upp specifika situationer som observerats och låta läraren ge 
sina egna tankar och kommentarer kring dessa (Widerberg, 2002).  
 

 

6.2 Intervjuer 
 
Med hjälp av intervjuer används samtalsformen för att få fram andras muntliga uppgifter, 
berättelser och förståelser. Intervjun är ett samtal som har en struktur och ett syfte där 
intervjuaren ställer väl formulerade frågor och lyssnar lyhört på svaren. Den kvalitativa 
forskningsintervjun försöker beskriva och förstå meningen hos centrala teman i den 
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intervjuades livsvärld (Kvale, 1997). En strukturerad intervju har förutbestämda frågor i en viss 
ordningsföljd medan vid en ostrukturerad intervju uppmuntras respondenten att utveckla sina 
tankar och intervjuaren kan ställa nya uppkomna frågor på respondentens framförda tankar. Ett 
problem med denna friare samtalsform kan vara att analysen kan bli svårare att utföra 
(Backman, 2012).  
 
Den huvudsakliga uppgiften som intervjuare är att förstå innebörden av vad den intervjuade 
säger. Den som intervjuar måste registrera och tolka vad som sägs och hur det sägs. Det handlar 
om att tolka tonfall, ansiktsuttryck och kroppsspråk och att lyssna till vad som sägs mellan 
raderna och försöka formulera detta med ord och få direkt bekräftelse från respondenten om det 
är en riktig tolkning eller inte (Kvale, 1997). Det är också viktigt att vara kritisk till sina egna 
antaganden och hypoteser under intervjun. Ju större spelrum man ger intervjupersonen desto 
bättre är möjligheten att få fram intressant material (Krag Jacobsen, 1993). En intervju är ett 
utbyte av synpunkter och ett samspel mellan två människor, ett mellanmänskligt samspel, där 
intervjuaren och den intervjuade reagerar och påverkar varandra ömsesidigt. Det här är viktigt 
att ta hänsyn till både vid intervjutillfället och i den efterföljande analysen (Kvale, 1997). 
Platsen där intervjun äger rum har också betydelse. Den bör vara lugn och störningsfri utan 
telefoner som ringer eller någon som öppnar dörren och vill in. Det bästa kan vara att låta 
intervjupersonen bestämma lämplig plats för att denna ska känna sig bekväm och avspänd 
(Thomsson, 2002). Det är också viktigt att tänka på att intervjutillfället inte blir för långt då det 
finns risk att både intervjuare och respondent blir trötta och tappar fokus.  
 
Att spela in intervjuerna med en diktafon eller annan teknisk utrustning är en stor hjälp både 
under och efter intervjun. Intervjuaren kan ägna större uppmärksamhet åt sitt intervjuobjekt och 
behöver inte lägga all fokus på att anteckna. Samtalet kan flyta på utan onödiga avbrott. Den 
ordagranna återgivningen på ljudfilen ger möjlighet att efteråt tolka språk, uttryck, sätt att tala, 
avbrott, tystnader och annat som är svårt för intervjuaren att uppfatta direkt (Widerberg, 2002). 
En nackdel kan vara att en del människor känner obehag över att bli inspelade vilket kan 
påverka samtalet. Det är viktigt ur etisk synvinkel att respondenten ger sitt samtycke till att 
intervjun spelas in (Vetenskapsrådet, 2002). Att spela in och transkribera kan förbättra minnet 
av intervjutillfället och underlätta analysen efteråt. Man kan också få syn på och kontrollera 
omedvetna tolkningar som man gjorde under intervjun när man ser formuleringen i text 
(Bryman, 2011). Att skriva ut intervjun ordagrant ger möjlighet att i efterhand få en bild av hur 
intervjun gick till och även se forskarens roll som intervjuare. Till exempel se om denne styrde 
respondenten åt något håll. Sådant bör i så fall tas med senare när materialet ska utvärderas 
(Widerberg, 2002).  
 
 
6.2.1 Genomförande av intervju 
 
Så kallade semistrukturerade intervjuer valdes vilka utgår från frågeområden mer än exakta 
frågor. Intervjun får då formen av ett samtal där respondenten kan styra i vilken ordning olika 
saker kommer upp (Kvale, 1997). Eftersom endast fyra intervjuer genomfördes övervägde 
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fördelarna med denna form risken att analysen blev svårare. En intervjuguide med teman 
användes men jag var flexibel med ordningen och kunde ställa följdfrågor så att intervjun fick 
karaktären av ett avspänt samtal (se bilaga 2). Det avspända samtalet eftersträvades för att 
respondenten skulle vara sig själv och berätta utifrån sin personliga ståndpunkt och använda 
sina egna ord (Kvale, 1997). Det mesta kom upp utan att jag behövde titta på mina frågor så 
ofta. Intervjuerna spelades in med en diktafon.  

 

 

6.3 Läromedelsgranskning 
 
Det finns olika sätt att analysera läromedel på skriver Ammert (2011) och lyfter tre perspektiv 
ur vilka analys kan ske; processuellt, strukturellt och funktionellt perspektiv.  Det processuella 
perspektivet handlar om att titta på läromedlet utifrån de omständigheter som rådde när 
läromedlet gjordes. Det kunde förr vara till exempel hur läroplaner och statsmakten såg ut eller 
vilket perspektiv författaren hade. Det procesuella perspektivet har utvecklats med tiden och 
idag undersöks läromedlens innehåll, hur det förmedlas och hur läromedlet används i 
verksamheten. I det strukturella perspektivet undersöks vad det är som bestämt innehållet i 
läromedlen det vill säga vilka faktorer som har påverkat innehållet. Det kan till exempel vara 
krav från förlaget eller köparen, vilken läroplan, vilka kursplaner, pedagogiska strömningar och 
trender som gällt när läromedlen gjordes eller vilket kulturellt klimat och aktuella 
samhällsdebatter som rådde vid läromedlens tillblivelse. Det funktionella perspektivet 
fokuserar på vad läroboken förmedlar; hur böckerna väljs och på vilket sätt de används ute i 
verksamheter, innehållet i böckerna och vilka perspektiv som förmedlas till eleverna och 
mottagandet böckerna får av användarna och hur böckernas innehåll och perspektiv upplevs av 
eleverna.  
 
 
6.3.1 Genomförande av läromedelsgranskning 
 
På de observationer som utfördes förekom inte mycket läromedel beroende på att 
observationerna endast skedde under en lektion. De läromedel som fanns att granska var filmer, 
olika arbetsblad och muntliga berättelser. Dessa kopierades, fotograferades eller återgavs i text. 
De fyra lektionernas olika läromedel sammanfattades i löpande text för att sedan analyseras.  
 

 
6.4 Etik 
 
Nedan redovisas hur hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer om 
informerat samtycke, konfidentialitet och kravet om etiskt nyttjande av de uppgifter som 
samlats in. 
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Vetenskapsrådet (2002) har utformat forskningsetiska riktlinjer som svensk forskning 
rekommenderas följa.  Principen om informerat samtycke innebär att de personer som ska 
studeras blir informerade om vad studien innebär och att de själva utifrån denna information 
avgör om de vill medverka i studien. Principen om konfidentialitet går ut på att det material 
som samlats in om enskilda individer måste bevaras och redovisas så att den enskilde individen 
inte kan identifieras av utomstående och nyttjandekravet innebär att de uppgifter man samlat in 
om personerna inte får användas för åtgärder som kan påverka den enskilde och inte heller 
nyttjas i kommersiella syften (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa tre etiska råd togs i beaktning 
genom att de intervjuade lärarna muntligen informerades om syftet med min studie och hur min 
undersökning skulle genomföras. Jag upplyste dem om att allt material skulle avidentifieras så 
att varken skola eller personer kunde identifieras. De fick också veta att de inspelade 
intervjuerna enbart skulle hanteras i samband med examensarbetet och att jag förvarade 
utskrifterna av intervjuerna i min lösenordskyddade dator under arbetets gång och att både 
utskrifter och ljudfiler skulle destrueras så snart mitt arbete blivit godkänt. Jag talade också om 
att jag inte hade för avsikt att dela materialet med någon annan än de som var direkt berörda av 
mitt examensarbete. De fick sedan skriva under ett samtyckesavtal där de bekräftade att de fått 
denna information (bilaga 3). Jag skickade aldrig ut något samtyckesavtal till vårdnadshavarna 
trots att jag gjorde observationer i klassrummet där även eleverna fanns. Mina observationer 
gällde läraren och jag observerade inte eleverna specifikt utan bara lärarens ageranden gentemot 
eleverna.  

 

 

6.5 Urval 
 
Jag valde att studera fyra svensklärare i mellanstadiet i fyra olika grundskolor i en kommun. 
Det var initialt ett målinriktat val då jag ville jämföra två skolor som hbtq-certifierats med två 
skolor som saknade denna certifiering (Bryman, 2011). Jag började därför med att kontakta 
lärare i årskurs sex i de skolor som genomgått en certifiering. Dessa lärare avböjde men 
rekommenderade kollegor som var svensklärare i andra årskurser i mellanstadiet av vilka jag 
då tillfrågade två. De båda tillfrågade rekommenderade mig vidare till andra kollegor tills jag 
fick klartecken av två lärare, en per skola, och det blev ett så kallat snöbollsurval (Bryman, 
2011). Därefter kontaktade jag två skolor som var ungefär lika stora som de två certifierade. 
Denna gång vände jag mig direkt till samtliga svensklärare i årskurs 4-6 för att slippa den 
tidsödande procedur som min första metod inneburit. Jag skickade ut mejlförfrågningar till 
respektive rektor och bad denna vidarebefordra förfrågningarna till sina svensklärare. I brevet 
redogjorde jag för vad min studie handlade om och kortfattat hur lärarnas medverkan skulle gå 
till (se bilaga 3). Det kom ett svar per skola och dessa lärare blev mina respondenter. Det fanns 
ingen strävan hos mig att variera ålder, kön, erfarenhet eller andra aspekter som Bryman (2011) 
rekommenderar då jag ville komma bort från förutfattade meningar om att ålder, kön, erfarenhet 
och så vidare skulle ha något annat gemensamt än dessa urvalskriterier. Jag valde att betrakta 
alla som individer oavsett grupperingstillhörighet och föredrog därför det slumpvisa urvalet. 
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Jag begränsade urvalet till de läromedel lärarna använde i sin undervisning vid mitt besök. Med 
läromedel menar jag läroböcker, arbetsböcker, kopierade texter, spel, filmer, elevspel eller 
andra multimodala material. Jag begränsade analysen av läromedlen till att omfatta innehållet i 
materialen. Jag tog inte hänsyn till bakomliggande aspekter som förlagskrav, hur samhället såg 
ut när materialen gjordes, vad eleverna tyckte om materialen och så vidare. Jag tittade endast 
på innehållet i materialen utifrån valda teman som redovisas nedan i avsnitt 7.2. 

 

7 Databearbetning och analysmetod 
 
Nedan redogörs för hur materialet bearbetats samt vilka analysmetoder som använts.  
 

7.1 Databearbetning  
 
Alla fyra intervjuer transkriberades senare samma dag som de ägt rum medan jag hade dem i 
färskt minne. Detta för att kunna markera teman i den utskrivna texten vilket kan underlätta 
analysen (Bryman, 2011). Jag transkriberade noggrant, skrev ut tvekan, tystnad, pauser, 
stakningar, skratt, viskningar, betoningar och så vidare, allt precis som det lät och som jag 
mindes (Bryman, 2011). Observationsprotokollen med olika teman som artefakter, böcker, 
ageranden, möblering och så vidare renskrev jag i en sammanfattande löptext för att sedan 
lättare kunna analysera utifrån olika teman. Jag hade skrivit nyckelord i mitt 
observationsschema och antecknat så mycket jag hunnit om vad som hände på lektionen och 
jag hade kompletterat med att fotografera de läromedel de arbetade med, bilder på väggarna 
och synliga böcker i klassrummet. Även detta omvandlade jag till anteckningar och lade till i 
den sammanfattande texten. I denna löptext markerade jag sedan de olika temana med olika 
färger för att lättare göra jämförelser mellan de olika skolorna. Filmerna och de muntliga 
berättelserna sammanfattades också i text. 

 

 

7.2 Analysmetod 

 
Teoristyrd tematisk analys kan användas för att identifiera och analysera teman i de utskrivna 
intervjuerna och observationerna. Tematiska analyser kan vara både empiristyrda och 
teoristyrda på så sätt att man kombinerar datastyrda och förhandsstyrda teman i analysen. 
Tematisk analys är en metod för att identifiera och presentera mönster i kvalitativa data 
(Bryman, 2011). Det gick praktiskt till så att jag gick igenom mina transkriberade intervjuer 
och markerade textpartier i olika färger utifrån förutbestämda teman som var relevanta för mina 
frågeställningar (Widerberg, 2002).  
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• hbtq allmänt 
• hbtq i svenskämnet 
• normer i klassen, läromedel 
• svårigheter och möjligheter att arbeta med hbtq i svenskämnet 
• hbtq-certifieringens betydelse 

 
Genom att ta ett tema i taget gick jag igenom alla texter och markerade allt som hörde till just 
det temat (Widerberg, 2002). Då jag redan innan analysarbetet hade specifika teman innebar 
det att texten bearbetades ur ett teoristyrt tematiskt analysarbete.  
 
På samma tematiska sätt som med intervjuerna gick jag igenom de nedskrivna 
sammanfattningarna från observationerna fast då med följande teman: 
 

• synliga böcker 
• på väggarna 
• pronomen  
• lektionen 
• möblering 

 
Varje tema fick sin egen färg så att jag lätt hittade igen samma tema från respektive skola.  
Vid analysen av läromedlen användes också teman.  

 
• hbtq-perspektiv 
• heteronorm 
• stereotypiska könsroller 
• kön 
• könsneutralitet 

 
Jag skrev en sammanfattande löptext över innehållet varje lektions samlade läromedel och i 
dessa texter färgmarkerade jag respektive tema för att kunna jämföra och sammanfatta 
läromedlen.  
 

 

8 Resultat och resultatdiskussion 

 
Redovisandet av resultatet har slagits ihop med resultatdiskussionen för att det ger den 
tydligaste bilden av arbetet. De två certifierade skolorna presenteras för sig och de icke-
certifierade för sig med undantag för när inget skiljer dem åt. Resultaten är redovisade utifrån 



24 

metod då det gav en bättre överblick. För att underlätta läsningen har jag gett de fyra 
respondenterna de fingerade namnen Lynn, Koda, Radi och Tenny istället för lärare 1, 2, 3, 4. 

 

8.1 Observation 
 
Här nedan redogörs tema för tema vilka observationer som gjordes i de fyra klassrummen.  

 
8.1.1 Synliga böcker 
 
I alla fyra klassrum var de böcker som stod i gemensamma bokhyllor och liknande utrymmen 
av liknande karaktär. Det var samlingsvolymer om djur och natur, faktaböcker om dinosaurier, 
rymden, teknik och matematik samt klassuppsättningar av olika ämnesböcker som exempelvis 
geografi och historia. Alla fyra skolor hade liknande facklitteratur och det var överlag av äldre 
utgåvor. Det saknades helt skönlitterära böcker i samtliga klassrum, trots att två av lärarna 
profilerade sig med skönlitteratur i intervjuerna. Alla fyra lärare signalerade i intervjuerna att 
det inte fanns tillräckligt med pengar till nya läromedel och i Lynns skola hade de inga 
läromedel i form av böcker. I Kodas fall kan bristen på skönlitterära böcker ha berott på att de 
nyligt flyttat in i sitt klassrum och att skolan höll på att byggas om och en del material var 
bortpackat. Om elever inte erbjuds exempelvis skönlitterära böcker som skildrar många olika 
sätt att leva bidrar skolan till att cementera den heteronormativa ordningen skriver Ambjörnsson 
(2016). Genom att erbjuda böcker som speglar mångfalden som finns i samhället görs per 
automatik ett förebyggande arbete mot mobbing och diskriminering skriver Salmson (2017).  
 
 
8.1.2 På väggarna 
 
Nedan redovisas vad som kunde observeras på väggarna i respektive klassrum. Vad som finns 
på väggarna är av intresse men också vad som saknas. Ett klassrum där många olika individer 
måste vistas ska erbjuda en miljö som är inkluderande för alla. 
 
Icke hbtq-certifierande skolorna: 
Tennys klassrum präglades av en stor mängd elevalster på väggarna. De var samlade gruppvis; 
bokrecensioner med text och bild, teckningar som alla föreställde par sedda bakifrån hållandes 
handen vid några träd. Det var många teckningar med olika par som höll varandra i handen där 
den ena hade byxor och kort hår och den andra hade långt hår och klänning. På två teckningar 
höll en med klänning handen med en kortare person, hälften så stor som den andra. 
Teckningarna kan med rådande normer tolkas som par av motsatta kön samt kvinnor med barn. 
Det fanns samlingar med målningar som var nonfigurativa, alla väldigt lika varandra. Väggarna 
innehöll även en plansch med alla världens flaggor, en lång historieplansch som sträckte sig 
från vikingatid fram till nutid samt scheman och likabehandlingsplanen. Historieplanschen 
visade endast män av olika rang som kungar, soldater och bönder. Ett stort stapeldiagram 
hängde i mitten av klassrummet där eleverna bockat av hushållssysslor; vem som brukade göra 
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vad i familjen. Diagrammet hade de fyra kolumnrubrikerna ”mamma”, ”pappa”, ”syskon”, 
”jag”. Här fanns möjligheten att fylla i tabellen även om du hade två mammor eller två pappor 
eller bara en mamma eller en pappa, men det hade lika väl gått att använda ordet ”vuxen” för 
att undvika förgivettaganden. Elever kan ha andra vuxna vårdnadshavare än biologiska 
föräldrar eller föräldrar som inte identifierar sig som varken man eller kvinna, något som här 
inte speglades. Tabellen utgick ifrån både tvåkönsnormen och heteronormen och reproducerade 
på så sätt kärnfamiljsnormen.  
 
Koda hade precis tagit sitt klassrum i besittning efter en tillbyggnad av skolan. Därför fanns 
ingenting på väggarna förutom på anslagstavlan. Där hängde likabehandlingsplanen, scheman 
och trivselregler. I ett fönster stod en tavla med seriefigurerna Kalle & Hobbe med budskapet: 
”Det bästa du kan göra är att försöka bli väldigt bra på dig själv” och en annan tavla med orden 
”Jag vill veta”.  
 
Hbtq-certifierade skolorna: 
I Lynns klassrum fanns inte mycket på väggarna. Det som fanns var en världskarta och en 
affisch med ”Våra skogsträd” samt ett fåtal teckningar på djur och växter. Längst fram i 
klassrummet hängde två olika scheman samt likabehandlingsplanen.  
 
Det klassrum Radi höll lektion i var sexornas hemmaklassrum men tillhörde en annan mentor. 
Det var påfallande stökigt och präglades av oordning. Det var mer eller mindre trasiga 
skolböcker, häften, skrynklade papper och annat material huller om buller på alla lediga ytor, 
även på golven. På väggarna hängde klassfoton av klassen ända sedan årskurs två, de gick nu i 
årskurs sex. På två runda anslagstavlor hängde elevalster i form av juldikter, teckningar och 
strykpoesi3. Juldikterna präglades överlag av skämtsamma rim. En genomgående jargong av 
karaktären ”En get sket”, ”En orange sky; lika orange som Donald Trumps hy”. Strykpoesin 
som strukits fram ur en allvarsam sångtext präglades av lite sorgliga, seriösa dikter. I ett anslag 
med instruktioner om ett grupparbete användes det könsneutrala ordet ”vetenskapsperson”. Ett 
annat anslag om ordning när en behövde hjälp var undertecknat med ”Fröken/Läraren”. 
”Läraren” var skrivet lite inklämt på sidan om ”Fröken” som att det kommit dit i efterhand. I 
övrigt fanns många anslag med olika trivselregler, till exempel flera om att hålla ordning, ett 
om att vara rädd om sitt material och ett om att vara snälla mot varandra. Anslagen om ordning 
och den totala oordningen i klassrummet ingav ett motsägelsefullt intryck. 
 
I tre av de fyra klassrummen fanns inget som diskriminerade eller reproducerade könsroller. I 
ett av klassrummen på en av de icke-certifierade skolorna fanns det enbart bilder av 
heteronormativ karaktär samt sådant som utgick från tvåkönsnormen. Det fanns inget som 
synliggjorde hbtq-personer i något av klassrummen utifrån min tolkning. Skolan som helhet 
och läraren enskilt har möjlighet att skapa normbrytande miljöer med valet av artefakter. De 
elever som tillhör normen får sina identiteter speglade och accepterade i princip överallt i 
samhället som det ser ut idag. Lärarna kan erbjuda en performativitet som visar andra sätt att 

                                                
3 Strykpoesi är när man tar en befintlig text och stryker över alla ord man inte vill ha och en ny text uppenbaras 
med de kvarvarande orden. 
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vara (Butler 2007). Det är bra för dem som inte känner sig hemma i normen men också för alla 
som hör till normen; det vidgar perspektiven för alla (Salmson, 2017). I Diskrimineringslagen 
(SFS 2008:567) står att ingen får missgynnas genom att behandlas sämre i samband med 
exempelvis kön, könstillhörighet eller sexuell läggning. Att en elev kan riskera att inte känna 
sig inkluderad eller synliggjord i en miljö där hen måste vistas dagligen är en form av 
diskriminering.  
 
 
8.1.3 Möblering 
 
Här redovisas hur klassrummen var möblerade, vilka kriterier lärarna hade utgått ifrån vid valet 
av möblering och placering av eleverna. 
 
Icke hbtq-certifierade skolorna: 
I både Tennys och Kodas klassrum satt eleverna tre och tre eller två och två oavsett 
könstillhörighet och båda lärarna förklarade att de inte tittat på kön alls när de delat ut platserna 
utan på personlighet och hur eleverna kunde lyfta och hjälpa varandra. Under min observation 
noterade jag att det rådde ett gott klimat mellan eleverna och det samtalades och samarbetades 
mycket bra mellan samtliga bänkkamrater i båda klasserna.  
 
Certifierade skolorna: 
I Lynns klassrum satt eleverna två och två, antingen pojke–pojke eller flicka–flicka. Detta 
klassrum hade bänkar med lock av äldre modell där elevernas material förvarades. Eleverna 
rörde sig sällan runt i klassrummet och interaktionen mellan eleverna var minimal. Vid 
grupparbeten brukade Lynn ibland dela in dem i könsmixade grupper och det fungerade bra 
berättade hen i intervjun. Tidigare konflikter mellan pojkar och flickor hade gjort att de valt 
denna könsuppdelande möblering för att uppnå en lugn miljö i klassrummet. Lynn berättade att 
det fanns en historia av att pojkar alltid tagit ställning för pojkar i konflikter och att elevernas 
egenvalda grupperingar utanför klassrummet också var helt uppdelade efter kön. En liknande 
stark homosocial lojalitet visade forskarna Lundberg och Sörensdotter (2004) på i sin 
undersökning bland pojkar på en högstadieskola. För hbtq-personer kan en sådan starkt 
könsuppdelad miljö vara svår att befinna sig i och skolan bör aktivt motverka uppdelningar 
baserade på sådana kriterier (Skolverket, 2016). 
 
I Radis klassrum satt eleverna en och en. Det här var en klass där tre fjärdedelar av gruppen 
bestod av pojkar. Den lilla klicken med fem flickor satt alla samlade i närheten av varandra i 
ett av de främre hörnen av klassrummet. Radi berättade att det varit ett genomgående problem 
i alla år att pojkar varit dominanta och tillåtits vara det och detta hade medfört att flickorna 
dragit sig undan och sökte trygghet inom flicksfären. Jag såg inget samspel alls mellan könen. 
Radi berättade under intervjun att hen jobbade extra mycket i årskurs sex för att tvinga dem till 
samarbete mellan könen men det var svårt att få till grupper som uppfattades rättvisa av 
flickorna. Det fanns en känsla av otrygghet i gruppen och oordningen i klassrummet förstärkte 
detta intryck.  
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I de två klasser där man delat upp eleverna efter kön fanns det minimalt eller inget samspel 
mellan pojkar och flickor. Båda klasserna hade tampats med samarbetsproblem och oordning. 
De båda lärarna hade provat många olika möbleringar och funnit den möblering och placering 
av eleverna som de nu hade mest lämplig för att nå maximalt lugn. Att gruppera elever efter 
kön är inte förenligt med Lgr11 där skolans ansvar att motverka traditionella könsmönster 
tydligt anges. Det är också oförenligt med hbtq-perspektiv. Kön är inte ett kriterium för 
gruppindelning i svensk skola (Skolverket, 2017). Läraren har ett uppdrag enligt Lgr 11 att 
utmana traditionella könsroller, att främja jämställdhet och jämlikhet och att inkludera alla 
elever oavsett könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning (Skolverket, 2017). Lärarnas 
tendens att låta eleverna sitta uppdelade efter kön för att få ”lugn i klassrummet” stämmer väl 
överens med de iakttagelser som Forsberg gjorde i sin undersökning Är det någon 
”könsordning” i skolan? där hen noterade hur lärare hade en tendens att mota elever in i den 
”rätta” könsdiskursen. (Forsberg, 2002).  Gruppindelning av elever efter kön är något som inte 
bör förekomma i skolan då det är baserat på ett flertal föreställningar som inte stämmer överens 
med verkligheten skriver MacDonald (2014). Dels bygger det på tvåkönsnormen, dels på 
cisnormen och inte minst på heteronormen som felaktigt antar att personer av samma kön trivs 
bäst (MacDonald, 2014).   
 
 
8.1.4 Lektionen 
 
Hur gick lektionen till, vad behandlades, hur arbetade de?  
 
Det var lektioner med sagotema, grammatik, en svensklektion som fick bli SO-lektion och en 
lektion med värdegrundstema som berörde temat mobbing. Det slumpade sig så att samtliga 
lärare inledde lektionen med att visa film. Samtliga filmer hade hämtats från UR-skola 
(www.ur.se) som säger sig utgå från styrdokument och läroplaner i sina material, vilket dock 
inte är en garanti för att allt material är förenligt med dessa (UR Skola, 2018).  
 
 
Icke-certifierade skolorna: 
På Kodas grammatiklektion förekom många olika övningar förutom filmen. Eleverna jobbade 
med skrivuppgifter som innehöll olika prepositioner och läraren gick runt och hjälpte de som 
behövde. Hen lade handen på axeln eller ryggen på elever som var ofokuserade och fick dem 
på så sätt att vända sig mot sina uppgifter igen. Vid ett tillfälle diskuterade två elever olika 
svordomar och en sa ”Bög” varpå den andre svarade ”Bög är bara ett uttryck, inte ett svärord!”. 
Läraren var upptagen med annan elev och hörde troligen inte resonemanget. När Koda hade 
genomgång och gav exempel på meningar med prepositioner använde hen enbart svenska 
pojknamn. Eleverna fick en i taget gå fram till Koda och läsa sina texter högt för hen. När de 
var klara med alla uppgifter fick de som extrauppgift att söka efter olika prepositioner på 
internet via dator eller egen mobiltelefon och sedan skriva upp dessa på whiteboarden. Eleverna 
samarbetade och fyllde tavlan med prepositioner.  
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Tenny höll en lektion med sagotema där hen växlade mellan att visa en film med en folksaga, 
läsa en annan folksaga högt för eleverna och låta eleverna fundera över specifika kännetecken 
för sagor. Eleverna fick svara på frågor med hjälp av träknappar med deras namn på. Dessa 
valdes slumpvis ur en korg. Läraren stod hela tiden framme vid whiteboarden och eleverna satt 
kvar i sina bänkar under hela lektionen. När eleverna var klara med sina uppgifter fick de arbeta 
med uppgifter i engelska på Ipads som de fick hämta ute i korridoren. De fick då välja 
arbetspartner själva och sitta var de ville och då upphörde den tidigare mixen mellan flickor 
och pojkar. Det kan tolkas som att de grupperingar de valde när de själva fick bestämma var 
mer strikt könsuppdelade och det gör lärarens val av könsmixad uppdelning i klassrummet än 
viktigare. Att erbjuda en miljö där elever ges utrymme att utvecklas oberoende av 
könstillhörighet ingår i skolans värdegrund och skolans bemötande av pojkar och flickor formar 
deras uppfattningar om manligt och kvinnligt skriver Skolverket (2017). Därför är det viktigt 
att skolan inte skiljer eleverna åt på grund av kön för att undvika att befästa skillnader mellan 
könen (Skolverket, 2017).  
 
Hbtq-certifierade skolorna: 
Lynn visade en film med värdegrundstema. Den handlade om ett barn som bevittnat mobbing 
i skolan och efteråt berättade det för sitt storasyskon. Flera elever i klassen reagerade efter att 
filmen var slut på att de inte förstått om barnet i filmen var en pojke eller flicka. Lynn svarade 
direkt att det var en lillebror då det hade framkommit i ett tidigare avsnitt. När det framgick att 
det var en pojke tyckte några elever att han hade ett ”tjejansikte” och att kläder och rum var 
svåra att ge någon könstillhörighet. Lynn påpekade och beklagade i den efterföljande intervjun 
att hen inte tagit tillfället i akt och pratat mer om varför det var så viktigt för eleverna att veta 
könet på barnet i filmen. Skulle det läggas lika stor vikt vid kön om det inte fanns en så stark 
tvåkönsnorm och så starka konstruktioner av könen och de normer som följer med? Eleverna 
reagerade starkt över att de inte kunde identifiera könet då filmen inte använde någon 
performativitet kring kön (Butler, 2005). 
 
Radis lektion som var en SO-lektion handlade om östra Europa och hur människor levde där 
samt om olika klimat i hela Europa. Eleverna satt en och en och såg filmen och arbetade också 
en och en när de svarade på frågor i ett arbetsblad som tillhörde filmen de sett.  
 
Lärarna i de fyra klasserna hade alla förhållningssätt som inte innehöll något diskriminerande 
eller exkluderande.  
 
 
8.1.5 Pronomen 
 
Vilka pronomen förekom i klassrummen i interaktionen mellan lärare och elever? 
 
Lärarna i samtliga klasser använde pronomen som ”du”, ”ni”, ”barn”, ”jag”, ”nån”, ”hörni” 
samt förnamn på respektive elever. Eleverna använde lärarens namn eller smeknamn och sina 
kamraters dito. Observationen var för kort för att jag skulle hinna notera några mönster eller 
avvikelser i sättet att använda pronomen. I inget av klassrummen uppstod några oväntade 
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situationer, vilket skulle ha kunnat vara tillfällen då mer spontana uttryckssätt hade kommit i 
dagern.  

 

 

8.2 Intervjuer 
 
Nedan sammanfattas intervjuerna temavis utifrån de teman jag använt och som varit relevanta 
för mina frågeställningar. Temana är lärarnas kunskaper om hbtq, normer i klassen, hbtq-
perspektiv i undervisningen, svårigheter och möjligheter att arbeta med hbtq samt hbtq-
certifieringens betydelse. 
 
8.2.1 Lärarnas kunskaper om hbtq 
 
Vilka allmänna kunskaper om hbtq uppgav lärarna att de hade? Heteronormen råder i skolan 
precis som i övriga samhället och det har stor påverkan på hbtq-elevers förutsättningar att 
utveckla sin identitet och att känna sig trygga i skolan (Ambjörnsson 2004). Det är därför av 
stor vikt att lärare har kunskap om hbtq-elevers livsvillkor. 
 
Icke-certifierade skolorna: 
Tenny och Koda gav lite svävande svar på frågan om de visste vad hbtq stod för. De talade om 
sexuellt likaberättigande, allas lika värde och att alla är människor.  
 

-Vet du jag tänker så här och har alltid tänkt att - att jag har människor - och vilka de 
är spelar ingen roll utan jag har människor av alla sorter och ibland vet jag att det är 
alla sorter och ibland vet jag det inte och ibland anar jag det men det är inte det utan 
alla är människor och alla är lika mycket värda (Koda). 
 

De två lärarna gav båda uttryck för att hbtq inte var något man ”behövde tänka på” utan det 
gällde att ”se på alla elever som individer”. Det här påminner om det Forsberg (2002) fann i sin 
undersökning om lärares inställning att ”alla ska behandlas lika” hade en tendens att skapa en 
miljö där alla ville bli lika, istället för en miljö där alla behandlas lika men ändå känner att de 
kan vara olika. Tenny sa att hen och kollegorna på mellanstadiet inte hade fokus på hbtq 
eftersom eleverna var så små. Hen tänkte att det var mer fokus på det i de högre årskurserna. 
Både Tennys och Kodas resonemang kan tolkas som att de utgår ifrån att alla elever är 
heterosexuella cispersoner och att de förutsätter att de ska märka när en elev inte identifierar 
sig som en cisperson eller inte känner sig bekväm i heteronormen. Tanken att ”alla är människor 
eller individer” kan vara ett bra sätt att tänka men då måste det också innefatta tanken att alla 
varianter av människor speglas och synliggörs lika mycket och inte bara ”då det behövs”. Det 
är den här formen av osynliggörande och förgivettagande om att alla är cispersoner och passar 
in under heteronormen som många unga hbtq-personer har vittnat om som påfrestande 
upplevelser under deras skolgång (Ungdomsstyrelsen, 2012). Det är känslan av att inte bli sedd 
eller att inte ha några förebilder som gör att många hbtq-personer känner sig avvikande och mår 
psykiskt sämre än andra unga (Ungdomsstyrelsen, 2010). Det är problematiskt att en hbtq-
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person inte får samma möjligheter att utveckla sin identitet som de som passar in i normen. En 
lärare ska inkludera alla elever och det kan endast ske genom att inte ha förgivettagna 
uppfattningar om eleverna (Salmson, 2017). Det är ett arbete som ska pågå kontinuerligt och 
inte ”vid behov” som dessa lärare uttryckte sig. Det här är ett tydligt exempel hur 
heteronormativitet fungerar med förgivettaganden om att ”alla” är heterosexuella 
(Ambjörnsson, 2004).  
 
 
Hbtq-certifierade skolorna: 
Lynn och Radi sa båda att de mycket väl visste vad hbtq stod för. Båda kunde ordagrant 
redogöra för innebörden av hbtq och de var båda även insatta i den problematik som hbtq-
personer kan uppleva. Lynn hade börjat sitt arbete som lärare precis efter att RFSL:s utbildning 
hade genomförts på skolan så hen hade inte tagit del av utbildningen. Hen försökte alltid tänka 
på hbtq-perspektivet. 
 

-Men det där måste jag säga att – när det gäller hbtq-frågor – varför jag tycker det är så 
himla, himla viktigt speciellt på den här skolan – vi bor på landsbygden – och de 
socioekonomiska förhållandena är ju liksom relativt låga – på ett sånt här ställe så 
FRODAS fördomarna! (Lynn) 
 

Lynn beklagade att hen missat RFSL:s utbildning och hoppades på en uppföljning. Radi 
uttryckte en hög medvetenhet om hbtq-begreppet. Hen hade dels personlig erfarenhet med en 
hbtq-person i sin familj och dels arbetade hen på en av de hbtq-certifierade skolorna och hade 
genomgått alla delar av RFSL:s utbildning två år tidigare. Radi uttryckte stolthet över att deras 
skola hade en hbtq-profil.  
 
De fyra lärarnas medvetenhet och inställningar till begreppet hbtq varierade. Tre av fyra 
uttryckte att de behövde utbildas i ämnet. Deras svar visar att skolorna de verkar i har liknande 
förutsättningar som skolan i Ambjörnssons studie (2004) där hen beskriver hur eleverna 
befinner sig i en heteronormativ miljö där normer styr hur flickor och pojkar förväntas vara. 
Det här är miljöer som kan ha negativa konsekvenser för hbtq-elever (Ungdomsstyrelsen, 
2012).  
 
 
8.2.2 Normer i klassen 
 
Att kunna identifiera vilka normer som råder i den miljö man verkar samt vilka normer man 
själv förmedlar är en viktig del i ett normkritiskt arbetssätt (Sörensdotter, 2010). Nedan 
redovisas lärarnas tankar kring normer.  
 
Icke-certifierade skolorna: 
På frågan om vilka normer lärarna kunde identifiera i sina klasser och på skolan svarade tre av 
lärarna lite svävande om ”allas lika värde” och diskrimineringslagen nämndes men när jag gav 
exempel på olika normer som köns-, kroppsforms-, vithets- eller familjenorm svarade två av 
lärarna att det var kärnfamiljer med mamma, pappa, barn som var den vanligaste normen i deras 
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skola. Koda berättade att hen alltid inledde sina nya klasser med att arbeta med de sju 
diskrimineringsgrunderna. Eleverna jobbade med detta första veckan genom att läsa, skriva och 
prata om varje punkt och se filmer om dem. Det här var ett arbete som Koda sa att hen alltid 
började varje nytt läsår med och sedan byggde på allt eftersom eleverna blev äldre. På grund av 
detta noggranna värdegrundsarbete tyckte hen att det alltid blev ett bra grundklimat i klassen 
och Koda upplevde att nuvarande klassens kultur var mycket jämställd och friktionsfri och hen 
var säker på att det hade att göra med att de hade jobbat så intensivt med de sju 
diskrimineringsgrunderna. 
 

-Det är helt…! De här sju diskrimineringsgrunderna - det är det mesta fantastiska som 
har inträffat! För jag har stångats mot det här innan det fanns nån lagstiftning (Koda). 
 

Kodas beskrivning stämde överens med min observation, klassen fungerade bra med stor 
interaktion mellan individerna utan någon uppdelning efter kön. Min observation visade att det 
fanns en tydlig och snäv utseendenorm i klassen, särskilt bland flickorna men detta nämndes 
inte av Koda. När jag frågade Koda om de brukade arbeta med värdegrunden under lektionerna 
svarade Koda att det inte behövdes eftersom de jobbade så intensivt med det under första veckan 
och att det brukade räcka för resten av året. Tenny framförde att det var en väldigt heterogen 
skola hen arbetade på med enbart kärnfamiljer i höga socioekonomiska omständigheter. 

 
Villor! Kärnfamiljer. Mamma, pappa, barn. I princip. Det blir ju en liten ö på sitt sätt 
men…ja…det ser ut så i det här upptagningsområdet. Det blir väldigt…säg…präktigt hahaha 
(Tenny). 
 

Att alla tillhör kärnfamiljer och bor i villor i klassen skapar en stark och snäv norm i gruppen 
som ger starka skäl för en lärare att arbeta mer normkritiskt och lyfta och problematisera 
normerna för att uppmärksamma eleverna på fler sätt att leva och vara annars cementeras 
normen. Det är viktigt för alla att ha normmedvetenhet (Skolverket, 2016). Bara för att eleverna 
bor i kärnfamiljer betyder det inte att de själva per automatik tillhör heteronormen eller är 
cispersoner. Butler (2007) skriver att heteronormen för med sig att de som inte passar in blir 
exkluderade. Det som ligger till grund för att diskrimineringar och kränkande behandlingar 
uppstår inom skolan är normer (Skolverket, 2016). De här två lärarna uppgav att de bara 
arbetade med värdegrundsfrågor lite skilt från skolans övriga arbete, på temadagar som FN-
dagen eller när de tyckte att det uppstått ett behov.  
 
Certifierade skolorna: 
Lynn hade haft stora problem med det sociala klimatet i sin klass. Hen upplevde att de pratade 
värdegrund hela tiden. Det förekom hårda ord och grupperingar som orsakade många 
konflikter.  
 

-Nu har jag varit mentor för de här i två år. Jag kan ju säga att – jag har ju lärt mig 
mycket - det har inte varit lätt alltid! Det är väldigt - det är ju väldigt…de är inte alltid 
sn….sjysta med varandra och det är mycket….hårda ord…och …grupperingar. Allt 
från jävla bög - hora - asså ja - allt du kan tänka dig (Lynn). 
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Lynns betoning att hen jobbade hela tiden med värdegrundsfrågor visade på att hen tyckte det 
var lite av ett misslyckande. Men det är precis det, att skolornas värdegrundsarbete ofta är något 
som hålls skilt från skolans övriga innehåll och inte ingår i det vardagliga arbetet, som 
Skolverket anmärker på i sin kvalitetsgranskning om trakasserier och kränkningar 
(Skolinspektionen, 2010). För att få bukt med bruket av hårda ord i klassen brukade Lynn prata 
om ordens betydelse, värdet av dem och vad det gjorde med den som blev kallad för den hårda 
termen. På frågan vilka normer Lynn kunde identifiera i klassen nämnde hen machokulturen 
med skoter och jakt som manliga, dominerande intressen.  
 
Radi var medveten om de rådande normer som fanns i skolan och även i samhället och berättade 
att hen ofta ifrågasatte normer genom att visa på dem och fråga exempelvis om eleverna kunde 
nämna andra sätt att leva. Radi var också väl medveten om sina egna normer.  
 

-Jag utgår ju ifrån mina normer nånstans i alla fall. Och om jag då är en cisperson så 
kan det ju bli tokigt för jag utgår ju ifrån mitt liv (Radi).  
 

Till skillnad från de andra tre lärarna var Radi väl medveten om heteronormen och sa att hen 
problematiserade den och andra normer kontinuerligt. Radi uppgav att hen hade arbetat mycket 
med sin klass för att åstadkomma mer utbyte mellan flickor och pojkar med det var trots det 
mycket uppdelat i klassen. Hen upplevde att det saknades samspel mellan flickor och pojkar 
helt och hållet. Jag märkte inte någon medvetenhet hos de andra lärarna om deras egen roll i 
upprätthållandet av heteronormen eller tvåkönsnormen genom performativiteten som Butler, 
(2007) beskriver. Det behöver inte betyda att det inte finns medvetenhet hos dem. Med andra 
metoder, andra frågor, längre observation och så vidare hade kanske annat framkommit.   
 
I de rapporter och den forskning jag utgått ifrån i min studie har man kommit fram till att det 
optimala är att arbeta med värdegrundsfrågor kontinuerligt i det vardagliga arbetet 
(Skolinspektionen, 2010). Tenny och Koda som sa att de bara arbetade med värdegrunden i 
början av varje läsår uppgav också att de hade harmoniska väl fungerande klasser med god 
sammanhållning och få konflikter. Deras beskrivning stämde väl överens med det jag 
observerat. De uppgav att de inte jobbade med värdegrundsfrågor alls mer än vid speciella 
temaveckor, men jag kunde utläsa i deras övriga svar att de ändå arbetade med 
värdegrundsfrågor då och då utan att de själva definierade det så. Båda berättade exempelvis 
att de var snabba på att markera när elever sa något kränkande eller använde invektiv i 
klassrummet. Deras sätt att hantera detta visar på ett konkret värdegrundsarbete. Radi och Lynn 
som upplevde att de jobbade mycket med värdegrundsfrågor mest hela tiden hade båda klasser 
med samarbetsproblem och konflikter. Att de jobbade mycket och ofta med värdegrundsfrågor 
sa de berodde just på att de upplevde att det fanns ett ständigt behov.  
 
 
8.2.3 hbtq-perspektiv i lärarnas undervisning 
 
Icke-certifierade skolorna: 
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På frågan om lärarna hade hbtq-perspektiv i sin undervisning och hur det i så fall visade sig, sa 
två av dem att det var något de tog upp vid förekommen anledning. 
 

-Jamen alltså jag tycker man ska ta det naturligt då det kommer - ibland kan det ju 
komma -jag menar det kan ju hända att nån har sagt bög eller så och då pratar vi om 
det att att -  att de som är homosexuella vill helst bli kallade homosexuella eller att det 
kan vara kränkande ord för dem och liksom vad - vad ord har för olika värde och vad 
homo betyder alltså. (Koda). 
 

Det här förhållningssättet tyder på ett toleransperspektiv där utgångspunkten är att det finns ett 
vi och ett de där de accepteras (Jämställt, 2018). Samtliga lärare tyckte att skönlitteratur skulle 
vara bra att använda för att få med hbtq-perspektivet i undervisningen. En av dem, Tenny, hade 
aldrig läst någon sådan bok dels för att hen inte visste vilka böcker hen skulle välja och dels för 
att det fanns så många andra böcker att läsa för eleverna. Tenny arbetade kontinuerligt med 
skönlitteratur och var positivt inställd till att få hjälp med att välja böcker med hbtq-tema. Koda, 
sa att hen hade läst en bok med hbtq-tema: 
 

-Jo! Det gör jag ibland! Äääähm, jag pratar inte om det här året nu utan jag pratar om 
ett annat år då det fanns en väldigt stor anledning att läsa den här boken A boy in a 
dress. Det var ett speciellt år. Jo, men det fanns anledning att göra det - att jag visade 
att det är okej och då kan jag göra det genom litteraturen utan att säga så mycket-att det 
här är okej. Det var ett budskap både till någon och så ett budskap till andra liksom - de 
runtikring utan att säga – prata -om grejen va (Koda). 
 

Jag frågade Koda om hen inte ville använda den boken i varje ny grupp elever men det hade 
hen inte tänkt på och hen tyckte att de hade så många andra böcker de skulle läsa. Detta val av 
att läsa boken bara ”på förekommen anledning” och inte annars kan tolkas som att Koda tog för 
givet att alla i klassen tillhörde hetero- och tvåkönsnormen så länge inte annat visade sig. Det 
kan också bara bero på att Koda prioriterade andra böcker. Heteronormativa föreställningar om 
kön är en av de främsta orsakerna till att hbtq-personer känner sig stigmatiserade och 
osynliggjorda enligt Ungdomsstyrelsens rapport Hon, hen, han (2010). Unga transpersoner är 
extra utsatta då det här förgivettagandet av att alla tillhör heteronormen eller tvåkönsnormen 
gör det svårt för dem att utveckla och bejaka sin könsidentitet (Ungdomsstyrelsen, 2010). 
Utifrån Butlers (2007) perspektiv är det skadligt för hbtq-personer att upprätthålla 
heteronormen på detta sätt. Det ger signaler att heterosexualitet är det som är det förväntade 
och att andra sexualiteteter är avvikande från normen även om de ”accepteras och är lika mycket 
värda”.  
 
 
Certifierade skolorna:  
Lynn, hade vid några tillfällen valt att läsa böcker med hbtq-perspektiv. På Lynns skola fanns 
inga läroböcker. Hen jobbade med olika material som exempelvis egentillverkat, hämtat från 
nätet, kopierat från böcker och så vidare. På så sätt hade Lynn stor frihet att välja material och 
det var något som hen i intervjun framförde som mestadels positivt speciellt ur ett hbtq-
perspektiv. Lynn berättade att hen alltid använde pronomenet hen i alla texter som hen skrev, 
både i elevuppgifter och i brev till föräldrar och att hen med jämna mellanrum valde litteratur 
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som hade med hbtq-personer på ett naturligt sätt i historien. Senast hade klassen läst en bok 
som aldrig avslöjade vilket kön huvudpersonen hade och det hade blivit intressanta diskussioner 
kring detta. 
 
Radi som var väl medveten och insatt i hbtq-frågor, bland annat via RFSL:s utbildning, hade 
aldrig valt en bok med detta perspektiv. 

 
-Tyvärr så har vi ont om litteratur! Alltså vi har gjort våra försök att samarbeta med 
biblioteket men de får inte fram grejor! (Radi). 
 

Radi arbetade konsekvent normkritiskt berättade hen, dock ej med stöd vare sig i läromedlen 
eller i kollegiet. Hens normkritiska arbetssätt yttrade sig i att hen var uppmärksam på och 
problematiserade innehåll i läromedel som kändes inskränkt och var noga med använda ett 
könsneutralt språk.  
 
Sammantaget uppgav de fyra lärarna att det inte förekom alls eller inte så mycket hbtq-
perspektiv i deras undervisning. Den som sa sig ha mest hbtq-perspektiv av de fyra var Lynn 
som arbetade på en hbtq-certifierad skola, men själv inte hade hunnit gå RFSL:s utbildning. 
Radi försökte tänka normkritiskt och var noga med sitt språk men i själva undervisningen fanns 
det inte något medvetet hbtq-perspektiv. I Ungdomsstyrelsens rapport Om unga hbtq-personer 
som bygger på intervjuer, redovisades många svar som bland annat visade på hbtq-personers 
behov av att få känna igen sig i undervisning och läromedel och hur betydelsefullt det är om 
lärare synliggör hbtq-personer (Ungdomsstyrelsen, 2012). Det krävs att som lärare inte bara 
vara normkritisk och granska de normer som råder i exempelvis läromedel, det behövs ett aktivt 
val av uppgifter där hbtq-personer synliggörs och finns med på ett självklart sätt. Det finns 
många möjligheter för lärare att via exempelvis litteratur utveckla elevernas förmåga till 
normkritiskt tankesätt. Det är genom performativiteten som den snäva genusrepertoaren på sikt 
kan förändras genom att utmana och agera utanför normerna (Butler, 2007).  
 
 
8.2.4 Svårigheter och möjligheter att arbeta med hbtq-perspektiv 
 
  
Icke-certifierade skolorna: 
Läraren Tenny svarade på frågan om hen tyckte det var svårt att få in ett hbtq-perspektiv i sin 
undervisning: 
 

-Näe! Näe!...det kan jag inte…eee-----det gäller ju att hitta vinkeln bara. Så att det inte 
känns så påklistrat …vad det än är tänker jag för det är ju då det blir så oerhört tokigt 
nånstans. Att det ska kännas - för dom - meningsfullt, angeläget. Då blir det bra.  Gör 
det inte det utan man måste konstruera nånting då är det inte…det spelar ingen roll vad 
det än är (Tenny). 
 

Tennys svar kan tolkas som en osäkerhet på hur man talar om hbtq-relaterade frågor och på hur 
man får in ett hbtq-perspektiv på ett naturligt sätt. Hens svar kan utgå ifrån heteronormen och 
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en binär könsuppfattning i likhet med de teorier om den heterosexuella matrisen som Butler 
skriver om (Butler, 2007). Tenny svar att det ska ”kännas meningsfullt och angeläget för dom”, 
kan tolkas som om gruppen elever är en enda homogen grupp där alla är likadana. MacDonald 
(2014) förespråkar att en lärare kan utgå ifrån att klassen består av en brokig skara individer 
som överskrider alla normer. Då blir det lättare att förhålla sig till mer generella ordalag och 
tankegångar. Tenny tyckte att skönlitteratur vore bra att använda när hen ska prata om något 
som avviker från normen. Att arbeta med hbtq-perspektiv, svarar både Koda och Tenny, är 
något man gör vid behov. Koda är inne på liknande tankar som Tenny om att det gäller att ta 
”det” naturligt när det kommer.  
 

-Vet du jag tänker så här -och har alltid tänkt att - att - jag har människor och vilka de 
är spelar ingen roll utan jag har människor av alla sorter och ibland vet jag att det är 
alla sorter-- men --och ibland vet jag det inte och ibland anar jag det men det är inte det 
utan alla är människor och alla är lika mycket värda. (Koda). 

 
Att bara prata om hbtq när det uppstår ”behov” talar emot det som framkommit i många 
rapporter. Hbtq-personer har samma rätt till igenkänning, spegling och att möta förebilder som 
heterosexuella cispersoner (Ungdomsstyrelsen, 2010). Att en lärare inkluderar hbtq-perspektiv 
i undervisningen på ett självklart sätt är mycket värdefullt vittnar flera unga hbtq-personer om 
(Ungdomsstyrelsen, 2012). Tenny och Koda sa att de inte såg några svårigheter med att arbeta 
med hbtq-perspektiv men intervjusvaren i stort visar att två av dem ändå undvek hbtq-
perspektiv. De uttryckte osäkerhet hur de skulle göra för att få in det ”naturligt” och inte 
”påklistrat”. Deras farhågor uttryckte att de utgick ifrån att eleverna skulle uppfatta det som 
”onaturligt och påklistrat” samtidigt som båda två i intervjuerna flera gånger pratade om att 
eleverna inte brydde sig eller reagerade med axelryckningar om någon var hbtq-person eller 
inte. Att lärarna inte problematiserar heteronormen på grund av att de tror sig veta att det inte 
finns någon som är hbtq-person i klassen är enligt Butler (2007) problematiskt då heteronormen 
har en påverkan på alla hela tiden oavsett vilken sexuell läggning en person har och oavsett om 
heteronormen märks av eller inte. Heteronormen upprätthåller den heterosexuella matrisen som 
bestämmer och begränsar pojkars och flickors sätt att vara (Butler, 2007). Både Tenny och 
Koda sa i intervjuerna att det var ”vi vuxna” som gjorde homosexualitet eller annan läggning 
till något krångligt eller konstigt.  
 

-Vi pratar – men jag tar det som det kommer liksom och att det är – det är – visa att det 
är helt okej - det är okej att vara homosexuell och jag brukar säga att jag har kompisar 
som är homosexuella och det är inget konstigt med det (Koda).  
 

Flera av de tankegångar de gav uttryck för tyder på ett toleransperspektiv med ett vi och ett de 
där den rådande normen och statusen blir osynliggjorda (Jämställt, 2018). Att vara hbtq-person 
blir något som bryter mot normen men ”det accepteras” och ”det är inget konstigt”. 
Enligt skolverket bör den vuxne bör istället problematisera normen och makten som följer med 
och visa eleverna hur normerna fungerar diskriminerande och lyfta fram att hbtq-personer ofta 
får utstå kränkningar och diskrimineringar på grund av att de som hör till normen utan att 
reflektera betraktar sig själva som ”normala” (Skolverket, 2016). Att de inom normen är det 
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som alla förväntas vara, medan de som står utanför normen alltid får utgå från ett 
utanförperspektiv och om de har tur bli ”accepterade” av de inom normen (RFSL, 2015). 
 
Många vuxna i skolan har en stor okunskap i hbtq-relaterade frågor (RFSL, 2014) och i 
intervjuerna med de två annars vältaliga lärarna på de icke-certifierade skolorna går det att 
skönja en osäkerhet när de talar om de här frågorna. Alla lärare önskade sig mer bildning i de 
här frågorna. Tenny och Koda sa båda att det inte var något de tänkt på att de ville lära sig mer 
om. Många rapporter, däribland RFSL:s kommunundersökning, kommer fram till den 
nödvändiga åtgärden att kompetensen måste höjas hos kommunalt och statligt anställda i hur 
de kan arbeta för att förebygga psykisk ohälsa hos hbtq-personer (RFSL, 2014).   
 
Jag frågade tre av lärarna om de trodde att en hbtq-person skulle våga vara sig själv i klassen 
och Tennys svar var lite svårtolkat.  
 

-Alltså, de är ju ännu inte så…det jag tror…det är ju att de inte är så långt gångna i 
puberteten heller va- så de fysiska skillnaderna är ju inte så märkbara- alltså man ser 
egentligen -alltså det behöver inte ens synas om - man kan vara osäker- om nån är flicka 
eller pojke ändå-just för att det finns inget --- inga-attribut. (Tenny) 
 

Det är svårt att tolka hur Tenny menar. En tolkning kan vara att det är lättare att vara hbtq-
person så länge det ändå inte syns några större skillnader mellan könen, men att det skulle bli 
besvärligare att vara sig själv senare när kroppen utvecklas och hamnar i något av två de facken 
som Butlers (2007) heterosexuella matris beskriver. 
 
 
Certifierade skolorna: 
Läraren Lynn vars skola inte använde fasta läromedel svarade att hen hade stor frihet att påverka 
sitt arbetsmaterial och därför absolut hade möjlighet att arbeta med hbtq-perspektiv. Hen såg 
inga svårigheter. Radi upplevde att läromedlen inte var så bra ur hbtq-perspektiv men att hen 
gjorde så gott hen kunde för att arbeta normkritiskt och upplevde inte heller några svårigheter. 
Radi och Lynn var båda positiva till att lära sig mer. Radi berättade att deras skola skulle ha en 
uppföljning av RFSL:s utbildning för att förnya certifieringen vilket hen såg fram emot, inte 
minst för att flera lärare tillkommit sedan den förra utbildningen. På frågan om de trodde att en 
hbtq-person skulle våga vara sig själv på skolan svarade både Lynn och Radi att de inte trodde 
det. 
 

-NÄÄE jag tror inte det! Speciellt inte om det är en kille! Du vet skotern, jakten…! (Lynn) 
 
Radi trodde möjligen att en stark person som hade stöd hemifrån eventuellt skulle våga vara sig 
själv. 

 
-Men jag tänker att liksom, att på låg och mellanstadiet så då är det nog - då ska man 
vara väldigt stark som person om man ska leva i det. Och ha väldigt starkt stöd hemifrån 
tänker jag, för vi lever ju i ett heteronormativt samhälle…och det är de där...normerna! 
Det är normerna vi tampas med! Alltid de där normerna! (Radi) 
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Sammanfattningsvis visar mina intervjuer att det finns ett stort behov av att lärare får lära sig 
mer om dessa frågor. Ett normkritiskt arbetssätt är något som praktiseras i viss utsträckning av 
två av lärarna, Lynn och Radi som båda jobbar på skolorna som var hbtq-certifierade. 
8.2.5 Hbtq-certifieringens betydelse 
 
När jag ställde frågor till de två lärare som arbetade på hbtq-certifierade skolor om hbtq-
certifieringens betydelse och vad den hade förändrat svarade Lynn med emfas: 
 

-Märks INTE! Vi jobbar inte med det överhuvudtaget! (Lynn) 
 

Hen uttryckte besvikelse över detta. Lynn hade en egen ambition att arbeta med hbtq-perspektiv 
och gjorde det i viss utsträckning men tyckte att skolan kunde gjort mycket mer av sin hbtq-
certifiering. Radi tyckte att det bästa med hbtq-utbildningen var att kollegiet efteråt hade börjat 
prata om dessa frågor, även om hen upplevde att det snabbt avtagit. Det bästa de lärt sig under 
RFSL:s utbildning var när de fick göra en slags rollspelsövning där de kunde leva sig in i hur 
det kunde kännas och vilka hinder och fördomar en hbtq-person kunde möta. Det hade öppnat 
upp kollegors förståelse för en hbtq-persons livsvillkor upplevde Radi.  
 

 

8.3 Läromedel  
 
Här redogör jag kort för det arbetsmaterial som förekom under min observation sett ur ett hbtq-
perspektiv. Det material som användes var film, arbetsblad och berättelser.  
 
Icke-hbtq-certifierade skolorna: 
I Kodas klass såg man ett program som hette Grammatikbolaget 
(https://urskola.se/Produkter/170829-Grammatikbolaget-Vad-ar-prepositioner). Alla roller, 
manliga som kvinnliga spelades av samma skådespelare. De två männen var klädda i jeans, 
tröja och väst i, respektive jacka och halsduk i blått, grått och svart och kvinnan var klädd i rosa 
kofta, färggrann knytblus, röda naglar. När hon visades i bild var bakgrunden rosa. De två 
männen föreställde lagerarbetare och sportjournalist men alla spelades som sagt av en och 
samma skådespelare som var kvinna, vilket kunde vara anledningen att man gjort karaktärerna 
könsstereotypiska. Arbetsmaterialet som hörde till var ur ett normkritiskt perspektiv neutralt 
utformat. 
  
I Tennys klass jobbade man med sagor och inledde med en film om sagan Prinsen som trodde 
han var tupp (https://urskola.se/Produkter?q=prinsen+som+trodde+han+var+tupp). Det var en 
folksaga från Israel. Karaktärerna var kungen, drottningen, prinsen och den vise mannen; 
könsstereotypiska karaktärer. Budskapet i sagan var ”Vi är alla vad vi väljer att vara”. Samtalet 
efter handlade inte om budskapet utan om typiska kännetecken på en klassisk saga. Tenny 
högläste en saga om Fiskaren och hans giriga hustru, det också en gammal folksaga. 
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Karaktärerna var även där könsstereotypiska och budskapet tidlöst; ”man ska vara nöjd med det 
man har”.  
 
 
Hbtq-certifierade skolorna: 
I Lynns klass såg man ett UR-program på temat mobbing i serien Berätta för mig, avsnittet 
Uthängd (https://urskola.se/Produkter/199262-Beratta-for-mig-Uthangd). Huvudpersonen i 
programmet gick inte att tydligt avläsa om det var en hon eller en han. Kläder, frisyr, namn och 
rummet var relativt könsneutralt och det var inte heller intressant för historien. Filmen handlade 
om en klasskamrat som blev utsatt för mobbing via sociala medier. Vid ett tillfälle sa 
storasystern ”Det är nog bara för att hon är tjej också. Det är väl inga killar som får skit för hur 
de ser ut, eller hur?”.  Programmet fick in ett genusperspektiv. Mobbaren var en flicka och de 
två barn som var passivt delaktiga i mobbningen var en pojke och en flicka. Alla barn i 
programmet var ungefär likadant klädda. Till programmet följde ett arbetsmaterial. Det använde 
könsneutrala pronomen överallt där könet var irrelevant. Det ställde frågor som ifrågasatte 
normer kring att flickor och pojkar har olika spelregler i samhället.  
 
I Radis klass såg man en film om östra Europa som ej går att länka till då den kräver inloggning 
av skolpersonal. Radi hade SO-lektion samtidigt som svensklektion. Filmen var från 2009 och 
visade hur människor levde i länderna i östra Europa. Det var fattigt och de familjer som 
skymtade förbi var generationsboende familjer med många medlemmar. Efterföljande 
arbetsblad handlade om klimatet och vädret i hela Europa där en pojke användes som 
illustration för de olika kläder och aktiviteter som kunde användas och utövas i de olika 
klimaten.  
 
Lärarna som lade upp sina lektioner efter de läromedel som skolan hade valt att jobba med 
berättade i intervjuerna att de upplevde brist på hbtq-perspektiv i dessa material. Samtliga lärare 
gav uttryck för att det var ett dilemma att det inte köptes in nya läromedel särskilt ofta och Radi 
upplevde att det inte fanns så stort utbud även om de hade kunnat köpa in nytt. Sammantaget i 
de fyra lektionerna fann jag inget som var hbtq-inkluderande men heller inte hbtq-
exkluderande. Ett visst mått av normkritik fanns i Lynns val av läromedel. De upplevde alla en 
brist på hbtq-perspektiv i läromedlen.  
 
 

8.4 Avslutning resultat 
 
Min undersökning har inte visat mycket som avviker från de rapporter jag läst om hbtq-
personers villkor och upplevelser i skolan. Jag har inte kunnat urskilja något som pekar på direkt 
diskriminering men ej heller något som inkluderat eller synliggjort hbtq-personer. Det har 
funnits tendenser hos lärarna att dela upp efter kön vilket är olämpligt ur hbtq-perspektiv. Det 
bör inte förekomma i skolan då det dels bygger på tvåkönsnormen, dels på cisnormen och inte 
minst på heteronormen som felaktigt antar att personer av samma kön trivs bäst (MacDonald, 
2014). Det befäster också skillnader mellan könen vilket går mot skolans värdegrund 
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(Skolverket, 2017). Min upplevelse är att det finns vilja och ambition bland lärare att inkludera 
alla elever men att det är olika faktorer som gör att det inte sker. Det finns okunskap om vikten 
av att vara normmedveten, att granska de normer som råder i samhället och vilka normer läraren 
själv besitter. Endast en av lärarna visade medvetenhet om att tänka på ett sådant sätt. Den 
läraren, som hade stor kunskap i hbtq-frågor och jobbade på en hbtq-certifierad skola, hade 
ändå svårt att få in hbtq-perspektivet på ett aktivt sätt i undervisningen. Hen upplevde brist på 
litteratur och läromedel med hbtq-perspektiv och kollegialt samarbete. Lärarna kände överlag 
en stor press att få in allt som läroplanen föreskriver och den stressen kan påverka viljan eller 
lusten att plocka in något, för dem, nytt. Det finns ett behov att låta pedagoger genomgå 
utbildning i dessa frågor. Det skulle skapa en medvetenhet hos dem att inte utgå ifrån 
heteronormen i det dagliga arbetet och istället utgå ifrån att man inget vet om elevers tankar om 
sin identitet och därför avstå från förgivettagna ståndpunkter (Salmson, 2017). Det är viktigt att 
som lärare ha medvetenhet om att heteronormen och tvåkönsnormen är stark i vårt samhälle, 
likväl som i skolan då elever som också befinner sig i den kontexten kanske inte vågar visa 
något annat sätt att vara än det som ryms i de rådande normerna och det är diskriminerande 
(SFS 2008:567).  
 
Om skolan ska uppfylla de krav som ställs för att motverka diskriminering och främja lika 
rättigheter och möjligheter för alla som Lgr 11 föreskriver så måste det till mer utbildning av 
pedagoger (Skolverket, 2017).  Så länge pedagoger ute i verksamheterna har gått 
lärarutbildningar där hbtq och normkritik inte behandlats kan RFSL:s hbtq-certifiering vara en 
väg att gå för att öka kunskapen om hbtq. Viljan att lära mer om hbtq kan vara kopplat till 
personligt intresse hos pedagogerna och därför kan en styrning uppifrån vara nödvändig. Det 
skulle kunna implementeras snabbare och bredare om det ingick i lärarutbildningarnas 
kursplaner än om varje skola själva ska anlita RFSL efter eget intresse och/eller ekonomisk 
möjlighet. Dilemmat med okunskap kvarstår dock om det bara är nyutexaminerade lärare som 
har denna kunskap. Det behövs större åtgärder för att utbilda alla pedagoger som verkar i skolan 
och hbtq-certifiering är en väg men med tanke på att endast 11 skolor i hela Sverige har 
certifierats hittills verkar det inte särskilt effektivt. Om det beror på skolors ointresse, RFSL:s 
utbildningskapacitet eller annat vet jag inte. En annan väg att gå kunde vara via skolverkets 
lärarlyft. På samma sätt som exempelvis Läslyftet (Skolverket, 2018) skulle skolor kunna arbeta 
med kunskapslyft i normkritiskt arbetssätt. Ett kollegialt arbete på skolan där man gemensamt 
tar del av forskning, samtalar och prövar nya arbetssätt i praktiken kan vara en effektiv metod 
och kanske också den som snabbast skulle ge bred effekt i skolan. Kommuner kan också ta det 
övergripande ansvaret och se till att skolorna har de förutsättningar som behövs för att kunna 
arbeta med hbtq-frågor. 
 
Sammanfattningsvis visar både min egen studie och tidigare forskning och rapporter att det 
behövs kompetenshöjning av personalen. Kunskapen om hur stereotypa könsroller och 
diskriminering motarbetas behöver bli större och min undersökning visar att behovet både finns 
och efterfrågas. I och med att det finns så starka normer i samhället som helhet behövs det en 
stor medvetenhet hos skolans personal i hbtq-frågor och även andra frågor som ligger till grund 
för diskriminering och kränkningar. Skolans möjlighet att påverka unga människor till 
normmedvetenhet skulle kunna ha stor effekt på bland andra hbtq-personers livsvillkor. Barn 
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och unga är framtidens vuxna och de värderingar som de får med sig ut i vuxenlivet är något 
som kan förändra samhället på sikt.  
 

9 Metoddiskussion, relevans för yrkeslivet och fortsatt forskning 
 
Några reflektioner kring metoderna, min behållning inför kommande yrkesutövning och förslag 
till vidare forskning.  
 

9.1 Metoddiskussion 
 
9.1.1 Metodkritik 
 
I efterhand kan man upptäcka moment som inte fungerade så bra och som eventuellt påverkade 
resultatet åt något håll. Här redogör jag för de moment i metoden som inte blev som planerat 
och som eventuellt kan ha påverkat resultatet.  
 
Det fanns en risk att de som tackade ja till att delta i min undersökning var de som hade ett 
intresse eller kunskap om hbtq vilket hade kunnat påverka resultatet mot en viss riktning.  Den 
ena läraren som svarade ja hade inte läst mitt följebrev utan svarade ja utan att veta vilket ämne 
mitt examensarbete skulle beröra och kan därför räknas bort från den risken. Två andra som 
blev respondenter hade inte själva valt att delta utan blivit tillfrågade av sin rektor och kan 
visserligen ändå ha haft intresse för hbtq-frågor men kan eventuellt också betraktas som 
slumpvis utvalda. Den fjärde som tackade ja var den sista lärare på den skolan som blev 
tillfrågad eftersom alla övriga lärare hade tackat nej så hen går att räkna bort från misstanken 
om att ha tackat ja på grund av särskilt intresse. Alla fyra lärarna kan därför betraktas som i viss 
mån slumpvis utvalda. 
 
En annan risk var att den bild jag fick under mina observationer inte var den rätta då både lärare 
och elever som jag observerade kanske agerade på ett annorlunda sätt än om jag inte varit där. 
Att observera endast en lektion var inte optimalt. Det var svårt att hinna få någon egentlig bild 
av lärarnas undervisning ur ett hbtq-perspektiv och de hann aldrig vänja sig vid min närvaro. 
Mina observationer gav inte mycket material då de pågick under alltför kort tid. 
Undersökningen hade troligen gett ett säkrare resultat om jag hade observerat under en längre 
tid. Med tanke på att det tog lång tid att få respondenter att ställa upp blev detta inte möjligt. 
Detta påverkade även mängden läromedel som kunde analyseras. Observation av endast en 
lektion per lärare resulterade i att mängden läromedel blev begränsad. Det material som kunde 
analyseras blev alltför knappt för att kunna ge någon representativ bild av lärarens arbete.  Jag 
kunde ha valt att undersöka endast två lärare under en längre period för att uppnå ett säkrare 
resultat. Observationsresultaten betraktar jag som den största svagheten i min undersökning. 
Observationer under en längre tidsperiod hade kunnat ge en bredare och tydligare bild av 
lärarnas agerande och mer läromedel att analysera.  
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Jag lade mig vinn om att formulera intervjufrågor som inte var färgade av mina förutfattade 
meningar och jag tänkte på att inte styra samtalet men det bör trots det tas i beaktning att jag är 
en mycket ovan intervjuare. Vid min första intervju pratade jag lika mycket som respondenten. 
Jag var lite spänd och det yttrade sig i att jag fyllde i den tystnad som ibland uppstod. Hade jag 
varit tyst hade troligen intervjupersonen istället fyllt i tystnaden. Detta tog jag fasta på och 
ändrade min intervjuteknik under de andra tre intervjuerna. Vid transkriberingen avslöjades 
några ibland ledande kommentarer och frågor. Ett beteende som minskade efter första intervjun. 
Detta har jag tagit hänsyn till i resultatet och inte tagit med de svar där jag kan misstänkas ha 
styrt svaret.  Under intervjuerna fokuserade jag på att lyssna, få samtalet att flyta på och att 
ställa frågor eller kommentera så att läraren fortsatte prata. När jag sedan transkriberade märkte 
jag att delar av samtalet kändes nytt eller annorlunda för mig än mot när jag satt öga mot öga 
med respondenten. Vid transkriberingen kunde jag till exempel ana en osäkerhet tydligare eller 
tolka in en okunnighet i vissa svar, något som jag inte märkte lika tydligt under intervjun. 
Farhågan att inspelningen kunde verka hämmande på samtalet var obefogad då ingen av mina 
respondenter brydde sig om att de blev inspelade.  
 
Widerberg (2002) skriver att helt fri från personlig prägling kan inte ett sådant här material bli 
då forskaren är den som valt vilka frågor som ställts och hur de ställts, vad som observerats och 
varit den som analyserat det empiriska materialet. Ahrne & Svensson (2015) skriver att 
forskaren blir ett viktigt instrument i en studie både som dataproducent och som analytiker av 
ett empiriskt material och att det blir ofrånkomligt att forskaren i stor utsträckning formar 
studieobjektet. Jag har varit medveten om detta dilemma och vinnlagt mig om att vara neutral 
så långt jag funnit möjligt men jag har inte lyckats hela vägen. De frågor där jag talat mycket 
och visat egna åsikter som kan ha påverkat respondentens svar har jag inte använt mig av. Vid 
ett av intervjutillfällena fick läraren, i samband med att vi skulle starta intervjun, ansvaret för 
en klass som blivit utan lärare. Vi utförde intervjun i ett angränsande rum med dörren på glänt 
och blev ideligen avbrutna av elever som ville fråga något. Det påverkade troligen lärarens 
fokus men för min del upplevde jag störningen som positiv då det gav mig tid att reflektera över 
vilka ämnen och frågor vi behövde prata mer om. 
 
Jag valde medvetet att i frågorna inte använda begreppet heteronorm för att jag inte ville styra 
lärarna i någon riktning. Jag frågade istället vilka normer i allmänhet som de kunde identifiera 
i klassrummet. Bara en kom in på heteronormen och så här i efterhand funderar jag om jag 
skulle ha pratat om begreppet heteronormativitet för att få veta mer om deras medvetenhet kring 
detta. Att tre av dem inte nämnde eller använde begreppen heteronorm eller heteronormativitet 
kan bero på att de inte hade någon medvetenhet om det men i och med att jag aldrig ställde 
frågan kan jag inte veta säkert.  
 
 
 
 9.1.2 Studiens validitet 
 
Inom kvalitativ forskning kan begreppet validitet gälla hela forskningsprocessen till skillnad 
mot inom kvantitativ forskning där validiteten kan handla om att rätt företeelse har studerats 
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med exempelvis noggranna mätmetoder (Patel & Davidson, 2011). I kvalitativ forskning får 
validiteten en vidare innebörd och omfattar inte bara datainsamlingen utan genomsyrar en 
strävan efter tillförlitlighet genom hela forskningsprocessen. Patel & Davidson (2011) skriver 
att validiteten i kvalitativ forskning kan påverkas av insamlandet av information, hur materialet 
analyseras och hur resultaten redovisas och kommuniceras. Ett sätt att öka tillförlitligheten i en 
kvalitativ studie kan vara att använda triangulering med intervjuer, observationer och olika 
dokument som tas del av.  När informationen från dessa vägs samman i analysen ger det en 
fylligare bild av det fenomen som undersökts (Patel & Davidson, 2011). I denna undersökning 
användes triangulering i ett försök att uppnå en högre validitet. De fyra respondenterna både 
intervjuades och observerades och läromedlen som användes vid observationen analyserades. 
Ostrukturerade observationer kan också påverka tillförlitligheten i en studie då forskarens 
förförståelse eller tolkning kan lägga sig som ett filter över observationen. Detta är viktigt att 
ha i åtanke vid tolkning och analys av informationen som samlats in, skriver Patel & Davidson 
(2011). Det skulle därför varit bättre om observationerna i denna studie utförts under längre tid 
för att dels ge mer material att analysera och dels bli mer tillförlitliga. Validiteten i intervjuer 
kan påverkas av transkriberingen då talspråk och skriftspråk inte är samma sak skriver Patel & 
Davidson (2011). Gester, tonfall, mimik, pauser betoningar och så vidare kan försvinna och 
tolkningen kan bli annorlunda mot vad respondenten sa och menade. Vid transkriberingen av 
de fyra intervjuerna skrevs pauser, tvekan, skratt och tystnad ut, höjd röst markerades med 
versaler och betoningar med kursiverad text. Sedan jämfördes den nedskrivna intervjun med 
inspelningen för att kontrollera överensstämmelsen mellan text och ljudfil. Trots denna omsorg 
om att få en så korrekt återgivning av intervjun som möjligt är jag medveten om att 
transkriberingen och analysen av den blir präglad av min tolkning. Validiteten i detta arbete 
skulle ha kunnat vara högre med fler observationstillfällen och bättre intervjuteknik. Resultatet 
hade också blivit mer tillförlitligt om jag hade utfört arbetet i samarbete med någon annan för 
att få fler tolkningar av materialet. Nu präglas tolkningen av mitt sätt att tänka, mina 
förförståelser och även om jag försökt att vara neutral så går det inte att bortse ifrån att mina 
tolkningar kan vara vinklade i någon riktning.  
 

 
9.2 Relevans för yrkeslivet 
 
Det här examensarbetet visar hur viktig läraren är när det kommer till hur hen pratar, agerar och 
är. Det påvisar vikten av att läraren är normkritisk och hur lätt det kan vara att tillhöra normen 
och därmed riskera att glömma bort hur det känns att inte tillhöra normen. Det pekar på lärarens 
möjlighet och skyldighet att reflektera och styra över vad som hängs upp på väggarna i ett 
klassrum så att det inte bara speglar det som är vanligast. Arbetet påvisar vikten av att läraren 
ser till att det finns litteratur att välja bland som skildrar alla möjliga sätt att leva. Via valet av 
litteratur kan läraren erbjuda eleverna läsning av ett varierat innehåll av familjekonstellationer, 
sexuell läggning, könsidentiteter, etnicitet, psykiska och fysiska funktioner, minoritetsfolk och 
så vidare. Att läraren förmedlar kunskap till alla elever om att det finns många olika sätt att vara 
och leva och att de normer som råder inte är en mall eller ett facit för hur något ska vara påvisas 
också i detta arbete. För de elever som inte hör till normen är det än viktigare att lärare visar att 
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det är normerna som är det problematiska och inte det som avviker från normen. Vikten av 
lärarens uppdrag att utveckla elevernas förmåga att tänka normkritiskt är ett av 
huvudbudskapen i denna examensuppsats. 

 

 
9.3 Fortsatt forskning 
 
När jag läst om genusteorier, queerteori och olika feministiska teorier har jag insett vilka 
komplexa och komplicerade ämnen detta är. Den ena teorin leder vidare till en annan som 
utmanar en tredje och så vidare. Det finns mycket kvar att utforska för min egen del. Visserligen 
bekräftar min studie tidigare rapporter om hbtq-personers situation i skolan men denna lilla 
studie ger inga säkra svar på att det är så överlag. En studie av denna typ som pekar på 
oegentligheter, som i detta fall problematisk miljö för hbtq-personer, kan riskera att cementera 
problematiken som den visar på. Jag anser dock att det är viktigt att ta den risken så att problem 
identifieras för att öppna upp för lösningar på dem. Trots att rapporter under många år 
konstaterat hbtq-personers problematik i samhället kvarstår problemen och därför bör de lyftas 
tills de får en lösning. 
 
Det vore intressant att utvärdera RFSL:s certifieringar för att se om det är en väg att gå för att 
förbättra kunskapen hos personal och om det har någon genomslagskraft i verksamheterna. 
Förslag till fortsatt forskning är att göra en studie med elever på de certifierade skolor som finns 
i Sverige och jämföra med elever på lika många icke-certifierade skolor för att ta reda på om 
certifieringen har haft någon inverkan på elevernas vardag. Det kan ske till exempel genom att 
ställa frågor om deras uppfattning av exempelvis normer, hbtq-relaterade frågor och upplevda 
kränkningar och diskrimineringar på respektive skolor. Det vore också intressant att ta rätt på 
hur många lärarutbildningar i Sverige som tar upp normkritiskt arbete och/eller hbtq-relaterade 
frågor i sina kursplaner. 
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Bilaga 1a 
 
 
  



 

Bilaga 1b 
 

 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 
 
INTERVJUGUIDE                                                                    

Inledningsfrågor 

Hur länge har du jobbat som lärare /på denna skola? 

Var och när gick du din utbildning? 

HBTQ-allmänt 

HBTQ -berätta vad du vet 

Vilka möjligheter/svårigheter ser du med att få in HBTQ-perspektiv i din undervisning? Finns förutsättningar? 

Beskriv strategier för att få in HBTQ-perspektiv i undervisningen. 

HBTQ generellt i skolan/integrerat i undervisningen/temadagar/kollegiet/gemensam strategi/ 

Hur talar ni inom kollegiet om normer/värden/HBTQ 

Detaljnivå/konkret 

Gruppindelningar/kriterier/Könsuppdelning?/Varför/ 

Normer i klassen/vad anses normalt 

Värdegrundsarbete/när/hur/varför 

Strategier vid kränkande språkbruk/hur fungerar de strategierna? 

Litteratur med HBTQ-tema/mottagande/förarbete/efterarbete/hur ofta 

Läromedel/kriterier när de väljs/ 

Möblering 

Anslag/brev till föräldrar/bilder osv  

Lärarutbildningen 

Tankar kring hur en HBTQ-person upplever sin vistelse i skolan 

HBTQ-certifierade skolor 

Deltagande i RFSL:s utbildning?/  

Vad gav utbildningen dig/kollegorna/skolan/eleverna 

Förändrat arbetssätt/annat 



 

 
 

                                                                                                                 
Bilaga 3 

 
Jag ger härmed mitt samtycke att delta i en individuell intervju.  
 
Jag har innan intervjun fått information om: 
 

• syftet med undersökningen 
• att mitt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst 
• att min identitet förblir anonym under hela arbetet inklusive den färdiga uppsatsen 
• att de inspelade ljudfilerna kommer förvaras på ett säkert sätt och destrueras så snart 

examensarbetet är godkänt 
• att materialet inte kommer att nyttjas för annat ändamål än detta examensarbete 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
Ort och datum 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
Namnunderskrift 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
Namnförtydligande 
  



 

Bilaga 4 
 
Hej! 
 
 
 
Jag heter Pernilla Andersson och jag är lärarstudent på Luleå tekniska universitet. Jag har läst 
till lärare i årskurserna 4-6 och jobbar nu med mitt examensarbete.  
 
Min uppsats ska handla om hur lärare arbetar med HBTQ-perspektiv i svenskämnet. Jag vill 
undersöka om och hur de perspektiven finns med i svenskundervisningen och i 
läromedel/arbetsmaterial.  
 
Jag skulle vilja sitta med på en eller två svensklektioner, tyst observerande, ta del av de 
läromedel ni arbetar med när jag är där och dessutom intervjua dig efteråt vid något tillfälle 
som passar. (Det behöver inte vara i direkt anslutning till observationen.) Intervjun tar 
omkring 40 minuter.  
  
Allt material kommer att vara anonymt; varken skola, kommun eller lärares namn kommer att 
nämnas i uppsatsen.   
 
Jag skulle bli mycket tacksam om du vill ställa upp!  
 
Hör av dig så bokar vi in en tid som passar dig! 
 
Tack på förhand!  
 
/Pernilla Andersson  
 
Mejladress:  xxxx@gmail.com  
Tel: 070-xxxxxxx  (ring eller sms:a) 
 
 
 
 


