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ABSTRACT 

 

Many reports infer that questions of HBT and homophobia are either poorly addressed or not 

addressed at all in schools today. This study is based on interviews with teachers of students 

aged 13 to 15. It is an inquiry to the teacher's thoughts about, knowledge of, and sense of 

responsibility to inform students of the subjects 'Queer', 'HBT', and 'Homophobia'. Who is 

responsible for educating the students regarding these subjects and what do teachers think 

about including these subjects in their curriculum? How do the teachers describe their 

knowledge of the subjects? Do they require further knowledge themselves in order to educate 

others in a proper way? The study is grounded in queer theories. This study shows that 

teachers do have some knowledge and are interested in teaching the subjects. Unfortunately 

the subject matter presently lacks support and status in schools and as a result is left behind.  

 

Keywords: education, hbt, queer, normativity, heteronormativity and heterosexuality 
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1. INLEDNING 

Det är så självklart idag att vi talar om att vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Det är inget 

vi närmare måste fundera över utan det är en bild av vårt samhälle som dagligen presenteras 

genom press, radio och tv. Att vi dessutom lever i ett heterosexuellt samhälle är däremot 

ingen bild som basuneras ut på ett liknande sätt. Vad det innebär är det inte lika många 

människor som har reflekterat över. Ett ställe där det kan tyckas naturligt att dessa frågor tas 

till agendan är inom universitet och högskola, men undersökningar visar att utbildningen har 

normativa utgångspunkter och antaganden om kön och sexualitet som oftast präglas av denna 

heterosexuella norm.1  Frågan om huruvida utexaminerade lärare idag har kompetens för att 

kritiskt granska denna heterosexuella norm och reflektera över normerande praktiker känns 

både relevant och intressant.  

 

Intresset för att studera hur lärare ser på sin kompetens och sitt ansvar inom sex- och 

samlevnad med betoning på hbt-frågor och homofobi kommer också av två ytterligare 

anledningar. Den ena anledningen är att jag under min verksamhetsförlagda utbildning 

konfronterades en problematik på området under en arbetslagsträff då jag framförde 

inriktningen på mitt examensarbete. Jag fick en mängd mer eller mindre obegripliga 

kommentarer från lärare som undervisar elever i årskurs sex till nio i en mångkulturell skola. 

Kommentarerna var nedlåtande, fördömande och inte minst avslöjande. Nedlåtande på så vis 

att jag förstod att alla inte ens visste att hbt var en förkortning för homo- och bisexuella samt 

transpersoner. Fördömande så till vida att det antogs att ingen elev i årskurs åtta skulle förstå 

innebörden i det RFSLs skolinspektör talade om på sin föreläsning i skolan och för att det 

framgick att lärarna ansåg att det handlade om att RFSL prackade på elever teorier. Till sist 

avslöjande då bara dessa två uttalanden är bevis på ointresse och dåligt engagemang i frågan. 

Det fanns inget intresse för det jag försökte tala om nämligen att många lärare idag inte har 

någon direkt utbildning inom ämnet sex och samlevnad med betoning på hbt och homofobi. 

Inte heller av att det finns lärare som känner sig osäkra varför undervisning kring hbt och 

homofobi för många elever blir undermålig och i värsta fall helt uteblir. Dessa personer som 

här uttalade sig hade ingen aning om att de bidrog till att upprätthålla heteronormativiteten. 

                                                
1 Anna Clara Olsson (2004), �I den akademiska garderoben-det har väl inget med utbildning att göra?�, Anna-
Clara Olsson och Caroline Olsson (red.), I den akademiska garderoben. Atlas, Stockholm. s. 9 
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De agerade helt oreflekterat, de hade inga tankar på att heteronormativiteten genomsyrar vårt 

språk och vårt sätt att tänka2.  

 

Den andra anledningen är att det i Lagen mot förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling står skrivet att det är förbjudet att diskriminera på grund av kön och 

sexuell läggning, att alla elever ska ha samma rättigheter och inte minst att �Lagen ställer 

krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering, 

trakasserier eller annan kränkande behandling och att upprätta likabehandlingsplaner�. 3 

 

För mig betyder det här att det borde vara skolans och lärarens skyldighet att se till att lärare 

har den kompetens som erfordras för att kunna undervisa om olika sexuella läggningar och 

homofobi utifrån en teoretisk grund då våra elever och vårdnadshavare har laglig rätt att 

ställa dessa kunskapskrav på oss lärare. 

 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

I en artikel i DN skriver Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund och Åsa Regnér, 

generalsekreterare i RFSL att lärare har bristfällig utbildning i modern sex- och 

samlevnadsundervisning4. Därför vore det intressant att närmare studera lärarnas egen bild av 

sin kompetens. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärarna ser på kompetens- och 

ansvarsfrågan inom sex och samlevnad med betoning på hbt och homofobi. Hur beskriver 

lärarna själva sin kompetens och hur ser ansvarsfördelningen ut mellan lärarna? Jag vill få 

insikt i hur de undervisande lärarnas tänker kring ansvarsfördelning, kompetensutveckling 

och behov av kompetens inom området hbt och homofobi. Vidare skulle det vara intressant 

att höra om hur man som lärare finner stöd för sin undervisning samt hur man ställer sig till 

begrepp och teorier inom sex- och samlevnadsundervisningen med betoning på hbt och 

homofobi, vilket man skulle kunna säga är studiens andra syfte.  

 

Med anledning av syftet kommer följande frågeställningar att ligga som utgångspunkt: 

                                                
2 Caroline Olsson (2004), �Ut ur den akademiska garderoben�, Anna-Clara Olsson och Caroline Olsson (red.), I 
den akademiska garderoben, Stockholm s. 208 
3 För arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande 
behandling. Stockholm, Skolverkets allmänna råd (2006) s. 9 
4 Metta Fjelkner och Åsa Regnér (2007-11-07), �Lärarna klarar inte att undervisa om sex.� Dagens Nyheter, 
Stockholm 
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• Vilken kompetens har lärarna inom hbt och homofobi och hur har man tillägnat sig 

sin kompetens? 

• Hur organiseras undervisningen om hbt och homofobi under skolåren 7-9? 

• Är lärarnas undervisning kring hbt och homofobi teoretiskt grundad och vilka 

begrepp använder man sig av?  

• Vilka styrdokument förhåller sig lärarna till när de organiserar och undervisar kring 

hbt och homofobi?  

 

 

2.1. Avgränsningar 

I min studie är jag intresserad av att få höra lärarnas röster kring kompetens och ansvar om 

undervisning och organisering av sex- och samlevnadsundervisning med betoning på hbt-

frågor och homofobi. Jag kommer av den anledningen inte att intervjua rektorer som dock 

formellt ansvarar för dessa frågor. Elevperspektivet kommer således inte heller att beaktas i 

det här arbetet. Lärares undervisning är intressant utifrån ett kompetens och ansvars 

perspektiv varför jag inte kommer att behandla frågor om läromedel. 

 

Anledningen till att jag valde att begränsa min studie till att enbart omfatta lärare på 

grundskolenivå i årskurs 7-9 är för att identitet och som ett led i detta även sexuell läggning 

torde vara frågor som i allra högsta grad berör elever och därför borde behandlas under dessa 

år. Efter att ha läst texter av Cecilia Neant-Falk, Johan Hilton och Ulrika Dahl i Såna som oss 

tycker jag mig finna belägg för detta då de beskriver högstadiet som en tid då frågor om 

känslor och sexuell identitet får en allt tilltagande roll.5 Mot denna bakgrund har jag valt att 

intervjuerna lärare i årskurserna 7-9 inom svenska, samhällsorienterade- och 

naturorienterande ämnen. 

 

 

3. METOD 

I min undersökning är jag intresserad av att höra lärares individuella röster varför jag väljer 

en kvalitativ metod. Jag är intresserad av att försöka utröna vad den enskilde menar, anser 

och tänker och sätter kvaliteten snarare än kvantiteten i första rummet. Metoden lämpar sig 

väl då tiden är mycket begränsad och metoden föredrar ett lågt antal intervjuer för att kunna 
                                                
5 Susanne Mobacker (red.) (2003). Såna som oss � Röster om sexualitet, identitet och annorlundaskap. Tiden, 
Stockholm. S.22, 50 och 66 
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urskilja mönster och detaljer som skiljer eller förenar. Den är också lämplig då jag kan 

komplettera med fler intervjuer efter hand om jag upptäcker att underlaget känns för litet.6 

Det är dock ingenting jag behövt att göra. Jag har valt meningskoncentration som 

analysmetod i enlighet med Kvales tillvägagångssätt som bygger på ett antal steg. Först 

fångas helheten genom att transkriptionerna läses igenom var efter informationen 

koncentreras till enheter som därefter formuleras till dominerande teman. Till dessa 

dominerade teman ställs sedan frågor utifrån undersökningens syfte. Slutligen sammanställs 

dessa teman och mynnar ut i en beskrivande resultatdel. 7 

 

3.1 Kvalitativa intervjuer 

I mitt samtal med informanten är det av stor vikt att försöka förstå hur den jag intervjuar 

tänker och känner men också hur informantens föreställningsvärld och erfarenhet kring hbt 

och homofobi ser ut.8 Metoden passar väl då ambitionen är att bygga upp ett meningsfullt och 

sammanhängande resonemang i samtalsform med informanten. Det är lättare att det blir en 

naturlig interaktion om man lyssnar på den man intervjuar och utifrån de enskilda svaren för 

samtalet vidare. Jag har som utgångspunkt för mina kvalitativa intervjuer valt en ganska 

strukturerad och standardiserad frågeställning men som jag ändå anser ger utrymme för 

informantens egna tankar och uppfattningar som jag i undersökningen är intresserad av.9  

 

3.2 Frågornas utformning 

Frågeställningen är väl genomtänkt för att besvara mitt syfte med undersökningen.10 Jag leder 

intervjun framåt men med låg strukturering såtillvida att samtalet styr vilka frågor och när 

under intervjun de passar att ställas vilket medför att alla informanter inte får identiskt ställda 

frågor. Jag har i motsats till vad Jan Trost förespråkar valt att ha ett frågeformulär tillhands 

men i likhet med honom valt att dela in frågorna i delområden för att kunna strukturera 

resultatet och analysen efter områden.11 Anledningen till att jag valt att ha frågeställningarna 

till hands under intervjun är för min egen tankeverksamhet. Jag har helt enkelt ansett att dessa 

kan fungera som ett stöd för undersökningens syfte, ett stöd i att hålla intervjun till ämnet och 

                                                
6 Jan Trost (2005), Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, Lund. s. 123 
7 Steinar Kvale (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund s 143 
8 Jan Trost (2005). s.23 
9 Runa Patel och Bo Davidsom (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera 
en undersökning. Studentlitteratur, Lund. s. 78 
10 Jan Trost (2005) s.34  
11 Ibid, s.50 
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för eventuella följdfrågor. Man kan säga att det också varit nödvändigt då jag erbjudit 

informanterna möjlighet att i förväg ta del av såväl syfte som frågeställningar.  

Frågeställningarna har fördelats kring områdena styrdokument, organisation, undervisning 

och kompetens. Frågorna som berör styrdokumenten syftar till att få en bild av hur lärarna 

förhåller sig till dessa i sin undervisning och hur de generellt samtalas kring dem i skolan. 

Det är intressant att höra hur lärarna ser på skolans ansvarsfördelning av undervisning kring 

hbt och homofobi varför jag tagit med området organisation. Områdena som berör kompetens 

och undervisningen syftar till att få en fördjupad bild av lärarnas syn på sin kompetens och 

kompetensutveckling kring hbt och homofobi. 

 

3.3 Urval 

Utifrån mitt syfte att ta reda på hur lärarna beskriver sin kompetens inom hbt och homofobi 

samt med utgångspunkt i vad styrdokumenten säger om ansvarsfördelning kring detta torde 

jag få en mer intressant och utmanande bild av detta genom att inte göra urvalet för snävt. 

Förutom no-lärare som med anledning av sitt ansvar för biologi kan tyckas självklara anser 

jag mig finna belägg för att intervjua so-lärare såväl som svensklärare då de ur ett 

samhällsperspektiv såväl som ur ett litterärt perspektiv torde konfronteras med frågor kring 

identitet och som ett led i detta även sexuell identitet. Som jag nämnt ovan så anser jag också 

efter att ha läst texter av Cecilia Neant-Falk, Johan Hilton och Ulrika Dahl i Såna som oss att 

flertalet beskriver högstadiet som en tid då frågor om känslor och sexuell identitet får en allt 

tilltagande roll.12  

 

Jag har inte lagt några värderingar bakom valet av skola ur aspekten fri- eller kommunal 

skola. Jag har utgått från de skolor som rent geografiskt har varit enklast och närmast att 

besöka och inte avböjt någon intervju utan intresserat gått in för min uppgift. Efter sju 

intervjuer ansåg jag mig nöjd med insamling av data. Samtliga sju lärare arbetar på skolor 

som är belägna i en kommun som angränsar till en stor stad. En utav skolorna är placerad i ett 

villaområde och de övriga tre skolorna är belägna i bostadsområden med angränsande 

flerbostadshus men med mycket närliggande villor. Urvalet består av tre kommunala skolor 

och en friskola. 

 

                                                
12 Susanne Mobacker (2003), s. 22, 50 och 66 
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För att komma i kontakt med lärare har jag först och främst kontaktat rektor eller studierektor 

på skolan via telefon i syfte att presentera mig och min c-uppsats. Jag har gått rakt på sak och 

frågat om jag kan få ställa frågan till lärare i svenska, so och no direkt och via e-post skicka 

dem mitt syfte och mina frågeställningar. Vid alla tillfällen har jag via internet själv hittat 

samtliga e-postadresser och ställt min fråga till utvalda lärare. Vid ett tillfälle bad 

studierektorn om att få vara den som ställde frågan till skolans lärare, huruvida någon var 

intresserad av att bli intervjuad. Samtliga jag talat med ur skolledningen har fått mitt syfte 

och mina frågeställningar via e-post. De har också fått information om beräknad tid för 

intervjun samt att det för studien inte är intressant att namnge vare sig lärare eller skola.13 Jag 

har noggrant funderat över de etiska aspekterna och finner själv mitt tillvägagångssätt och 

mitt förhållningssätt för att få information helt i sin ordning.  

 

3.4 Genomförande och bearbetning 

I mina inledande kontakter med informanterna har jag föreslagit att vi ska träffas på deras 

respektive skolor vilket samtliga sju funnit lämpligt. Då vi satt oss ned på ett lugnt ställe har 

jag frågat informanten om de tillåter att jag bandar intervjun vilket också samtliga tillåtit utan 

några som helst anmärkningar. Att använda sig av bandspelare har nackdelar såväl som 

fördelar men för mig har fördelarna övervägt. Bandspelaren har fungerat som hjälp då jag 

sluppit att fokusera på anteckningar och i stället helt kunnat intressera mig för informanterna 

och koncentrera mig på intervjun, frågorna och informanternas svar.14 Jag är av den åsikten 

att intresset av och fokusen på informanten och intervjun är till större nytta för resultaten än 

skadan bandspelaren eventuellt skulle göra. 

 

I mitt syfte har jag tagit avstamp i en artikel i DN där Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas 

riksförbund och Åsa Regnér, generalsekreterare i RFSL skriver att lärare har bristfällig 

utbildning i modern sex- och samlevnadsundervisning. I intervjun har jag knutit an till detta 

vid lämpligt ställe utan att jag tagit upp det i mina frågeställningar och oftast har det varit i 

inledningen av samtalet. Vidare har jag också använt mig av följdfrågor som heller inte varit 

uttryckta i förväg för att låta informanten fördjupa sina tankar och resonemang.  Graden av 

struktur och standardisering har minskat nämnvärt efterhand då jag snabbt känt mig bekväm 

och påläst vilket medfört att frågorna memorerats.  

 

                                                
13 Runa Patel och Bo Davidsom (2003). s. 70 
14 Jan Trost (2005). s. 53f 
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Jag har genomfört sju intervjuer under två arbetsveckor där varje intervju tagit cirka 45 

minuter. Samtliga intervjuer har efteråt skrivits ut. Jag ser dessa utskrifter och inspelningar 

som mycket värdefulla vid tolkning och analys i kombination med minnet, min syn, hörsel 

och andra intryck under intervjuerna.15 

 

 

4. TEORI OCH FORSKNING  

Jag har i denna uppsats intresserat mig för ett queerteoretiskt perspektiv och för några 

begrepp som jag anser har betydelse för min analys.  Queerteori hjälper till att sätta fokus på 

heterosexualiteten som norm för vår samhällsordning och att kritiskt granska 

heteronormativiteten. Queerteori hjälper även till att förstå hur till exempel diskriminering på 

skolor kan ses som en följd av strukturer och normer. 

 

4.1 Teori och begrepp 

Genus är ett av de begrepp som jag intresserar mig för och som jag förstår som en kulturellt 

skapad maktordning som relaterar till föreställningar om manligt och kvinnligt men också till 

en uppdelning mellan biologi och kultur som dikotomin kön och genus. Det 

poststrukturalistiska perspektivet på genus som en pågående process tycker jag är en 

intressant tanke då det kräver att olika handlingar ständigt upprepas för att vara övertygande. 

Genus ses här som en effekt av handlingar snarare än som orsak till dem.16  Begreppet ska 

förutom att ses som ett sätt att analysera kvinnans underordning, mannen som norm, kvinnan 

som avvikande också förstås som att den obligatoriska heterosexualiteten har betydelse för 

reproduktionen av genussystemet.17 

 

Queerteori är en öppen och tillgänglig position och handlar om att kritiskt fokusera 

institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet 

som en naturlig ursprungssexualitet. Den heterosexuella normen ses som en exkluderande 

princip. Inom queer finns en blandning av studier med olika kritiskt granskande perspektiv 

och inte en enhetlig och systematisk skolbildning.18  Begreppet queer har idag flera 

                                                
15 Ibid s.54 
16 Fanny Ambjörnsson (2004). I en klass för sig. Ordfront, Stockholm s12f 
17 Ibid s.17 
18 Tiina Rosenberg (2003). Queerfeministisk agenda. Atlas, Stockholm s12 och 15 
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innebörder såsom avvikande, teori, hbt men det mest centrala är att det innebär ett brott mot 

den sexuella normen, mot strukturer och identiteter. 19  

 

Sexualitet kan ur ett queerperspektiv förstås på flera sätt. Ibland handlar det om identitet som 

sexuell identitet vilket ofta används för att beskriva vem en person har förmågan att bli kär i 

eller attraherad av, i andra fall om en handling och ibland som ett normsystem. Vi beskriver i 

vårt samhälle vad sexualitet är men inom queer är man alltså intresserad av hur dessa 

beskrivningar och föreställningar vävs ihop till vad som kallas sexualitet.20  Förutom 

heteronormativitet kan performativitet sägas vara queerteorins andra ledord, det vill säga att 

genus, sexualitet och identitet ses som konstruktioner. Könsidentiteten menar man är en 

effekt av upprepade handlingar, av kulturella och sociala regler varför man heller inte kan se 

hetero- eller homosexualitet som något fast inneboende och ursprungligt.21 

 

En teoretisk inriktning är sexualitet som en normativ ordning där vissa sätt privilegieras och 

anses normala på bekostnad av andra sätt att organisera sin sexualitet. Maktperspektivet 

innefattar såväl genusrelationer, olika sexuella handlingar som heterosexualiteten där bara 

vissa beteenden är normerande varför man teoretiskt också skiljer på heterosexuella 

beteenden och normativ heterosexualitet. Man kan alltså se det som att ett visst sorts 

heterosexuellt liv är det rätta sättet att leva på, vilket också upprätthålls av 

heteronormativiteten.22   

 

Normaliseringen av heterosexualiteten kan ses ur ett historiskt perspektiv. Behovet av att se 

sig själv som normal krävde att det fanns något som kunde ses som onormalt varför samhället 

strävade efter en sexuell normalitet. En förutsättning för att skapa en idealiserad och 

obligatorisk heterosexualitet var att det fanns en motpol och homosexualiteten kom att bli en 

social och mental skam. Den ena effekten blev att man kunde förtrycka homosexualitet och 

den andra effekten blev begränsningar för ett heterosexuellt liv. Motsatsparet heterosexualitet 

och homosexualitet osynliggör alltså de skillnader som finns inom båda kategorierna. 

Heteronormativiteten kan utifrån detta perspektiv förstås som ett socialt fenomen.23 Hetero- 

och homosexualitet utgör en hierarkisk ordning där heterosexualiteten är den överordnade. 

                                                
19 Fanny Ambjörnsson (2006). Vad är queer?  Natur och kultur, Stockholm. s. 8 
20 Ibid s. 36 
21 Ibid s. 136 
22 Fanny Ambjörnsson (2004).  S.14f 
23 Tiina Rosenberg (2003). S.90f 
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Den queera personen eller avvikaren om man så vill ställs inför frågor som handlar om social 

tillhörighet och behöver ofta förklara sig i samhället. Ur ett queerteoretiskt perspektiv är båda 

sexualiteterna i behov av att ur ett historiskt perspektiv analyseras och förstås. Detta ska i 

sammanhanget förstås som att vi upprätthåller heterosexualiteten som en privilegierad och 

självklar social form genom att vi studerar homosexualitet utan att samtidigt granska 

heterosexualiteten.24 

 

Normer kan i praktiken ses som en samling osynliga sociala regler och normativitet som det 

maktsystem som backar upp och vidmakthåller normer. Ambjörnsson refererat till Michel 

Foucault som menar att vi kan se normer som beteenden som vi accepterar av anledningen att 

de just är de accepterande beteendena. Människan vill passa in och vara som de flesta andra. 

Människor blir ett med normen, gör den till sin egen och följer den helt naturligt.25 

Normativitet kan kopplas till förtryck som syftar på hinder och orättvisor som drabbar vissa 

människor där orsakerna kan ses som ett strukturellt problem, alltså som en följd av 

vardagliga och normala regler och beteenden. Det strukturella förtrycket orsakas av normer, 

sedvanor och symboler som väldigt sällan ifrågasätts då de återfinns i våra föreställningar 

som ligger väl inbäddad i traditioner och institutionaliserade rutiner och regler. Den 

heterosexuella normen kräver att hbt-personer ska anpassa sitt beteende, sina värderingar och 

önskemål till de dominerade gruppernas normer.26 Heteronormativiteten grundar sig på en 

binär könsuppfattning, är normerande och straffar avvikare genom våld, homofobi och 

osynliggörande men också genom att den dominerade gruppen framhäver sina perspektiv, 

värderingar, målsättningar och erfarenheter.27  

 

4.2 Forskningsläge 

Lärarkompetens och ansvarsfrågor för undervisning om hbt och homofobi finner jag inom 

forskningen föga dokumenterad, frågorna berörs dock men förekommer inte i någon större 

utsträckning.  

 

Ett forskningsarbete som jag finner intressant för min egen studie är Maria Bäckmans 

avhandling Kön och känsla. Hon visar att samlevnadsundervisningen som en lärare ansvarar 
                                                
24 Tiina Rosenberg (2004) �Med kritisk blick-ett inkluderande kulturteoretiskt perspektiv.� Anna-Clara Olsson 
och Caroline Olsson (red) I den akademiska garderoben. Atlas, Stockholm. s.184 
25 Fanny Ambjörnsson (2006) s.46 
26 Tiina Rosenberg (2003). s.101 
27 Tiina Rosenberg (2004) Med kritisk blick-ett inkluderande kulturteoretiskt perspektiv. Anna-Clara Olsson och 
Caroline Olsson (red) I den akademiska garderoben. Atlas, Stockholm. s.185 
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för i en gymnasieskola i Stockholm genomgående strukturerades av att genus gav innebörd åt 

hur man förstod och talade om sexualitet i klassrummet. Hon visar hur ämnet avhandlas i 

undervisningen och vilka metoder som används. I likhet med det queerteoretiska 

resonemanget om heterosexualiteten som norm för vår samhällsordning konstaterar Bäckman 

att heterosexualiteten i hennes undersökta skolas sexualundervisning ofta fungerar som en 

undertext. Heterosexualiteten är alltså en norm som läraren utmanar inom ramen för 

undervisning om sex och samlevnad genom att belysa ungdomarnas förförståelse av vad 

sexualitet och kön är och ifrågasätta och överskrida gängse uppfattningar. Det handlar 

mycket om att ta kål på fördomar. Läraren beskrivs som radikal och med ett relativistiskt 

synsätt på hetero- och homosexualitet som använder sig av flera metoder som förespråkas i 

handböcker på området.28    

 

Ytterligare en undersökning som belyser frågor liknande det jag intresserar mig för är 

Magdalena Andersson C-uppsats �Man pratar ju om det som är mest vanligt�. Hon 

intresserar sig för hur man organiserar undervisning kring homosexualitet och för hur lärarna 

belyser heterosexualitet i förhållande till homosexualitet i årskurs 7-9. Men till skillnad mot 

Bäckmans informant som medvetet ifrågasätter heterosexualiteten som naturlig och självklar 

framstår Anderssons informanter mer fokuserade på värdegrunden och människors lika värde 

och betonar att hetero- och homosexualitet omtalas som lika naturliga dock utan diskussion 

kring normer. Flertalet lärare verkar ha ett oreflekterat heteronormativt synsätt. Andersson 

konstaterar i sin undersökning att skolan för en exkluderande pedagogik och osynliggör 

homosexualitet genom att de exkluderas från kunskapsområdet sex- och samlevnad. Hon 

menar att homosexuella elever inte får något stöd i sin identitetsutveckling. Andersson 

påpekar också att homosexualitet omtalas som en fast identitetskategori.29  

 

Spoke Wintersparv tar i sin C-uppsats �Homo- och bisexualitet i den värdegrundade skolan� 

upp homo- och bisexualitet i skolan genom att fokusera ett anta bakomliggande faktorer till 

att lyfta fram ämnesområdet. Värdegrunden kan sägas vara en sådan bakomliggande faktor. 

Primärt undersöker han dock lärares erfarenheter och upplevelser av frågor i ämnet men 

också vilka hinder och svårigheter som man kan möta i sin undervisning. I likhet med 

Bäckman fokuserar han sin studie kring gymnasieskolan. Av Wintersparvs studie framgår det 

                                                
28 Maria Bäckman (2003) Kön och känsla - samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet. 
Makadam Förlag, Stockholm. S. 12, 18, 86 och 88 
29 Magdalena Andersson (2006) �Man pratar ju om det som är mest vanligt�, Linköpings universitet. S.40 
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att frågor i ämnet homosexualitet- och bisexualitet i de undersökta skolorna inte är 

applicerbara som en integrerad del av verksamheten utan att dessa ska ske inom bestämda 

skolämnen i motsats till värdegrundsfrågor som man ansåg möjliga att ämnesövergripa då 

man menade att man fann naturliga beröringspunkter i många ämnen. Det konstateras att 

informanterna i huvudsak inte betraktade ämnet som en del av värdegrundsarbete. I resultatet 

framgick också att de främsta anledningarna till varför man inte arbetade med ämnet i större 

utsträckning ansågs vara lärares kompetens och attityder men också att inte frågorna hade 

relevans för undervisningsämnet.30 

 

 

5. DISPOSITION 

Jag har valt att disponera min uppsats som följer: inledning, syfte, metodval, teoretisk ansats 

och forskningsläge därefter bakgrund, resultatredovisning och diskussion samt förslag på 

vidare studier. 

 

Inledningsvis redogör jag för valet av metod för denna studie av lärares egen bild av 

kompetens och ansvar kring undervisning av hbt och homofobi vilket är kvalitativ intervju, 

därefter kommer den teoretiska ansatsen, queerteoretiskt perspektiv som jag valt att 

förtydliga och forskningsläget kring lärarkompetens och ansvarfrågor för undervisning om 

hbt och homosexualitet att beskrivas. Efter denna inledning följer närmast en 

bakgrundsbeskrivning till ämnesvalet att fokusera kompetens och ansvar kring hbt och 

homofobi i skolan. Nästa moment handlar om resultatredovisning, då jag utifrån 

analysmetoden meningskoncentration sammanställer det som kommit fram av intervjuerna. I 

det näst sista avsnittet diskuterar jag de resultat som framkommit samt redovisar de slutsatser 

som jag kommit fram till. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare studier inom ämnet. 

  

 

6. BAKGRUND   

 Hur kommer det sig att det bara är några få lärare som idag är kunniga och engagerade inom 

ämnet sex- och samlevnad med betoning på hbt-frågor fastän ämnet i Sverige varit 

obligatoriskt sedan 1955? På den punkten är Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas 

riksförbund och Åsa Regnér, generalsekreterare för RFSU överens om att det delvis handlar 

                                                
30 Spoke Wintersparv (2006) �Homo- och bisexualitet i den värdegrundade skolan�. Örebro universitet. s.30 och 
35 
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om en bristande kompetens hos lärarna varför de också kräver att kurser inom sex- och 

samlevnad ska ingå som en obligatorisk del av lärarutbildningen. De menar att man här har 

en möjlighet att slå fast sex- och samlevnadsundervisningens status som obligatorium på 

lärarutbildningen. De slår fast att lärarna behöver kunna något om sexualitet, vara medvetna 

om flickor och pojkars olika villkor och om genus och hbt-frågor och att undervisningen ska 

bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Alltså kunna något och vara medveten i ena 

andetaget och i det andra att den måste vara teoretiskt grundad.31 Detta känns väldigt luddigt 

å ena sidan och väldigt kunskapskrävande å andra sidan. Det är svårt och få en bild av vad för 

kunskaper lärare ska ha. Författarna bekräftar verkligen den komplexitet som frågor kring hbt 

och homofobi kan innebära för individer utan någon som helst kunskap och erfarenhet.  Men 

vilka kunskaper medför att undervisningen professionaliseras?  

 

Alla lärare möter dagligen i sitt arbete unga människor i färd med att utveckla sin identitet 

och där sexuell identitet är en del av identitetsskapande. Relationer och sexualitet är en del i 

vår socialisering och utveckling varför eleverna måste få kunskap och möjligheter att 

diskutera detta för att kunna göra medvetna val. I en modern sex- och 

samlevnadsundervisning ska frågan om allas lika värde vara i fokus.  

 

6.1 Likabehandlingsplan 

En annan aspekt i denna fråga kring lärarkompetens är huruvida blivande pedagoger bör ges 

redskap och metoder för att hantera och förebygga trakasserier på grund av genus och sexuell 

läggning. I enlighet med barn- och elevskyddslagen från 2006 krävs att all personal är insatt i 

diskrimineringsgrunder som genus och sexuell läggning. Lagen är tydlig och kräver att 

skolan aktivt och målinriktat arbetar för att främja elevers lika rättigheter, förebygger och 

förhindrar trakasserier och annan kränkande behandling och att årligen upprätta en 

likabehandlingsplan.32 I Skolverkets allmänna råd 2006 För arbete med att främja 

likabehandling har man nu explicit verbaliserat homofobi och sexism som begrepp. 

Dessutom anger man att likabehandlingsplanen ska innehålla en planering för personalens 

kompetensutveckling där det handlar om att öka medvetenheten om förekomsten av och 

kunskap om diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling då man menar att 

kunskap om rasism, främlingsfientlighet, sexism och homofobi kan bidra till att öka 

                                                
31 Metta Fjelkner och Åsa Regnér (2007-11-07), �Lärarna klarar inte att undervisa om sex�. Dagens Nyheter, 
Stockholm 
32 Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67) 
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förståelsen för uppkomsten. Kunniga och engagerade vuxna är den mest avgörande 

framgångsfaktor i detta arbete som bör präglas av ett helhetstänk och integreras i det 

vardagliga arbetet.33 Hur beskriver man sin kompetens och hur hanterar lärarna homofobi i 

sin vardag. Hur bedriver man detta förebyggande arbete idag? 

 

Skolans skyldighet att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 

regleras förstås också i skollagen och i den för studien gällande läroplanen Lpo 94 där de 

värden som skolan ska gestalta och förmedla fastslås. Skollagen fastslår att verksamheten ska 

utformas i enlighet med grundläggande demokratiska värderingar och läroplanen förtydligar 

att det handlar om att skolan präglas av generositet, omtanke och omsorg om individen och 

att det som ska genomsyra verksamheten är �människolivets okränkbarhet, individers frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta�.34  Det här betyder att skolan systematiskt bör inkludera 

homofobi i sitt arbete med värdegrundsfrågor då skolan har en viktig roll som förmedlare av 

värderingar och normer och inte minst som förebild. Visst inger det förhoppningar om att 

arbetet med att utbilda elever i frågor, attityder och värderingar kring homofobi nu tas på 

allvar när alla skolor måste konkretisera detta i en handlingsplan. 

 

6.2 Kunskaper 

Att kunskaper i ämnet är viktigt poängterar Christine Gilljam i sin artikel Tystnadens Tyranni 

och ger exempel på hur man som lärare helt oreflekterat inbjuder till diskussion kring 

homosexualitet i frågan för eller emot. Hon tar också upp ett exempel på en lärare som 

arbetat med värderingsövningen heta stolen vilken fick avslutas med ett mycket homofobiskt 

uttalande från en elev som blev hängande i luften utan kommentar från den ansvariga läraren. 

Ett annat förhållningssätt som hon menar är förödande för unga hbt-personer 

identitetsutveckling, självbild och självkänsla är osynliggörandet, att lärare låtsas som att de 

inte existerar i skolan. De ges inget språk, inga bilder eller symboler som de kan identifiera 

sig med. De lever i en miljö som förtiger, ifrågasätter eller osynliggör personen där det i 

stället borde bjudas utvecklingsmöjligheter.35 Det här är ett par exempel som dels visar på att 

                                                
33 Skolverkets allmänna råd (2006) Allmänna råd och kommentarer. För arbetet med att främja likabehandling 
och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. S. 14f 
34 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Lärarboken (2003). S.12 
35 Christine Giljam (2004). Tystnadens tyranni. Anna-Clara Olsson och Caroline Olsson (red). Den akademiska 
garderoben. S.98f 
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heterosexualitet kan vara den enda sexualitet som förmedlas och dels visar hur betydelselös 

annan sexuell läggning än heterosexualitet är att tala om.  

 

6.3 Fördomar 

I vårt västerländska samhälle förknippar många människor homosexualitet med ett antal 

egenskaper och karaktärsdrag som man anser eller tror hänger ihop med vem vi väljer att ha 

sex med. De sexuella handlingarna gör att man stämplas utifrån ett antal föreställningar om 

hur man förväntas vara eller om hur en person är. Våra sexuella handlingar är alltså 

identitetsskapande och utpekande och därför så smärtsamma för många unga människor som 

håller på att utveckla sin identitet. Här glömmer man också att det inte räcker att tala om 

sexuell läggning som det människor har gemensamt eller som det som skiljer människor åt 

utan snarare tala om sexuell identitet och alla de sätt som människor skiljer sig på. 

Samlevnad handlar inte bara om det sexuella. Det handlar också om vem man är i förhållande 

till andra, om vänskap, om hur man är i en grupp, om intressen.36 För trots att vårt samhälle 

idag sägs vara mer öppet för hbt-personer så betyder inte det att det automatiskt medför att 

undervisningen kring ämnet i skolan är mer öppen eller att skolan är en bättre miljö för 

enskilda unga människor att utvecklas i och inte heller att fördomarna avtagit.  

 

Att öppenheten kan ifrågasättas visar Caroline Olsson med ett intressant teoretiskt 

resonemang om den sexuella identiteten. Olsson menar att den sexuella läggningen i sig är ett 

hinder för att nå framgångar i forskningssammanhang, att olika sexuella läggningar har olika 

status i den akademiska världen.37 Lars Jonsons undersökning för RFSL om hbt-personer är 

ett annat exempel på att öppenheten kan ifrågasättas då undervisningen kring hbt och 

homofobi inte sker av skolans egna lärare.38  

 

6.4 Identitet 

Ytterst handlar områden som berör sexualitet och samlevnad om just identitet och självkänsla 

och grundar sig många gånger i frågor om vem man är och om man är normal och omtyckt 

för den man är. Det handlar om frågor som berör den egna kroppen, om relationer till andra 

för det är bland annat vad som hör till vuxenblivandet. Eric Centervall har för Skolverket 

2000 belyst kunskapsområdet sex och samlevnad i vilken det hävdas att det ska handla om att 
                                                
36 Eric Centerwall (2000) Kärlek känns! Förstår du. Skolverket, Stockholm, s. 93 
37 Caroline Olsson (2004) s. 201 
38 Lars Olsson (2006) RFSL:s �kommunundersökning 2006 �kartläggning av hbt-personers situation i landets 
kommuner� s. 6 
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alla individer blir sedda. I denna skrivelse som ska ses som en handledning refereras det till 

Lpo94 där man menar att det framgår att sexualitet och samlevnad är ett kunskapsområde 

inom flera olika ämnen och att varje lärare har ansvar för området!39 Här beskriver man 

människans tonårstid som betydelsefull för hur man formar sin syn på kärlek och sexuallitet 

och som en tid då normer införlivas. Man ger härmed lärare en påminnelse om att man alla 

bär på erfarenheter, normer och värderingar i ämnet som det är dags att reflekterar över innan 

man möter eleverna i undervisningssammanhang. Lärarna ges en vägledning i hur de kan ha 

nytta utav sin erfarenhet tillsammans med eleverna i undervisningen. Som undervisningsform 

betonar man samtalet med lyssnandet som främsta komponent och som innehåll frågor kring 

självupplevelse och identitet som utgångspunkt.40 Sex- och samlevnadsundervisningens 

uppgift kan sägas vara att hjälpa eleverna att identifiera och sätta ord på tonåren och att skapa 

en dialog mellan tonåren och vuxenvärlden.41  

 

Att detta är en komplicerad process visar Fanny Ambjörnsson. Hon tar avstamp i Judith 

Butlers heterosexuella matris där den konstruerade uppdelningen man och kvinna och kön 

och genus utvecklas, som i det här sammanhanget ska förstås på så vis att unga kvinnors 

identitet utvecklas genom att prestera de rätta kopplingarna mellan kropp, genus, sexualitet 

och begär i enlighet med vår kulturs förståelse av kön som motsatta och hierarkiskt ordnade. 

En ordning där vissa sexuella relationer, rörelsemönster och tal blir mer önskvärda och 

privilegierade än andra.42 Den heterosexuella matrisen bygger enkelt på att en biologisk man 

ska ha ett manligt genus (vara maskulin) och åtrå en biologisk kvinna med ett kvinnligt genus 

(vara feminin) och vise versa, att en kvinna ska åtrå en man. Ambjörnsson belyser själva 

görandet alltså processen i hur det går till att bli heterosexuell kvinna och där framgången 

och statusen avgörs av en väl avvägd framtoning såväl praktiskt som symboliskt.43   

 

Ytterligare en aspekt angående frågor kring identitet handlar om homosexuella invandrare. 

Många ungdomar kommer från kulturer som avvisar homosexualitet vilket kan betyda att de 

har svårt att öppet tala om sina känslor och upplevelser med sin familj. Många vill heller inte 

vara öppna med tankar kring homosexualitet för att skydda sin familj. Tomas Hansboek 

undersökning visar att många homosexuella invandrare anser att deras landsmän har en 

                                                
39 Ibid, s.5 och 14 
40 Ibid s.46 
41 Ibid s.50 
42 Fanny Ambjörnsson (2004) s.16 
43 Caroline Olsson (2004) s.208 
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fördömande hållning och känner sig tvungna att dölja sin sexuella läggning inför dem men 

också för rädsla för att bli utstött. Familjemedlemmar och släktingar har många gånger vuxit 

upp i samhällen där man döljer sexualitet och där homosexualitet ofta är starkt skambelagt. 

Med dessa jämförelser beskrivs Sverige som ett öppet och progressivt land när det gäller 

förståelse för sexuell mångfald. Tyvärr visar undersökningen att homosexuella med 

invandrarbakgrund ofta löper dubbel risk för konfrontation i samhället.44 

 

6.5 Homofobi 

Homofobi kan ibland beskrivas som rädsla för homosexuella människor men kan snarare ses 

som en rädsla för otydliga könsgränser, för företeelser som inte tydligt kan kategoriseras.45 

Homofobi kan beskrivas som en medveten värdering eller uppfattning som ger uttryck för en 

mycket negativ syn på hbt-personer, något som i allra högsta grad förekommer i skolorna och 

i vårt samhälle idag. Homofobi är en del av ideologin i nazistiska och rasistiska grupper. När 

fördomar övergår till att handla om homofobi och trakasserier är det inte längre frågan om ett 

öppet åsiktsbyte utan om brottslighet vilket strider mot principen om alla människors lika 

värde.46 Förutom att det här betyder att skolan kan bli en riskfylld plats för hbt-personer 

betyder det också att skolan har strukturella problem så länge skällsord och trakasserier 

förekommer.47 Fastän många skolor idag tvekar så är en del av skolans uppdrag att undervisa 

om hbt och att blunda för det är vare sig rätt mot elever eller hållbart i längden. Många hbt-

personer ger exempel på att man i skolan ofta talar om några som inte finns här utan någon 

annanstans och att dessa människor är något man ska lära sig tolerera. Östlund framhäver att 

det inte handlar om människor som vill bli tolererade utan om människor som vill bli 

respekterade för den dem är.48  

 

Homofobi, rasism och sexism är förtryckande åsikter som grundar sig på normer som formar 

människors vardag. Normer diskriminerar människor, belönar vissa sätt och bestraffar de 

som inte passar in. Vi är omgivna av normer som säger vad vi ska känna, tycka och uttrycka 

                                                
44 Thomas Haansboek (2002), Som en kamel med två pucklar � om homosexuella invandrare i Sverige. Statens 
folkhälsoinstitut, Kristianstad s. 81f 
45 Gunilla Edemo och Joakim Rindå (2004). Någonstans går gränsen � en lärarhandledning om kön, sexualitet 
och normer i unga människors liv. RFSL, Stockholm. S. 5 
46 Thomas Östlund (2006), Tyst i klassen. RFSL, Stockholm. S. 37 
47 Ibid s.40 
48 Ibid s. 64 
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vilka vi som oftast anpassar oss till utan att fundera över det men det är med hjälp av dessa 

normer som vi delar in människor i olika grupper.49 

 

Frågan huruvida vi föds med vår sexuella läggning eller inte kan idag kännas som en felställd 

fråga eller som en fråga som fokuserar på fel sak. Men oavsett om vi är födda med en sexuell 

läggning eller om det kan ses som en konstruktion så handlar det idag om att sanningarna 

blivit flera.  

 

 

7. RESULTATREDOVISNING INTERVJUER 

 

7.1 Resultat 

Här följer en kortfattad redogörelse för några av de mest framträdande resultaten av 

undersökningen utifrån de teman som dominerat vid genomgång av intervjuerna härmed kan 

man således säga att syftet med studien också uppnåtts. Efter denna kortfattade redogörelse 

följer en vidare resultatredovisning dels kring de teman som framkommit som ovan nämnts 

men också av sådant som bedöms relevant och av betydelse för studiens syfte i stort.   

 

Analysen visar för det första att samtliga lärare som jag har intervjuat är behöriga i de ämnen 

de undervisar i vilka handlar om svenska, natur- och samhällsorienterade ämnen och att dessa 

betonar att de under sin studietid inte fått någon som helst utbildning i frågor som berör sex- 

och samlevnad med betoning på hbt och homofobi. Kompetensen att undervisa kring dessa 

frågor är högst individuell och avhängt varje enskild lärares erfarenhet samt ambition och 

vilja att skaffa sig kunskaper i dessa frågor.  

 

Vidare visar analysen att det trots olika grundförutsättningar att handskas med frågor om hbt 

och homofobi finns ett gemensamt ansvarstagande och en gemensam grundvärdering om att 

homofobiska uttryck inte hör hemma i skolans värd och att det åligger varje lärare att agera 

för att stävja homofobi. Däremot råder det en allmän osäkerhet runt ansvarsfrågan hos 

informanterna det vill säga om vilka ämneslärare som bär ansvar för att undervisa om 

homofobi och hbt-frågor och följaktligen om vad man ska undervisa och i vilka sammanhang 

                                                
49 Bryt (2007), ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Orm för levande historia 
och RFSL Ungdom s. 4 
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ämnet ska integreras. Det framgår att ämnet i övrigt har en mycket liten plats i 

undervisningen. 

 

Ett återkommande tema handlar om modern �sex och samlevnadsundervisning med betoning 

på hbt och homofobi och huruvida det skulle kunna innebära att man undervisade kring 

perspektiv som genus, heterosexualitet, heteronormativitet och sexuell identitet samt 

innebörder av queerteorier där det kan konstateras att de flesta tycker resonemanget känns 

intressant och utmanande under förutsättning att de är flera som delar på ansvaret och att man 

får mer utbildning kring ämnet. 

 

Ytterligare ett område som framträder är avsaknaden av styrmedel som ett led i arbetet kring 

hbt och homofobi. De flesta informanterna refererar direkt eller indirekt till värdegrunden 

och Lpo94 om alla människors lika värde som ett dokument som stödjer deras tankar kring 

att man som lärare måste agera mot homofobi samtidigt som analysen visar att informanterna 

inte finner några som helst uttalade strategier på skolorna för hur man ska arbeta mot 

homofobi. Ingen uttalar att något specifikt styrdokument stödjer ett djupare arbete kring hbt 

och homofobi. Detta arbete lämnas idag godtyckligt åt varje lärare att själv finna lämpligt 

förhållningssätt, stoff och undervisningsform.  

 

7.2 Vilken bild ger man av kompetens och kompetensutveckling inom hbt och 

homofobi? 

Som ovan nämnts så ger informanterna en gemensam bild av en total avsaknad av frågor 

rörande hbt och homofobi under sin lärarutbildning. En no-lärare berättar att det funnits en 

valbar kurs som hette människa, hälsa och livsfrågor och som valdes i tron om att det ingick 

frågor kring hbt men vilket det inte gjorde varför hon sökte sig utanför högskolan för att få 

kompetens kring detta. I likhet med no-läraren hade även svenskläraren själv sökt utbildning 

utanför högskolan och båda har gemensam erfarenhet av kostnadsfri grundkurs i sex- och 

samlevnad och även kostnadsfri samtalskurs kring dessa frågor. Utbildarna har varit från 

RFSL men kurserna har hållits i regi av Landstinget förebygger aids (LAFA) vilka också har 

ett bibliotek specialiserat kring sex- och samlevnadsfrågor något det visade sig enbart dessa 

två lärare kände till. Även en utav lärarna som undervisar i svenska och samhällsorienterade 

ämnen framhåller en fördjupad kompetens kring homo- och bisexualitet då han varit 

informatör åt RFSU och i sällskap av representanter från RFSL varit i skolor och informerat. 

Ytterligare en lärare i samhällsorienterade ämnen lyfter fram sina studier och kunskaper kring 
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genusforskning och ser det som en tillgång. Annars talar alla om sin egen mer praktiska 

erfarenhet och kunskap som man förvärvat under åren med eleverna men även utifrån egen 

livserfarenhet. Tre utav lärarna anser sig själva ha mycket goda kunskaper för att undervisa 

kring hbt och homofobi varav två utav dem anser sig bekväma i samtliga diskussioner. 

 

Samtliga lärare signalerar ett intresse för frågor kring hbt och homofobi men skiljer sig åt i 

hur de intresserar sig för sin kompetensutveckling. Två lärare nämner att de läser Kom ut 

RFSL:s medlemstidning, tre nämner gaytidningen QX för sin fortbildning och två nämner 

dagstidningar som källa till att hänga med i samhällsdebatten. Anledningarna till varför man 

vill läsa kring dessa frågor är olika. Det finns två läger där det ena kan sägas vara för att man 

intresserar sig för sina medmänniskor och det andra kan sägas vara för att man mer 

intresserar sig för fakta men med det gemensamma att det är för sin undervisnings och 

kompetens skull. RFSL är den källa som oftast refereras till när man talar om kompetens men 

nämns oftare som källa för elevers utbildning än i samband med sin egen fortbildning. 

 

En lärare vill ha mer utbildning kring biologiska och kulturella aspekter av homosexualitet 

medan två betonar att man vill ha fler metoder för hur man jobbar med hbt-frågor och 

utbildning kring hur man samtalar och bemöter homofoba kommentarer.  

 
�Det är svårt att bemöta homofobi om man bara ligger snäppet över elevernas kunskapsnivå så det är klart man 

måste ha utbildning i detta.�  

 

Tydligt är att kompetensfrågan hänger ihop med ansvarsfrågan som jag talar mer om längre 

fram och att flertalet lärare betonar att alla borde ha kompetens kring dessa frågor. 

 

Gemensamt för samtliga lärare är att de aldrig erbjudits någon som helst utbildning, samtal 

eller diskussion kring hbt-frågor och homofobi genom skolan. Det är ingen som säger sig ha 

diskuterat kompetens eller likabehandlingsplaner och andra styrdokument där det kan 

förekomma frågor som berör hbt och homofobi som kräver kunskaper med skolledningen. 

Det har heller inte diskuterats kring kompetens under skolans konferenser, inte ens med det 

egna lärarlaget. Frågan huruvida man som lärarlag, skola eller enskild individ har kunskaper 

om och känner sig bekväm att undervisa kring frågor som berör hbt och homofobi har helt 

uteblivit.  
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7.3 Hur resonerar lärare kring ansvar rörande hbt-frågor och homofobi? 

Av alla områden som samtalas kring så är ansvarsfrågan rörande homofobi det enda område 

där det råder en samstämmighet hos lärarna. Här framkommer det tydligt att man anser att 

alla lärare på skolan har ett ansvar för att stävja homofobi. Alla lärare ska agera när man hör 

homofobiska uttalanden eller när elever felaktigt använder sig av uttryck som bög. Det finns 

en säkerhet hos lärarna när de talar om detta i motsats till ansvarsfrågan i övrigt som jag 

återkommer till. Hur man gör blir mindre väsentligt när det handlar om att stävja medan hur i 

det förebyggande arbete får en större betydelse. Under intervjuerna ger flertalet lärare 

exempel på hur man bemöter kommentarer från elever. Här behövs det ingen betänketid utan 

informanterna delar obehindrat med sig av hur de brukar argumentera. Här handlar det inte 

om att väga ord på guldvåg utan att sätta stopp, att som lärare agera mot homofobi. 

Informanterna stannar dock vid att det handlar om att stävja homofoba uttryck vid ett 

specifikt tillfälle och tar inte frågan vidare trots att elevers uttalanden skulle kunna ses som 

ingångar till diskussioner kring fördomar, normativitet och genus för att ta några exempel.  

 

Huruvida man som lärare i de olika ämnesområdena också känner att man har ansvar för att 

undervisa kring frågor om hbt och homofobi råder det en osäkerhet som hänger ihop med 

styrdokument och den egna kompetensen. Framför allt framgår det tydligt att det inte är 

någon som ensam vill ta på sig ansvaret för att undervisa kring hbt och homofobi. De 

informanter som har en formell utbildning kring sex- och samlevnad med betoning på hbt och 

homofobi anser att de har och tar ansvar för delar av undervisningen av dessa frågor medan 

de informanter som inte har någon formell utbildning uttrycker en vilja att ta ett större ansvar 

för delar av undervisningen. Endast en lärare utan formell kunskap anser att han inte skulle 

vilja ta en del av undervisningsansvaret inom ramen för sina ämnen. Vidare kan man 

konstatera att de lärare som anser sig ha ett ansvar och som också tar ansvar inom ramen för 

sitt ämne i större utsträckning intresserar sig för kompetensutveckling. Flertalet lärare menar 

att ansvaret för undervisning i frågor kring hbt och homofobi hör hemma i flera ämnen och 

anser att det mest självklara borde vara att det ska ligga i natur- och samhällsorienterade 

ämnen. 

 

I likhet med frågorna gällande kompetens har det aldrig på skolorna diskuterats kring hbt och 

homofobi i termer av ämnesansvarsfördelning, det vill säga vad man kan och bör undervisa 

om i de olika ämnena för att sätta in frågorna i ett större sammanhang. En informant pekar 

just på ansvarsfrågan som den enda lösningen för att dessa frågor ska implementeras inom 
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samhällsundervisningen och menar att någon i skolan måste se till att frågorna lyfts in då 

utrymmet måste tas från något annat. 

 

7.4 Vad anser lärarna om teorier och begrepp kring hbt och homofobi? 

Trots att flera informanter faktiskt besitter en formell kompetens inom områden som kan 

härröras till frågor om hbt och homofobi så är det tre av sju lärare som känner att de skulle 

kunna undervisa kring begrepp som genus, heteronormativitet samt om queerteorier och som 

spontant uttrycker detta som relevant för sin undervisning. Resterande informanter ger 

uttryck för ett intresse av det och skulle med hjälp av ytterligare utbildning kunna tänka sig 

att undervisa om genus, heteronormativitet samt om queerteorier för att fördjupa elevernas 

kunskaper kring ämnet. Ingen säger att man har diskuterat kön ur ett konstruktivistiskt 

perspektiv, talat om normer och heteronormen eller att man kritiskt granskat 

heteronormativiteten genom att belysa lagar, normer och regler som osynliga strukturer som 

upprätthåller heterosexualiteten som den rätta och självklara. Fastän de allra flesta är bekanta 

med begreppet genus så är det enbart en informant som uttryckligen arbetat med frågor som 

vad är genus, vad är kön och normer kring kön.  

 

Tankarna om vad man skulle kunna undervisa om kring hbt och homofobi för att 

modernisera, professionalisera och teoretisera undervisningen visar sig över lag vara ganska 

lika, trots att man upplever området om vad man ska undervisa om svårt så har informanterna 

klara uppfattningar. Det råder en samstämmighet i att det konstruktivistiska tänkandet är en 

viktig del i undervisningen. Man anser att det kan handla om att undervisa kring teorier om 

varför man är homosexuell, vilket någon inte tycker spelar någon roll, utan att det mer 

handlar om att bli accepterad för den man är medan två andra tycker att det kan vara fruktbart 

att se till olika teorier om frågan. En annan tycker att det kanske handlar om att undervisa om 

olika sexuella läggningar på ett teoretiskt sätt, men tycker själv att man i stället ska försöka 

bortse från heteronormer och inte dela upp tjejer och killar utan att försöka ha ett språkbruk 

som gynnar alla oavsett kön eller sexuell läggning. Ytterligare en lärare preciserar att 

undervisningen bör handla om att gå ifrån stereotyper och vara öppen med ung sexualitet 

samt att tala om genus, manlighetsforskning, men även queerteorier, då läraryrket inte får 

avprofessionaliseras. En annan vill undervisa om varför vi ser på homosexuella som vi gör 

idag, lyfta fram fördomar och vad det finns för bakomliggande orsaker till att det ser ut som 

det gör i samhället idag. Han menar att vi ska byta perspektiv och utgå från att det handlar 

om en hållbar utveckling för vårt samhälle, vad händer om vi inte har någon tolerans mot 



 25

andra människor och sedan lyfta in sexualiteten i dessa frågor, in i ett sammanhang. En annan 

tänker att det handlar om att få in ämnet och begreppen som naturliga i vardagen och menar 

att man kan lyfta fram och diskutera hur olika religioner uppfattar sexualitet. Flertalet nämner 

metodmaterial från RFSL som referens på hur man kan jobba på ett bra sätt med dessa frågor. 

 

7.5 Hur och vilka styrdokument är till nytta för undervisning av hbt och homofobi? 

Alla informanter var som jag nämnde tidigare överens om att homofobiska uttryck inte hör 

hemma i skolan och att alla självsäkert agerade i frågan utan egentliga reflektioner över hur 

man agerade. Lärarnas agerande utgår från värdegrunden, det vill säga från skollagen och i 

synnerhet Lpo 94 om människans okränkbarhet och allas lika värde. Alla agerar och refererar 

enhetligt. Det kan man däremot inte säga att de gör när det gäller undervisning och 

referenser. Förutom Lpo 94 är det ingen som uppger något direkt stöd från lokala kursplaner 

för att arbeta med undervisning kring hbt. Två lärare uppger att det finns en målformulering i 

biologi som gäller de studiemotiverade eleverna nämligen att man ska kunna samtala om 

olika samlevnadsformer under VG respektive MVG vilket de menar inte direkt stödjer 

undervisningen. Inga nämner Likabehandlingsplanen som stöd för sin undervisning. 

 

Det är skillnad på vad man tänker att man kan göra och på vad man faktiskt gör inom hbt och 

homofobi och varför man är angelägen att göra det man gör. En svensklärare säger att ämnet 

rent formellt ligger på no-lärarna men att hon också har ansvar eftersom det handlar om 

människor och om att vara människa där identitet är en stor fråga varför det ska finnas olika 

texter för frågor att fundera över i sitt identitetsskapande. Läraren har som mål att jobba med 

fördomar, att förebygga och motverka homofobi bland annat genom att jobba med begrepp 

och förstå sammanhang fastän det inte står något kring detta i kursplanen utan med stöd från 

värdegrunden. Två lärare har använt metodmaterial från RFSL som bygger på 

värderingsövningar. Två so-lärare menar att det är självklart att man har ansvar för att 

förankra värdegrunden som ligger som en röd tråd genom undervisningen och att man 

oplanerat behandlar frågor kring hbt och homofobi om något föranleder det. Vidare menar en 

att det också handlar om hur pass intresserade andra lärare är av att närma sig området för att 

det ska få utrymme och för att man ska inspireras. Han ger ett exempel på vad som inspirerat 

och nämner ett tema i bilden och slöjden som handlade om identitet och där man uttryckte sig 

väldigt könsöverskridande och menar också att även tysta elever här ges möjlighet att 

uttrycka sig.    
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8. DISKUSSION  

 

8.1 Metoddiskussion 

Det kan finnas en risk med mitt tillvägagångssätt i de inledande mailkontakterna med lärarna 

då jag bifogade studiens syfte och frågeställning. En tänkbar risk är att detta ledde 

informantens föreställningsvärld i någon riktning. Jag bedömer dock risken för att detta 

skulle påverka studien i väsentlig grad som förhållandevis liten. Flertalet informanter 

beklagade sig över att de bara hunnit skumma igenom informationen jag skickat. Jag tänker 

att tillvägagångssättet ändå varit bra då informanterna fått en introduktion till ämnet och om 

än mycket kort hunnit reflektera något över detta. Introduktionen gav dem en möjlighet till 

att samla sina tankar och förhoppningsvis också till att kunna sätta ord på dem.  

 

Genom sju kvalitativa intervjuer har materialet till denna studie samlats in. Antalet intervjuer 

bedömer jag bra med hänseende till såväl studiens syfte som till den materialmängd 

kvalitativa intervjuer medför. Mängden har varit hanterbar och på det sättet bidragit till att 

minska risken för att viktig information och detaljer förbisetts. 

 

8.1 Kompetens 

Det mest anmärkningsvärda i undersökningens resultat torde vara de utbildade lärarnas totala 

avsaknad av dessa frågor från sin lärarutbildning. Grundskolans lärare behöver i allra högsta 

grad kunskaper för att kunna hantera frågor kring sexualitet och normer på ett 

tillfredsställande sätt men behöver idag faktiskt inte stå handfallna. Både RFSL och LAFA 

har under många år jobbat med utbildning och metodmaterial. Det är lätt att fördjupa sin 

kompetens och därmed sin säkerhet bara genom att ta del av metodmaterialet från RFSL. Hur 

man bemöter homofobi och hur man på ett pedagogiskt sätt lägger upp en bra undervisning 

kring hbt och homofobi kräver kunskaper annars riskerar många elever att få bristfällig eller 

utebliven kunskap och i värsta fall att fara illa. Ytterligare en aspekt i detta är att skolorna 

som en förlängning av en bristfällig eller utebliven undervisning kring hbt och homofobi av 

elever och föräldrar kan upplevas som diskriminerande och med stöd av lagen för kränkande 

behandling anmälas för detta. 

Denna undersökning visar dock inte på någon allvarlig kompetensbrist hos lärare vilket 

kanske kan upplevas som motsägelsefullt till vad som nyss sagts. Men som framgår i 

resultatdelen nämner tre informanter själva att man har mycket goda kunskaper i ämnet trots 

att det inte är högskolan som kan tillskrivas äran för den. Ytterligare två talar med mig om 



 27

homofobi och om samhällsstrukturer i sammanhang som ger uttryck för en kompetens i 

frågan om bakomliggande orsaker eller faktorer till heteronormen. I kombination med 

informanternas tankar om vad man skulle kunna undervisa om kring hbt och homofobi för att 

modernisera, professionalisera och teoretisera undervisningen vill jag konstatera att de allra 

flesta faktiskt vet en hel del rörande hbt och homofobi. För ett par, tre stycken saknas det 

några pusselbitar för att de ska få en helhetsbild och känna sig säkra. Informanterna har svårt 

att sätta ord på sin kunskap när det inte tillhör vanligheten att de explicit verbaliserar och 

diskuterar ämnet utifrån denna aspekt med kollegor och skolledning. Som ett led i den 

normerande heterosexualiteten har ingen behövt, ens för sig själv, att konkretisera sin 

kunskap då den aldrig varit efterfrågad på skolorna.  

 

Av resultatet framgår också att den faktiska undervisningstiden kring frågor om hbt och 

homofobi generellt är begränsat till ett planerat tillfälle på några veckor av en total 

utbildningstid på tre år. En lärare säger att det inte alltid är så heller. Informanterna tycker att 

eleverna ska få undervisning kring detta varför flertalet nämner att RFSLs skolinformatörer 

bjuds in. Det ska förstås som att eleverna åtminstone vid detta tillfälle får en bra undervisning 

samtidigt som flera informanter säger att RFSL inte alltid bjuds in. En lärare menar att det 

blir en kostnadsfråga, det vill säga att RFSL bjuds in om det finns pengar för det. Att hbt och 

homofobi är områden som det inte är självklart att elever undervisas i visar också Lars 

Jonsons kartläggning av hbt-personers situation i landets kommuner. Den huvudsakliga och 

enda undervisningen många elever får visar sig vara av RFSLs informatörer och inte av sina 

lärare. Den visar att det endast är 14 av 262 kommuner som tar upp att man ska förmedla 

allas lika värde oavsett sexuell läggning i sin skolplan. Rapporten visar också att hbt-personer 

osynliggörs i de lokala styrdokumenten för skolan vilket författarna menar pekar på en 

bristfällig om ens någon undervisning kring hbt-frågor.50 För mig torde det vara självklart att 

lärare intresserar sig för sina elevers identitetsutveckling där sexuell identitet är en viktig del 

för många. Jag tänker också på elever med annan kulturell bakgrund. Hansboeks 

undersökning visar ju som jag tidigare antytt att det kan vara problematiskt för vissa 

ungdomar att tala om sina känslor och upplevelser med sin familj varför lärare kan vara en 

oerhört betydelsefull person för dessa ungdomar i sin utveckling.  

 

                                                
50 Lars Jonson (2006) s. 6 
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Trots att Skolverkets allmänna råd 2006 För arbete med att främja likabehandling anger att 

likabehandlingsplanen ska innehålla en planering för personalens kompetensutveckling är det 

ingen av informanterna som erbjudits utbildning. Fastän styrdokumentet tydligt pekar på att 

kunniga och engagerade vuxna är den mest avgörande framgångsfaktorn i arbete med hbt och 

homofobi har man hittills inte diskuterat vare sig utbildning eller undervisning på skolorna.51 

Kompetens och kompetensutveckling torde snarast komma att bli ett område som skolledning 

och lärare diskuterar och planerar. 

 

8.2 Ansvar 

I generella termer är informanterna överens om att ansvaret kring hbt och homofobi ligger 

hos samtliga lärare. Men i och med att informanterna ger uttryck för en osäkerhet kring vad 

man ska undervisa om när det handlar om frågor som rör hbt och homofobi uppstår också en 

osäkerhet kring vem som ska undervisa om vad. De flesta lärare uppger spontant att 

undervisning kring sex- och samlevnad på deras skola ligger i biologiämnet. Samtidigt som 

genus- och konstruktivistiska perspektiv av de flesta anses ligga inom de samhällsorienterade 

ämnena. I denna osäkerhet ligger ett stort problem idag som bland annat framkommer i Lars 

Jonsons undersökning, nämligen att det kan resultera i bristfällig undervisning och i värsta 

fall total avsaknad av undervisning kring hbt och homofobi. Trots osäkerheten visar 

informanterna ett intresse för att undervisa kring frågorna som faktiskt ligger i linje med vad 

Skolverkets styrdokument anger om att undervisningen bör fokusera en helhetsbild där 

ämnesintegrering är nödvändig. Det ligger alltså ingen motstridighet mellan Skolverket och 

de enskilda lärarnas uppfattning om ämnets närvaro i undervisningen utan snarare en 

samstämmighet.  

 

I undersökningen framgår det också att ämnet oftast planeras till ett tillfälle under högstadiets 

tre årskurser vilket medför att skolan inte ger eleverna en möjlighet till fördjupade kunskaper. 

Detta indikerar en ytterst begränsad närvaro av frågor kring hbt och homofobi. Det kan 

knappast finnas någon önskad progression om det endast avsätts ett tillfälle för undervisning. 

Det framgår också att det idag mer handlar om att lösa omedelbara problem och att fokusera 

på tolerans snarare än ett strategiskt långsiktigt kunskapsarbete att samarbeta kring.  Orsaker 

till diskriminering och trakasserier som strukturer och normer eller maktaspekter tas inte upp 

i undervisning i samband med hbt och homofobi. Genusperspektivet och könsmaktstrukturer 

                                                
51 För arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande 
behandling. Stockholm, Skolverkets allmänna råd (2006) s. 15 
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har däremot en plats i informanternas undervisning, perspektivet integreras i såväl 

svenskämnet som i natur- och samhällsorienteringen. 

 

I Lars Jonsons undersökning för RFSL skrivs det att medvetenheten om hbt skulle öka hos 

elever och lärare om man explicit tog upp sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck i 

samband med att man tog upp frågor om rasism och främlingsfientlighet.52 Christine Gilljam 

anger också att ämnet ska ses som en aspekt på sakområden som avhandlas inom olika 

ämnen och ger exemplet att det kan tas upp i samband med främlingsfientlighet och förintelse 

och tillägger att det man inte nämner kommer av eleverna tolkas som om det aldrig funnits.53  

 

Återigen kommer jag tillbaka till den heterosexuella normen. Arbetet med att främja 

likabehandling oavsett sexuell identitet och att förebygga diskriminering och trakasserier 

visar sig hamna i bakvattnet. Detta arbete tas inte till agendan vilket kan ses som en effekt av 

den heterosexuella normen. För att frågan ska vinna gehör och arbetet med hbt och homofobi 

ska tas på allvar behöver den heterosexuella normen och dess maktstrukturer synliggöras och 

ifrågasättas.54   

 

8.3 Styrdokument 

Informanterna menar att de idag utgår från skollagen och Lpo 94 om människans 

okränkbarhet och allas lika värde som grund för sin undervisning, men det räcker inte som 

styrdokument då undervisningen kring homofobi tenderar att tala i termer av empati, tolerans 

och ökad förståelse. Tyvärr bidrar inte detta till att vidga vad människor kan vara, känna och 

uttrycka utan snarare till att förstärka ett vi och de tänkande. Maktperspektivet saknas i detta 

förhållningssätt varför det inte förändrar någonting av orsakerna till diskriminering, normen 

och heteronormen måste ifrågasättas.55 

 

Visst har no-lärarna funnit belägg i kursplanen för biologi att beröra olika sexuella läggningar 

då det finns ett uppnåendemål i årskurs nio om att eleven ska kunna föra diskussioner om 

                                                
52 Lars Jonson (2006) s.6 
53 Christine Gilljam (2003) s. 102 
54 Anna-Clara Olsson (2003) s. 16 
55 Gunilla Edemo och Joakim Rindå (2004). Någonstans går gränsen � en lärarhandledning om kön, sexualitet 
och normer i unga människors liv. RFSL, Stockholm. S. 6 
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sexualitet och samlevnad men också att visa respekt för olika samlevnadsformer, men inte för 

genus- och konstruktivistiska perspektiv .56   

 

Trots att Eric Centervall57 samt Skolverkets allmänna råd 2006 För arbete med att främja 

likabehandling58 anger att arbetet med hbt och homofobi ska präglas av ett helhetstänk och 

integreras i det vardagliga arbetet är det ingen informant som uppger att skolledningen sänt 

dessa signaler. Några informanter nämner likabehandlingsplanen som ett styrdokument till att 

agera mot homofobi men inte som ett styrdokument för att i sitt ämne undervisa kring orsaker 

för diskriminering kring till exempel heteronormativitet och performativitet. 

 

Lagen om likabehandling med likabehandlingsplanen som grund för skolans arbete borde 

medföra att skolledning och lärare diskuterar om hur hbt och homofobi ska integreras i 

undervisningen då Lpo 94 och skollagen inte varit tillräckliga för att ta arbetet på allvar. 

Vidare borde likabehandlingsplanen med dess krav vara ett incitament för lärarna att 

diskutera vilka kunskaper eleverna bör ha, begrepp och teorier samt olika metoder och 

metodmaterial för undervisningen i syfte att skapa en gemensam grund för undervisningen i 

ämnet.  

 

Frågan om varför diskussioner och strategier kring att hantera hbt och homofobi helt uteblivit 

i skolorna, i lärarlagen tror jag hänger ihop med Michel Foucault tankar som Ambjörnsson 

refererar till nämligen att det accepterande beteendet internaliserar i oss så att vi frivilligt och 

självmant följer normen. Idag lever vi med en rädsla för att inte passa in i normen något 

Foucault menar är en maktutövning i vårt samhälle.59 Detta är min slutsats, lärare har god 

kompetens men väntar idag på att makten, i det här fallet skolledningen, tar kommandot och 

bekräfta att ämnet ska prioriteras, då först är det på sin plats att diskutera kompetens och 

kompetensutveckling och att explicit diskutera och undervisa kring hbt och homofobi. Ämnet 

känns utmanande då det i medier och litteratur framställs som svårt och komplext om makten 

signalerar klartecken för integration tillskrivs området status och får självklart utrymme i 

undervisningen.  

 

                                                
56 Kursplan för Biologi (2000). Skolverket kursplaner och betygskriterier �Grundskolan . Fritzes, Stockholm S. 
54 
57 Eric Centerwall (2000) s. 5 och 14 
58 Skolverkets allmänna råd (2006) s. 14f 
59 Fanny Ambjörnsson (2006) s. 46 
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8.4 Avslutande diskussion 

Inledningsvis vill jag understryka att jag inte gör några som helst anspråk på att presentera ett 

allmängiltigt material. Resultatet av intervjuerna rörande kompetens, ansvar och 

styrdokument gällande frågor om hbt och homofobi kan inte stå för hur lärare i årskurs sju till 

nio i allmänhet resonerar. Resultatet ska snarare förstås utifrån de enskilda informanternas 

utsaga som ligger till grund för denna undersökning. Dock framkommer det stora likheter 

mellan informanternas upplevelser av ämnets frånvaro i skolan och osäkerhet rörande 

ansvarsfördelning vilket troligtvis också kan bekräftas av andra lärare. 

 

 Caroline Olsson drar paralleller till Catherine Egelands teori om könets betydelse när det 

gäller maktfördelningen inom akademin där hon menar att den sneda könsfördelningen bland 

akademins utövare inte alls stämmer överens med föreställningen om en neutral verksamhet. 

Hon menar att det omgivande samhällets gillande styr val av frågeställningar och 

tillvägagångssätt och att forskarna på så vis är beroende av allianser och stöd för sina idéer. 

Poängen är att i likhet med Egelands teori om att könet utgör ett hinder utgör också sexuell 

läggning ett hinder för forskningsframgångar. De sexuella läggningarna har olika status och 

det finns tabun såväl inom som utanför akademin som är kopplade till homo- och 

bisexualitet. Jag tycker att dessa teoretiska resonemang ovan är applicerbara på skolvärlden 

som en förklaringsgrund till ämnets frånvaro i skolan. Ämnet har låg prioritet för att det, än 

så länge, inte har någon status i skolvärlden. Ämnet har låg prioritet för att makten, 

skolledningen, inte bekräftar ämnets plats. Ämnet har låg prioritet för att styrdokumenten inte 

explicit verbaliserar olika sexuella identiteter och heteronormen. Ämnet har låg prioritet för 

att ansvarsfrågan hänger i luften. Helt enkelt som ett resultat av heterosexualitetens 

uppbackning, genom skolan som uppbackande institution eller som Bäckman säger, 

heteronormativitetens underliggande grund. Det är alltså inte lärares kompetens som ligger 

till grund för ämnets frånvaro i undervisningen utan frånvaron av stödjande strukturer. 

 

Bristen sitter inte i kompetensen utan bristen kan snarare sägas ligga i skolans praktik. Det 

finns inga stödjande strukturer på skolorna för arbetet med hbt och homofobi. Informanterna 

har inte en enhetlig bild över vad det är för kunskaper som behövs. Det finns inte en 

gemensam referens som de kan utgå ifrån när de ska ta ställning till vilken kompetens som 

erfordras inom hbt och homofobi för att kunna undervisa inom ramen för värdegrunden och 

sitt ämne. Frågan får inget utrymme och har därmed ingen status. Ingen efterfrågar kunskaper 

inom hbt och homofobi inom skolan vilket kan konstateras är ett exempel på hur 
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heterosexualiteten, den �normala�, upprätthålls och konstrueras men också en effekt av den 

normerande heterosexualiteten. Därför kan man också förstå varför informanterna inte själva 

ber om utbildning i frågan. Om man aldrig får bekräftelse på att området är prioriterat från 

kollegor och ledning betyder det att man som lärare frångår normen om läraren själv skulle ta 

upp frågan, något som kan ses som en mycket svår uppgift att göra. Skolledningens uppgift 

kan sägas vara att inventera kunskapen inom hbt och homofobi hos skolpersonal och utifrån 

det erbjuda utbildning. 

 

Det går inte att göra frågor om hbt och homofobi till ett eget ämne utan området måste 

integreras i alla ämnen. Men vad som ska undervisas kring, det vill säga stoffet och genom 

vilka undervisningssätt och metoder detta ska göras måste diskuteras, samarbetas kring och 

inte minst formuleras. Man måste planera och sätta upp mål för att veta var man är på väg det 

vill säga för att veta vilken kunskap eleverna behöver för att uppnå en helhetssyn. 

 

 

9. FÖRSLAG TILL STUDIER 

Denna studie undersöker lärares syn på kompetens, ansvarsfrågor och styrdokument kring hbt 

och homofobi. Ett sätt att gå vidare skulle kunna vara att undersöka rektorers syn på dessa 

områden. Det skulle vara intressant att höra hur rektor som ytterst har ansvaret kring dessa 

frågor resonerar kring kompetens och ansvarsfrågan om hon kritiserar eller försvarar det egna 

arbetet.  

 

Det skulle också vara intressant att få ta del av en liknande undersökning fast inom lägre 

årskurser. Hur ser man på kompetens, ansvarsfrågan och styrdokument angående hbt och 

homofobi i årskurs fyra till sex? Enligt Veronica Berg, Verksamhetsansvarig för 

skolinformation på RFSL, träffar de gärna elever redan i mellanstadiet då hon menar att de är 

mer fördomsfria och intresserade av dessa frågor i de åldersintervallen.60 

 

Ytterligare ett intressant område värt att närmare undersöka är kommunens genuspedagog. 

Vad betyder det för skolorna, undervisningen och lärarna att det finns genuspedagoger i 

kommunen? Vad är syftet med att ha en genuspedagog och vad har den för arbetsbeskrivning 

och mål med sitt arbete? Hur skulle ett professionellt arbete mellan en genuspedagog och en 

                                                
60 Veronica Berg 071102, Verksamhetsansvarig skolinformation. Intervju. 
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skola kunna se ut? Vad har jobbet fram till idag bestått av då bara några få hört talas om att 

det finns en genuspedagog i kommunen och ingen utav dem träffat personen? 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 

 

 

Kompetens och ansvar 

Hur skulle du vilja beskriva din kompetens och dina erfarenhet kring hbt och homofobi som 

ligger till grund för din undervisning?  

Vilken kompetensutveckling har skolan erbjudit dig om hbt och homofobi? 

Hur utvecklar du din kunskap inom området?  

Vad skulle du behöva mer utbildning kring? 

Vilka lärare ansvarar för undervisning inom hbt och homofobi? 

 

Organisation 

Vill du berätta om hur ni på din skola organiserar undervisning om hbt och homofobi? 

Är du delaktig i detta arbete? 

På vilket sätt har skolan fördelat ansvaret för undervisning kring dessa frågor mellan lärare? 

Talar man om hur man ska undervisa kring hbt och samhällsorientering, hbt och historia etc? 

 

Kunskap och undervisning 

Vilka teorier och begrepp använder du dig av i din undervisning? 

Vad är det för kunskap du vill förmedla till eleverna? 

Hur förändras undervisningen mellan de olika årskurserna?  

Hur ser samarbetet på skolan ut kring planering och undervisning om hbt och homofobi? 

Hur förankrar du styrdokumenten i din undervisning? 

 
 

 

 

 


