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1 Inledning 
Mot bakgrund av en serie tragiska händelser där barn och ungdomar tar livet av sig för att de 

blir mobbade eller kränkta i skolan p.g.a. sin normavvikande sexualitet har ”It Gets Better” 

startats. Det är ett projekt där vitt skilda personer via YouTube-klipp belyser och fördömer 

mobbning av sexuella minoriteter men ändå ingjuter hopp genom att betona att det kommer 

att bli bättre i vuxen ålder (It Gets Better, 2012). Av den anledningen är detta ämne mer 

betydelsefullt än någonsin att rikta strålkastarna mot om vi lärare vill att alla elever, oavsett 

sexuell läggning, ska trivas och må bra i skolan. Utöver att det är ett aktuellt ämne bör det 

finnas ett intresse för lärarkåren att problematisera fenomenet, då elevers hälsa innebär en hög 

yrkesrelevans för verksamma lärare och utgör en viktig del av värdegrunden. 

 
Den problematik jag har valt att utgå ifrån är hämtad från Gårdfeldts artikel ”Det finns nog 

inga homosexuella på vår lilla skola” från boken Genusperspektiv i skolan – om kön, kärlek 

och makt. Den handlar om mobbning av HBT-personer i skolans värld och har fungerat som 

en rik inspirationskälla och vägledning i detta arbete. Tidigt i texten, när författaren möter en 

lärare från sin barndom, fastnade jag för ett yttrande som kom från denna nämnda lärare: ”Vi 

visste ju ingenting” (2007:71). Jag funderade länge på innebörden av detta yttrande och kom 

så småningom fram till att det är att frånsäga sig skolans plikt i situationer där sexuella 

minoriteter faller offer för mobbning och kränkande behandling, men även ett osynliggörande 

av människor som inte identifierar sig som heterosexuella. Det verkar som att skolans ansvar i 

mångt och mycket kan förtydligas, medan arbetet mot mobbning och kränkande behandling 

av sexuella minoriteter kan förbättras. Mitt mål med denna uppsats är, med utgångspunkt i ett 

urval av befintlig forskning på området, bidra med en forskningsöversikt gällande icke-

heterosexuella elevers utsatthet av mobbning och kränkande behandling, samt se vad skolor 

gör och kan göra för att främja likabehandlingen i relation till existerande styrdokument. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och sammanställa tidigare svensk och 

nordamerikansk forskning inom ämnet mobbning och kränkande behandling av elever 

tillhörande en sexuell minoritet. Som en följd av sexuella minoriteters situation ska därför 

också skolors antimobbningsarbete och arbete för likabehandling, samt positiva 

tillvägagångssätt analyseras. 
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1.2 Frågeställningar 

• I vilken utsträckning är elever av sexuell minoritet utsatta för mobbning och 

kränkande behandling? 

• Vilka konsekvenser får mobbning och kränkande behandling hos de utsatta? 

• Vilka aspekter av antimobbningsprogram och planer som skolor anammar har positiva 

effekter i arbetet mot mobbning och kränkande behandling av sexuella minoriteter?  

• Vilka förslag ger normkritiska perspektiv för att mobbning och kränkande behandling 

av sexuella minoriteter i skolan ska minska? 
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2 Metod 

2.1 Urval 

Mobbning och kränkande behandling av sexuella minoriteter i skolan samt skolans arbete, det 

de gör och kan göra, är den centrala utgångspunkten i uppsatsen. Därefter har relevanta 

böcker, artiklar, myndighetstexter och annan litteratur som behandlar detta område sökts efter 

och valts ut. Sökorden ”bully + sexual” och ”sexual minority” i de vetenskapliga databaserna 

Academic Search Premier och PsycINFO har gett mig många träffar av engelskspråkig typ 

som har varit användbara. Libris har använts för sökning av svenska publikationer. Relevanta 

söktermer har då varit ”sexualitet” och ”mobbning”. Alla dessa sökningar genererade 

hundratals texter inom olika forskningsområden såsom utbildning, social arbete, psykologi, 

medicin, hälsa och queer/genus. Myndighetstexterna har hittats i Skolverkets arkiv för 

publikationer, där sökord som ”läroplan”, ”mobbning” och ”kränkande behandling” har varit 

värdefulla sökord. Under läsningens gång har nya texter som har blivit refererade till också 

kommit att bli undersökta, enligt den s.k. snöbollsmetoden. Sedan har valet av relevanta texter 

skett i tre steg – först genom att upptäcka ord och termer i texternas titlar kopplade till 

uppsatsens syfte eller frågeställningar, sedan genom ytläsning och till sist ingående läsning. 

Större delen av forskningen i ämnet är gjord i grundskolans senare år och gymnasiet, eller 

motsvarande, vilket gör att jag som gymnasielärare kan motivera mitt val av ämnesområde 

ytterligare. Ett specifikt urval av skolåldrar eller nivåer var därför ingen nödvändighet. 

2.2 Litteraturbearbetning 

De träffar som har visats i databaserna har först bedömts relevanta utefter titel och termer i 

relation till de kriterier jag hade satt upp, d.v.s. mina frågeställningar. Därefter har varje text 

ytlästs för att i det tredje stadiet läsas fullt ut om texten har ansetts tillräckligt givande och 

värdefull. Som Hellspong och Ledin belyser i resonemanget om närläsning kontra 

övergripande läsning är det sistnämnda möjligt då vissa termer är återkommande, d.v.s. att 

texten har en hög redundans (1997:31). Då kan textens betydelse för arbetet säkerställas. Ett 

annat tillvägagångssätt har varit att istället för att ytläsa texten läsa textens 

abstract/sammanfattning för att redan där bedöma om den är relevant för mina 

frågeställningar – och därefter läsa texten i dess helhet. Efter genomgången läsning har 

texterna grupperats utefter deras betydelse för var och en av frågeställningarna. Tematisering 

av litteraturen utifrån uppsatta kriterier bidrar på detta sätt till en bättre överblick gällande 

kategoriseringen av den valda forskningen. 
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2.3 Material 

I och med att detta är en forskningskonsumerande uppsats, och därmed en forskningsöversikt, 

kommer inte egenproducerat material att framställas eller presenteras. Det material jag har 

använt mig av är tidigare forskning på området som rör sexuella minoriteter, sexuell läggning, 

kränkande behandling och mobbning i skolan, vilket inkluderar både böcker, rapporter och 

elektroniskt publicerade artiklar som är ”peer reviewed” och därmed kritiskt granskade. Med 

anledning av arbetets omfattning, men också p.g.a. bristen på forskning som är förankrad i en 

sådan teori, har materialet avgränsats till sådant som inte behandlar ett intersektionellt 

förhållningssätt, vilket i sådant fall även skulle inkludera aspekter som klass, etniskt ursprung 

och religion i analysen av antimobbningsarbete och mobbning av sexuella minoriteter. 

 
Ramen eller utgångspunkten för arbetet och den litteratur som har valts är svenska 

myndighetstexter, eftersom relationen mellan teori, hur det ska vara, och praktik, hur det 

faktiskt är, ska synas. Trots detta har både svensk och nordamerikansk litteratur sammanställts 

för ett lokalt och ett transnationellt perspektiv. Mycket av den forskning som har gjorts i 

ämnet är just nordamerikansk, vilket säkerligen har influerat den svenska forskningen, men 

även svenskspråkig litteratur har analyserats för att göra en koppling till den svenska skolan 

och deras arbete. I en del fall skiljer sig definitionen av mobbning och kränkande behandling 

åt, vilket kan påverka diskussionen av resultaten. Utöver detta är den analyserade forskningen 

både kvantitativ och kvalitativ, där den kvantitativa präglar de två första frågeställningarna 

medan den kvalitativa har fått besvara de två sista, p.g.a. frågornas skilda natur. 

 
I den valda nordamerikanska forskningskontexten är forskningsfält inom psykologi och 

socialt arbete i övervägande majoritet, medan det i den valda svenska forskningskontexten är 

genus- eller queerforskning som dominerar. Trots likheter gällande målet att förbättra 

situationen för sexuella minoriteter i skolorna finns det metodologiska skillnader mellan de 

olika forskningskontexterna. Den svenska forskningen tenderar att dras mer mot aktivism i 

sina kvalitativa förhållningssätt medan den nordamerikanska forskningen ofta presenterar sina 

slutsatser på basis av statistik utifrån kvantitativa undersökningar. En övervägande del av all 

vald forskning är gjord på 2000-talet, vilket beror på att i stort sett all forskning som berör 

diskriminering och kränkande behandling av sexuella minoriteter är gjord då, men också 

p.g.a. att förbudet av diskriminering och kränkande behandling av sexuella minoriteter i 

skolan blev konkretiserat i svensk lagstiftning först under denna tid genom lagen om förbud 

mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67). 
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3 Bakgrund – Lagar och förordningar mot diskriminering och 

kränkande behandling av barn och elever 
Barn- och elevskyddslagen från 2006 upphördes år 2009 och kom att uttrycka sig i två lagar, 

nämligen i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) för skydd mot diskriminering och 

trakasserier samt i skollagen (SFS 2010:800), 6 kap, för skydd mot kränkande behandling och 

sexuella trakasserier. Det är förbjudet att barn diskrimineras eller utsätts för kränkande 

behandling i skolan. Enligt en publikation gällande allmänna råd vid namn Arbetet mot 

diskriminering och kränkande behandling från Skolverket ska skolor arbeta aktivt för att 

motverka att diskriminering och kränkande behandling förekommer där – och utöver detta ha 

rutiner för vad skolan ska göra om detta händer (Skolverket, 2012a:17ff). Om skolor visar upp 

ett bristande arbete vad gäller diskriminering och kränkande behandling kan Skolinspektionen 

involveras och påtvinga skolors huvudman förbättring (Skolinspektionen, 2012).  

 
Svenska skolor måste svara mot såväl inhemska som internationella omständigheter och 

sammanhang. Enligt Barnkonventionens andra artikel har alla barn, varje människa under 18 

år, lika värde och samma rättigheter och får inte diskrimineras (Unicef, 2012). Vår nuvarande 

läroplan Lgy 11 för gymnasieskolan, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola 2011, betonar också att eleverna ska göra sig förstådda med de 

demokratiska principer vårt land vilar på samt respektera alla människors lika och unika värde 

(Skolverket, 2011a:11f). Liknande formuleringar är också förekommande i grundskolans 

läroplan Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket, 2011b:7). Lärare har en personlig skyldighet att anmäla diskriminering eller 

kränkande behandling om de observerar eller på andra sätt kommer underfund med att det 

försiggår (Skolverket, 2012a:22f). För att allt detta ska följas på ett noggrant sätt har skolor en 

skyldighet att varje år upprätta en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Denna 

har till uppgift att förutom rutiner för främjande av likabehandling även innehålla 

förebyggande åtgärder och beskrivning av skolans nuvarande arbete mot både diskriminering 

och kränkande behandling (ibid:39). 

 
Det finns sju diskrimineringsgrunder och innefattar kön, könsidentitet eller könsuttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

och ålder (Diskrimineringsombudsmannen, 2012). Hur kränkande behandling, mobbning och 

skolans antimobbningsarbete ser ut i just sexuella minoriteters fall, en potentiell 

diskrimineringsgrund, är aspekter som kommer vidareutvecklas i denna forskningsöversikt. 
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3.1 Centrala begrepp 

Diskriminering är negativt beteende som missgynnar eller kränker någons värdighet p.g.a. 

ålder, kön, könsuttryck/könsidentitet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, samt funktionsnedsättning (SFS 2008:567). 

 
Genus är det som brukar kallas det sociala könet, d.v.s. de föreställningar som människor har 

om manlighet och kvinnlighet som i sin tur skapar maktstrukturer, menar Wedin (2011:49). 

Med detta ord belyses alltså den sociala aspekten av kön snarare än den biologiska, vilket är 

att föredra i detta arbete då könet ses som något socialt konstruerat och inte något statiskt. 

 
Heteronormativitet handlar om uppfattningen att alla är heterosexuella om inget annat sägs 

och att denna läggning är den mest naturliga och rätta. Det handlar också om att män ska vara 

manliga och kvinnor kvinnliga – varandras motsatser, enligt Dahlén (2006:26). Fenomenet 

har sin utgångspunkt i den biologiska determinismen, menar Lykke, där det tillsammans med 

homofobi får sin legitimitet (2010:23). Rosenberg anser att det handlar om inkluderande och 

exkluderande processer och definierar heteronormativitet som att det ”grundar sig på synen på 

binär könsuppfattning och en hegemonisk heterosexuell norm. Heteronormativitet är aktivt 

normerande, och allt det som faller utanför stämplas som avvikande och är/blir därmed fel” 

(2002:100f). Denna definition är den som detta arbete använder sig av. 

 
Homofobi är en inställning som grundar sig i ogillande eller misstänksamhet mot sexuella 

minoriteter. HomO, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, 

definierar homofobi på följande sätt: ”Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en 

medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger uttryck för en 

starkt negativ syn på homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor. En 

homofobisk hållning strider mot principen om alla människors lika värde och rättigheter” 

(2006:9). 

 
Kränkande behandling/kränkning innebär ett uppträdande som på något sätt kränker 

värdigheten hos en elev eller ett barn. Det finns i skollagen en nolltolerans mot kränkande 

behandling (SFS 2010:800). Kränkande behandling innefattar enligt Skolverket även 

trakasserier, som är kränkningar kopplade till någon eller några av diskrimineringsgrunderna 

(2009:17). Med anledning av detta kommer det vidare begreppet kränkande behandling 

konsekvent att användas. 
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Mobbning definieras i texten Utvärdering av metoder mot mobbning av Skolverket, efter en 

tolkning av mobbningsteoretikern Olweus definition, som ”en upprepad negativ handling när 

någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller 

obehag” (2011c:34). Utifrån denna formulering kommer begreppet att användas i den fortsatta 

texten. Mobbning kan förstås på olika sätt – dels på en individnivå och dels på en gruppnivå. 

På individnivån tillskrivs mobbaren respektive mobboffret vissa egenskaper, medan 

mobbning på gruppnivå uppfattas som en produkt av grupprocesser, menar Thornberg 

(2006:233). Frånberg och Wrethander hävdar att genom att se och förstå mobbning utifrån 

detta sistnämnda socialkonstruktionistiska perspektiv också innebär en syn att 

mobbningssituationer går att förändra, eftersom mobbningen inte relateras till specifika 

karaktärsdrag hos människor, utan snarare till bakomliggande orsaker och det sammanhang 

där mobbningen uppstår (2011:11f).  

 
Sexuell läggning är den sexuella preferens som delas upp i heterosexualitet, bisexualitet och 

homosexualitet (SFS 2008:567). 

 
Sexuella minoriteter/icke-heterosexuella innefattar bisexuella, homosexuella och 

transpersoner. Dessa är vanligt förekommande begrepp istället för sexuell läggning i den 

nordamerikanska forskningskontexten, där (sexuella) minoriteter ställs i relation till en 

(heterosexuell) majoritet, som i Roberts m.fl. (2012:1587). 

 
Queerperspektiv är synsätt som hävdar att kön och sexualitet är sociala konstruktioner, som 

därmed, enligt Bromseth och Wildow, människan skapar och återskapar (2007:17). Olika 

queera perspektiv växte fram ur queerteorin på 1990-talet från genusvetenskapen (ibid:16). 

 
Queerteori, menar Sörensdotter, tar sin utgångspunkt i att ”ifrågasätta, utmana och förändra 

normer för genus och sexualitet” (2010:135). Queerteoretikern Butler, refererad till i Lykke, 

menar att det queera subjektet är öppet och flyttbart, vilket betyder att det inte kan relateras 

till en fix identitet gällande exempelvis kropp, kön, åtrå, könsidentitet och könsuttryck 

(Butler, 1990; Lykke, 2010:60). 
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4 I vilken utsträckning är elever av sexuell minoritet utsatta för 

mobbning och kränkande behandling? 
Skolan kan vara en farlig plats för de elever som inte tillhör normen. Som Van Wormer och 

McKinney menar så talas det sällan om homosexualitet och andra sexuella minoriteter – och 

när det väl görs betraktas det i en negativ kontext, som någonting annorlunda, främmande och 

avvikande (2003:410). Homo- och bisexuella ungdomar som tillskrivs vissa egenskaper blir 

därför lätt legitima offer för mobbning av både social, psykologisk och fysisk typ, menar 

Gårdfeldt (2007:73). Det är flera gånger bevisat, påpekar Fineran, att icke-heterosexuella 

elever löper en större risk att bli utsatta för mobbning eller att känna sig oroliga för utsatthet 

(2002:67). Med anledning av att det kan finnas både likheter och skillnader mellan olika 

kontexter har jag valt att dela upp den valda forskningen efter dels en svensk kontext och dels 

en nordamerikansk kontext. 

4.1 Svensk kontext 

Generellt sett, oavsett bakomliggande anledning, är det ungefär 10 procent av Sveriges 

niondeklassare som utsätts för mobbning, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå (2009:8). I 

Skolverkets rapport Utvärdering av metoder mot mobbning framkommer det att 21 procent av 

tillfrågade elever i en undersökning som har blivit mobbade har blivit det p.g.a. sexuell 

läggning eller könsöverskridande identitet (2011c:186). Utsatthet för kränkande behandling är 

mer vanligt för bi- och homosexuella män och kvinnor än för heterosexuella. Nästan 50 

procent av de bi- eller homosexuella män mellan 16 och 29 år som tillfrågades i Nationella 

folkhälsoenkäten av Statens folkhälsoinstitut åren 2005 och 2008 hade blivit utsatta för 

kränkande behandling under de senaste tre månaderna, medan det för heterosexuella män var 

betydligt färre, nämligen 22 procent. För bi- eller homosexuella kvinnor var det 65 procent 

som hade blivit utsatta för kränkande behandling, där siffran låg på 37 procent för 

heterosexuella kvinnor. För transpersoner var det totalt sett ännu vanligare att bli utsatt för 

kränkande behandling än vad det var för homosexuella, 41 respektive 30 procent 

(Ungdomsstyrelsen, 2010:45). Trots att de tillfrågade varierar i ålder, från 16 till 29 år, vilket 

innebär att det inte bara handlar om elever, ger den valda forskningen ändå en inblick i hur 

utsattheten ser ut för unga personer av sexuell minoritet i skolan då många tillfrågade 

fortfarande befinner sig i skolåren. 
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4.2 Nordamerikansk kontext 

Personer som tillhör en sexuell minoritet löper en mycket större risk att bli offer för 

diskriminering, mobbning och kränkande behandling än sina heterosexuella klasskamrater 

(Elze, 2003; Almeida et al., 2009; Berlan et al., 2010). I en undersökning av Almeida m.fl. 

genomförd i USA kom det fram att ungefär sju procent av de tillfrågade eleverna, oavsett 

sexuell läggning, hade utsatts för diskriminering p.g.a. förmodad homo- eller bisexualitet. 

Jämförs istället heterosexuella och icke-heterosexuella är siffrorna 4,3 respektive 33,7 procent 

(2009:1007f). Detta mönster återkommer även i fall som behandlar just mobbning och 

kränkande behandling. I en annan nordamerikansk undersökning genomförd av Berlan m.fl. 

om förekomsten av mobbning av personer med olika sexuella läggningar skiljer det sig också 

markant: för killar 26 procent hos de som identifierar sig som helt heterosexuella och 43,6 

procent för de som uppger att de är homosexuella. För tjejer är det 15,9 respektive 40 procent 

(2010:369). I en undersökning av Elze, också gjord i USA, kom det fram att bland de 

tillfrågade eleverna av sexuell minoritet hade 60 procent utsatts för upprepat kränkande 

beteende, och 32 procent hade utsatts för detta av allvarlig grad, d.v.s. fysiskt våld 

(2003:231).  

 
En slutsats som kan dras efter denna genomgång är att sexuella minoriteter i båda kontexterna 

löper en mycket större risk att utsättas för mobbning och kränkande behandling p.g.a. 

normavvikelse från det heterosexuella. Brist på svensk statistik av mobbning eller kränkande 

behandling av sexuella minoriteter i skolan visar på behovet av mer forskning i ämnet. 
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5 Vilka konsekvenser får mobbning och kränkande behandling hos 

de utsatta? 
Konsekvenser av mobbning och kränkande behandling av sexuella minoriteter kommer också 

att delas upp efter forskningens olika kontexter. 

5.1 Svensk kontext 

Nationella folkhälsoenkäten genomförd av Statens folkhälsoinstitut år 2005 och 2008 av 

personer mellan 16 och 29 år visar på att sexuella minoriteter i högre grad blir utsatta för våld 

och kränkande behandling än heterosexuella, icke-transpersoner, vilket kan leda till ett 

mycket riskfyllt beteende (Ungdomsstyrelsen, 2010:29). Sexuella minoriteter har jämfört med 

befolkningen i allmänhet sämre hälsa, främst psykisk sådan men har även större tendens till 

nyttjande av alkohol och droger (ibid). Gällande psykisk hälsa är det ungefär dubbelt så 

många bi- och homosexuella män, drygt 30 procent, som har uttryckt nedsatt psykisk hälsa än 

heterosexuella män, där siffran ligger på drygt 15 procent. Vad gäller kvinnor ligger 

procentsatsen för bi- och homosexuella kvinnor som har uttryckt psykiskt nedsatt 

välbefinnande på dryga 45 procent, jämfört med heterosexuella kvinnor, där det rör sig om 

drygt 25 procent. Tendenser för dålig psykisk hälsa är även förekommande hos transpersoner, 

vilka, enligt Ungdomsstyrelsen, löper en ännu större risk än homosexuella att drabbas av 

nedsatt psykisk hälsa (ibid:35). 

 
Gällande självmordstankar ligger siffrorna även här betydligt högre hos bi- och homosexuella 

män och kvinnor än hos heterosexuella män och kvinnor. 42 procent av de tillfrågade bi- eller 

homosexuella männen hade haft självmordstankar. Andelen heterosexuella män som hade 

haft självmordstankar var betydligt lägre, med 12 procent. Hos de tillfrågade bi- eller 

homosexuella kvinnorna hade 47 procent tänkt självmordstankar, medan siffran hos 

heterosexuella kvinnor, om än hög, låg på 20 procent (ibid:37). 

5.2 Nordamerikansk kontext 

De konsekvenser mobbning får på offret kan både vara ringa och fatala, och hos personer som 

tillhör en sexuell minoritet är de generellt mer allvarliga än i övriga fall (Fineran, 2002; 

Espelage et al., 2008; Almeida et al., 2009; Roberts, et al., 2012). Elever som inte identifierar 

sig som heterosexuella har en större tendens till att genomföra självmordsförsök (Fineran, 

2002:67). Espelage m.fl. har också påvisat att elever av sexuell minoritet har lättare till 

depression vid homofobiskt kränkande behandling (2008:209f). 
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Ett sätt att mobba kan också vara att utsätta offren för sexuella trakasserier. Dessa kan i sin tur 

leda till allvarliga psykologiska problem. De som blir utsatta för sexuella trakasserier kan 

uppleva sömnsvårigheter, ätsvårigheter, oro, etc. men också skolresultat och skolprestationer 

påverkas negativt. Är sedan dessa trakasserier kopplade till en elevs sexuella läggning blir 

följderna ännu värre, såsom självmordsförsök (Fineran, 2002:71). 

 
Almeida m.fl. menar på att elever tillhörande en sexuell minoritet löper en mycket större risk 

att drabbas av depression, eller att utsätta sig för självsjälvskadebeteende eller 

självmordsförsök. I deras undersökning om sambandet mellan sexuell läggning och mental 

hälsa visade de på att hela 41,7 procent av de tillfrågade killar som tillhörde en sexuell 

minoritet hade använt sig av självdestruktivt beteende, medan det gällde 3,4 procent av de 

killar som identifierade sig som heterosexuella, icke-transpersoner. Hos tjejerna låg siffran på 

14,3 procent hos de sexuella minoriteterna och 7,1 procent hos heterosexuella, icke-

transpersoner (2009:1007). 

 
Roberts m.fl. påvisar även det faktum att ungdomar som tillhör en sexuell minoritet löper en 

mycket större risk att senare i livet drabbas av posttraumatiskt stressyndrom som kan utlösas 

av tidigare erfarenheter av utsatthet (2012:1589). Vad gäller kvinnor ligger procentsatsen på 

18,6 hos homosexuella, jämfört med 6,6 hos heterosexuella. Hos män kan ett liknande 

mönster urskiljas, nämligen 13,6 procent hos homosexuella, men 4 procent hos heterosexuella 

(ibid). 

 
För att sammanfatta detta avsnitt går det, liksom i det tidigare avsnittet om sexuella 

minoriteters utsatthet, att i forskningen urskilja ett mönster gällande konsekvenser av 

mobbning och kränkande behandling. Sexuella minoriteter, som ett resultat av utsattheten, 

lider mer än heterosexuella av mental ohälsa, som tar sig uttryck i depression, posttraumatiskt 

stressyndrom, självmordstankar, självmordsförsök och annat självdestruktivt beteende. 
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6 Vilka aspekter av antimobbningsprogram och planer som skolor 

anammar har positiva effekter i arbetet mot mobbning och 

kränkande behandling av sexuella minoriteter? 
Trots regelverk och riktlinjer från Skolverket så finns det många olikheter i de svenska 

gymnasieskolorna gällande hur och i vilket utsträckning de arbetar med mobbning och 

kränkande behandling. Det finns generella hinder som gäller i alla skolor, men vissa av dessa 

har valt att konfrontera dem på ett specifikt sätt. Rosén hävdar att det finns djupliggande 

politiska och samhälleliga faktorer bakom en skolas attityd och agerande: ”På vilket sätt 

förskolor och skolor tar sig an det aktiva främjande och förebyggande arbetet påverkas av en 

mängd faktorer, däribland förståelsen av uppdraget, rådande diskurser inom 

likabehandlingsarbete, samhälleliga strömningar och skolpolitisk retorik och praktik” 

(2010:56). 

6.1 Svensk kontext 

Utöver styrdokumenten som alla skolor faktiskt måste följa, vilket inkluderar akuta insatser, 

att utreda, förebygga, främja och utvärdera, är det tydligt att skolor agerar olika gällande på 

vilket sätt och i vilken utsträckning antimobbningsarbetet ska utföras. I Sverige har vissa 

skolor anammat specifika antimobbningsprogram som innehåller tydliga steg och riktlinjer 

skolor kan följa. Ett ofta använt antimobbningsprogram är Olweusprogrammet, men det finns 

också andra program som har utvärderats i publikationen Utvärdering av metoder mot 

mobbning såsom Farstametoden, Friends och Lions Quest (Skolverket, 2011c). Totalt sett har 

åtta program utvärderats i rapporten, men dessa fyra får här representera ett urval. 

Olweusprogrammet fungerar, genom parallella insatser baserade på Olweus forskning, 

förebyggande och åtgärdande i antimobbningsarbetet som skolor genomför tillsammans med 

den ansvariga personalen för programmet (ibid:73). Farstametoden är också både ett 

förebyggande och åtgärdande antimobbningsprogram, där arbetet åläggs ett behandlingsteam 

bestående av personal på skolan (ibid:53). Friends är först och främst en kamratstödsmodell, 

men dess upplägg gör att elever blir aktiva även i arbetet mot mobbning och kränkande 

behandling (ibid:59f). Lions Quest är ett värdegrundsstärkande program vars intentioner är att 

få eleverna att tänka kring etik och moral (ibid:66). Dessa program har olika fokus och 

tillvägagångssätt gällande arbetet mot mobbning, som också grundar sig i olika syner på 

mobbning, att antingen ett individ- eller grupperspektiv anammas. Trots detta har de ändå 

samma mål, d.v.s. att stoppa mobbning.  
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De olika tillvägagångssätten de olika programmen har kan exempelvis ses i hur ansvar 

fördelas mellan skolans olika aktörer. Farstametoden lägger större vikt på lärares agerande 

och ansvarstagande, medan Friends låter eleverna ha större inflytande och påverkan 

(Skolverket, 2011c:196ff). Sedan finns det också en skillnad i programmen som rör huruvida 

arbetet mot mobbning ska vara integrerat i undervisningen eller komma till uttryck på annat 

sätt. Både Lions Quest och Olweusprogrammets användare har uttryckt en oro om att 

programmen är tidskrävande och tar tid från annat lektionsinnehåll (ibid:197f). I 

förlängningen innebär detta problem för skolan om hur programmen ska användas för att 

utnyttjas på bästa sätt, särskilt eftersom problemen kan se olika ut på olika skolor.  

 
I denna rapport nämns även att programmen sällan inkluderar insatser som är både 

förebyggande, upptäckande och åtgärdande, vilket gör att skolor därmed måste komplettera 

med andra element för att programmet ifråga ska bli mer heltäckande. Vilka element som kan 

fungera kompletterande är dock något som ofta uppfattas som oklart av skolor (ibid:200).  

 
Från början var syftet med rapporten att kartlägga vilka program som var mest effektiva i 

arbetet mot mobbning. I ett initial skede fick dock studien ett ändrat fokus då det visade sig att 

skolor mycket sällan anammar ett program fullt ut, utan istället använder sig av delar av 

många olika program. I och med att detta gjorde en eventuell jämförelse mellan program och 

skolors mobbningssituation direkt omöjlig valdes istället att utvärdera effekter av enskilda 

insatser (ibid:11f). De insatser som var mest effektiva var aktiv elevmedverkan i det 

förebyggande arbetet mot mobbning, uppföljning/utvärdering av elevernas 

mobbningssituation, kooperativt lag, åtgärder för mobbare och mobbade samt 

personalutbildning om mobbning (ibid:17). 

 
En annan viktig faktor är skolledningen. Skolans ledning måste enligt svensk lag aktivt arbeta 

mot diskriminering och kränkande behandling, genom att t.ex. upprätta likabehandlingsplaner 

(Skolverket, 2012a:39). Enligt Knöfel Magnusson och Olsson måste ledningen föregå med 

gott exempel och visa nolltolerans mot all typ av mobbning, vilket inkluderar diskriminering 

och kränkande behandling av sexuella minoriteter, för att ett avståndstagande hos alla 

involverade i skolan ska genomsyra verksamheten (2007:67). Detta får stöd av Bromseth och 

Wildow, som i en undersökning om skolors olika förhållningssätt till genusfrågor påpekar att 

det inte räcker med en positiv attityd från ledningens håll – det är av största vikt att ledningen 

själva är drivande i sådana frågor (2007:57). Skolverkets rapport Utvärdering av metoder mot 
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mobbning belyser även den vikten av att rektor och skolledning har ett stabilt ledarskap och är 

stöttande och initiativtagande i arbetet mot mobbning, för att detta sedan ska kunna förmedlas 

till de andra aktörerna i skolan, till såväl lärare som elever (Skolverket, 2011c:106). 

6.2 Nordamerikansk kontext 

Något som mycket av den utvalda forskningen anser vara betydelsefullt när det gäller att 

komma till rätta med situationen för personer av sexuell minoritet är program mot mobbning 

som skolor kan implementera. Chesir-Teran och Hughes talar om vikten av inkluderande 

program för sexuella minoriteter för att kunna minska kränkande behandling och 

diskriminering av dessa personer (2009:971). Det krävs med andra ord aktiva initiativ och 

genomtänkta förslag och beslut för att få bukt med problemen, för att åtgärderna ska få effekt. 

Fineran hävdar i likhet med forskning i en svensk kontext att skolan måste ta det 

huvudsakliga ansvaret i förbättringsarbetet genom att sätta upp tydliga konsekvenser för 

mobbning så att detta observeras hos samtliga i skolans värld (2002:72). 

 
Förebyggande åtgärder kan även arbetas med på elevnivå, d.v.s. på elevernas egna initiativ. 

Många skolor i USA har på senare tid skapat något som heter ”Gay-Straight Alliances”, 

elevföreningar som främjar samarbete mellan heterosexuella och icke-heterosexuella elever i 

arbetet mot diskriminering och kränkande behandling av sexuella minoriteter. Russell m.fl. 

påvisar att dessa ”Gay-Straight Alliances” ökar medlemmarnas ”empowerment”, d.v.s. deras 

egen handlingskraft och förmåga, där mötet med likasinnade unga öppnar upp för tron på 

social förändring (2009:899). Detta går i linje med den aktiva elevmedverkan och 

elevinflytande som Skolverkets rapport Utvärdering av metoder mot mobbning förespråkar.  

 
För att summera detta avsnitt kan det konstateras att svenska skolor i olika utsträckning 

anammar specifika antimobbningsprogram och att forskningen inte kunnat påvisa vilka 

program som har bättre effekt än andra. Det visade sig att många skolor har kombinerat 

koncept från olika program, vilket har gjort att effekten av enskilda insatser, inte hela 

program, har varit i fokus. Det som får bäst effekt i antimobbningsarbetet är elevmedverkan, 

uppföljning/utvärdering, kooperativt lag, åtgärder för inblandade och personalutbildning. 

Något annat som betonas är skolledningen som viktig faktor. Nordamerikansk forskning 

propagerar också för inkluderande program, vilket i praktiken kan ta sig uttryck i 

elevföreningar som kämpar mot diskriminering och kränkande behandling av sexuella 

minoriteter och där eleverna får en ökad självkänsla och gemenskap, samt en nolltolerans mot 

all form av mobbning och kränkande behandling. 
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7 Vilka förslag ger normkritiska perspektiv för att mobbning och 

kränkande behandling av sexuella minoriteter i skolan ska minska? 
Negativa konsekvenser hos personer som ingår i gruppen sexuella minoriteter, som råkar ut 

för mobbning, kan minska avsevärt om skolor jobbar för ett positivt, inkluderande skolklimat 

utan homofobiska inslag, menar Birkett m.fl. (2009:997). Elze framhäver sambandet mellan 

dålig skolmiljö i allmänhet och kränkande behandling av sexuella minoriteter i synnerhet 

(2003:233).  Det innebär att stämningen i skolan bidrar till mobbning om den är av en negativ 

typ, men också att elever tillhörande en sexuell minoritet inte blir mobbade i lika stor 

utsträckning i skolor som har en positiv stämning. Normkritiska perspektiv ur den svenska 

forskningen ger flera förslag på hur en positiv stämning kan arbetas fram så att mobbning av 

icke-heterosexuella kan minska, förebyggas och motverkas. 

7.1 Normkritiska perspektiv 

Skolinspektionen har påpekat att alltför många svenska skolor som har granskats uppvisar 

brister i sina planer mot diskriminering och kränkande behandling, men också i det praktiskt 

förebyggande och åtgärdande arbetet, vilket är anledningen till att högskolekursen 

Värdegrund och likabehandling i teori och praktik 7,5 hp har tagits fram (Skolverket, 2012b). 

Denna likabehandlingskurs som Skolverket erbjuder tillsammans med många av landets 

universitet är ett initiativ som grundar sig i en vilja att hos skolor förbättra 

värdegrundsarbetet, likabehandlingen och arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling i praktiken genom användandet av ett normkritiskt förhållningssätt (ibid).  

 
Brade m.fl. tar också upp hur man kan arbeta med likabehandlingsplanen ur ett normkritiskt 

perspektiv (2008:54). En sådan plan är en central utgångspunkt skolor kan utgå ifrån i deras 

arbete för likabehandling och kan tänkas genomsyra hela verksamheten. Förbättringsarbetet 

handlar om att konkretisera och problematisera utmaningarna som skolan ställs inför i arbetet 

mot mobbning: ”Arbetet kräver att diskriminerande hierarkier och normer synliggörs, 

problematiseras och monteras ner” (ibid). Rent konkret innebär detta att starkt ifrågasätta de 

rådande normerna, vilket måste göras dagligen i verksamheten för att förändring ska uppstå 

(HomO, 2006:12). Ett sätt är att ”normstorma”, vilket innebär att man tar itu med sina 

föreställningar om vad som är vanligt och normalt, för att få ”en öppen och tillåtande miljö” 

(Brade et al., 2008:26). Ofta har handlingsplanerna som skolor använder sig av ett 

heteronormativt perspektiv, vilket skapar en problematik trots att goda intentioner finns där 

(Bromseth & Wildow, 2007:77). 
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7.1.1 Heteronormativiteten som hinder 

I skolans värld, precis som i samhället i övrigt, finns det vissa vedertagna normer, d.v.s. 

mönster och outtalade regler för hur man bör handla och bete sig. Genom normerna förstås 

och konstrueras omgivningen på ett specifikt sätt, däribland synen på kön och genus, vilket, 

enligt Svaleryd, i förlängningen innebär vad som är förväntade beteenden och uttryck hos 

tjejer och killar eller kvinnor och män (2003:29). Normerna avgör också vilka som har makt 

och vilka som inte har det, påpekar Martinsson och Reimers (2008:20). Vidare beskriver de 

att: ”det är ett begrepp som kan visa hur vardaglig kunskap om och förståelse av världen, våra 

föreställningar och förgivettaganden hör samman med makt och ett kontinuerligt skapande av 

över- och underordning” (ibid:8). Heterosexualiteten beskrivs ofta, enligt Wedin, som den 

mest normala sexuella läggningen och fungerar som utgångspunkt i skolan, vilket innebär att 

heteronormen upprätthålls (2011:55). Detta går i linje med Martinsson och Reimers 

resonemang om osynliggörandet av det icke-heterosexuella som ett sätt att upprätthålla denna 

nämnda norm (2008:19). Avsaknad av möjligheter att identifiera sig som något leder till 

känslan av att inte vara hel eller välkommen: ”När vi inte känner igen oss i normerna, inte 

upplever att vi blir erkända eller sedda genom dem, kan detta förstås som ett slags våld, ett 

exkluderande” (ibid). 

 
En starkt bidragande faktor till att många elever som inte passar in i de förväntningar 

heteronormativiteten bär med sig känner sig illa till mods i skolan är att skolor saknar medel 

och förmåga att ta upp ämnet på ett adekvat sätt eller framställer homo- och bisexualitet som 

något avvikande. Heterosexualitet är den icke-diskuterade normen i samtliga av skolans 

verksamheter, från förskola till gymnasium (Skolverket, 2009:71). 

7.1.2 Att ifrågasätta heteronormer 

Att arbeta med och synliggöra normer är av största vikt för att åstadkomma förändring i en 

positiv riktning av sexuella minoriteters situation vad gäller mobbning och kränkande 

behandling. Genom dem förstås vad det är som möjliggör kränkningar av de som inte följer 

normerna (Martinsson & Reimers, 2008:9). Homofobi skapas p.g.a. att heterosexualiteten 

som norm reproduceras i både tid och rum, alltid och överallt: ”Det är när heterosexualitet 

gång på gång skiljs ut som den privilegierade sexualiteten som skräcken för det andra – det 

som inte faller inom den heterosexuella normens ram – möjliggörs” (ibid). Vad som behövs är 

därför en pedagogik som inte utgår från traditionella köns- och sexualitetsmönster. Bromseth 

betonar att en normkritisk pedagogik bör främjas, där fokus läggs på hur normer bidrar till 
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över- och underordning (2010:49). En sådan pedagogik måste därför integreras i hela skolans 

verksamhet. 

 
Många normkritiska förhållningssätt har sina rötter i queerteorin eller queerperspektiv. 

Sörensdotter pläderar för ett queerpedagogiskt arbetssätt, som även handlar om att ifrågasätta 

och ta itu med våra förgivettaganden och på så vis skapa nya tolkningar (ibid:141). Franck 

talar också om vikten av queerpedagogiska elementa (2007:59). Det är väsentligt att 

implementera värdegrundsfrågor i undervisningen och betona att homosexuella, bisexuella 

och transsexuella relationer är likvärdiga med heterosexuella relationer. I denna diskussion 

återgår fokus till elevernas lika och unika värde där alla oavsett sexuell läggning känner sig 

värdefulla och respekterade för den de är.  

 
Martinsson och Reimers vidareutvecklar resonemanget med att ponera att ”istället för att 

förutsätta att eleverna kommer att välja ett heterosexuellt familjeliv, bör skolans personal 

tilltala och betrakta eleverna med utgångspunkt i att de lika väl kan komma att definiera sig 

som homo-, bisexuella eller transpersoner” (2008:101). I praktiken betyder detta att läraren 

kan använda sig av olika narrativ; precis som Bromseth förespråkar finns det annat i det 

verkliga livet än det traditionella sättet, via en heterosexuell relation, att leva på – och genom 

dessa narrativ kan ramarna för de sociala hierarkierna som finns i samhället utmanas och 

förändras (2010:49). Heteronormativa strukturer bör därmed arbetas med mer aktivt, vilket är 

något som styrks av Bromseth och Wildow, som hävdar att normarbetet måste vara både 

långsiktigt och konsekvent (2007:13). 

 
Bromseth tar upp det viktiga i att synliggöra och ifrågasätta den rådande heteronormativiteten 

för att utmana makt i skolan (2010:42). Bromseth menar dock att det kan förekomma 

implikationer i en sådan rubbning av rådande normsystem. ”Att utmana normer som strategi i 

lärandeprocesser och undervisning är aldrig bekvämt, eftersom det innebär att se kritiskt på 

sig själv, sina handlingar och relationer” (ibid:49). Anledningen till svårigheterna är att det 

handlar om att den världsbild som innehas inte är stabil och därför aktiveras 

försvarsmekanismer när den riskerar att försvagas (ibid:46).  

 
Trots initialt motstånd visar forskningen att normkritiska metoder dock har sina klara 

förtjänster. Gårdfeldt pratar också om att synliggöra heteronormativiteten i skolorna 

(2007:84). Om utgångspunkten är att alla elever är heterosexuella tills motsatsen har bevisats 

osynliggörs de som inte identifierar sig som heterosexuella, vilket försvårar 
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utvecklingsarbetet med likabehandlingen. Istället, menar Gårdfeldt, ska man ta upp 

situationen för sexuella minoriteter, men i denna diskurs inte som något avvikande eller 

onormalt utan snarare som en lika naturlig del. Först då kan diskriminering och kränkande 

behandling minska på allvar (2007:84). 

7.1.3 Normkritiska metodmaterial 

Det finns väl beprövade metodmaterial som kan användas i arbetet med likabehandling. I 

Åkerlunds Bryt!: ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet, 

utarbetad av RFSL Ungdom, finns det flera övningar, såsom ”Gestalta kön” och ”Gissa 

heterot” (2011:4). Många gånger handlar det om att skolor använder sig av metodmaterial, av 

ovan nämnda typ, som handlar om och fokuserar på normer och maktstrukturer (ibid:6). Ett 

annat exempel på metodmaterial är Svaleryds Genuspedagogik: En tanke- och handlingsbok 

för arbete med barn och unga där bl.a. värderingsövningar kring kön finns till handa 

(2003:93ff). Utöver dessa finns exempelvis också I normens öga som erbjuder normbrytande 

övningar anpassade till olika ämnen i skolan och mer generella, ämnesövergripande övningar 

som rör normer kring sexuell läggning, könsuttryck, etc. (Brade et al., 2008:83ff). 

 
Sammanfattningsvis i detta sista avsnitt innan den avslutande diskussionen kan det klargöras 

att normkritiska perspektiv ger flera olika förslag på hur mobbning och kränkande behandling 

av sexuella minoriteter ska minska i skolorna, som alla utgår från att det är de rådande 

normerna som måste ifrågasättas och genomgående arbetas med i undervisningen. 
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8 Avslutande diskussion 
Syftet med den här forskningsöversikten har varit att undersöka och sammanställa tidigare 

svensk och nordamerikansk forskning inom ämnet mobbning och kränkande behandling av 

elever tillhörande en sexuell minoritet. Som en följd av sexuella minoriteters situation har 

därför också skolors antimobbningsarbete och arbete för likabehandling, samt positiva 

tillvägagångssätt analyserats. Som nämndes i inledningen diskuteras det som aldrig förr om 

sexuella minoriteters situation ute i skolorna, både i Sverige och internationellt. ”It Gets 

Better”-projektet har startat diskussionen på allvar, vilket inte minst går att se på de otaliga 

videoklipp på YouTube där såväl kända och inflytelserika människor som andra personer i 

vuxen ålder berättar om hur mycket deras liv har förbättrats sedan de lämnade skolan. Det går 

också att observera i de senaste årens forskning om sexuella minoriteters utsatthet och hälsa. 

Problematiken som många av våra elever konfronteras med är därför ett aktuellt ämne och 

måste tas på största allvar eftersom det kan ha grava, allvarliga konsekvenser för dem både 

kortsiktigt och långsiktigt. 

 
Statistiken ur den valda forskningen visar att elever som inte identifierar sig som 

heterosexuella mobbas och kränks i större utsträckning än de som identifierar sig som 

heterosexuella. Graden av allvarlighet varierar, men icke-heterosexuella elever är i högre grad 

utsatta för både verbal mobbning som tillmälen och hot, social eller psykisk mobbning som 

utfrysning och fysisk mobbning som våld. Delar av forskningen påvisar även ett samband 

mellan dålig skolmiljö i allmänhet och kränkande behandling av sexuella minoriteter i 

synnerhet; ju sämre atmosfär i skolan, desto värre blir situationen för de elever som inte 

identifierar sig som heterosexuella. En skola som har en positiv syn på mångfald och som 

respekterar alla människors lika värde är därför essentiellt för att förbättra situationen för 

elever som tillhör en sexuell minoritet. 

 
Följderna av mobbning eller kränkande behandling kan skada de utsatta eleverna både 

kortsiktigt och långsiktigt. Såväl svensk som nordamerikansk forskning om sexuella 

minoriteters hälsa visar gång på gång att det är flera aspekter av de utsattas liv som drabbas. 

Alltifrån sömn- och ätsvårigheter och sämre skolprestationer har dokumenteras, men även 

mer allvarliga konsekvenser som självmordsförsök och posttraumatiskt stressyndrom i vuxen 

ålder. Sår som planteras i ungdomen kan därmed få fatala följder även senare i livet, om inte 

skolor tar sitt värdegrundsarbete, liksom forskningens resultat, på största allvar.  
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Både likheter och skillnader kan urskiljas mellan den svenska och nordamerikanska 

forskningen. Statistiken av elever tillhörande en sexuell minoritet som faller offer för 

mobbning och kränkande behandling är jämförbar, liksom konsekvenserna av mobbningen, 

eftersom de olika forskningskontexterna visar på liknande tendenser. Svenska och 

nordamerikanska forskningskontexter har emellertid något olika syn och slutsatser gällande 

tillvägagångssätt för att motverka mobbning. Svensk forskning, trots vissa positiva effekter av 

använda antimobbningsprogram, fokuserar på att ifrågasätta och synliggöra hela normsystem 

medan det i Nordamerika finns en starkare antimobbningsdiskurs. Båda perspektiven är 

värdefulla och forskningen visar att det finns många förtjänster med dem. I och med att vi 

lever i ett globalt samhälle påverkas vi av det som händer utanför vårt egna lands gränser, 

vilket gör att den nordamerikanska forskningen blir relevant även här. Det svenska skolor kan 

ta ytterligare lärdom från av utvald nordamerikansk forskning är att undersöka hur mobbning 

och kränkande behandling av sexuella minoriteter ser ut i de faktiska skolorna, samt 

uppmuntra elever att också de kan vara aktiva och ta initiativ i likabehandlingsarbetet.  

 
Sverige har kommit långt i sin lagstiftning gällande förbud att kränka eller diskriminera 

sexuella minoriteter, men i praktiken har landets skolor ännu inte hunnit ifatt. Svensk lag 

förbjuder diskriminering och kränkande behandling i skolan och påtvingar även skolor till att 

varje år upprätta en likabehandlingsplan där arbetet och åtgärder konkretiserat skrivs ned. 

Trots policys och planer finns det dock mycket som tyder på att skolor måste arbeta mer 

aktivt för att implementera ett hållbart förhållningssätt i likabehandlingsarbetet, då 

exempelvis många elever fortfarande far illa, vissa programinsatser inte verkar fungera och 

det faktum att Skolverket har sett behovet av att starta en kurs för att skolor ska förbättra sitt 

likabehandlingsarbete både i teori och praktik. En queerpedagogik, att undervisningen 

innehåller queerpedagogiska elementa och metodmaterial, är något som anses vara essentiellt 

i förändringsarbetet. Det innebär att sexuella minoriteter inte fördöms som något avvikande 

utan istället får en position sida vid sida med det heterosexuella. Det innebär också att 

ifrågasätta rådande heteronormer och att ställa maktstrukturer på ända, d.v.s. att se vilka som 

samhället privilegierar eller exkluderar. Synliggörandet av hierarkierna öppnar upp för ett 

kritiserande av den homofobi som ger legitimitet åt mobbning och kränkande behandling av 

sexuella minoriteter och som finns djupt rotad i samhällets normer för vad som är rätt 

respektive fel. 
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Slutligen vill jag därför påstå att det krävs mer än statliga styrdokument om vi lärare vill att 

alla elever ska trivas i skolan. Arbetet måste ske på både en global och en lokal nivå. Det 

räcker inte att skolor upprättar dem för att Skolinspektionen och 

Diskrimineringsombudsmannen inte ska göra en anmälan mot dem; det krävs ett långsiktigt 

perspektiv grundat på en positiv människosyn och en ren och skär vilja från lednings och 

personals sida att verkligen förbättra situationen för sexuella minoriteter i skolan genom att 

konkretisera och strukturera upp sitt arbete mot mobbning och kränkande behandling. Denna 

syn och inställning kommer förhoppningsvis sedan smitta av sig även på alla elever i skolan.  

 
I framtiden önskar jag att forskningen fördjupar sig i detta ämne, men att den problematiserar 

ännu mer i form av att anamma ett intersektionellt perspektiv där kränkande behandling och 

mobbning i skolan kopplas samman med maktordningar – och låter inte bara sexuell läggning, 

kön och könsuttryck, men också klass, etnisk tillhörighet och religion, etc. vara påverkande 

faktorer för vilka elever som råkar illa ut och vilka som privilegieras. Ett sådant mer 

heltäckande perspektiv i forskningen är säkerligen ett steg i rätt riktning mot en skola för alla. 
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