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SAMMANFATTNING 

Den här uppsatsens intresserar sig för hur ungdomar som definierar sig själv som homo- eller 

bisexuell, transperson eller queer (hbtq) har det i skolan. Därför har jag genomfört en kvalitativ 

intervjustudie med sex unga vuxna som är mellan sexton och tjugoett år och tillsammans med 

deltagarna skapat berättelser om hur de har upplevt sin skoltid. Syftet har varit att bidra med ny 

kunskap genom att synliggöra deras erfarenheter av att inte uppfylla de förväntningar som 

heteronormativt ställs på en pojke eller flicka i skolan med den övergripande forskningsfrågan - 

’Hur framträder skolan som heteronormativt sammanhang i de unga vuxnas berättelser om 

skoltiden? 

Uppsatsen tar till utgångspunkt att skolan är ett heteronormativt sammanhang och mot den 

bakgrunden ställs intervjudeltagarnas berättelser. Berättelserna analyseras med hjälp av begrepp ur 

symbolisk interaktionism och knyter an till och tolkas med utgångspunkt i tidigare forskning om 

relationer, pojkar och flickor, skapandet av femininiteter och maskuliniteter samt synliggörandet av 

sexualiteter - i skolan. Studiens genomgående tema är hur skolan som heteronormativt sammanhang 

framträder i de unga vuxnas berättelser i mötet med medelever, lärare och undervisningen. 

Studiens resultat visar att i möte med medeleverna framträder heteronormativiteten som deltagarens 

annorlundahet i form av verbala kränkningar, uteslutning från samspel, mobbning eller våld. Mötet 

mellan deltagarna och lärare kännetecknas av att heteronormativiteten synliggörs genom 

deltagarens annorlundavärde och gestaltas genom lärares passivitet inför verbala kränkningar i och 

utanför klassrummet, lärares ointresse för ett mångfaldsperspektiv i undervisningen eller osäkerhet 

inför deltagarens annorlundahet. Vidare framträder heteronormativiteten i mötet mellan deltagarna 

och undervisningen i skolan som heteronormativt sammanhang i form av deltagarens 

osynliggörande. Detta osynliggörande gestaltas i form av lärares organisering av undervisningen 

som bidrar till att producera och reproducera traditionella könsroller och könsrollsmönster. 

Resultatet visar att skolan inte är en trygg och utvecklande lärandemiljö för elever som definierar 

sig som hbtq och antyder skolans behov av kompetensutvecklande insatser med fokus på hbtq-

kunskap, normer, mångfaldsperspektiv och normkritik för bättre kunna skydda alla elever från att 

‘fara illa’ i skolan.

Nyckelord: ungdomar, skola, hbtq, icke-heterosexuell, sexualiteter, heteronormativitet, ‘fara illa’,  

hbtq-kunskap, mångfaldsperspektiv, normkritiskt perspektiv, berättelse, narrativ metod
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1.	
 INLEDNING
I det första kapitlet presenterar jag motivet till och utgångspunkter för att skriva den här  

uppsatsen och några av de begrepp som är centrala för den fortsatta framställningen. 

Homosexuell elev anmäler skola efter misshandel 

”Skyll dig själv. Du ser provocerande ut”. Så hävdar en homosexuell elev att hon blev bemött av de 

ansvariga på Munkagårdsgymnasiet efter att ha blivit misshandlad.

Nu ska Diskrimineringsombudsmannen (DO) utreda om flickan blev särbehandlad och kränkt på 

grund av sin sexuella läggning sedan hon blivit hotad och illa slagen i huvudet av en annan flicka på 

skolan 2010. Eleven uppger att hon varken fick stöd av lärare, rektor, skolsyster eller kurator. ”Slå 

tillbaka, då” uppmanade en lärare när hon berättade om misshandeln. Flickan anklagades för att 

själv ha provocerat fram misshandeln, bland annat genom sin klädstil och medvetna betoning av sin 

homosexualitet. Hon uppmanades också att ”tona ned” sin sexuella läggning. Dessutom hävdade 

andra elever på Facebook att hon slagit sig själv.

Flickan bytte senare skola. Att hon anmält saken först nu förklarar hon med att hon tidigare inte 

visste att man kunde göra en anmälan till Skolinspektionen. Hon har tidigare polisanmält händelsen. 

Inspektionens barn- och elevombud anser att de påstådda händelserna är ett fall för DO och har 

därför lämnat över anmälan dit (Rydeman 2012).

När jag läste den här tidningsartikeln första gången blev jag upprörd över skolpersonalens agerande 

och bestört över att skollagen inte kunde skydda den utsatta flickan. Vid en senare närläsning blev 

jag fortfarande upprörd, men uppmärksammade snarare hur en omedveten hållning till normer, kan 

grumla och negativt påverka våra reaktioner, handlingar och sätt att uttrycka oss. 

Under 34 år har jag arbetat med ett specialpedagogiskt fokus tillsammans med barn, ungdomar och 

vuxna inom för-, grund-, sär- och gymnasieskola, vuxenutbildning och socialtjänst. Otaliga gånger 

har jag under åren förvånats över hur ofta mitt handlande styrts av normativa förgivettaganden. Det 

var så jag som pedagog började reflektera över mina etiska ställningstaganden när det gäller 

exempelvis klass, kön och religion. Med tiden har den här typen av funderingar även kommit att 

omfatta reflektioner om exempelvis genus eller könsuttryck (Butler 1990), kulturellt eller socialt 

kapital (Bourdieu 1995/2004) och så blivit en återkommande - om än svår och dilemmaskapande - 

del i det relationella synsätt som jag eftersträvar i mitt pedagogiska arbete. Man kan ställa frågan 

om normer i skolan först blir synliga när en elev bryter mot en outtalad norm och om normbrottet är 

orsaken till att eleven ‘far illa’? 
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Den lesbiska flickan i den citerade artikeln bryter mot heteronormen som självklart förutsätter att 

alla är heterosexuella (Knöfel Magnusson & Olsson 2007). I Skolverkets rapport Utvärdering av 

metoder mot mobbning (2011) lyser begreppet heteronorm med sin frånvaro. Här redovisas att 1,5 

procent av de tillfrågade eleverna mobbades under det år som studien pågick, hela 16-19 procent 

uppgav att de utsattes för kränkningar och cirka 7–8 procent berättade att de utsatts för mobbning 

under några månader. Därtill angav 1,3 procent av eleverna att de hade mobbats av lärare. Det är 

naturligtvis ett stort och generellt problem att elever far illa i skolan, men när jag läser rapporten 

och håller artikeln om den i skolan misshandlade lesbiska flickan i minnet, förvånas jag över att 

ordet homosexuell endast förekommer en enda gång. I publikationens 222 sidor långa text används 

begreppet homosexuell en gång och då för att förklara att flickor utsätts för sexuella kränkningar, 

medan pojkar uppges kränkas med homosexuella anspelningar. Rapporten syftar förvisso till att 

utvärdera hur och om olika metoder mot mobbning fungerar, men i rapportens bakgrund beskrivs 

ändå kort att majoriteten av eleverna upplever skolan som en trivsam miljö, medan de som trivs 

sämre beskrivs vara ”elever med utländsk bakgrund och elever med låg socioekonomisk 

status” (Skolverket 2011, s 39). 

Hur elever som definierar sig som icke-heterosexuella trivs i skolan lyfts dock ej fram, trots att 

Skolverkets rapport Diskriminerad, trakasserad, kränkt? (2009) visar ett tydligt samband mellan 

orsaker till trakasserier eller kränkningar och dominerande normer i skolan. Denna rapport fastslår 

att normeleven är kristen, vit och heterosexuell samt beskriver att det rådande synsättet i skolan 

fortsatt stereotypt delar in pojkar och flickor i två naturligt olika och kompletterande könsgrupper. 

Den refererade artikeln om den misshandlade lesbiska flickan påminner om att skolans 

styrdokument och juridiska regleringar (SFS 2010:800, Lgr 11, Gy 11) inte räcker för att skydda 

elever som definierar sig som homo- eller bisexuell eller transperson från att utsättas för mobbning, 

kränkningar eller våld i skolan. För att undersöka hur heteronormativitet påverkar skolvardagen för 

just denna elevgrupp, avser den här uppsatsen att med en socialkonstruktionistisk ansats genomföra 

en kvalitativ intervjustudie med sex ungdomar som går på eller nyligen slutade på gymnasiet. 

I uppsatsen används fortsättningsvis begreppen hbtq eller HÅBETEQUARE som är förkortningar av 

homo- eller bisexuell, transperson eller queer. Begreppet queer är enligt RFSL (2013) mångtydigt, 

men innebär i grunden att en - förgivettagen - heteronorm ifrågasätts. En del hbtq-personer 

definierar sin könsidentitet och/eller sexualitet som queer, medan en del personer använder 
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begreppet som en markering för att hen1 inte vill behöva definiera sig och samtidigt inkludera alla 

kön och sexualiteter. När begreppet skola används avses både grund- och gymnasieskola, om det 

inte specificeras närmare i sammanhanget. Jag använder även det neutralare begreppet medelever - 

för att betona att jämnåriga som beskrivs i intervjuerna inte alltid är klass- eller skolkamrater.

För att utforska om formuleringar i skolans styrdokument bidrar till att inte alla elever kan skyddas 

från kränkningar, mobbning och våld i skolan ämnar jag i kapitel två att undersöka hur 

styrdokumenten förhåller sig till heteronormativitet.

2. SKOLAN I STYRDOKUMENTEN-EN KÖNSNEUTRAL VERKSAMHET ?
Det är skolans uppdrag att med utgångspunkt i värdegrunden skapa en så god skolmiljö som möjligt 

för alla elever. I följande avsnitt redovisas hur skolan och en ”likvärdig utbildning” formas i skolans 

styrdokument (SFS 2010:800 9 §, Lgr 11 s 8, Gy 11 s 6) för att undersöka om dessa formuleringar 

bidrar till att elever som definierar sig själva som hbtq inte skyddas av Skollagen (2010:800) i en 

heteronormativ kultur.

Skolans verksamhet vilar på en värdegrund som betonar att ”[u]tbildningen ska utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna 

som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet samt solidaritet mellan människor”  (SFS 2010:800 5 §, Lgr 11, Gy 11). Vidare ska 

undervisningen både till innehåll och form bidra till barns och elevers ”fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande”  (Lgr 11 s 7, Gy 11 s 5). För att medvetandegöra vad 

jämnställdhet och tolerans avser, understryker Skollagen (2010:800) i 1 kap. 8 § att elever ska ha 

lika möjlighet till utbildning genom att hänvisa till Diskrimineringslagen (2008:567). 

Diskrimineringslagens formulering i 1 kap. 1 § syftar till att motarbeta diskriminering och betonar 

elevers ”[…]lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

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

ålder”. Vidare understryks i Diskrimineringslagens 2 kap. 5 § (2008:567) att ingen verksamhet som 

bedrivs enligt Skollagen (2010:800) eller av annan anordnare ”[…]får diskriminera något barn eller 

3

1 Enligt Språkrådet (2012)  kan det nyskapade könsneutrala pronomet hen användas för att beskriva en persons 
könsidentitet som tar avstånd från en uppdelning av kön i man eller kvinna eller som en ideologisk markering. I denna 
uppsats kommer begreppet hen att användas i den utvidgade betydelse som Språkrådet tar avstånd från - nämligen i 
stället för den omständligare formuleringen han eller hon. Ibland för att avidentifiera en persons könstillhörighet och 
ibland neutralt på ett liknande vis som det könsneutrala begreppet man brukas.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100800.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100800.htm


någon elev[…]”  och enligt 2 kap. 7 § är all skolverksamhet ålagd att utreda, åtgärda observerade 

eller anmälda trakasserier, samt förebygga att dylika inte upprepas. För att implementera skolans 

styrdokument är alla skolor ålagda att bedriva ett fortlöpande likabehandlingsarbete som ska 

genomsyra hela skolans verksamhet. En central del i detta arbete är att skolan upprättar en 

likabehandlingsplan, kontinuerligt följer upp och utvärderar densamma. I kap. 3 14-16 § betonas att 

likabehandlingsplanen både ska förebygga att inte någon elev diskrimineras och vara vägledande 

för kraftfulla åtgärder när trakasserier eller diskriminering uppdagas (SFS 2008:567). 

Läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan betonar att ”[a]lla som verkar i skolan ska hävda 

de grundläggande värden som anges i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot 

dem”  (Lgr 11 s 8, Gy 11 s 6). Därtill poängteras att ”[u]ndervisningen ska vara saklig och 

allsidig[…]”  och ”[…]vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram” (Lgr 11 

s 8, Gy 11 s 6) samt presentera undervisningens innehåll med utgångspunkt i ”[…]ett historiskt 

perspektiv […] ett miljöperspektiv […] [e]tt internationellt perspektiv”  samt ”[d]et etiska 

perspektivet” (Lgr 11 s 9-10, Gy 11 s 7). 

När det gäller hur en ”likvärdig utbildning” (2010:800 9 §) mellan könen ska gestaltas skrivs det 

fram både på lika och olika vis i läroplanerna. Båda läroplanerna betonar skolans ansvar att ”[…] 

aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter[…]”  (Lgr 11 s 8, Gy 11 s 6). 

Grundskolans personal har uppdraget att ”[…]motverka traditionella könsmönster”  och därtill 

uppmärksamma att ”  [d]et sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan[…] bidrar 

till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt”  och därför ”[…]ge utrymme 

för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet”  (Lgr 11, s 8). Gymnasieskolans personal ska tillse att eleverna ”[…]uppmuntras 

att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt eller manligt” (Gy 11, s 6).

2.1 REFLEKTIONER ÖVER HETERONORMATIVITET I SKOLANS STYRDOKUMENT

När jag läser Skollagen (2010:800) noterar jag att lagen genomgående beskriver skolans brukare 

med de könsneutrala begreppen barn och elever. Därtill beskriver skolans värdegrund tydligt att all 

utbildning ska bedrivas med utgångspunkt i respekt för grundläggande demokratiska värderingar 

och alla människors lika värde, samt understryker vikten av att motverka och åtgärda alla former av 

trakasserier och diskriminering med stöd i Diskrimineringslagen (2008:567). Grundskolans såväl 

som gymnasieskolans läroplan betonar skolpersonalens skyldighet att företräda värdegrunden och 

aktivt ta avstånd när oförenliga åsikter uttrycks. Formuleringar beskriver att undervisning ska 
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gestaltas med allsidig saklighet och att ett samtalsklimat ska skapas som uppmuntrar och ger elever 

möjlighet att framföra sina personliga ställningstaganden, samt att undervisningsinnehållet ska 

belysas med utgångspunkt i ett historisk, internationellt och etiskt perspektiv samt miljöperspektivet 

(Lgr 11, Gy 11). Jag ställer mig däremot frågande till varför varken ett genusperspektiv eller ett 

normkritiskt perspektiv framskrivs som nödvändiga för att uppnå den allsidiga och sakliga 

undervisning som eftersträvas. 

De båda skolformernas läroplaner använder genomgående det neutrala begreppet elev, men när det 

gäller hur en ”likvärdig utbildning”  (2010:800 9 §) ska motverka traditionella könsmönster 

formuleras det på lite olika vis i läroplanerna. Lgr 11 betonar att grundskolans verksamhet ska 

tillåta eleverna att ägna sig åt intressen utan att begränsas av stereotypa värderingar om vad som 

passar för män respektive kvinnor, samt att allmänt verka för pojkars och flickors lika rättigheter 

och möjligheter. Gy 11 understryker den frivilliga skolformens skyldighet att tillhandhålla 

fördomsfria utvecklingsmöjligheter för elever utan begränsningar för vad som anses manligt eller 

kvinnligt och samtidigt att verka för mäns och kvinnors lika rättigheter. Därför kan man ställa 

frågan varför de könsneutrala begreppen barn och elev eller människor inte används när 

fördomsfria lika rättigheter och möjligheter betonas? På goda grunder kan man anta de dikotomiska 

kategorierna ”pojkar och flickor”  (Lgr 11, s 8) samt ”[…]kvinnor[s] och män[s] […]”  (Lgr 11 s 8, 

Gy 11 s 6) ger uttryck för föreställningar om könens homogent stabila och konstanta egenskaper, 

samt mäns överordning i ett heteronormativt sammanhang som sammanfattande kan beskrivas med 

begreppet ”hegemonisk maskulinitet”  (Connell 1995/2005, s 76). En rimlig slutsats blir att 

formuleringar i skolans styrdokument bidrar till att forma en heteronormativ miljö i skolan. 

3. TIDIGARE FORSKNING  
I kapitel tre förankrar jag uppsatsens problem vetenskapligt. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande problemdiskussion och i anslutning till den presenteras uppsatsens 

problemformulering, avgränsning och syfte.

Då jag sökte efter forskning om hur elever som definierar sig som hbtq har det i skolan fick jag få 

träffar. En slutsats som jag har dragit är att ämnet enbart i mindre utsträckning är beforskat inom 

pedagogik och specialpedagogik. Via universitetsbibliotekets databaser Libris och Artikelsök samt 

Skolporten har jag genomfört sökningar med sökorden elever som far illa, hbt, hbtq, homosexuell, 
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heteronorm, könsmönster, mobbning, relationer, sexualitet/-er i kombination med i skolan från 2000 

och framåt. Då jag fann förhållandevis lite forskning utvidgade jag sökfältet och fann även med 

universitetsbibliotekets sökverktyg Summon engelskpråkiga forskningsartiklar med hjälp av 

sökorden homosexuality och normativity. 

Mitt fokus i den här forskningsöversikten är att presentera kvalitativa studier som kan relateras till 

den föreliggande uppsatsen. Anledningen till att jag valt kvalitativa studier är att jag söker efter 

”vardagsvärlden”  (Kvale & Brinkman 2009/2011 s 39) och ej intresserar mig för statistik eller 

siffror. Det är människor av kött och blod och deras personliga beskrivningar av vardagen som kan 

fördjupa min förståelse för hur en liten del av skolans vardag kan upplevas (BjØrndal 2005/2010). 

Forskningsöversikten redovisar svensk skolforskning och gemensamt för dessa studier är att de 

genomförts på högstadie- eller gymnasieskolan. I följande kapitel tematiserar jag resultatet av mina 

sökningar hur heteronormativitet i skolan påverkar könsmönster, relationer och elever som ’far illa’. 

3.1 KONSTRUKTIONEN AV POJKAR OCH FLICKOR

Skolans vardag domineras av ett heteronormativt förhållningssätt där eleverna som flickor och 

pojkar förväntas anta specifika kännetecken (Jonsson 2007). 

Flickan förväntas vara mogen, ordningsam och språklig kompetent (Lundgren & Sörensdotter 

2004) samt intresserad av sitt utseende och kläder (Osbeck; Holm & Wernersson 2003). Den 

normerande kvinnlighet som anses vara mest naturlig och normal, är en idealiserad föreställning 

som utgår från både traditionella medelklassvärderingar, heteronormativitet samt maskulinitet och 

återskapas kontinuerligt i ett vardagligt samspel. Flickan måste nogsamt balansera sin sexuella 

aktivitet för att varken definieras som oattraktiv eller lösaktig av omgivningen (Ambjörnsson 2004). 

Den idealiserade pojken förväntas distansera sig från det feminina (Osbeck m fl 2003). Han är 

svensk och heterosexuell, samt skapas med ett grovt eller sexistiskt språkbruk (Jonsson 2007) och 

med utgångspunkt i liknande normerande föreställningar som påvisats bland flickor (Ambjörnsson 

2004). Pojken bör inte bry sig om kläder eller utseende och av honom förväntas omogenhet, slarv 

och bus. Den pojke som med råge uppfyller en aktivt erövrande heterosexuell maskulinitet kan 

kallas för ‘player’ (Lundgren & Sörensdotter 2004).

Samtidigt framgår det, att när ungdomar beskriver flickan eller pojken som individ, underordnas 

personens kön sociala egenskaper - flickor delas in i de grova grupperna ’lagom feminin’ eller 

’överdrivet feminin’ och pojkarna i ‘schysst maskulin’ eller ‘kaxigt maskulin’ (Lundgren & 
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Sörensdotter 2004). En person kan vara flicka eller pojke på olika vis och konstruktionen av 

feminiteter och maskuliniteter påverkas av situationen och vilka som deltar. Men samtidigt visar 

Ann-Sofie Holm (2008) att flickor och pojkar ’kan vara’ på flera sätt, så uppmärksammas ett 

avståndstagande från det kvinnliga. Tydligt hyllas den starka individen som kan ta för sig och 

marknadsföra sig själv - och detta pekar mot en ökad maskulinisering av skolan.

En aspekt av flickans och pojkens dominerande drag är en generellt accepterande inställning till 

homosexualitet. Majoriteten av ungdomarna uttrycker uppfattningen att man är heterosexuell - men 

blir homosexuell - men tror samtidigt att de skulle stötta en vän som kom ut. När homofobiska 

värderingar uttrycks visar Eva Lundgren och Renita Sörensdotter (2004) att dessa oftare uttalas av 

pojkar än av flickor, och pojkar uttrycker också att de har större svårigheter att acceptera manlig 

homosexualitet än kvinnlig. Fanny Ambjörnsson (2004) bekräftar denna toleranta hållning till 

homosexualitet, men visar samtidigt att homosexualitet används för att skapa negativa bilder av de 

som inte upplevs hålla sig inom den rådande normens gränser för könsroller i skolan. 

Ambjörnsson (2004) visar hur olika femininiteter konstrueras med utgångspunkt i en normerande 

heterosexualitet. På varsin sida om ‘normalflickan’ placeras den ’överdrivet kvinnliga eller 

lösaktiga flickan’ och den ’oattraktivt okvinnliga flickan’ och i definitionen oattraktiv flicka ingår 

ofta den lesbiska flickan. Dessa båda normbrytande positioner påverkar hur ramarna kring 

normflicka definieras. Ambjörnsson anser att bilder av den lesbiska flickan konstrueras med 

”frånvarande närvaro”(s 237) och avser med detta att ‘lesbisk’ exempelvis varken problematiseras 

som sexualitet eller används som skällsord. Enligt Lundgren och Sörensdotter (2004) kallas en 

flicka ‘hora’ när hon avviker från förväntad könsnorm. 

Den normerande maskuliniteten konstrueras av positionerna ‘invandrarkillen’ och ‘bögen’ och 

identifieras med hjälp av språkbruket och agerandet - vad som får sägas och göras eller inte  

(Jonsson 2007). Denna norm överordnar aktiva maskulina pojkar och underordnar både flickor och 

pojkar som tillhör gruppen ‘schysst’ och därför anses vara mindre maskulina. Pojken som ur ett 

heteronormativt perspektiv anses bete sig på fel sätt kallas ‘bög’ och den frekventa användningen av 

detta nedvärderande skällsord i skolan, kan ses som en hela tiden ”närvarande frånvaro”  med vars 

hjälp bilden av den ickemanlige eller homosexuelle pojken skapas (Ambjörnsson 2004, s 237, 

Jonsson 2007). Ambjörnsson (2004) visar att liksom negativa bilder av icke-heteronormativa 

könsmönster skapas på olika vis, så laddas också dessa könsmönster sexuellt olika. Lesbiskhet 

laddas asexuellt, medan manlig homosexualitet anses var aktiv. Enligt forskaren är det även 

förklaringen till att det är det nedvärderande skällsordet ‘hora’ - och inte ‘lesbisk’ - som används för 
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att markera att en flicka befinner sig utanför könsrollens sexuella gräns för vad som accepteras 

enligt den heterosexuella normen.

Samtidigt som forskning visar en mer accepterade hållning till homosexualitet uppmärksammas 

tecken på heteronormativitetens begränsade öppenhet i fenomenet att flickor tycker homosexuella 

pojkar är mysiga, men uttrycker svårigheter att möta lesbiska flickor. På samma vis säger sig pojkar 

inte ha några problem med lesbiska flickor, i motsats till det nedvärderande avståndstagande som de 

uttrycker gentemot homosexuella pojkar (Ambjörnsson 2004, Lundgren & Sörensdotter 2004). I 

USA är det vanligare att heterosexuella flickor umgås med homosexuella kamrater än att pojkar gör 

det. Faktorer som identifierats vid sidan av en tolerant hållning till homosexualitet är att 

ungdomarna är vita, har god skolförmåga och akademiskt utbildade föräldrar (Ueno 2010).

Undervisning i skolan förefaller utgå från en heteronormativ grund och lärare förmedlar samt 

förstärker heteronormativa könsbilder i sin verbala och ickeverbal kommunikation med elever 

(Holm 2008, Ambjörnsson 2004). Det gäller såväl sex-och samlevnadsundervisning (Lundgren & 

Sörensdotter 2004) som undervisning i idrott och hälsa (Larsson; Fagrell & Redelius 2005).  Det 

centrala innehållet i sex-och samlevnadsundervisning är kön, könsroller och sexualiteter, men 

Lundgren och Sörensdotter (2004) visar att undervisningen utgår från ett normativt förgivettagande 

av könsroller och att alla är heterosexuella. Exempelvis kopplas användning av kondom till det 

heterosexuella samlaget - i vilket pojken uppmanas att skydda sig från sjukdomar och flickan 

påminns om ansvaret att skydda sig mot oönskad graviditet. Bi- eller homosexualitet lyfts endast 

fram som en avvikelse som bör tolereras. Eva Bolander (2009) visar att Utbildningsradions TV-

program om sex och samlevnad som ofta används som undervisningsmaterial i skolan både 

producerar och reproducerar normer för hur sexualitet och genus ‘bör göras’. Bland annat bidrar 

programmen till att med hetereosexualitet som norm, rangordna sexuella identiteter och praktiker 

som till exempel önskvärda, annorlunda eller äckliga. 

Håkan Larsson, Birgitta Fagrell och Karin Redelius (2005) visar att undervisningen i idrott och 

hälsa hyllar maskulinitet och samtidigt sänker krav på flickors prestationer i ämnet. Det 

undervisningsinnehåll som associeras med maskulin tävlingsidrott värdesätts och betygsätts högt - 

trots att det inte alltid överensstämmer med ämnets kursplan. Undervisningsinnehåll som betraktas 

som feminina aktiviteter genomförs, men värdesätts eller bedöms inte lika positivt - främst är det 

aktiviteter med resultat som kan mätas i målskörd, tid, kilon eller längd som värderas, medan 

förmågan att reflektera eller estetiska aktiviteter inte skattas lika högt. 
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Heteronormativitetens dominerande ställning i undervisningsmaterial påvisas i en granskning av 24 

läroböcker i biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap som hösten 

2005 vände sig till grundskolans senare år och gymnasiet (Larsson & Rosén 2006). Granskningen 

visar bland annat att det inte förekommer några direkta kränkningar, men att heterosexualitet 

normeras i lärobokstexterna, så att det är den som avses med begreppen ‘sex’ eller ‘sexualitet’.

3.2 SOCIALA RELATIONER I SKOLAN

I följande avsnitt redovisas hur en heteronormativ kultur framträder i pojkar och flickors relationer 

och hur det kan observeras eller uttryckas i skolvardagen. 

Flickans samkönade relationer till andra ungdomar kännetecknas av att hon umgås intimt med andra 

flickor, har pojkvän och talar om pojkar på speciella vis. I den normerande flickvänskapen verkar en 

speciell vänlighet, särskilda sätt att tala om känslor och att aldrig vara osams ingå (Ambjörnsson 

2004).  Mellan flickor är också fysisk beröring självklar och de tillåts intimitet med massage och 

kramar (Lundgren & Sörensdotter 2004). Den flicka som inte ingår i ett normföljsamt tjejgäng med 

allt vad det innebär, kan riskera att betraktas som annorlunda och normbrytare (Ambjörnsson 2004). 

Pojkens umgänge med andra pojkar kännetecknas av att kompisarna självklart är aktivt erövrande 

och heterosexuella, samt att umgänget med kompisgänget anses vara viktigare än att umgås med en 

eventuell flickvän (Jonsson 2007). Denna täta vänskap tillåter dock bara en viss sorts fysisk 

beröring, pojkar förutsätts hålla avstånd och ha hårdhäntare kontakt i form av knuffar och olika 

typer av handberöring (Lundgren & Sörensdotter 2004).

Susanne Hansson (2012) visar att relationer mellan elever beskrivs innehålla tre olika grader av 

närhet och kvalitet: nära kamratskap, vänligt avstånd, samt respektlöst avståndstagande. Skillnaden 

mellan nära kamratskap och vänligt avstånd avgörs främst av hur respekt uttrycks. Kamratskap 

innehåller acceptans för att man är den man är, ärlighet, lojalitet och utrymme för en skämtsamt 

elakhet som utifrån kan uppfattas som kränkande. Relationer med vänligt avstånd präglas också av 

hållningen att inte ifrågasätta den andres sätt att vara, viss ömsesidig tillit som gör att man kan lösa 

skoluppgifter tillsammans eller bilda större grupper som inkluderar kompislösa elever. De relationer 

som uttrycks med ett respektlöst avståndstagande, kännetecknas av att man inte förstår den andres 

sätt att vara, samtidigt som en fördomfull bild begränsar relationen genom tystnad, osäkerhet och 

ibland rädsla eller kränker den andre med exempelvis blickar, negativa kommentarer, hånskratt eller 

tillmälen. Hansson hävdar att respektfulla relationer innehåller ett visst mått av ömsesidig osäkerhet 
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och acceptans för varandras rätt att vara så som hen är samt förutsätter att personens 

”integritetszon”(Hansson 2012, s 158) skyddas från kränkningar. 

Alla relationer innehåller kommunikation och mellan många ungdomar präglas den vardagliga 

kommunikationen av en stor förekomst av sexualiserande skällsord. Lundgren och Sörensdotter 

(2004) visar att det inte anses vara oförskämt att säga ‘hora’ till en sexarbetare - eftersom hon av 

ungdomarna anses vara det - medan det är kränkande att säga ’bög’ till en homosexuell man, 

eftersom ‘bög’ huvudsakligen används som nedsättande svordom. För att definiera en persons 

sexuella läggning utan att kränka föredrar många att använda begreppen ‘gay’ eller ‘homosexuell’. 

Rickard Jonsson (2007) uppmärksammar att han själv bedömer pojkars och flickors grova språk 

med sexualiserande skällsord och sexistiska skämt olika - han ertappar sig med att uppfatta flickors 

språk mer skämtsamt underhållande, medan han klassar pojkars språk som hotfullt allvarligt.

Det informella mötet i vardagen mellan lärare och elev eller elever emellan domineras av den 

heterosexuella normen och samtalsämnet ’den heterosexuella relationen’. Vidare kännetecknas 

skolans relationer - vid sidan av en tydlig indelning mellan flickor och pojkar - av att både lärare 

och elever självklart antar att det inte finns några homosexuella varken bland elever eller personal 

på skolan (Jonsson 2007). Ett annat utmärkande drag för relationer i skolan kallar Jonsson för 

”genusgeografi”  (s 138). Elevernas självklart könsbundna rörelsemönster i skolan beskrivs följa en 

‘könslandskapskarta’ som visar var pojkar och flickor ska uppehålla sig på raster, var de ska placera 

sig i klassrummet och hur lektioner i exempelvis idrott organiseras. Enligt Jonsson visar ‘kartan’ 

eleverna också var gränsen går mellan accepterad heterosexualitet och ‘förbjuden’ homosexualitet. 

En aspekt av 15-åriga ungdomars relationer är att de umgås över könsgränserna. Denna typ av 

kamratskap förklaras med att ungdomarna har liknande intressen och att pojkarna i dessa 

kompisgäng oftast beskrivs med egenskaper som traditionellt tillskrivs flickor. Att könsblandade 

kompisgäng präglas av jämlikhet och inbördes respekt antas vara orsaken till en observerad 

nedtoning av det heterosexuella könsspelet (Lundgren & Sörensdotter 2004). Holm (2008) 

identifierar två andra typer av umgänge över könsgränserna. I den ena gruppen umgås flickor och 

pojkar för att stärka sin redan etablerade populäritet i klassen. De beskriver relationen i gruppen 

som vänskaplig, men ändock präglas samspelet i gruppen av ett subtilt heterosexuellt spel som 

gestaltas i hur viktigt det är att bekräfta sin heterosexuella könsidentitet. I den andra gruppen umgås 

pojkar och flickor snarare för att skapa skydd och tillsammans motverka en redan utsatta position. 
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När elever inte få vara med i liknande storgrupper i skolan definieras det som uteslutning och 

mobbning (Hansson 2012). Relationer mellan ungdomar i skolan kännetecknas av att fysisk 

beröring är genusbunden och heteronormativ, men Lundgren och Sörensdotter (2004) visar att 

samtidigt som ramarna för sexuella identiter blivit mer genomsläppliga, så kan det exempelvis 

anses okey att provhångla med någon samkönad utan att få sin heterosexualitet ifrågasatt. 

En aspekt av ungdomars kommunikation och grova språkbruk är att sexualiserande skällsord enligt 

Lundgren och Sörensdotter (2004) har fått en annorlunda betydelse och används på fyra olika vis. 

För det första kan skällsordet uttalas utan eftertanke och utan att riktas mot någon särskild person, 

för det andra kan det användas med avsikt att kränka en utpekad person och för det tredje fyller 

skällsordet funktionen att markera en gräns för någon typ av normbrott - exempelvis för vad som 

anses maskulint eller ej. I dessa tre typer av användning ges skällsordet en nedsättande innebörd. 

För det fjärde kan skällsordet användas i en strategi att hantera omgivningens attityd gentemot sig 

själv eller gruppen. Personen eller gruppen gör då skällsordet till sitt eget och ger det en positiv 

innebörd. 

Undervisning där relationer framträder kännetecknas av att lärare förmedlar och befäster 

könsstereotyper och heteronormativitet i mer informella situationer (Ambjörnsson 2004, Jonsson 

2007, Gårdfeldt 2007, Tegnér 2007, Holm 2008). Ett exempel på detta är hur den heterosexuella 

normen ställs över läroplanens värdegrund under en manlig lärares lektioner. För att fånga intresset 

för den formella undervisningen hos pojkarna använder läraren strategin att stoppa in skämt om 

homosexuella. Så skapas öar av exkluderande informalitet. Skämten avgränsar inte bara den 

maskulina gruppen, utan visar tydligt att varken femininiteter eller homosexuella ingår i 

gemenskapen (Jonsson 2007). 

Med ett exempel ur skolämnet livskunskap visar Ambjörnsson (2004) på ett liknande vis hur en 

lärares heteronormativa attityd präglar undervisningen även när temat är homosexualitet. 

Lektionens innehåll utgår från elevernas anonymt ställda frågor som ska besvaras öppet med 

handuppräckning i helklass - de flesta frågorna handlar om sex och stämningen beskrivs som 

nervöst positiv. Den kvinnliga lärarens agerande beskrivs som provocerande skämtsamt, dels i sättet 

hur hon ofta riktar frågor och dels hur hon ibland uppfordrande pressar fram svar. När en hur-fråga 

kommer upp, beskrivs hur läraren bryter överenskommelsen med ickeverbala svar. Hon ger sig själv 

tolkningsföreträde och könsbestämmer frågeställaren och säger ”Jaha, här har vi en tjej som undrar 

vad killar blir mest upphetsade av[...]”(Ambjörnsson 2004, s 220). Frågan ställs till pojkarna - en 

efter en, därefter utfrågas flickorna på samma vis om vad de attraheras av hos pojkar - även klassens 
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öppet lesbiska flicka. När tjugo minuter av lektionen återstår och elevernas frågor är slut, tar läraren 

initiativ till att resterande tid själv ställa frågor som fokuserar andra sexualiteter och som besvaras 

med handuppräckning. Läraren ger undervisningens innehåll ett mångfaldsperspektiv, men eftersom 

lektionen i övrigt och frågorna runt andra sexualiteter präglas av läraren heterosexuellt normativa 

attityd, så framstår homosexualitet som något annorlunda utanför gemenskapen.

Ytterligare ett exempel på undervisning där relationer framträder är Lundgren och Sörensdotters 

observationer (2004) i ämnet sex-och samlevnad som bekräftar en heteronormativ hållning och 

placerar andra sexualiteter utanför den inkluderande gemenskapen. Undervisningen genomfördes 

både i könsindelade grupper och i helklass och ungdomarna gav uttryck för en ambivalent hållning 

till detta. Eleverna uppgav att det vara lättare att föra ett enkönat samtal, samtidigt som de tyckte det 

var svårare att framföra en avvikande åsikt i den enkönade samtalsgruppen. 

Hansson (2012) visar att ungdomar tycker att en respektfull lärare lyssnar till, litar på och bekräftar 

eleven och en respektfylld undervisning kännetecknas av lärarens förmåga att skapa en trygg och 

tydlig struktur med vänlig disciplin. En respektlös undervisning utmärks av att läraren är för snäll 

och undfallande och exempelvis inte sätter ramar och gränser för lektioners innehåll genom 

intellektuellt motstånd. Hansson hävdar att det för en elev måste vara ansträngande att befinna sig i 

relationer med lärare eller medelever som över tid präglas av respektlöshet.

3. 3 HETERONORMATIVITET OCH ELEVER SOM ’FAR ILLA’ I SKOLAN

Att elever ‘far illa’ i skolan kan ges flera innebörder. I den här uppsatsen använder jag begreppet 

med en utvidgad betydelse - från att beskriva att icke-heterosexuella elever osynliggörs och inte 

erbjuds perspektiv att identifiera sig med i undervisningen - till att elever som definierar sig som 

hbtq utsätts för kränkningar eller våld i skolan. Därför spänner den här presenterade forskningen 

över samma utvidgade område och i det här avsnittet låter jag personer som ‘farit illa’ träda fram - 

för att ge röst och kropp till den utsatthet som skolans heteronormativa kultur kan innebära.

Martin: ”Jag var mobbad i skolan högstadiet. Blev slagen och de ropade bög vart man än gick. De flesta som 
mobbade gick i en parallellklass och några i min klass. Jag skämdes för det och sa aldrig något. De ‘enda’ 
skadorna var känslomässiga och att man inte vågade lita på någon” (Ungdomsstyrelsen 2010, s. 147).

Gruppen med elever som definierar sig som hbtq synliggörs inte så ofta i skolsammanhang, men i 

undersökningar av unga människors hälsotillstånd utmärks gruppen under negativa förtecken. 

Ungdomsstyrelsens utredning (2010) visar bland annat att unga vuxna som definierar sig som 
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HÅBETEQUARE har sämre hälsa och att denna grupp i större utsträckning utsätts för kränkningar, hot 

om våld eller våld, än övrig befolkning i samma åldersgrupp. 

De två första åren på högstadiet mådde Magnus psykiskt som allra sämst och tre gånger gick han upp på en bro 
över en av infartsvägarna, tänkte hoppa, men genomförde det aldrig. Magnus säger: ”Jag växte upp som något 
som inte fick finnas. Jag lärde mig att hata och förakta mig själv, av biologiböckerna och lärarna, av kompisarna 
och den allmänna stämningen. Jag [...]  kände mig fjollig och liten och äcklig och misslyckad och ensammast i 
hela världen” (Dagens Nyheter nätupplaga 2005).

Hans Hanner (2005) visar också att den här ungdomsgruppens psykiska ohälsa kan förklaras med 

att de öppet utsätts för förtryckande kränkningar, diskriminering, hot och våld, men visar även att  

tyst förtryck såsom osynliggörande påverkar hälsan negativt hos unga som definierar sig som hbtq. 

En mamma anmäler till polisen att hennes som varit mobbad under ett års tid i skolan. Han är 14 år, 
huvudantagonisten är 15 år, men det är flera elever som misshandlat honom och spottat på honom, kallat honom 
för ‘bög’ och liknande okvädningsord[.][...]  bla hur den misstänkta fimpar en cigarett mot pojkens huvud (Tiby 
& Sörberg 2006, s 28, författarnas kursivering).

Ibland utsätts en person för kränkningar, trakasserier eller våld på grund av hens sexuella läggning 

och det är i skolan - vid sidan av arbetsplatser – som HÅBETEQUARE upplever mest och starkast 

särbehandling, kamratförtryck, förföljelse och våld i verkliga livet - till skillnad från via mail, sms 

eller sociala media (Tiby 2005). De hatbrott som sker i skolan utförs oftast av pojkar, ibland i grupp 

men alltid med en aktivare anförare och beskrivs oftast som kulmen på långvariga trakasserier eller 

mobbning. Av dessa fall läggs de flesta ner för att den misstänkte inte är straffmyndig ( Tiby & 

Sörberg 2006). När pojkar utsätts beror det inte sällan på att han av sina mobbare upplevs bryta mot 

hur en man ‘ska vara’ enligt Eva Tiby (2011).  Renée DePalma och Elizabeth Atkinson (2010) visar 

att brittiska skolor riskerar att fortsätta tolka homofobisk mobbning som enskilda tillbud, så länge 

som inte skolans heteronomativa kultur belyses normkritiskt och systematiskt. 

Niklas: Det är inte skolan själv som jag ansluter mig till. Det är allt som skolan innebär. Dina vänner, lärarna, 
vad du lär dig ect. Allting som påverkar mig eller ger mig någonting berör min identitet ... Jag har utvecklat mig 
själv och min identitet genom skolan och genom vänner (Segal 2001, s 27).

Under flera år mådde Helena psykiskt mycket dåligt - till och från skadade hon sig själv med tända cigaretter och 
rakblad. Helena säger: ”Tonåren är ju knappast lätta för någon. Men homosexuella killar och tjejer har en extra 
tyngd att bära. [...] Jag vet inte riktigt varför ... Det kändes lite bra på något sätt att ha sår som gjorde 
ont” (Dagens Nyheter nätupplaga 2005).

En aspekt av en persons hälsa och välbefinnande kan vara om hen accepteras av sin omgivning. 

Alan Segal (2001) antar att en person behöver kunna uttrycka hela sin identitet - inklusive sexuell 
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läggning - i den ’gemensamma världen’ för att uppleva sig själv som en hel person. Forskaren anser 

att skolans normativa kultur påverkar om en hbtq-person kan uttrycka sin sexuella läggning eller ej 

och eftersom skolan är en plats där unga människor lär sig hur världen fungerar och begränsas, så är 

det inte alltid okomplicerat att som ung hbtq-person finna sin plats i denna normativ kultur. 

Andreas beskriver skolan som en otrygg plats: ”Rent krasst, jag brukar se det som att 20 år av mitt liv har 
förstörts, alltså de 20 första åren. I mina bittraste stunder: Just på grund av bland annat heteronormen. På grund 
av annat också, men mycket på grund av den. Just för att sexualiteten är ju en ganska stor del av ens identitet. 
[...]  Att man inte kunde säga att man blivit kär för nån i skolan, att man inte kunde hålla handen, alltså hela 
grejen med nära relationer eller intima relationer kapades av radikalt” (Ungdomsstyrelsen 2010, s 58). 

Emma Englund (2009) konstaterar att vi inte föds med ett färdigt ‘själv’ och att det ofta är svårt ‘att 

vara sig’ själv. Det skapande och ständiga omskapande av ‘självet’ - som sysselsätter oss alla - 

kallar hon ”en social och historisk konst”(s 16). Konstverket ‘själv’ består av en mängd 

komponenter, som alla har det gemensamt att de formas av och förutsätter det sociala samspelet, 

samt påverkas av faktorerna tid, rum och kontext. Bland annat erövrar vi färdigheten att vara oss 

själva i det sexuella samspelet med andra. Ambjörnsson (2004) betonar att sexualitet tar sig många 

uttryck och inte endast är en praktik - den är ett perspektiv, ögonkast, tankar, känslor, ord, 

förälskelse och sociala relationer. Med hjälp av Giddens begrepp ”den ’plastiska sexualitetens’ 

betydelse för ‘självidentiteten’ ”  betonar Englund (2009 s 72) att den här erotikens främsta uppgift 

är att ge människan möjlighet att undersöka och definiera sin sexuella läggning - målet är inte 

fortplantning och resultatet kanske till och med blir en asexuell identitet. 

	
 	

Linus föddes som kvinna men ser sig som man: ”I mitt fall började lärarna använda mitt nya namn utan att göra 
någon stor grej av det, och de andra följde efter. Såklart var det några som ifrågasatte och undrade men det 
betydde jättemycket att lärarna var så coola” (Knöfel Magnusson & Olsson 2007, s 15).

Emilie: ”Första gången jag blev kär i en tjej var när jag gick i femman, jag var alltså elva år. Då berättade jag för 
mina två närmaste kompisar som skrattade åt mig. Vilket gjorde mig väldigt ledsen, så då försökte jag förklara 
bort det och sa att jag bara skämtade. Dom trodde inte på mig och spred ut i hela klassen att jag var bisexuell. Jag 
kommer ihåg att vi satt i klassrummet och dom gjorde nåt skämt om det och då skrek jag åt dom att jag bara 
skojade. Då sa dom att jag inte gjorde det, och läraren sa:’Hon sa att det bara var ett skämt och då var det det, så 
nu glömmer vi det’. Och sen fortsatte hon lektionen” (Knöfel Magnusson & Olsson 2007, s 6).

En studie om lärares lärande bekräftar att skolans utvecklingsarbete med olika normer förutsätter att 

den rådande heteronormativa genusordningen uppmärksammas (Tegnér 2007). En förutsägbar och 

trygg lärandemiljö är grundförutsättning för alla elevers lärande och personliga utveckling. Lars 

Gårdfeldt (2007) visar att svensk skola präglas av en heteronormativitet och att skolmiljön i värsta 

fall kan vara farlig för unga hbtq-personer. Pedagoger och övriga personal spelar en avgörande roll 

14



för att även den här elevgruppen ska erbjudas en trygg skoltid, men forskaren betonar att det också 

behövs hbtq-kunskap för att skolan ska bli en trygg och inkluderande miljö för unga HÅBETEQUARE. 

Kasem: ”Min svensklärare som rättade uppsatsen kopplade inte att det var homosexuell kärlek så hon rättade om 
den så det blev helt fel. I slutet blev det så att min mamma och min pojkvän blev ihop. Det kändes konstigt, men 
jag hade överseende med det” (Knöfel Magnusson & Olsson 2007, s 13).

Lundgren och Sörensdotter (2004) visar att det är viktigt att vuxna i skolan ökar sin medvetenhet 

om egna attityder till normer, för att kunna utmana rådande genus- och sexualitetsnormer. Jenny 

Sahlström (2006) påvisar att temat sexuell läggning och homofobi sällan eller aldrig prioriteras i 

utbildningen av lärare, likväl som att temat sällan belyses i skolans verksamhet.

3.4 PROBLEMDISKUSSION 	
 	
 	
 	


Uppsatsens forskningsöversikt visar att den svenska skolan är en hetereonormativ miljö (Segal 

2001, Ambjörnsson 2004, Lundgren & Sörensdotter 2004, Sahlström 2006, Larsson & Rosén 2006, 

Jonsson 2007, Gårdfeldt 2007, Tegnér 2007, Holm 2008). I denna miljö är det lärarnas uppdrag att 

skapa en god och trygg lärandemiljö och att möta alla elevers behov. Detta inbegriper den sociala 

samvaron på exempelvis raster, organisering av undervisningen och läromedel. Uppdraget gäller 

också den övriga skolpersonalen och skolledningen, även om de inte möter eleverna lika ofta (Lgr 

11, Gy 11). 

I kapitel två har jag visat att skolans styrdokument bidrar till att gestalta en heteronormativ 

skolmiljö. Ett uttryck för hur heteronormativ kultur synligörs, är att elever som identifierar sig 

själva som hbtq öppet utsätts för kränkning, trakasserier och mobbning (Tiby 2005, Tiby & Sörberg 

2006, Tiby 2011). Vidare påverkar tyst diskriminering och osynliggörande i skolan unga 

HÅBETEQUARE´s hälsa negativt (Hanner 2005) och även i skolan är ömsesidig respektfull acceptens 

’för den jag är’ utan kränkningar en viktig del i mellanmänskliga relationer (Hansson 2012). 

Undervisning förefaller utgå från en heteronormativ grund och en granskning visar 

heteronormativitetens självklara position i 24 lärobokstexter för högstadiet och gymnasium 

(Larsson & Rosén 2006). När formell undervisning eller informella personliga situationer i skolan 

sätter fokus på relationer förmedlar och befäster lärare könsstereotyper och heteronormativitet 

(Ambjörnsson 2004, Jonsson 2007, Gårdfeldt 2007, Tegnér 2007, Holm 2008). En slutsats jag drar 

mot bakgrund av Sahlströms studie (2006) är att det saknas kunskap om sexuella läggningar och 

homofobi i skolans vardagliga verksamhet. 
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3.5  FORSKNINGSFRÅGA, AVGRÄNSNING OCH SYFTE	


Uppsatsens utgångspunkt är antagandet att skolan präglas av en hetereonormativ kultur och en 

rapport från Skolverket (2009) visar ett samband mellan dominerande normer i skolan och orsaker 

till olika typer av utsatthet och mobbning. Mot denna bakgrund ställs berättelser om hur sex unga 

vuxna som definierar sig själva som hbtq upplever sin skoltid. Syftet är att bidra med kunskap för 

skolans personal genom att synliggöra de unga vuxnas tankar och känslor om, samt upplevelser och 

erfarenheter av att som flicka eller pojke inte uppfylla det som heteronormativt förväntas i skolan. 

Det är ett allvarligt problem att elever far illa i skolan, men den här uppsatsen avgränsas till att 

utforska hur sex unga vuxna hbtq-personer beskriver sin skolsituation. Den övergripande 

forskningsfrågan är - Hur framträder skolan som heteronormativt sammanhang i de unga vuxnas 

berättelser om skoltiden? - och avgränsas med följande delfrågor:

	
 	
 * I mötet mellan ‘jag’ och medelever?	


	
 	
 * I mötet mellan ‘jag’ och lärare?

	
 	
 * I mötet mellan ‘jag’ och undervisning?

4. MÖTET MELLAN MÄNNISKOR
I det här kapitlet presenterar jag uppsatsens teoretiska perspektiv och begrepp, samtidigt flätar jag in 

uppsatsens syn på verklighet och kunskap i redovisningen. 

Jag intresserar mig för mötet mellan deltagarens ‘jag’ och andra aktörer i skolan som 

heteronormativt sammanhang, samt för hur sociala handlingar och identiteter hänger samman med 

den omgivande kulturen. Därför ansluter jag mig med en socialkonstruktionistisk ansats till tanken 

om att kunskap skapas gemensamt i sociala, kulturella och historiska sammanhang (Burr 

1995/2003). Begreppet ”den språkliga vändningen”  (Johansson 2005, s 83, se också Burr 

1995/2003) utgår från att språket samtidigt kan beskriva, tolka och konstruera verkligheten 

harmonierar med den narrativa metod (Johansson 2005) som jag valt som analysmetod och som 

presenteras i kapitel fem. Med följande exempel ur intervjustudiens empiri vill jag redovisa 

uppsatsen uppfattning om mötets delaspekter och hur jag fortsättningsvis använder uppsatsens 

teoretiska begrepp som analysverktyg:
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Johans första minne av att hbtq-frågan lyftes i skolan var ett litet avsnitt i biologiboken om 

homosexualitet som illustrerades med en bild på ett samkönat par - två män med en hund. Under en 

lektion i åttan bläddrade Johan i boken och tittade på just den här bilden. Bredvid honom satt hans 

kvinnliga klassföreståndare som pekade på bilden och frågade:

‘Vad tycker du om det där?’ - då sa jag ‘Ja det är väl inge fel’ och då sa hon ‘Nej va bra - å det är det inte 
heller’ [...] Å det var självstärkande - även om jag där inte hade sagt det till nån - så var det liksom: det finns 
vuxna i närheten som bekräftar att saker och ting - det är okey och får vara okey

Med utgångspunkt i det ovan redovisade teoretiska perspektivet presenterar jag i kapitlets följande  

delar först uppsatsens centrala begrepp och använder dem sedan i analysen av det här exemplet.

4.1 SOCIALA HANDLINGAR I MÖTET

För att kunna undersöka mötet mellan han - hen - hon, med avstamp i de ovan beskrivna teoretiska 

utgångspunkterna, lånar jag några begrepp ur symbolisk interaktionism, eftersom denna teori också 

antar att människan skapar meningsfullhet, konstruerar kunskap och definierar verkligheten i det 

sociala samspelet. Människan förstås som ett subjekt som formas och ständigt omformas i 

samspelet med andra. Det samspel som försiggår i mellanrummet mellan två personer kallas för 

intersubjektivitet och gestaltas genom sociala handlingar (Mead 1976, Trost & Levin 1996/2004). 

En socialkonstruktionistisk utgångspunkt medför antagandet att det råder en nära och ömsesidig 

relation mellan social handling och kunskap, samt ett kritiskt förhållningssätt till normativa 

förgivettaganden (Burr 1995/2003). Därför tar jag avstamp i Judith Butlers queerteoretiska 

perspektiv (2006) och betraktar heteronormativitet som uttrycket för ett normativt förgivettagande 

att alla människor är och ska vara hetereosexuella. Alltså - att det ses som självklart att biologiskt 

kön, genus och sexualiteter styrs av en naturlig lag. Med ett queerteoretiskt synsätt uppmärksammar 

jag hur konstruktioner av ‘typiska’ män eller ‘kvinnor’ även innehåller konstruktioner av ‘de andra’ 

och olika sexualiteter. Med begreppet sexualiteter avser jag det Ambjörnsson (2004, s 15) beskriver 

som ”en ordning av blickar, begär, känslor, sociala relationer och skvaller”. 

I exemplet ovan är samspelets första sociala handling att Johans kvinnliga klassföreståndare har satt 

sig bredvid honom. Därefter riktar klassföreståndaren sin uppmärksamhet mot Johans aktivitet. Han 

bläddrar i boken och stannar till vid bilden på det samkönade paret. Klassföreståndaren tar initiativ 

till att de tillsammans tittar på bilden, tänker om och med ord kortfattat utforskar vad de tänker om 

det de ser. I det intersubjektiva mötet skapas kunskap genom dessa sociala handlingar. Johan får 

17



kunskap om att hon - en vuxen kvinnlig lärare - inte förgivettar att alla är heterosexuella och 

klassföreståndaren får kunskap om Johans öppna och toleranta hållning. 

4.2 RELATIONER I MÖTET

Sociologen och filosofen George Simmel har påverkat teoribildningen för symbolisk interaktionism 

med tankar om att människans medvetande och identitet - alltså hur hon upplever sig själv och 

förväntar sig att bli behandlade av andra - är något som hon lär sig i samspelet med andra personer 

som är viktiga för och vars åsikter påverkar henne. De signifikanta andra är först 

ursprungsfamiljen, sedan människor som hon samspelar med i vardagen och tillsammans med dem 

formas jaget. Begreppet den generaliserade andre är varken en person eller en grupp, utan de 

normer som är kulturbundet giltiga i olika situationer (Mead 1976, Trost & Levin 1996/2004). 

Jag saknar begrepp som kan beskriva människans olika spatiala behov av utrymme inom symbolisk 

interaktionisms begreppssystem. Hansson (2012) anser att respektfulla relationer mellan människor 

förutsätter två ingredienser. Dels måste personerna acceptera varandras rättighet att vara som hen är 

och dels måste personernas ”integritetszon”(s 158) skyddas från kränkningar. För att beskriva 

”respekten[s]”  (s 155) utrymme i det gemensamma rummet använder jag begreppet ”place”  och 

människans inre rum för integritet beskriver jag med begreppet ”space” (Björck 2011, s 197). 

För att belysa relationens betydelse menar jag att Martin Bubers tanke (2006, s 18) ”Jag blir till i 

förhållandet till Duet [...]”  är brukbar, eftersom han med formuleringen visar på vårt ömsesidiga 

beroende av varandra. Med en liknande utgångspunkt beskriver Butler (2006, s 232) jagets ”strävan 

efter att förbli sitt vara”  i mötet med de andra och hur människans längtan efter bekräftelse är ”ett 

begär som söker sin reflektion i den Andre”(s 236). Att få vara den man är och bli erkänd som 

denna person, är enligt Butler avgörande för om personen ska uppleva sig själv i förminskad eller 

erkänd form. Buber (2006) formulerar på följande vis hur det kan upplevas att inte bli accepterad 

och begränsas i mötet - ”[s]å länge Duets himmel är välvd över mig, kryper orsaksbundenhetens 

vindar ihop vid mina fötter och ödets virvel hejdas”(s 15). 

I det intersubjektiva mötet i exemplet bemöter den signifikante andra - klassföreståndaren - Johan 

med nyfikenhet och respekt samt ett queerteoretiskt synsätt. Johan beskriver hur hans jag stärks i 

mötet. Han har ännu inte kommit ut i skolan, men genom klassföreståndarens öppna försäkran att 

’det är okey och får vara okey’ får Johan veta att det finns ”place”  (Björck 2011, s 197) för honom i 

deras gemensamma rum. I sitt ”space”  (s 197) får Johan sin längtan stillad - av klassföreståndaren 
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blir han bekräftad, återspeglad och tillerkänd rätten att förbli sig själv. I det intersubjektiva mötet 

upplever han sig själv i erkänd form och begränsas inte av ”Duets himmel”  (Buber 2006, s 15) - 

klassföreståndarens attityd eller av den generaliserade andre - i det här fallet heteronormativitet.

4.3 SYMBOLISK INTERAKTION I MÖTET

Samspelet eller interaktionen sker med hjälp av symboler som bär en kulturellt och kollektivt 

överenskommen mening. Exempelvis språk, ansiktsmimik, gester och betydelsebärande rörelser 

som fylls med avgränsade betydelser. Vi lär oss de kollektiva betydelserna för symbolerna, på vilket 

vis verkligheten tolkas och anpassar oss till den sociala omgivningen - men formar därur också ett 

individuellt sätt att tänka, känna och handla (Mead 1976, Trost & Levin 1996/2004). Med en 

socialkonstruktionistisk ansats följer att språket genom ”den språkliga vändningen”  (Johansson 

2005, s 83) samtidigt antas kunna beskriva, tolka och konstruera verkligheten.

I exemplet ur uppsatsens empiri tar klassföreståndaren initiativ till det intersubjektiva mötet med 

Johan. Hon sätter sig bredvid honom, de tittar på bilden av det samkönade paret, men fördjupar sig 

inte i temat sexualiteter. Tillsammans tänker de var för sig om och utforskar sedan kortfattat med 

ord - symbolisk interaktion - vad de ser och tänker. Även om samspelet inte beskrivs med visuella 

detaljer, så kan man anta att deras samspel även ledsagas av andra symboler i form av deras 

respektive blickar, mimik, gester och kroppshållning m m. I det intersubjektiva mötet konstruerar 

klassföreståndaren och Johan med symboler en gemensam queerteoretisk verklighet som inte tar 

förgivet att alla är heterosexuella och konstaterar i den här situationen gemensamt att manlig 

homosexualitet är okey (Mead 1976, Trost & Levin 1996/2004).

5. NARRATIV METOD MED FOKUS PÅ BERÄTTELSER
Här presenterar jag uppsatsens metod och analysverktyg samt resonerar runt studiens tillförlitlighet.

Med utgångspunkt i narrativ teori menar Johansson (2005) att ”vi är våra berättelser”(s 19) 

samtidigt som alla människors berättelser är ”nycklar till kulturella såväl som personliga 

betydelsevärldar”(s 16). ”Livsberättelser”(s 23) kan beskrivas som produkten av hur en person 

tolkar sig själv och vad hen väljer att dela med sig av till andra om hela sitt liv eller delaspekter av 

det. Med en socialkonstruktionistisk ansats kan vi använda berättelser för att förstå sociala 
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handlingar och identiteter, samt låta ”den Andre”(s 80) träda fram och göra hens röst hörd.  

Johansson (2005) presenterar två olika vetenskapliga sätt att använda berättelser - det 

metodologiska synsättet ser berättelsen som ett verktyg bland flera andra, för att samla in kunskap 

om verkligheten och ”[...]ett ontologiskt förhållningssätt[...]”  betraktar berättelsen ”[...]som en 

grundläggande och universell kunskapsform[...]”(s 19) att beskriva utsnitt ur verkligheten med. 

I den här uppsatsen använder jag en narrativ metod utifrån ett ontologiskt perspektiv med 

ambitionen att skapa ny kunskap om mellanmänskliga möten i skolan som heteronormativt 

sammanhang. Då blir narrativ metod uppsatsens redskap för att visa hur mötet med andra aktörer i 

skolan framträder i sex unga vuxna HÅBETEQUARES berättelser. För att utforska hur mötet gestaltas 

har jag använt en halvstrukturerad intervjuform ledsagad av en intervjuguide och tillsammans med 

deltagaren konstruerat en berättelse om hur skolans heteronomativa miljö framträder. Jag förstår 

uppsatsens empiriska material som berättelser - inte som livsberättelser - och intar en ontologisk 

förståelse för det deltagarna berättar om möten i skolan som heteronormativt sammanhang.

5.1 NARRATIV ANALYS 

Med avstamp i en kombination av Hallidays och Faircoughs tankar om språkets funktioner utgår 

Johansson (2005) från att en berättelse kan tolkas med fokus på vad den innehåller, hur den berättas 

eller vilka relationer berättelsen innehåller samt hur de presenteras. Därtill kan en berättelse 

presenteras i sin helhet eller delar av den. Jag intresserar mig för sex ungdomars upplevelser och 

erfarenheter av skolan som heteronormativt sammanhang och analyserar i den här uppsatsen därför 

delar från deltagarnas berättelser med fokus på innehållet. Johansson (2005) betonar att analysen av 

ett skapat material alltid för med sig val. När jag väljer delar ur det empiriska materialet, väljer jag 

samtidigt alltid bort andra delar och när jag ordnar materialet på ett speciellt vis, väljer jag indirekt 

bort andra sätt att kategorisera det på. 

Johansson (2005) refererar till May när hon beskriver det analytiska verktyget ”feministisk 

läsning”(s 316). Denna typ av läsning är ett sätt att belysa maktaspekten och visa hur berättaren 

”förhåller sig till dominerande normer och värderingar runt kvinnlighet och underordning”(s 316). 

Med inspiration från denna läsart avser jag att i den här uppsatsen även tolka min egen tolkning av 

hur deltagarna beskriver sin relation till dominerande normer i skolan.
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5.2 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET

För att granska tillförlitligheten i min uppsats har jag sökt stöd i enkla men trovärdiga kriterier. Mitt 

val föll på följande fem kriterier som är en sammanslagning av de forskningserfarenheter som 

sammanställts av Riessman samt, Lieblich; Tuval-Mashiach och Zilber (Johansson 2005). Enligt 

dessa kriterier bör studien presenteras så att läsaren kan förstå resultaten, citat styrka 

framställningen och olika tolkningar presenteras som ger läsaren möjlighet att bedöma rimligheten. 

För det andra bör studien redogöra för om den slutgiltiga resultattexten stämmer överens med 

deltagarnas uppfattning - om de fått tillfälle att godkänna eller påverka texten. Det tredje kriteriet 

efterlyser en presentation av resultatet som låter läsaren spegla sig i den andres berättelse och så få 

insikt om sig själv. Det fjärde kravet är att uppsatsens delar skapar en komplett helhet och 

framträder som meningsfull i relation till tidigare forskning. Det sista kriteriet är att den 

genomförda studien ska kunna ligga till grund för andra forskares studier, genom att redovisa hur 

det insamlade materialet har bearbetats, transkriberats och tolkats, samt spara källmaterialet. 

I min tolkning av deltagarens berättelsen har jag strävat efter att utveckla min förmåga att göra 

”tjocka etiska beskrivningar”  (Kvale & Brinkman 2009/2011, s 83). Dels har jag eftersträvat en 

täthet i beskrivningen av bakgrunden till deltagarens citat för att kontextualisera situationen och 

dels har jag ibland även redovisat min egen roll i korta samtalssekvenser (Silverman 2010). Vidare 

har samtliga deltagare läst och godkänt sin berättelse som ligger till grund för studien. Några har 

haft synpunkter och tillsammans har vi då hittat textens slutform. När jag valde vilka utsnitt ur 

deltagarens berättelse som skulle lyftas fram har jag hållit David Silvermans varning (2010, s 83) 

för ”anekdotsjukan”  i minnet. För att inte plocka ut det som stödjer mitt eget argument, har jag 

fokuserat på relevant information som jag relaterar till uppsatsens forskningsfrågor. Vidare är det 

min ambition att sammanhängande och meningsskapande redogöra för hur den här studiens 

kunskapsbidrag förhåller sig till den tidigare forskning som redovisats i kapitel tre.

6. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN
I följande kapitel presenterar jag planeringen inför och genomförandet av uppsatsens intervjustudie. 

Anslutande redovisar jag för hur transkriberingen från intervjuer till forskningstexter genomförts, 

samt vilka etiska överväganden som jag har beaktat.
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6.1 TILLTRÄDE TILL FÄLTET OCH ETISKA ÖVERVÄGANDEN

Sedan starten av planeringen inför studien har jag beaktat etiska övervägande med avstamp i 

Vetenskapsrådets rekommendationer (2011) och fört en uppsatsdagbok för att kunna lära mig av 

processen (Kvale & Brinkman 2009/2011). Fem månader innan jag planerade att genomföra 

intervjuerna kontaktade jag en mellansvensk lokalförening av Riksförbundet För Sexuellt 

Likaberättigande (RFSL) och bad om hjälp att finna deltagare till min studie. På det viset hoppades 

jag få kontakt med en ”gatekeeper”  (Hammersley & Atkinson 1983/1995/2007, s 27) som kunde ge 

mig tillträde till fältet. Det resulterade i att jag fick presentera studiens syfte och efterlysa unga 

vuxna i åldern 16-22 som definierar sig som hbtq i ett av föreningens månadsutskick hösten 2012 

(bilaga 1). Samtidigt skickade jag samma text till tre vänner runt om i landet som har privat eller 

professionell kontakt med ungdomar som definierar sig hbtq och bad dem sprida efterlysningen. 

Redan i presentationstexten betonade jag att eventuella deltagares utsagor skulle behandlas med 

”konfidentialitet”, men eftersom begreppet är ovanligt valde jag att använda de vanligare begreppen 

”tystnadsplikt”  och ”‘avidentifiering”  felaktigt (Vetenskapsrådet 2011, s 67). Jag ville med 

vardagsord signalera respektfullhet och försäkra en intresserad person om att hens berättelse skulle 

behandlas så att inga händelser, personer eller platser skulle kunna identifieras. I presentationstexten 

poängterade jag också min strävan att skapa ett så jämlikt möte som möjligt och underströk därför 

deltagarens möjlighet att bestämma var vi skulle mötas. I texter, annonser och på affischen betonade 

jag även möjligheten att ställa frågor anonymt (bilaga 1, 3 och 4) för att så både ge en potentiell 

deltagare tillfälle att få frågor besvarade och betänketid inför en eventuell anmälan (Repstad 2007). 

Ungefär tre månader innan den tidpunkt då intervjuerna enligt min planering behövde starta, hade 

jag ännu inte fått kontakt med någon deltagare. Jag hoppades fortfarande kunna orsaka en 

”snöbollseffekt”  (Hammersley & Atkinson 1983/1995/2007, s 105) om jag bara mötte en enda  

”nyckelinformant”  (Aspers 2007/2011, s 77) som kunde öppna fältet för mig. Därför höll jag fast 

vid min plan och genomförde en pilotintervju med en ung lesbisk kvinna som jag fick kontakt med 

genom en vän. Karin - kallar jag henne - tyckte det var tråkigt att hon var för gammal för att få delta 

i studien, men bidrog med kloka tankar som hjälpte mig att utveckla intervjuguiden (bilaga 2). 

När två månader återstod till den planerade intervjustarten hade jag ännu inte någon deltagare. Nu 

frågade jag akademiska vänner om råd och satte ett datum för när jag senast behövde byta tema för 

uppsatsen. Jag skickade presentationstexten till ytterligare sex mellansvenska lokalföreningar av 

RFSL och upptäckte i samband med det en speciell ungdomsavdelning inom RFSL. När det var 

gjort förstod jag att presentationstexten var för lång och innehöll oviktig information för eventuella 
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deltagare (Kvale & Brinkman 2009/2011). Därför skrev jag en kortare text (bilaga 3) och satte in 

den på en hbtq-sida på Facebook, samt tillverkade en affisch (bilaga 4). Affischen skickades digitalt 

till en mellansvensk RFSL-ungdomsklubb och jag affischerade på ett mellansvenskt universitet 

samt i några kaféer, klädbutiker och frisörsalonger i en mellanstor stad i Mellansverige.

Samtidigt sände jag via mail ut en förfrågan (bilaga 5) om att få affischera på en 

ungdomsmottagning och åtta gymnasieskolor i Mellansverige - fyra kommunala och fyra fristående, 

med respektive tre teoretiska och en praktisk skola från vardera typ av skolanordnare. En skola 

valdes särskilt ut för att den arbetar med ett normkritiskt perspektiv i undervisningen. Mycket 

snabbt fick jag positiva svar från ungdomsmottagningen, ett teoretisk kommunalt gymnasium, två 

teoretiskt inriktade gymnasiefriskolor. Efter två veckor skickade jag en påminnelse (bilaga 5) till de 

skolor som ännu inte hade svarat. Det resulterade i att jag fick sätta upp affischer på ytterligare två 

kommunala skolor. Svar uteblev helt från tre skolor - en praktisk kommunal, en teoretisk och en 

praktisk friskola, trots att jag uttryckligen hade önskat att få ett svar.

Den första deltagaren anmälde sig efter drygt tre månaders sökande och efter fyra månader hade sju 

personer anmält sitt intresse. Efter en tid anmälde sig ytterligare en person som jag tackade nej till, 

men jag bad om och fick tillåtelse att behålla telefonnumret - utifall att någon skulle hoppa av. 

6.2 URVAL OCH ETISKA ÖVERVÄGANDEN 	


Från början var mitt mål att få kontakt med fem eller sex deltagare som är mellan sexton och 

tjugotvå år och som definierar sig själva som hbtq, men när de unga vuxna började anmäla sig 

vågade jag inte tacka nej till någon. För säkerhets skull bjöd jag in samtliga sju, för att studiens 

genomförande inte skulle stå och falla med att någon fick förhinder. Strax innan den första intervjun 

upptäckte en deltagare att den avtalade tiden inte passade och hens deltagande startade aldrig. En 

annan deltagare kom ej till mötesplatsen där jag väntade med bil och svarade inte när jag ringde. Då 

tillfrågades ‘reservdeltagaren’ som gärna ställde upp och därefter avbröt inte någon sitt deltagande.

När intervjuerna startade visste jag inte hur stor roll en ”snöbollseffekt”  (Hammersley & Atkinson 

1983/1995/2007, s 105) kunde spela för urvalet och om jag eventuellt skulle intervjua delar av ett 

nätverk. För att skapa en liten möjlighet att förhålla mig till denna faktor, utan att för den sakens 

skull anställa ett förhör ’på heder och samvete’, så frågade jag deltagaren inledningsvis hur hen 

hade fått information om studien och om hen kände någon som också hade anmält sig. Johan såg 

affischen på universitetet, Peter uppmärksammade annonseringen på Facebook och senare en 
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skolaffisch, både Mariam och Jocke såg affischer på sina respektive skolor, Elina fick tips om 

studien av Mariam, och Maja blev intresserad när hon såg affischen på ungdomsmottagningen. Ur 

deltagarnas svar kan jag dra slutsatsen att bara Mariam och Elina var medvetna om den andres 

deltagande, däremot har jag ingen vetskap om några av deltagarna ingår i samma nätverk. 

Samtliga deltagare gick vid tidpunkten för intervjuerna på gymnasiet eller hade nyligen avslutat 

sina gymnasiestudier. Deltagarna anmälde sig frivilligt. Några ställde frågor anonymt via sms innan 

de bestämde sig för att delta, några anmälde sig och bad sedan om närmare information. I samband 

med att hen anmälde sig informerades deltagarna muntligt på telefon eller skriftligt via mail en 

första gång om studiens förutsättningar. 

6.3 PRESENTATION AV DELTAGARNA

Johan: 	
 Det är ganska få som har haft det så väldigt bra som jag har haft det [...] jag har ju
	
 	
 varit väldigt förskonad

Johan är tjugoett år, bor i en mellanstor stad och studerar på ett mellansvenskt universitet. Han har 

en queer identitet både till kön och sexuell läggning, hur han definierar sig kan variera, men ganska 

ofta definierar han sig som homosexuell kille. Johan har aldrig upplevt sig som hetereo, men 

började definierade sig som homosexuell kille när han var tretton-fjorton år. När han började skolan 

tyckte han matte var lätt och roligt, men läsa och skriva var svårt men mitt emellan roligt och tråkigt 

för att Johan har alltid tyckt om att lära sig. Under grundskolan har Johan befunnit sig i läs-och 

skrivsvårigheter och först på gymnasiet fick han verktyg att hantera dem med. Trots det har Johan 

trivts i skolan för han har haft fantastiska vänner och väldigt bra lärare. På högstadiet gick Johan i 

en klass med sexton tjejer och åtta killar som alla umgicks med varandra oavsett kön. 

Peter: 	
	
 När jag var mellan ungefär tolv och femton så var jag väldigt utsatt för mobbning 
	
 	
 [...] när jag [...] inte längre hade - några plågoandar och bekymra mig över - 
	
 	
 så kunde jag liksom börja tänka på annat

Peter ska fylla nitton år, bor i en mycket liten ort och går andra året på ett teoretiskt 

gymnasieprogram i en mellanstor stad. När han var drygt sexton år började Peter ana att han är 

bisexuell och definierar sig så sedan han var sexton-sjutton år. Sedan han var ungefär arton år 

definierar sig Peter också öppet som intergender och beskriver att han inte känner sig helt som man, 

samtidigt som han inte heller helt känner för att transformera sig till en kvinna. I efterhand har Peter 

fått veta att hans bonusförälder under flera år antog att han antingen var gay eller bi och Peter blev 
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väldigt förvånad över att bonusföräldern kunde gissa sig till hans läggning. Peter har haft en mycket 

traumatisk uppväxt fram till han var ungefär tre år och beskriver att han på grund av detta var 

väldigt sen med språket. När Peter började skolan så trodde lärarna därför att han skulle få stora 

svårigheter att lära sig läsa, men trots det blev Peter en av de första i klassen som lärde sig läsa. 

Peter har haft en mycket svår skolsituation med kränkningar och mobbning under mellanstadiets 

senare del och två år under högstadiet. I analysavsnittet beskrivs Peters skolsituation närmare.

Mariam 	
 Jag tycker att [...] man ska kunna vara den man är och sen ska man inte behöva 
	
 	
 göra någon stor grej av det - liksom

Mariam är sjutton år, bor i en stor ort och går första året på ett teoretiskt gymnasieprogram i en 

mellanstor stad. Sedan hon var tretton-fjorton år definierar Mariam sig som lesbisk, men anade sin 

identitet mycket tidigare. Samtidigt som hon kom ut för sig själv, kom hon ut för familjen och de 

närmaste kompisar utanför skolan. I åttan kom Mariam ut för några i klassen och nu börjar det 

börjar bli fler som känner till hur Mariam definierar sig. När Mariam började skolan tyckte hon det 

var lätt och roligt att lära sig läsa och skriva, matte var lite svårare. Efter några månader i skolår tre 

flyttade familjen och Mariam bytte skola. I den nya klassen kände Mariam sig väldigt utfryst. 

Exempelvis ville hon spela fotboll men fick inte vara med, och kunde hamna i bråk med någon kille 

eller att hon fick ett blåbär insmetat på sin tröja under en skogsutflykt. Av klasskamrater blev 

Mariam instängd i ett mycket litet mörkt fönsterlöst utrymme i ungefär en timma utan att någon 

vuxen reagerade på att hon saknades under lektionen. Mariam orkade inte berätta för någon om sin 

skolsituation och spärrade in sig i nån slags bubbla. Hennes förälder förstod att något var fel och 

tvingade henne att berätta. När föräldern tog upp Mariams skolsituation hade läraren varken 

uppmärksammat mobbningen eller tog den på allvar när den påtalades. Inför fyran flyttade Mariam 

tillbaka till sin gamla klass som hon beskriver som kamratligt sammansvetsad och där alla umgicks 

med varandra trots att det fanns olika kompisgäng.

Elina	
 	
 Asså det va nån kille som sa nåt [...] ja typ sådär ‘bögjävel’ [...] tycker jag att [...] 
	
 	
 lärare ska säga till [...] för att annars måste vi andra göra det

Elina är sexton och ett halvt år, bor i en liten ort och går första året på ett teoretiskt 

gymnasieprogram i en mellanstor stad. När Elina var ungefär tolv år blev hon kär i en tjej för första 

gången och sedan dess har hon tillåtit sig att bli kär i vem hon vill. Eftersom hon då var så ung ville 

hon inte sätta någon stämpel på sig själv, men sedan vårterminen i nian definierar Elina sig som 

lesbisk. När hon började skolan kunde hon redan läsa lite och Elina beskriver att hon alltid har haft 

lätt för att lära sig. Elina tyckte att det var roligt att gå i skolan och hon har alltid haft kamrater. 
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Inför högstadiet bytte Elina skola och gillade svenska, SO och estetiska skolämnen, men matte var 

och är fortfarande tråkigt och svårt. I sjuan var Elina tillsammans med sin första tjej och då började 

hon komma ut. De flesta klasskompisar var accepterande och glada för hennes skulle, men många 

blev också väldigt förvånade och visste inte riktigt hur de skulle reagera. 

Jocke	
 	
 I diskussioner när folk sa taskiga saker mot den här killen till exempel ... så kunde 
	
 	
 jag stå upp och säga [...] sluta - ni får inte göra så [...]  fast inte för mig själv [...] för 
	
 	
 jag vågade inte liksom stå upp för mig själv å säga jamen jag är som jag är ... jag 
	
 	
 minns [...] att om jag hjälpte andra tänkte jag [...] så hjälper jag kanske mig själv

Jocke är arton och ett halvt år, bor i en stor ort och går tredje året på ett estetiskt teoretiskt program i 

en stor stad. Han definierar sig som bisexuell sedan han var fjorton-femton år, men han anade sin 

sexuella läggning när han var tolv-tretton. I åttan kom Jocke ut för två tjejkompisar i klassen som 

fortfarande är hans närmaste vänner. När han gick första året på gymnasiet kom han ut för ett äldre 

syskon och inför sina föräldrar i samband med att han presenterade sin pojkvän när han gick andra 

året. Jocke tyckte det var roligt att börja skolan och lärde sig läsa och skriva ganska lätt. Han 

umgicks mest med tjejer upp till trean, för han hatade att spela fotboll och umgicks sällan med 

killarna. I fyran och femman hade Jocke bara en kompis och Paula var hans bästa vän. Han tror att 

det berodde på att de andra tjejerna upplevde att det var udda att han inte umgicks med killar. 

Samtidigt minns Jocke att killarna slutade fråga om han ville vara med, eftersom Jocke så tydligt 

visade att han inte ville det. Jocke blev inte mobbad, men han kunde få elaka frågor om varför han 

bara umgicks med sin tjejkompis. Inför sexan bytte Jocke skola för att kunna gå ett högstadium med 

estetisk profil och bestämde sig för att förändra sitt kamratmönster. Nu började han umgås med 

både tjejer och killar. I sexan och sjuan umgicks Jocke nästan bara med killar - för han hade förstått 

att killar ska ha killkompisar och nu ville han inte längre upplevas som udda.

Maja 	
 	
 Nej - jag tycker inte det är en så stor grej - det är mest hur man - känner sig själv - 
	
 	
 men så är det ju så många som vill stoppa in en i ett fack liksom - så då ba: men jag 
	
 	
 är bi - det blir bra liksom

Maja är nitton och ett halvt år, bor i en mellanstor stad och går en yrkesutbildning på en 

folkhögskola. Maja kom ut för sig själv rätt nyligen och definierar sig som bisexuell sedan hon var 

ungefär arton år. Samtidigt betonar Maja att hon redan som liten uppmärksammade sina känslor för 

andra tjejer, men då agerade hon inte på dem. Hon tror att möjligheten att acceptera sina känslor är 

beroende av hur omgivningen ställer sig till sexualiteter och att hon därför helt enkelt den första 

tiden i sitt liv hamnade på ‘tycka-om-killar-vägen’. Hon minns inte hur det var att börja skolan, men 

har hört av en förälder att hon tyckte det var roligt att börja skolan. Eftersom Maja vet att hon är 
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väldigt social, tycker om att göra nya saker och som yngre kämpade för att hon ville vara bäst på 

allt, så tror hon att förälderns bild stämmer. Men - tydligt minns Maja att hon från skolår fyra tyckte 

att skolan var väldigt tråkig. Hon beskriver att det fungerade dåligt för henne att bara sitta still, 

lyssna på lärare och sedan få ett papper som skulle göras och pluggas in. Maja härdade sig igenom 

mellanstadietiden och gjorde precis bara det nödvändigaste skolarbetet. Hennes högstadietid var 

ganska turbulent med utlevande tonårstrots, skolk och till och med slagsmål. I nian lugnade hon ner 

sig och fokuserade på att få godkända betyg för att kunna börja gymnasiet. Maja har aldrig tyckt om 

att gå i skolan - inte heller när hon gick ett treårigt teoretiskt gymnasieprogram.

6.4 INTERVJUER OCH TANKAR OM ASYMMETRISK MAKT OCH ANSVAR

Under vårvintern 2013 mötte och intervjuade jag studiens sex deltagare om hur de upplever sin 

skoltid med syftet att synliggöra deras erfarenheter av att ej uppfylla heteronormativa förväntningar 

i skolan. Från början planerade jag att genomföra två, kanske tre intervjuer med varje deltagare och 

att en sammanfattning från det föregående tillfället skulle vara den gemensamma utgångspunkten 

för nästa intervju. Det visade sig vara omöjligt, eftersom det var svårt att hitta gemensamma tider. 

Därför har jag intervjuat fyra deltagare en gång och två deltagare två gånger, andra gången var den 

sammanfattade berättelsen utgångspunkt för samtalet (Kvale & Brinkman 2009/2011). Intervjuerna 

spelades in digitalt för att skapa en naturlig samtalssituation, samtliga deltagare informerades om 

och samtyckte till detta i förväg. Intervjuerna varade i 90-240 minuter. Med kunskap om att alla 

kvalificerade samtal innehåller en ofrånkomlig asymmetrisk maktrelation förberedde jag mig inför 

varje intervju genom att påminna mig om ansvaret inför den andre (Hendriksen & Vetlesen 2011).

Platsen för en intervju kan ha betydelse för hur makt mellan intervjuare och den intervjuade 

signaleras. Därför betonade jag deltagarens rätt att bestämma mötesplats. För att skapa en bekväm 

och trygg samtalssituation fick deltagaren välja om hen ville bli intervjuad i en neutral samtalslokal 

som jag lånade, hemma hos mig eller i en lokal efter eget val. Eftersom det var svårt att finna 

gemensamma tider, erbjöd jag hämtning med bil och några tackade ja. En deltagare kunde varken 

erbjudas intervju hemma hos mig eller bilhämtning, eftersom jag reste tåg till intervjuorten. Etiska 

överväganden ledde också till att jag inför våra möten skickade sms eller mail och frågade om den 

avtalade tiden fortfarande passade. Så ville jag signalera att hens deltagande inte förgivettogs och 

visa förståelse för att något kunde komma emellan. För att skapa en avslappnad stämning började 

vårt möte med att jag bjöd på te, kaffe eller fruktdryck och lite småprat (Repstad 2007).
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Min studie var beroende av deltagarnas privata erfarenheter så jag ville ge hen möjlighet att även 

möta mig som person. Därför erbjöd jag deltagarna möjlighet att intervjuas i mitt hem och att ställa 

personliga frågor till mig innan vi började intervjun. Inför denna frågestund hade jag bestämt hur 

öppen jag ville vara (Hammersley & Atkinson 1983/1995/2007). Någon frågade mig om personliga 

ting, andra ställde fördjupande frågor om studien och några ställde inte några frågor alls.

Inför intervjustarten påminde jag deltagaren muntligt om frivilligheten, om samtliga förutsättningar 

för deltagandet i studien och hur intervjumaterialet ska behandlas, vem som kan ta del av det, hur 

det kan komma att användas. Därtill upprepade jag att deltagaren ska få läsa berättelsen innan den 

används i uppsatsen och att hen kan få ett USB-minne med det inspelade materialet. Vidare 

upprepade jag vad löftet om konfidentialitet innebär i form av ett återberättande utan möjlighet att 

identifiera sammanhang, informerade om min tystnads- och anmälningsplikt och påminde 

deltagaren om att bara berättade det hen verkligen vill (bilaga 2). Därefter fick hen läsa det skriftliga 

samtycket som innehåller samma information. En gång glömde jag bort att muntligt betona min 

anmälningsplikt, men uppmärksammade det under genomlyssningen av den inspelade intervjun 

nästa dag och skicka ett ursäktande och informerande mail till deltagaren.

I förväg hade jag formulerat ett skriftligt samtycke, men saknade en viktig detalj - för att det rådde 

oklarhet om uppsatsens handledning eller Vetenskapsrådets bestämmelser skulle råda när det gällde 

hanteringen av källmaterialet. Peter som intervjuades först aktualiserade frågan om ett samtycke som 

både deltagaren och jag undertecknade (bilaga 6). Därför fick samtliga deltagare muntlig information 

och läsa det skriftliga samtycket, men några undertecknade det först i efterhand när frågan om 

hantering av källmaterial var löst. Samtliga deltagare medverkar i studien under ett namn hen själv 

valt att bära. Deltagarens riktiga namn förekommer endast på det skriftliga samtycket - därefter 

används den pseudonym hen valt att bära i studien. Så kan jag både skydda deltagarnas identitet och 

om det skulle vara nödvändigt avkoda empiri och källmaterial (Vetenskapsrådet 2011).

Det skriftliga samtycket (bilaga 6) innehåller samma information som deltagarna fick muntligt. 

Även i denna text använder jag de vanligare begreppen ”tystnadsplikt”  och ”avidentifiering” 

felaktigt (Vetenskapsrådet 2011, s 67), men beskriver utförligt med ett vardagsspråk vad de innebär 

och vilka begränsningar som begreppen för med sig i praktiken. 

Intervjuguiden (bilaga 2) inleddes med tre allmänna frågeområden för att jag ville kunna skapa mig 

en bakgrundsbild mot vilken jag skulle kunde ställa deltagarens berättelse om skolan. Dessa 
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områden var identitet, familj och skolbakgrund. I början la jag ner alldeles för mycket tid på att 

samla in information till de inledande frågeområden som visade sig vara mindre viktiga. Med 

studiens fortskridande vävde jag in min erfarenhet och la mindre tid på dessa frågeområden 

(Repstad 2007). Därpå följde de frågor som utforskade deltagarnas upplevelser och erfarenheter av 

skoltiden. För att intervjun inte skulle upplevas som ‘stolplig’ och för att jag inte skulle läsa 

innantill, använde jag stödord och därför formulerades frågorna lite olika i varje intervju. I 

huvudsak har mina frågor följt deltagarens berättelse och alla har inte fått besvara alla eller samma 

frågor (Hammersley & Atkinson 1983/1995/2007). 

Flera gånger innehöll intervjuerna berättelser om mycket svåra situationer. Dessa situationer blev 

för mig balansakter mellan att värna om deltagarens integritet samt påminna hen om att verkligen 

bara berätta det hen vill och att ta personens berättelse på fullaste allvar samt bekräfta det svåra 

genom spegling och parafrasering (Lauvås & Handal 2001). Johansson (2005) betonar att forskaren 

måste komma ihåg att hen varken har terapeutens uppdrag eller förmåga, men samtidigt måste ta 

ansvar som en lyssnande och närvarande medmänniska för de situationer som uppkommer i 

samspelet. Jag uppmärksammar signifikanta lik-och olikheter i mötet mellan terapeut - klient eller 

forskare - deltagare. Likhet framträder i forskarens/terapeutens roll som medskapare i deltagarens/

klientens berättelse som kan lyfta fram smärtsamma minnen, medan olikhet framträder i hur den 

professionelles ansvar för deltagarens/klientens välbefinnande under och efter mötet formuleras i de 

yrkesetiska principierna. Därför avslutade jag varje intervju med frågan ‘hur blev det här?’ för fånga 

upp deltagarens känslor och inte låta hen ’gå ut i tomma intet’ (Frid 2004, Johansson 2005).

6.5. TRANSKRIBERING OCH ETISKA ÖVERVÄGANDEN 	


I det första skedet av transkriptionen sammanfattade jag deltagarens berättelse från de tre 

bakgrundsområdena identitet, familj och skolhistorik. Intervjudelen som innehöll studiens 

forskningsobjekt återgav jag ibland sammanfattande, men i huvudsak transkriberades allt 

ordagrannt med olika långa pauser, ‘ähh’-och liknade ljud, betoningar och känslomässiga uttryck 

som skratt eller suckar. Detta gjorde jag för att kunna citera deltagaren så att hen ska kunna känna 

igen sitt eget språkliga uttryck, men även för att jag skulle kunna upptäcka viktiga utsagor som 

eventuellt gick utanför intervjuguiden (Repstad 2007). Först färgkodade jag olika teman i 

transkriptionerna för att kunna vaska fram svar på mina forskningsfrågor (Silverman 2010). Rött 

markerade berättelser om kamrater, blått lärareberättelser, grönt innehåll runt undervisning och lila 

viktiga berättelser utanför forskningsobjektet, situationer där heteronormativiteten framträdde 

kursiverades.
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Jag intresserade mig för deltagarens tankar och åsikter, alltså vad hen säger inte hur. I de delar av 

deltagarnas berättelser som redovisas i resultatdelen återberättar jag sammanfattande vilka som 

deltar, samt tid och rum för den skildrade händelsen. Ibland har jag flyttat ihop samtalsdelar som 

kronologiskt eller tematiskt hör samman (Repstad 2007) och alltid låtit deltagaren framträda med ett 

citat. I den återberättande brödtexten försöker jag genom ordvalet hålla mig nära deltagarens 

berättelse och för att bevara delar av det genuina samtalets karaktär har jag i citaten behållit delar av 

talspråket. Vidare har jag behållit några transkriptionssymboler i citaten för att återge deltagarens 

talrytm. När deltagaren betonar ett ord är det understruket, en micropaus markeras med ett 

tankstreck ’-’ och ’...’ visar en något längre paus. När känslo- eller röstuttryck har ledsagat 

deltagens berättande, finns det inflätat i den sammanfattande brödtexten eller anges inom parentes. 

I deltagarens berättelse används genomgående hens pseudonym och all annan information som kan 

avslöja hens identitet skyddas genom omskrivningar för att värna om personlig integritet och 

konfidentialitet (Kvale & Brinkman 2009/2011, Vetenskapsrådet 2011). Exempelvis nämns aldrig 

deltagarens födelseår eller andra årtal, vidare kodas familjemedlemmar till ‘syskon’ och ’förälder‘  

och beskrivs konsekvent med ‘hen. I de fall då en kemilärare eller lärare i svenska figurerar, 

neutraliseras de till att vara ’lärare i ett naturvetenskapligt ämne’ eller ‘språklärare’, men däremot 

har jag valt att könsbestämma lärare eftersom jag anser att det kan vara viktigt i ett heteronormativt 

sammanhang. Rum eller platser beskrivs neutralt istället för att identifieras med självklar beteckning 

eller namn. I vissa fall är det omöjligt att beskriva ett skolämne neutralt exempelvis biologi, sex- 

och samlevnad eller idrott och då har jag istället neutraliserat händelsen. Ibland nämns namn på 

skolor eller personer som är viktiga för förståelsen - de har då bytts ut till nya och neutrala namn.

7. SKOLAN SOM HETERONORMATIVT SAMMANHANG

I det här kapitlet analyserar jag resultatet ur uppsatsens studie med utgångspunkt i den presenterade 

teoretiska ansatsen, med hjälp av narrativ analys och de begrepp som jag presenterade i kapitel fyra.

Med en socialkonstruktionistisk ansats (Burr 1995/2003) och ett queerteoretiskt perspektiv (Butler 

1990) har den här uppsatsens studie sökt efter svar på forskningsfrågan: Hur framträder skolan som 

heteronormativt sammanhang? Denna fråga avgränsas av delfrågorna hur heteronormativiteten 

framträder i deltagarens mötet med medelever, lärare och undervisning. Uppsatsens 
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forskningsobjekt är dessa möten. För att redovisa studiens resultat använder jag verktyget narrativ 

analys ontologiskt och fokuserar på delar av innehållet i deltagarnas berättelser.

För det första visar resultatet att mötet mellan sex vuxna som definierar sig själva som hbtq och 

medelever kännetecknas av att heteronormativiteten framträder som deltagarens annorlundahet i 

form av kränkande kommentarer, uteslutning från samspel, trakasserier eller våld. För det andra 

framträder heteronormativiteten i mötet mellan de intervjuade och lärare som deltagarens  

annorlundavärde. Detta annorlundavärde gestaltas som lärares passivitet inför ett kränkande 

språkbruk utanför klassrummet och underlåtande av att aktivt motverka kränkningar i klassrummet, 

lärares ointresse för att anlägga ett mångfaldsperspektiv i undervisningen eller en osäkerhet inför 

intervjudeltagarens annorlundahet. För det tredje kännetecknas mötet mellan deltagarna och 

undervisningen i skolan som heteronormativt sammanhang av att deltagaren osynliggörs. 

Osynliggörandet framträder i form av lärares organisering av och bristande ansvarstagande för 

undervisningen i flera olika ämnen som bidrar till att producera traditionella könsroller, reproducera 

könsrollsmönster, genom lärares indelning av pojkar och flickor i grupper som olika och 

komplemterära, och att läroböcker domineras av heteronormativitet.

Inom symbolisk interaktionism betecknas en persons ursprungsfamilj och senare de människor som 

hon interagerar med till vardags, med begreppet de signifikanta andra. Fortsättningsvis använder 

jag epitetet signifikant och skapar nya begrepp som signifikant medelev eller signifikant lärare. 

Uppsatsens nyskapade begrepp har till uppgift att betona personens signifikanta betydelse för 

formandet och omformandet av huvudpersonens medvetenhet och identitet, samtidigt som 

begreppet den andre ersätts med en vardaglig beteckning som klart definierar vilken roll hen spelar 

i huvudpersonens vardag som medelev eller lärare. Med begreppet den generaliserande andre avses 

inte någon person, utan den norm som råder i en speciell situation. Fortsättningsvis används den 

generaliserande andre synonymt med heteronormativitet. (Mead 1976, Trost & Levin 1996/2004). 

Först beskriver jag resultatet med hjälp av exempel ur olika deltagares berättelser, sedan analyseras 

exemplen med uppsatsens teoretiska begrepp och varje avsnitt avslutas med sammanfattande 

reflektioner. När samtalssekvenser återges är jag ‘K’. 
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7.1 HETERONORMATIVITET FRAMTRÄDER SOM ANNORLUNDAHET 

Beskrivning

I mötet mellan jag och medelever framträder heteronormativiteten som en annorlundahet. Denna 

annorlundahet gestaltas som nedsättande kommentarer, uteslutning från samspelet, mobbning eller 

våld. Följande exempel visar på detta. 

Jocke anande att han är bisexuell som tolv-trettonåring. När han började på högstadiet förstod Jocke  

ganska snart att de populära eleverna var klädda likadant och hade samma intressen. Killarna hade 

jeans, t-shirt och strävade efter att vara typisk machomanliga och tjejerna hade tajta kläder, långt 

hår och var tjejiga. 

Det var väldigt stora klyftor så - det är så här du ska se ut - killarna skulle vara dom som spelade fotboll på 
rasterna [...] tjejerna skulle sitta och sminka sig och prata om killar [...] jag kom ihåg folk som [...] inte såg 
likadana ut som alla andra [...] i början kom jag ihåg att dom va så elaka [...] för jag vill inte bli påhoppad 
tänker man ju [...] jag vill inte bli den som folk tycker är udda [...] det ville inte jag vara - så då tänkte jag att då 
ska jag va som alla andra också - utseendemässigt i alla fall 

Jocke kände sig inte trygg på högstadieskolan och ville därför inte komma ut, för det räckte med att  

han gjorde något som medeleverna ansåg vara kvinnligt, så fick han höra ‘a jävla bög’ och ‘fan va 

du ä bögig’. Exempelvis uppmärksammade Jocke att en tjej hade plattat håret, då ifrågasatte en kille 

på ett kränkande vis varför Jocke tänkte på det, med motiveringen att det var ‘bögigt’ att lägga 

märke till och bry sig om tjejers hår.

K: Hur blev det för dig [...] att jag faktiskt inte kan se ut riktigt hur jag vill [...] å jag kan inte riktigt fråga vad 
jag vill?
J: Men det va nog nåt som gjorde mig ganska så osäker faktiskt - alltså jag vart ju säker ...  för då visste jag - att 
så här ska jag - för liksom få bekräftelse [...] att folk inte påpekar vad jag gör [...] åsså gjorde jag det - så det 
blev det istället - istället för att va mig själv - istället för att fråga om sakerna jag ville fråga om

Jocke förhöll sig medvetet till omgivningen och hans upplevelse av annorlundahet kännetecknas av 

att han inte kunde klä sig som han ville, inte kunde ha vilka intressen som helst eller kunde umgås 

med pojkar och flickor som han önskade. 

Jockes exempel på annorlundahet kan också visa sig på ett annat sätt, ty även en person som ännu är 

omedveten om sin annorlundahet kan utsättas. Under skolår fem började klasskamraterna behandla 

Peter illa och det fortsatte hela sexan - till exempel fick han inte vara med och leka med de andra 

pojkarna. Inför högstadiet berättade Peter inte om mobbningen för föräldrarna, men sa att han ville 

börja på en annan skola än den klassen skulle börja högstadiet på. På den nya skolan hotade en 
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dominant kille med mobbning om inte Peter ändrade klädstil och musiksmak. När Peter inte gjorde 

det utsattes han för kränkningar, hot och fysiskt våld. Efter sex månader hatade Peter allt, men 

vände hatet inåt och började skada sig själv med rakblad. Under sommarlovet genomförde Peter ett 

självmordsförsök och berättade för första gången om sin svåra skolsituation när han fick vård. Han 

började åttan på en ny skola, men upplevde åter mobbning och tilldelades hemundervisning efter 

några månader. I slutet på vårterminen valde Peter att börja i en sjua på Ekskolan, för att gå om 

åttan. Efter att utsatts för mobbning i ungefär tre år kom Peter till en skola helt fri från kränkning 

och hittade nya vänner, tillfrisknade psykiskt, fick toppbetyg och kunde välja vilken 

gymnasieutbildning han ville. När Peter gick i nian började han ana att han är bisexuell. 

När jag - hade kommit in på Ekskolan [...] kunde jag liksom - börja tänka på annat och - börjar sakta men säkert 
komma fram till att jag är liksom - känner ungefär likadant för killar som jag alltid gjort för tjejer så där

Analys

Mötet mellan berättaren som defininerar sig själv som hbtq och medelever kännetecknas av att 

heteronormativiteten framträder som deltagarens annorlundahet. För skolbarnet är leken en 

symbolisk interaktion - ett sätt att tillsammans med signifikanta medelever konstruera kunskap om 

verkligheten och en interaktion som formar och omformar barnets identitet. Att inte få delta i lekens 

intersubjektiva möten som barn eller att som tonåring bli utsatt för sociala handlingar i form av 

kränkningar, hot eller våld av signifikanta medelever och att erfara att signifikanta lärare inte 

ingriper, skapar hos jaget kunskap om att - det är så här jag blir och ska bli behandlad. 

Elevrelationer som präglas av vänligt avstånd kännetecknas av hållningen att inte ifrågasätta den 

andres sätt att vara och innehåller viss ömsesidig tillit så att eleverna kan lösa uppgifter tillsammans 

eller leka i en större grupp där den som vill får vara med. När en elev utesluts ur liknande 

storgrupper i skolan definieras det som mobbning. Tonåringens kläder och intressen kan bli 

normativa symboler som inkluderar eller exkluderar tonåringen från gemenskapen genom 

signifikanta medelevers sociala handlingar som exempelvis elakhet eller mobbning (Mead 1976, 

Trost & Levin 1996/2004, Hansson 2012). 

Det betyder att normflickan förutsätts vara intresserad av make up, frisyr och kläder och umgås med 

andra flickor, ha pojkvän och prata om pojkar på ett speciellt sätt vis. Vidare innebär det att 

normpojken inte ska vara intresserad av kläder eller utseende. Normpojken är också svensk och 

heterosexuell, samt konstrueras med ett sexistiskt språkbruk och förväntas ta avstånd från allt 

feminint. Den pojke som av omgivningen upplevs gestalta maskulinitet på fel vis kränks med 

tillmälet ‘bög’. Ett kontinuerligt bruk av sexualiserande skällsord kan beskrivas som den 
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”närvarande frånvaro”  (Ambjörnsson 2004, s 237) som konstruerar bilden av en ickemanlig eller 

homosexuell pojke i skolan. Enligt Hansson (2012) kännetecknas respektlösa relationer mellan 

jämnåriga av att man inte förstår den andres sätt att vara och därför kränker den andre med till 

exempel blickar, elaka kommentarer, hånskratt eller skällsord. Det tolkar jag som att relationen 

mellan kamraterna och Jocke eller Peter saknar den acceptens som behövs för att de ska ge Jocke 

och Peter rätten att vara som de är och inte kränka deras integritet (Osbeck m fl 2003, Ambjörnsson 

2004, Lundgren & Sörensdotter 2004, Jonsson 2007). 

Hansson (2012) betonar att det är ansträngande för en elev att under längre tid befinna sig i 

avståndstagande relationer med medelever som präglas av respektlöshet. I relationer till den 

generaliserande andre tolkar jag Jockes strävan efter att fortsätta vara sig själv genom att med 

kläder anpassa sig och inta sin ”place”  i det yttre gemensamma rummet och att freda sitt 

”space”  (Björck 2011, s 197) genom att välja bort symboler som synliggjorde hans intressen (Mead 

1976, Trost & Levin 1996/2004, Butler 2006). 

Skolår fem och sex utsattes Peter för mobbning, utan att siginifikanta lärare uppmärksammade det. 

Min tolkning är att Peter i det intersubjektiva mötet med siginifikanta medeleverna ‘lärde sig’ - så 

här jag blir behandlad. På den nya högstadieskolan upplevde han på nytt mobbning i relation till nya 

dominanta signifikanta medelever genom kränkande symboler och våldsamma sociala handlingar. 

Inte heller på denna skola uppmärksammade eller förhindrade signifikanta lärare mobbningen av 

Peter. Det är rimligt att anta att dessa erfarenheter bidrog till att Peter inte bara upplevde sig själv i 

förminskad form, utan på gränsen till utplånad form under trycket av ”Duets himmel”  (Buber 2006, 

s 15) i gestalt av den generaliserade andre (Mead 1976, Trost & Levin 1996/2004, Butler 2006).

Beskrivning

För att ge läsaren en mångsidig bild av mötet med medelever följer här några andra exempel ur 

empirin där deltagarens annorlundahet framträder i skolan som heteronormativt sammanhang.

Redan som liten uppmärksammade Maja sina känslor för andra flickor, men agerade inte då och 

definierar sig som bisexuell sedan hon var ungefär arton år. När hon gick i fjärde-femte klass 

upptäckte Maja sin annorlundahet, eftersom hon inte kunde delta i samtalet med de andra flickorna 

om vilka pojkar som var snygga. Majas möjlighet att acceptera sina känslor för flickor var beroende 

av hur omgivningen ställde sig till sexualiteter och hon hamnade liksom på ‘heterospåret’.
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Men sen så - alltså när jag tänker efter nu efteråt och tänker så har jag liksom tänkt att - jamen den där tjejen, 
kolla henne då - och sen så försökte jag och dämpa tankarna - jag ba - nämen det är inte okej …  nämen vi 
tänker inte så nu [...] jag har liksom inte funderat över varför jag [...] tyckte så och liksom gömt undan det lite 

Även Mariam uppmärksammade sin annorlundahet när hon insåg att hon inte kunde relatera till 

flickkompisarnas känslor för pojkar i leken ‘Sanning och konsekvens’. När Mariam skulle besvara 

frågan vilka killar som hon tyckte var snyggast i klassen - fick hon hitta på några namn.

För att (skrattar) jag menar (skrattar) hur hade dom annars reagerat om jag hade sagt att - Mia var snyggast i 
klassen - liksom - som tolvåring hade det kanske inte varit så bra

Johan har aldrig upplevt sig som hetereo, men började definierade sig som homosexuell kille när 

han var tretton-fjorton år och beskriver omklädningsrummet inför idrotten som en plats där han 

upplevde annorlundaheten. På gränsen mellan mellan- och högstadiet när pojkarna började 

pubertera, kom en del av den processen till uttryck i att könsorgan och behåring jämfördes eller 

återkommande ‘skämtsamma’ integritetskränkningar som exempelvis snärtande med handduk.

Det var ju jobbigt i omklädningssituationer - eftersom jag hade en sexuell (skrattar) läggning som gjorde att jag 
tände på - andra män - så blev det knepigt [...] jag hade tron att dom skulle tycka att det vore jobbigt - om det 
fanns en bög nakna tillsammans med dom

Mariam vill inte göra sin sexuella läggning till något stort. Därför tycker hon fortfarande att det är 

lite jobbigt att behöva definiera sig, exempelvis inför klasskompisar som hon inte umgås nära med.

Det är reaktionerna - att om man sätter in ett annat perspektiv på till exempel kärlek [...] att man inte tillhör 
normen utan att man kliver ur från - själva den här normbilden liksom [...] av en människa 
[...]
Ja - för många förväntar sig liksom att man ska komma ut genom nån slags tal (skrattar) och liksom (skrattar) 
verkligen ha förberett nånting (skrattar) och kunna berätta hela livshistorien 

Analys

Här framträder en bild av deltagarens annorlundahet i mötet med signifikanta medelever som kan ge 

läsaren en aning om i hur många andra vanliga vardagssituationer som annorlundaheten kan 

framträda. ‘Killsnack’, leken ‘Sanning och konsekvens’, jämförandet av puberterande kroppar eller 

snärtandet med handdukar i omklädningsrummet är sociala handlingar i intersubjektiva möten som 

sker i skolan. Ungdomarna förutsätts med symboler - ord, mimspel och rörelser - vara 

heterosexuella. Det betyder att flickan som ej deltar i ett flickgäng kan utsättas för risken att 

betraktas som annorlunda och normbrytande. Vidare betyder det att pojkens kamrater självklart är 

heterosexuella och att pojkarnas vänskap bara kommer till uttryck i hårdhäntare fysisk kontakt 

35



(Mead 1976, Trost & Levin 1996/2004, Ambjörnsson 2004, Lundgren & Sörensdotter 2004, 

Jonsson 2007).

Maja förhöll sig ambivalent avvaktande till annorlundaheten och beskriver hur hon hamnade på 

’tycka-om-killar-spåret’ för att det var det som omgivningen accepterade. Det betyder att 

människors ömsesidiga beroende av varandra kan beskrivas med antagandet att ”Jag blir till i 

förhållandet till Duet [...]”  (Buber 2006, s 18). Mariam och Johan beskriver upplevelsen av 

annorlundaheten som att de inte kunde spegla sig i de signifikanta medeleverna. Deras 

förhållningssätt tolkar jag som om de strävade efter att ”förbli sitt vara”  (Butler 2006, s 232) i mötet 

med de andra. Majas, Mariams och Johans beskrivningar av annorlundaheten i skolan som 

heteronormativt sammanhang tolkar jag som att ungdomarna upplevde sig själva i varierande grad i 

förminskad form (Mead 1976, Trost & Levin 1996/2004, Butler 2006). 

I Mariams berättelse framträder också en bild av hur annorlundaheten kan ställa motsägelsefulla  

förväntningar på en person som inte inordnar sig i förväntad könsroll. När Mariam spontant 

definierar sin annorlundahet genom social handling och symboler i det intersubjektiva mötet med 

signifikanta medelever upplever hon sig i förminskande form - att hon faller ut ur ramen för hur en 

människa ska vara. Samtidigt beskriver Mariam att hon upplever det förminskande att hon - men 

inte heterosexuella - förväntas träda fram och erkänna sin sexuella läggning genom särskilda sociala 

handlingar och symboler (Mead 1976, Trost & Levin 1996/2004, Butler 2006).

7.1.1 Sammanfattande reflektion

I skolan som heteronormativt sammanhang framträder annorlundaheten i mötet mellan de 

intervjuade personerna som defininerar sig själv som HÅBETEQUARE och medeleverna. En av de 

arenor där människan erövrar färdigheten att bli och vara sig själva, är i det sexuella samspelet med 

andra. Enligt Ambjörnsson (2004, s 15) är sexualitet inte bara en praktik utan ”en ordning av 

blickar, begär, känslor, sociala relationer och skvaller”  och den ’plastiska sexualitet[ens]’ som 

Englund (2009, s 72) beskriver ger människor i första hand chansen att undersöka och definiera sin  

egen sexuella läggning. Segal (2001) menar att det är i skolan som elever lär sig om livet och 

världen och det betyder att skolan kan vara en konfliktfull plats för en ung hbtq-person, eftersom 

alla personer behöver kunna uttrycka hela sin identitet - inklusive sexuell läggning - i det 

gemensamma rummet för att uppleva sig själv som hel. 
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I det här avsnittet har annorlundaheten också framträtt på ett vis som betyder att unga vuxna som 

definierar sig som HÅBETEQUARE i större utsträckning utsätts för kränkningar, hot eller våld, än övrig 

befolkning i samma åldersgrupp. Resultatet tyder även på att homofobiska kränkningar oftast 

uttrycks av pojkar (Lundgren & Sörensdotter 2004) och bidrar till utsatta hbtq-elevers psykiska 

ohälsa (Hanner 2005). De hatbrott som utförs i skolan beror ofta på att en pojke upplevs bryta mot 

hur en man ‘ska vara’ (Tiby 2011). Vidare är detta våld inte sällan kulmen på långvariga trakasserier 

eller mobbning och förövaren är i de flesta fall ej straffmyndiga pojkar, ibland i grupp men alltid 

med en dominantare ledare ( Tiby & Sörberg 2006). Det betyder också att lärare kan spela en 

avgörande roll för att göra skolmiljön trygg för alla elever och att skolan i sämsta fall kan vara en 

farlig plats för unga hbtq-personer (Gårdfeldt 2007).

7.2. HETERONORMATIVITET FRAMTRÄDER SOM ANNORLUNDAVÄRDE

I mötet mellan intervjudeltagarna och lärare i skolan framträder heteronormativiteten som 

deltagarens annorlundavärde. Detta annorlundavärde gestaltas genom lärares passivitet inför ett 

sexualiserat och nedsättande språkbruk mellan elever utanför lektionstid, lärares osäkerhet inför 

elevers annorlundahet, lärares underlåtande av att aktivt motverka kränkningar i klassrummet och 

lärares ointresse för att införa mångfaldsperspektiv i undervisningen.  Följande exempel visar detta. 

Beskrivning

När Mariam gick på högstadiet började hon uppmärksamma att lärarna inte reagerade på elevernas 

grova språk och tydligt visade eleverna vad som var ett okey språkbruk. Hon tror att många lärare 

blivit så vana att höra sexualiserade skällsord och att de sorterar bort grovheterna som om någon 

‘bara säger idiot’ eller så vet de inte hur de ska hantera språkbruket. Mariam säger:

Man kanske förstår att eleven i fråga inte vet vad hen säger - eller inte tänker på att det kan såra nån och då 
förutsätter läraren - att dom andra eleverna också ska ta det på samma sätt [...] dom som eventuellt kan ha blivit 
kränkta

En gång i åttan satt Mariam på en bänk i korridoren och på bänken bredvid satt en kille från 

parallellklassen. En liten kille som gick i femte klass gick förbi och stötte kanske till den stora 

killen. Den stora pojken som gick i åttan sa då - ’Vad gör du jävla bögjävel!’ - och den lilla killen 

vände sig jätteledsen om och sa - ‘Jag är inte bög’ - och sprang därifrån.

Och då känner jag att då hade det gått alldeles för långt [...] om dom äldre eleverna ger sånna kommentarer till 
dom yngre så kommer [...] dom här åsikterna aldrig att försvinna utan det kommer bara vandra vidare - 
generation efter generation
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Efter den här händelsen gick Mariam med i elevrådet. Hon föreslog att RFSL skulle bjudas in för att 

föreläsa och fick mestadels positiva reaktioner av de andra elevrådsdeltagarna, men antogs helt själv 

driva frågan och genomföra arrangemanget - det orkade inte Mariam. Istället skrev hon en 

insändare som belyste hur en hbt-person kan uppleva sexualiserande förolämpningar i vardagen. 

Mariam visade insändaren för den kvinnliga SO-lärare som hon uppskattade och litat på. SO-läraren 

bekräftade att insändaren behandlade väldigt viktiga saker och sa att hon skulle ta med den till 

arbetslaget och diskutera den. Det ingav Mariam hopp om att det skulle leda till en förändring.

K: Vad hände sen med SO-läraren då?
M: Ja (suckar) jag vet faktiskt inte - jag märkte ingen förändring - dom kanske drog upp likabehandlingsplanen 
en extra gång på klassrådet men mer än så var det väl inte - som vanligt (skrattar)

Mariam förhöll sig medvetet till sitt annorlundavärde i mötet med läraren om hur ett kränkande 

språk kan påverka. Hennes upplevelse av annorlundavärdet kännetecknades av att hennes 

problematisering av språkbruket först bekräftas med ett löfte som Mariam uppfattade som att de 

vuxna skulle agera och förändra situationen till det bättre. Sedan bidrog bristen på de vuxnas 

förändrande aktivitet till Mariams upplevelse av att hon måste förändra allt själv. 

Mariams upplevelse av annorlundavärdet kan också visa sig på fler sätt och här följer några 

exempel. När Elina gick på högstadiet klottrade en pojke hbtq-kränkande bilder och ord på hennes 

skåp. När hon informerade en manlig lärare om skadegörelsen, berättade hon också att 

skadegörelsen troligtvis berodde på att hon är lesbisk.

E: (skrattar) Ja precis - men då han blev helt såhär (härmar förvånad röst) ‘Men vadå - jaha ä du det!’[...] han 
blev ju väldigt förvånad och bara såhär ‘Jaha - oj - okey !’ 
K: Å - hur blev det för dig?
E: Jag blev väldigt generad å - han tog ju - jag vet ju inte hur han tog det - men det kändes faktiskt ba som (med 
blyg röst) ‘Ojsan - man kanske inte skulle sagt !’[...] han fråga mig hur det gick med brudarna (skrattar) [...] å 
jag blev jättegenerad - å jag ba (med blyg röst) ’Ja - det går väl’ 

Elina förhöll sig också medvetetet i mötet med läraren, men hennes upplevelsen av annorlundaheten 

kännetecknas av att hon ifrågasätter sin egen uppriktighet och att hon kanske inte borde ha 

anförtrott läraren sin personliga hypotes till varför hennes skåp hade utsatts för skadegörelse.

Ytterligare ett exempel på annorlundavärde upplevde Mariam på högstadiet. Hennes manliga 

klassföreståndare undervisade i svenska och engelska och var ganska dålig på att vara formell i 

klassrummet och utanför klassrummet skämtade han nästan bara med killarna.
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Han hade väldigt svårt å vara - lätt med tjejerna - alltså skämta med dom å prata med dom mer så där - 
avslappnat - utan att det var mer - killarna liksom som var dom här som skulle [...] skämta och vara mer pajas -
och tjejerna skulle liksom sköta sig.

Analys

Mötet mellan berättaren som defininerar sig själv som hbtq och lärare kännetecknas av att 

heteronormativiteten framträder som deltagarens annorlundavärde. I Mariams första exempel  

uppmärksammade hon med en social handling den generaliserande andre i skolan. Mariams 

aktivitet tolkar jag som ”strävan efter att förbli sitt vara”  (Butler 2006, s 232) i mötet med 

medeleverna och som Mariams längtan efter att möjliggöra en bekräftelse i form av ”sin reflektion i 

den Andre”  (Butler 2006, s 236). I relation till de signifikanta medelever i elevrådet upplever 

Mariam sig först i erkänd form, men sedan när hon förstår att hon förväntas genomföra RFSL-idén 

ensam - i förminskad form. Med symbolen insändaren som bekräftas av den signifikanta kvinnliga 

SO-lärarens sociala handling och symboler återupprättas Mariams upplevelse av ett erkännande. 

När relationerna i skolan - i frånvaro av den signifikanta lärarens utlovade sociala handlingar och 

symboler - fortsatt präglas av den generaliserande andres kränkande, tolkar jag att detta förstärker 

Mariams upplevelse av förminskande (Mead 1976, Trost & Levin 1996/2004, Butler 2006). 

Även i de andra två ovan beskrivna exemplen framträder heteronormativiteten som deltagarnas 

annorlundavärde i informella möten med lärare. Här visar de manliga signifikanta lärarna i relation 

till flickor med sociala handlingar och symboler att de kategoriserar elever som flickor och pojkar - 

olika och kompletterande (Mead 1976, Trost & Levin 1996/2004). 

När Elina berättar för den manliga signifikanta läraren att hon gillar flickor visar han genom social 

handling och symboler att hon förminskas som femininitet, men erkänns som maskulinitet. Lärarens 

sätt att fråga Elina om hennes relation till flickor tolkar jag som att han jämställer henne med en 

aktivt erövrande heterosexuell maskulinitet. Detta tyder på att den starka individen som kan ta för 

sig hyllas och kan ses som tecken på en ökad maskulinisering av skolan (Mead 1976, Trost & Levin 

1996/2004, Lundgren & Sörensdotter 2004, Butler 2006, Holm 2008). 

I Mariams andra exempel förminskas flickor som grupp genom den manliga signifikanta lärarens 

sociala handlingar och bekräftas nästan aldrig i erkänd form i informella intersubjektiva möten. Det 

betyder att båda dessa lärare bidrar till att befästa pojkars överordning över flickor såsom Raewyn 

Connell (1995/2005, s 76) avser med begreppet ”hegemonisk maskulinitet”  (Mead 1976, Trost & 

Levin 1996/2004, Butler 2006). 
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Beskrivning

Deltagarnas annorlundavärde framträder i skolan som heteronormativt sammanhang även genom 

lärares passivitet inför ett kränkande språkbruk, lärares underlåtande av att aktivt motverka 

kränkningar i klassrummet och lärares ointresse för att införa mångfaldsperspektiv i 

undervisningen. 

På högstadiet hade Elina en jättebra manlig lärare i samhällsorienterande ämnen, men under hans 

föräldrarledighet fick klassen flera vikarier. Elina beskriver hur en manlig SO-lärarvikarie agerade 

med utgångspunkt i en tidningsartikel.

(härmar upprörd röst) ‘Ja - ni har väl hört om det där homosexuella manliga paret som har skaffat barn’[...]‘å 
vad tycker ni om det - är det verkligen rätt?’[...] å nån sa att dom ä äckliga å nåt sånt där [...] jag vet att SO-
läraren ba sådär skrattade lite å så fortsatte typ [...]  nån fäller en dum kommentar åsså fortsätter vi - för asså 
[...] dom får säga sånt [...] ja typ sådär ‘bögjävel’ - eller nåt sånt ‘bögar ä äckliga’

Här beskriver Elina hur den manlige läraren skapar en informellt fördomsfull situation som kränker 

och hur läraren själv deltar i kränkandet genom att skratta åt elevers fördomsfulla kommentarer.

En liknande kränkande situation skapade Johans kvinnlig lärare i ett modernt språk på gymnasiet. 

Efter en lektion i det moderna språket stannade Johan kvar och frågade läraren om målspråket hade 

någon motsvarighet till det könsneutrala pronomet ‘hen’. Hon förstod först inte frågan och kunde 

inte heller svara på den. När Johan senare hade letat fram en artikel om könsneutrala promomen och 

erbjöd läraren den, tackade hon nej och sa att hon inte var intresserad.

Jag blev ju både arg och ointresserad [...] jaha om du inte bryr dig [...] vad ska jag sitta här och lära mig för om 
inte du vill lära dig heller - eller om du inte vill [...] inom ramen för ämnet lära ut det eleverna efterfrågar

Analys

I skolan som heteronormativt sammanhang framträder Elinas annorlundavärde i det intersubjektiva 

mötet med den signifikante manlige lärare som i början av den formella undervisningen förgivettar 

den generaliserande andra i relation till klassen genom en informell social handling som ifrågasätter 

homosexuellas föräldrarskap. Läraren skapar en förminskande situation under en SO-lektion, tillåter 

kränkande symboler och sociala handlingar, samt deltar i de kränkande sociala handlingarna genom 

att skratta och bidrar på så vis indirekt till att rangordna sexualiteter som önskvärda eller äckliga. 

Det betyder att Elinas lärare i början av lektionen skapar en kort informell situation med ett helt 

annat tema än den formella undervisningen som självklart förutsätter att det inte finns några 

homosexuella elever i klassen. Jag tolkar det som att läraren välver ”Duets himmel”  (Buber 2006, s 
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15) över klassens gemensamma rum och samtidigt låter Elina veta att det inte finns ”place”  (Björck 

2011, s 197) för henne där (Mead 1976, Trost & Levin 1996/2004, Butler 2006, Jonsson 2007, 

Bolander 2009).

Ett annat exempel på hur deltagarens annorlundavärde framträder, är Johans informella 

intersubjektiva möte med den signifikanta kvinnliga läraren. Lärarens sociala handlingar och 

symboler tolkar jag som att hon är ointresserad av att möta Johans önskan att få lära något speciellt 

i ämnet - som ett motstånd mot att ge undervisningen ett mångfaldsperspektiv och därmed som en 

dubbel form av förminskande. Johan begränsas i relation till skolämnet både av lärarens attityd och 

av den generaliserade andre, men han förhåller sig medveten till upplevelsen av annorlundavärdet. 

Det tolkar jag som att Johan i sitt ”space”  (Björck 2011, s 197) aktivt värjer sig mot trycket av 

”Duets himmel” (Buber 2006, s 15, Mead 1976, Trost & Levin 1996/2004, Butler 2006). 

Dessa båda exempel tyder på att undervisningen i skolan präglas av heteronormativitet och att 

lärare förmedlar och förstärker heteronormativa könsbilder i sin verbala och ickeverbal 

kommunikation med elever. Vidare betyder det att Elinas och Johans lärare skapar kunskap om att 

respektlöshet och intolerans i relation till hbtq-personer är tillåten, samt ställer den generaliserande 

andre över läroplanen (Mead 1976, Trost & Levin 1996/2004, Ambjörnsson 2004, Jonsson 2007, 

Holm 2008). 

Deltagarnas annorlundavärde kan också framträda i relation till skolans styrdokument (SFS 

2010:800, Lgr 11, Gy 11) och här följer två exempel.

Beskrivning

I mötet mellan intervjudeltagarna och lärare i skolan som heteronormativt sammanhang kan 

deltagarens annorlundavärde också framträda i relation till skolans styrdokument som föreskriver 

att en ”likvärdig utbildning”  ska formas (SFS 2010:800 9 §, Lgr 11 s 8, Gy 11 s 6). Skolan ska även 

förebygga och motverka att elever utsätts för kränkningar eller mobbning - exempelvis genom 

upprättandet av en likabehandlingsplan (SFS 2010:800, 2008:567). När skolan efterlever 

förordningar och lagar sker det genom lärares eller skolpersonals agerande. 

Mariam ställer sig frågande till hur likabehandlingsplanen används och upplever att många lärare 

ser den som en sorts lösning på alla problem - allt ordnar sig bara lärarna påminner om och viftar 

med den i luften över elevernas huvuden. De likabehandlingsplaner som Mariam mött är dokument 

som beskriver att ’man får inte kränka andra’ - utan konkreta exempel på vad som är rätt och fel.
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Så är det ju väldigt svårt och förstå - vad som kränker och inte kränker om man inte är tydlig redan från början 
[...] likabehandlingsplanen är nog bra i sig men det är nånting man måste utgå ifrån [...] utifrån den ska man 
sen liksom försöka ge konkreta exempel i undervisningen [...] till exempel i samhällsämnena när man diskuterar 
etik och moral i samtal med elever både i klassrummen och utanför klassrummen -  alltså den ska vara nånting 
man återgår till hela tiden men ingenting man liksom drar upp utan att ge konkreta exempel 

Ett annat exempel på skolans verktyg att efterleva lagar och förordningar som är beroende av 

lärares agerande kan vara upprättandet av lokala ordningsregler. På grund av en otrevlig stämning i 

Mariams klass på gymnasiet kallade klassföreståndarna till ett föräldramöte. Mötets innehåll var 

bland annat att informera föräldrarna om att vissa elever i klassen utsattes för kränkningar. Eftersom 

Mariam själv hade tagit upp kränkningar mot hbtq-personer - både öppet i klassen och enskilt med 

en av de två kvinnliga klassföreståndarna - antog hon att det bland annat var dessa kränkningar som 

åsyftades. Föräldrarmötet resulterade i att en av de kvinnliga klassföreståndarna skulle skriva ihop 

ordningsregler för gymnasieklassen som skulle presenteras på klassrådet.

M: Och sen när vi kom till klassrådet [...] och jag såg reglerna - så handla dom bara om praktiska saker
K: Till exempel?
M: Inte ha mobilen på - inte komma för sent till lektionerna - lämna in uppgifter i tid - sånna saker - det fanns 
ingen om - alltså att man inte skulle kränka varandra

Analys

Mötet mellan berättaren som defininerar sig själv som hbtq och signifikanta lärare kännetecknas av 

att heteronormativiteten framträder som deltagarens annorlundavärde i form av alltför abstrakta 

formuleringar eller avsaknad av konkreta exempel i likabehandlingsplanen. Därför kan det vara 

svårt för eleverna att förstå vilka sociala handlingar och symboler som avses med begreppet 

‘kränkningar’ och att sätta det i relation till intersubjektiva möten i skolans vardag. I exemplet ovan 

tolkar jag Mariams erfarenhet av lärares arbete med likabehandlingsplanen som en förminskande  

social handling vars främsta uppgift är att i form av symboler på en pappersprodukt tjäna som 

legitimation för att skolan har vidtagit sociala handlingar för att förebygga och motverka 

kränkningar i den generaliserande andres rum. Vidare exemplifierar Mariam hur signifikanta 

kvinnliga lärares sociala handling att kalla till föräldrarmöte med temat ’det förkommer kränkningar 

i klassen’ signalerade ett erkännande till Mariam. Det utlovade erkännandet i form av klassens 

ordningsregler - sociala handlingar beskrivna med symboler på ett papper innehöll ingen punkt som 

påtalade och definierade vad som räknades som kränkningar. Detta tolkar jag som att upprättandet 

av ordningsreglerna förminskande bidrog till att osynliggöra de kränkningar som Mariam hade 

uppmärksammat och påtalat i klassens intersubjektiva möten och befäste den generaliserande andre 

(Mead 1976, Trost & Levin 1996/2004, Butler 2006).
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7.2.1 Sammanfattande reflektion

Mötet mellan berättaren som defininerar sig själv som hbtq och lärare kännetecknas av att 

heteronormativiteten framträder som deltagarens annorlundavärde. Den signifikanta lärare som ej 

uppmärksammar hur sociala handlingar och symboler hänger samman, bidrar genom hens sociala 

handling - exempelvis att inte höra och att inte sätta gränser för vad som är ett accepterat språkbruk    

- till att elever kränks och förminskas av den generaliserande andre (Mead 1976, Trost & Levin 

1996/2004, Butler 2006). Lärare som sätter heteronormativiteten över läroplanen tar inte avstånd  

från det som strider mot läroplanernas grundläggande värden (Lgr 11, Gy 11). Jag tolkar det som att  

dessa lärare iscensätter diskriminerande lärandesituationer (Mead 1976, Trost & Levin 1996/2004, 

Ambjörnsson 2004, Jonsson 2007, Holm 2008). 

Det tyder på att ett grovt språkbruk med sexualiserande skällsord kan upplevas kränkande även när 

skällsordet inte riktas mot någon särskild och uttalas utan eftertanke (Lundgren & Sörensdotter 

2004). Vidare betyder det att när lärare accepterar ett grovt språkbruk med frekvent användning av 

sexualiserande skällsord som exempelvis ‘bög’, så bidrar de till att skapa intervjudeltagarnas 

annorlundavärde. På detta vis tillåter lärare den ”närvarande frånvaro”  som konstruerar bilden av 

den ickemanlige eller homosexuelle pojken (Ambjörnsson 2004, s 237, Jonsson 2007) och den 

”frånvarande närvaro”  med vilken bilden av den lesbiska flickan skapas. Så blir lärare också 

medskapare till att icke-heteronormativa könsmönster laddas sexuellt olika (Ambjörnsson 2004). 

Den signifikante lärarens uppdrag är att enligt skolans styrdokument forma en ”likvärdig 

utbildning”  och skapa en trygg lärandemiljö för alla elever (SFS 2010:800 9 §, Lgr 11 s 8, Gy 11 s 

6). Genom sociala handlingar och symboler ska den signifikanta läraren aktivt motverka 

kränkningar och mobbning. Den lärare som inte efterlever styrdokumentens krav (SFS 2010:800, 

Lgr 11, Gy 11) genom hens sociala handling - exempelvis skapar en allmänt förminskande situation 

i undervisningen eller att tackar nej till ett mångfaldsberikande innehåll i ämnesundervisningen - 

bidrar till att elever kränks av den generaliserande andre (Mead 1976, Trost & Levin 1996/2004, 

Butler 2006). 

Det betyder att en respektfull lärare lyssnar till, litar på och bekräftar eleven, men också att det är 

mycket ansträngande för en elev att möta lärare i en relation som långvarigt präglas av respektlöshet 

(Hansson 2012). Det betyder även att formella och informella möten i skolans vardag mellan lärare 

och elev domineras av den heterosexuella normen och samtalsämnet ’den heterosexuella 

relationen’ (Jonsson 2007). Vidare betyder det att flera av lärarna i exemplen skapar kunskap om att 

43



det är tillåtet att visa respektlöshet och intolerans i relationer till hbtq-personer genom att ställa den 

generaliserande andre över läroplanen (Mead 1976, Trost & Levin 1996/2004, Jonsson 2007). 

7.3.   HETERONORMATIVITET FRAMTRÄDER SOM OSYNLIGGÖRANDE 

I skolan som heteronormtivt sammanhang framträder mötet mellan deltagaren och undervisningen 

som deltagarens osynliggörande - speciellt i biologins avsnitt om sex- och samlevnadskunskap. 

Detta osynliggörande gestaltas även i form av en organisering av undervisningen i andra ämnen 

som producerar traditionella könsroller och bidrar till att reproducera könsmönster, genom lärares 

attityder till pojkar och flickor som homogena, stabila och motsatta grupper och genom läroböcker.

Beskrivning

I undervisningen i sex- och samlevnad i åttan eller nian fick Maja lära sig att trä en kondom på en 

banan, men hon minns inte att de fick lära sig något om eller samtalade om sexualiteter. 

Tillsammans med de andra flickorna gick Maja i grupp till kommunens ungdomsmottagning för att 

få undervisning i samband med kondomlektionen.

M: Jag minns ba [...] (med uppräknande röst) man kan få könssjukdomar - använd kondom - här finns det p-
piller och sen … dom hära (skrattar) vanliga [...] sakerna som man ska veta liksom [...] men jag kan aldrig 
minnas att vi har pratat om … sexualiteter förut

Maja tyckte allt i skolan var tråkigt, så om de hade pratat om sexualitet fler gånger, så skulle hon 

säker komma ihåg det - eftersom Maja gillar när människor som sticker ut lite utanför ramen.

M: Då skulle jag nog tycka det var intressant och så - om vi pratade om det i skolan
K: Å varför skulle du tycka då - att det vore intressant
M: Man kan lära sig lite själv - för jag tycker att det är jättetråkigt å va som alla andra (skrattar) och … [...] det 
blir lite mer [...] om det är fler som är lite – sticker ut lite [...] då är det mer okey liksom
K: Så vad var det för sexualitet det pratades om då?
M:… Hetero (skrattar) [...] men alltså - jag tror inte vi har pratat mycket i skolan om sexualitet - för det tycker 
jag ändå är roligt och prata om  - så det skulle jag minnas

Maja beskriver en undervisning som organiseras könssepareranade och som förgivettar att alla 

flickor är heterosexuella och behöver lära sig att med kondom och p-piller skydda sig från 

könsjukdomar och oönskad graviditet. Här följer ett annat exempel på undervisning av elever i 

flick- och pojkgrupper.
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Även på Jockes skola delades eleverna upp i pojk- och flickgrupper vid det enda tillfälle som de 

hade sexualkunskap i åttan. Pojkarna samtalade med en manlig lärare och flickorna med en kvinnlig 

- den könsseparerande undervisningen motiverades med att det var obekvämt att prata i 

könsblandade grupper. Jocke hade haft den kvinnliga NO-läraren i nästan tre år.  Han kände sig 

trygg med henne och ville hellre delta i hennes grupp - sa ingenting - men tror inte att han som enda 

pojke hade fått byta grupp.

Jo - man satt där med tio andra killar som jag går i samma skola med och min manlig lärare åsså sitter vi där 
och pratar - vi skulle nämna ...  för att lätta upp skulle vi nämna alla - en massa olika ord på det kvinnliga och 
manliga könet - å då vart det så himla så hära - konstigt - manligt - jobbigt så här (härmar grovt skratt) höhöhö

Biologins avsnitt om sex- och samlevnad kan även undervisas i helklass med flickor och pojkar 

tillsammans och här följer ett exempel på hur avslutningen på en dylik undervisning kan gestaltas. 

På Johans högstadieskola var det tradition att avsnittet i sex-och samlevnad avslutades med en 

‘kärlekskväll’ i nian. Pojkarna förberedde mat och diskade, flickorna stod för underhållningen. En 

flicka höll ett hyllningstal till mannen och en pojke höll talet till kvinnan. 

Männen ska kolla på kvinnor som ska underhålla för männen [...] även om männen lagar mat för kvinnorna [...] 
så blir det också ett sätt - asså att männen brukar inte laga mat - nu ska dom 

Analys
I mötet mellan deltagarna och undervisningen i skolan som heteronormtivt sammanhang framträder 

osynliggörandet av deltagarna speciellt i biologiämnets avsnitt om sex- och samlevnadskunskap. 

Maja, Jocke och Johan beskriver hur signifikanta lärare genom sociala handlingar och symboler  

organiserar undervisningen - oberoende av om den hålls könsseparerad eller könsblandad - så att 

den domineras av traditionella könsroller och könsmönster. 

Det betyder ett gestaltande av ett queerteoretiska perspektiv som beskriver heteronormativitet som 

ett förgivettagande att alla människor är och ska vara hetereosexuella. Det betyder också att även 

undervisningen i sex- och samlevnad utgår från det normativa förgivettagandet av könsroller och att 

alla är naturligt heterosexuella. Exempelvis kopplas kondomer till det heterosexuella samlaget - i 

vilket flickan påminns om ansvaret att skydda sig mot oönskad graviditet. Därtill betyder det att 

ungdomar upplever att det kan var svårare att uttrycka en avvikande åsikt i den enkönade 

samtalsgruppen. Jag tolkar att denna typ av undervisning bidrar till ett förminskande av personer 

med icke-heterosexuell läggning (Mead 1976, Trost & Levin 1996/2004, Lundgren & Sörensdotter 

2004, Butler 2006). 
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Det ovan beskrivna osynliggörandet av deltagaren som gestaltas i mötet mellan deltagarna och 

undervisningen kan även gestaltas i en dikotomisk uppdelning av flickor och pojkar i andra ämnen.

Mariam satsade på betyget MVG i skolämnet idrott och hälsa hos den kvinnliga läraren, men 

förstod snart att hon som tjej inte hade någon chans på det betyget.

M: Min lärare var ganska tydlig med att det var otroligt svårt att få MVG - alltså det var nästan omöjligt - 
samtidigt så var det två tre killar som ganska enkelt fick MVG - jag tror inte att det var nån tjej som fick det över 
huvudtaget - även fast vi hade väldigt många duktiga tjejer som sportade och var aktiva
K: Och vad tror du det berodde på?
M: Att tjejerna inte fick samma chans redan från början utan - att dom sågs som mer svaga och var tvungna att 
prestera minst dubbelt så mycket för att kunna visa - att dom var värdiga att få det där fina betyget

På ett liknande - men motsatt vis, beskriver Elina att den manliga SO-lärare lät eleverna välja. Den 

som ville satsa på MVG arbetade med en uppgift i klassrummet och ville man satsa på ett G gjorde 

man en uppgift i ett annat rum.
 
E: Så alla killar gick till G-rummet och [...] tjejerna stannade där man kunde få MVG ... å då började vi liksom 
diskutera [...] typ om mänskliga rättigheter - åssenså sa han (med förställd röst) ’Ja [...] ni tar för mycket plats’ 
K: I samband med att ni talar om - mänskliga rättigheter?
E: Han tyckte att kvinnor inte skulle ta mycket plats - å han tyckte att ... vi i klassen - vi tjejer i klassen som tog 
för mycket plats - å sa att vi skulle ta mindre plats 

Här blev lärarens sätt att ställa uppgiftens omfång efter elevernas betygsambition indirekt en 

indelning i pojk- och flickgrupper.

Analys

Mariams och Elinas signifikanta manliga och kvinnliga lärares organisering av undervisningen 

bidrar genom sociala handlingar till den generaliserande andres dominans. Detta tolkar jag som att 

lärarnas sätt att organisera undervisningen bekräftar den generaliserande andres dikotomiska 

uppdelning av flickor och pojkar i två homogent lika och kompletterande kategorier. Vidare tolkar 

jag det som att när alla flickor och pojkar förväntas vara heterosexuella och förgivettas att som 

könsgrupp agera på liknande sätt och styras av samma intressen, så bidrar organiseringen till att det 

blir svårt för en elever att gå sin egen väg i relation till de etablerade grupper. Det betyder att 

undervisningen utgår från ett heteronormativt förgivettagande och att lärare förmedlar samt befäster 

traditionella könsbilder i sin verbala och ickeverbal kommunikation med elever (Mead 1976, Trost 

& Levin 1996/2004, Ambjörnsson 2004, Holm 2008). 
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Även i deltagarnas möte med undervisning i samhällskunskap, moderna språk, idrott och slöjd 

framträder heteronormativiteten som osynliggörande av deltagaren och här följer några exempel. 

Beskrivning

Peter undervisades om folkmord av en kvinnlig samhällskunskapslärare, men bara i förbifarten 

nämndes folkmordet på homosexuella under förintelsen. Som utgångspunkt för en diskussion om 

mänskliga rättigheter tittade klassen på en film som beskrev tre fall. Det första fallet beskrev en 

hustrumisshandel och fall två behandlade hedersrelaterat familjevåld. Det tredje fallet handlade 

om övergrepp i rättssak - två ordningsvakter misshandlas när de avvisar några personer från en 

fest. När ordningsvakterna senare skulle vittna i rätten hotades de och i samband med detta 

framkom det att ordningsvakterna var homosexuella.

K: Minns du hur ni diskuterade dom här filmerna - gjorde ni det i storgrupper - eller i smågrupper?
P: Ja vi satte oss i grupper senare
K: Mmm - minns du hur dina medelever tog det här [...] jag tänker nu främst den etiska debatten runt mänskliga 
rättigheter runt de här två homosexuella vakterna?
P: Ja - det vet jag inte riktigt - det som diskuterades [...] mest det var liksom hedersvåld och kvinnomisshandel.  
K: Okej - så skulle man kunna säga att det hetero-normativa fick mer tid? 
P: Ja - jag tror nog det var det som var lättare att sätta finger på - vad det var som man skulle diskutera 

Peter upplevde att de mänskliga rättigheter som beskrevs inom en heterosexuell ram prioriterades, 

samtidigt som det fall osynliggjordes som beskrev en kombination av övergrepp i rättssak och ett 

eventuellt homofobiskt hatbrott. En annan form av osynliggörandet framträder i dessa exempel:

Mariams kvinnliga lärare i ett modernt språk på gymnasiet gav klassen en uppgift om kärlek som 

skulle redovisas muntligt i helklass.

M: Man fick så här beskrivningar av olika personer och så skulle man para ihop dom med varandra - och det 
var liksom gjort för att det skulle vara tjej kille och tjej kille och tjej kille - och min (skrattar) lärare frågade mig 
- eller frågade öppet så där - om vi hade hittat nån - tjej eller kille och para ihop den med - och alla svarade ju 
tjej kille och tjej kille
K: Och hur gjorde du?
M: Jag svarade inte (fnissar)

Mariam förhöll sig medvetet till detta osynliggörande och upplevde att hon varken kunde eller inte 

ville lösa uppgiften. Det tolkar jag som att hon aktivt värjer sig mot trycket av ”Duets 

himmel”  (Buber 2006, s 15) och fredar sitt ”space”  (Björck 2011, s 197, Mead 1976, Trost & Levin 

1996/2004, Butler 2006). 
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Från idrotten minns Johan också särskilt när de skulle lära sig pardans. I klassen gick dubbelt så 

många tjejer som killar och därför fick några tjejer dansa tillsammans. De homogena paren 

uppmanades att turas om, så tjejerna fick lära sig att följa och föra. Killarna fick bara dansa med 

tjejer och i de heterogena dansparen fick killarna bara föra och tjejerna bara följa. Johan minns 

också en situation från slöjden. Han valde syslöjd för att han gillade det, men när för många valde 

syslöjd blev gruppen för stor och då blev han som enda kille ombedd att byta grupp. Det var väl 

okey, men Johan tror att han hade trivts bättre i syslöjden för han var lite rädd för elektriska sågar. 

Johan kommer ihåg att han behöll sina tankar för sig själv och tror att det berodde på att han som 

tonåring antog att dom vuxna hade rätt för att de visste hur det skulle vara för att bli rätt eller fel.

Jag tror inte att det hade spelat någon större roll - men att jag alltid blev införd i en och samma roll och hade 
liksom ingenting att säga till om - jag fick liksom inte göra det - det blev jobbigt 

Johan var medveten om det osynliggörande som han utsattes för i formen av att han bara fick lära 

sig ’pojksaker’- men upplevde samtidigt att omgivningen inte delade hans tankar om att både 

pojkar och flickor behöver få lära sig att föra och följa andra personer, liksom att båda könen endera 

borde få lära sig både sy- och träslöjd eller ska få välja inriktning efter intresse.

Analys

Genom sina sociala handlingar och symboler försitter samtliga ovan beskrivna signifikanta lärare - 

kvinnor och män - tillfällen att i relation till deltagarna och deras signifikanta medelever genom 

sociala handlingar och symboler ge undervisningen ett berikande innehåll och samtidigt 

problematisera den generaliserande andre genom att synliggöra icke-heteronormativa sexualiteter. 

Det tolkar jag som att lärarna undanhåller alla elever möjligheten att i det intersubjektiva mötet  

tillsammans konstruera kunskap om hur respektfulla och toleranta relationer kan gestaltas. Vid 

sidan att det tolkar jag att lärarnas förhållningssätt förmedlar ett förgivettagande av den 

generaliserande andre och på så vis samtidigt bidrar till deltagarens upplevelse av sig själv i 

förminskad form (Mead 1976, Trost & Levin 1996/2004, Butler 2006). 

Även i deltagarens möte med läroböcker osynliggörs deltagaren och här redovisas några exempel.

Beskrivning

Johan tyckte att den manlige lärarens sex- och samlevnadsundervisning var bra, men han minns 

ändå att biologiboken var dålig. Den var formulerad som om alla förväntas vara heterosexuella och 

Johan tror att boken bara innehöll tio rader om homosexualitet.
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J: Det skapade ju en känsla [...] som... att homosexualitet finns - därute nånstans... och inte liksom... kanske här

Johan beskriver att lärobokens innehåll förmedlade ett osynliggörande som påverkade honom, trots 

att texten bara var en liten del av lärarens undervisning i sex- och samlevnad som präglades av ett 

mångfaldsperspektiv. Ett annat exempel på hur en lärobok kan präglas av osynliggörandet följer här.

I Elinas biologibok fanns det en sida som radade upp och definierade ‘blottare’, ‘pedofili’, 

‘transexualitet’ och ‘fetischsexualiteter’ under den gemensamma rubriken Omdiskuterade ämnen.

K: Minns du att ni använde den sidan ?
E: N e j  - vi bläddrade aldrig dit - vi fastnade typ vid - menscykeln [...] så det va det vi prata om

Även i Elinas exempel framträder skolan som heteronormativt sammanhang i det att deltagaren 

osynliggörs i mötet med biologiundervisningens lärobokstext. I detta fall får en sida i läroboken - 

som under en otydlig rubrik jämställer förövare av sexualbrott med olika sexualiteter - därtill även 

stå oemotsagd och utan vidare problematisering, eftersom den överhuvudtaget inte användes i den 

gemensamma undervisningen. 

Analys

Även i läroböcker definierar den generaliserande andre relationen. För en ung person med hbtq-

identitet måste det vara ansträngande att orka förbli sig själv när det intersubjektiva mötet med 

läroboken så tydligt präglas av den generaliserande andres osynliggörande och jag tolkar att det kan 

bidra till en upplevelse av sig själv i förminskad form. Även när den signifikanta läraren genom 

sociala handlingar och symboler har bjudit på en bra undervisning, kan lärobokens för evigt tryckta 

symboler väga tungt. Det betyder också att läroböcker för grundskolan och gymnasiet i biologi/

naturkunskap och samhällskunskap domineras av heteronormativitet och när begreppet ‘sex’ eller 

‘sexualitet’ förekommer så är det heterosexualitet som avses. Vidare tyder det på att bi- eller 

homosexualitet bara presenteras som avvikelser som bör tolereras (Mead 1976, Trost & Levin 

1996/2004, Lundgren & Sörensdotter 2004, Butler 2006, Larsson & Rosén 2006).

I mötet mellan deltagarna och undervisningen i skolan som heteronormativt sammanhang kan även 

deltagarens osynliggörande gestaltas i form av lärares bemötande av medelevers åsikter och 

uttalande. Här följer några exempel.

Mariams kvinnliga SO-lärare förhöll sig ganska neutral och värderingsfri till undervisningens 

innehåll - samtidigt som hon sände ut signaler om att alla skulle respektera och bry sig om varandra. 
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K: Mmm - minns du [...] hur klassen för övrigt tog emot - den här undervisningen och dom här diskussionerna?
M: Dom lyssnade ju - men jag tror inte att dom - tog till sig orden - på riktigt
K: Vad kommer det sig att du tror det?
M: Därför att det var väldigt mycket - homofobi och sexism
K: På vilket sätt - märkte du det?
M: (suck) Ja - att framför allt - ja det ju inte bara killarna - men det var - ganska ofta att man sa ’ jävla bög’ [...]  
när man blev irriterad på - den andre - så kunde man liksom - häva ur sig sånna saker

Mariam beskriver att den kvinnliga SO-läraren sällan blev arg på allvar när det var nödvändigt: 

Hon hade väl även ganska svårt att [...] säga till [...] när en kommentar fälldes - att hon liksom förklarade att 
[...] det du säger är en förolämpning och det är inte något fult med att vara homosexuell - till exempel

Mariams kvinnliga lärare bidrog ibland till en SO-undervisning som innehöll kränkningar, eftersom 

hon inte tillräckligt tydligt förmedlade ramarna för en respektfull diskussion i klassen. Ett liknande 

exempel på hur lärarens passivitet bidrar till deltagarens osynliggörande följer nedan.

På högstadiet hade Elina en kvinnlig biologilärare. Under avsnittet i sex- och samlevnad uppstod en 

diskussion om man ska få vara homosexuell och om homosexuella ska få skaffa barn eller inte. 

Klasskamrater uttryckte sig kränkande och det upplevde Elina så stötande att hon nästan började 

gråta. När Elina sa ‘jamen jag vill också ha samma rättigheter till att få skaffa barn när jag blir stor’ 

- så blev det alldeles tyst i klassen.

E: Asså - jag vet att (.) det va en kille bakom mig som sa bara - ’va fan’ eller [...] han ba sa typ (härmar grov 
röst) ’va menar du mä de där?’ [...] å då var jag helt röd [...] tjejkompisen [...] hon satt tyst - men [...] när vi 
gick ut sen så kom hon fram och ba ’det var jättestarkt - det va jättebra’ typ å stöttade mig jättemycket 
K: Vad gjorde läraren?
E: Äää - hon gjorde (skrattar) jag vet inte riktigt [...] hon stod mest bara där - åsså - oftast blir [...] det så att - 
lärarna ställer sig liksom åt sidan - å låter folk diskuterar å säga vad dom vill 

Analys

Mariam osynliggörs i mötet med undervisningen i skolan som heteronormativt sammanhang genom 

den signifikanta kvinnliga lärarens otydliga sociala handlingar, som ibland även transformerades till 

frånvaro av social handling. Mariam uppfattade lärarens signaler om att eleverna skulle behandla 

varandra respektfullt, men hon upplevde att många signifikanta medelever inte uppfattade samma 

budskap. Även Elina osynliggörs i form av den signifikanta kvinnliga lärarens underlåtande av 

social handling. Otydliga eller frånvarande sociala handlingar bekräftar indirekt den generaliserande 

andre och utsatte Mariam och Elina för en situation i vilken de kunde uppleva sig själva i 

förminskande form. Detta tolkar jag som om de signifikanta kvinnliga lärarna satte signifikanta 

medelevers oinskränkta rätt till sociala handlingar och användandet av vilka symboler som helst, 
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högre än den enskilda elevens rätt till en trygg, utvecklande och kränkningsfri lärandemiljö. Det 

betyder att en respektfull undervisning (Hansson 2012) kännetecknas av lärarens förmåga att med 

vänlig disciplin forma en trygg och tydlig struktur, medan den respektlösa undervisningen präglas 

av att läraren undfallande inte förmår att sätta tydliga ramar och gränser för lektioners innehåll 

genom intellektuellt motstånd (Mead 1976, Trost & Levin 1996/2004, Butler 2006). 

7.3.1 Sammanfattande reflektion

Det är i skolan som unga personer ska få lära sig hur världen fungerar och vilka handlingar och 

beteenden som bör uppmuntras eller begränsas (Segal 2001). I det här avsnittet har jag visat hur 

skolan som heteronormativt sammanhang framträder i form av ett osynliggörande av deltagaren i 

mötet mellan intervjudeltagaren som identifierar sig själv som hbtq och undervisningen. Läraren 

bidrar till att osynliggöra deltagaren genom hens organisering av undervisningen, i form av 

framställning och befästande av heteronormativt traditionella könsroller och könsmönster, men 

även genom sättet att utforma uppgifter, bemötandet av elevers åsikter eller genom val av 

ämnesinnehåll och läroböcker.

Det betyder att en respektfylld undervisning utmärks av lärarens färdighet att gestalta en trygg och 

tydlig struktur med vänlig disciplin, eftersom en respektlös undervisning framträder när läraren är 

för snäll eller undfallande och till exempel inte tydligt sätter gränser för undervisningens innehåll 

genom intellektuellt motstånd. Det betyder också att det kan vara betungande för elever att i skolans 

undervisning befinna sig i relationer med lärare eller medelever som över längre tid kännetecknas 

av bristande respekt (Hansson 2012). Detta tyder också på vikten av att skolans personal måste höja 

sin medvetenhet om egna förhållningssätt och inställningar till normer, för att kunna utmana 

reproducerandet av traditionella könsmönster och könsroller eller idén om att det bara finns en typ 

av ‘riktig’ sexualitet som placerar andra sexualiteter utanför en inkluderande gemenskap (Lundgren 

& Sörensdotter 2004). Att deltagaren osynliggörs i mötet med undervisningen tolkar jag som en 

möjlig grundläggande upplevelse av sig själv i förminskad form (Butler 2006) och jag föreställer 

mig att en elev som själv definierar sig som hbtq i skolan måste vara utrustad med goda förmågor i 

sitt ”space”  (Björck 2011, s 197) för att inte kapitulera och acceptera att ”[s]å länge Duets himmel 

är välvd över mig, kryper orsaksbundenhetens vindar ihop vid mina fötter och ödets virvel 

hejdas” (Buber 2006, s 15). 
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8. SKOLAN ÄR INTE NÅGON KÖNSNEUTRAL VERKSAMHET 

I det här kapitlet sammanfattar jag inledningsvis studiens svar på den övergripande 

forskningsfrågan. Därefter diskuterar jag studiens metodologiska överväganden och avslutar med 

att diskutera resultatet i relation till vilken betydelse det kan ha för skolan och formulerar tankar om 

vidare forskning. I det föregående kapitlet har jag under rubriken Sammanfattande reflektioner i 

avsnitten 7.1.1, 7.2.1 och 7.3.1 i nära anslutning till de beskrivande empiriska exemplen speglat 

studiens resultat i tidigare forskning, därför är den avslutande resultatdiskussionen kortfattad. 

Uppsatsens utgångspunkter är att skolan är ett heteronormativt sammanhang och att det visats att 

det finns ett samband mellan orsaker till mobbning och dominerande normer i skolan (Skolverket 

2009). Mot denna bakgrund har jag ställt berättelser om hur sex unga vuxna som definierar sig 

själva som hbtq upplever sin skoltid med syftet att synliggöra deras erfarenheter av att inte gestalta 

den heteronormativa normbilden av en flicka eller pojke i skolan. I kapitel sju har jag utförligt 

redovisat, analyserat och tolkat studiens resultat med utgångspunkt i tidigare forskning. Det 

sammanfattande svaret på den övergripande forskningsfrågan - ’Hur framträder skolan som 

heteronormativt sammanhang i de unga vuxnas berättelser om skoltiden? - är att 

heteronormativiteten i skolan framträder som intervjudeltagarnas annorlundahet i mötet med 

medelever. I mötet med lärare gestaltas heteronormativiteten i skolan som deltagarnas 

annorlundavärde och i mötet med undervisning framträder heteronormativiteten i form av att 

deltagarnas osynliggörande.

8.1 METODDISKUSSION

För att skapa empiri till den här uppsatsen har jag använt en kvalitativ intervjustudie med 

utgångspunkt i narrativ metod och på så vis tillsammans med studiens deltagare konstruerat 

berättelser. I dessa berättelser beskriver sex unga vuxna som definierar sig själva som hbtq-

personer, hur de upplever sin skoltid. Med utgångspunkt i att uppsatsen forskningsobjekt är hbtq-

elevens möte med medelever, lärare och undervisningen, menar jag att den socialkonstruktionistiska 

ansatsen med en queerteoterisk ingång i kombination med begrepp ur symbolisk interaktionism har 

bidragit till syftet att synliggöra hur heteronormativitet framträder i deltagarnas berättelser om dessa 

möten. 

Samtidigt innebär mitt val av metod att studiens resultat inte tillåter att några generella slutsatser 

dras, men deltagarnas respektive berättelser har bidragit med en stor variation på information. De 

sex unga vuxnas berättelser och mina tolkningar av desamma, förmedlar därför en mångsidig bild 
52



av forskningsobjektet och av hur skolans vardag kan gestaltas sig för en elev som definierar sig 

själv som hbtq. Eftersom skolsituationen för elever med hbtq-identitets endast i mindre utsträckning 

förefaller vara beforskad inom pedagogik och specialpedagogik har jag låtit deltagarnas berättelse 

ta relativt stort utrymme i uppsatsen. För att läsaren både ska erbjudas möjlighet att spegla sig i den 

andres berättelse och kunna bedöma resultatens rimlighet, har jag eftersträvat en utförlig 

framställning av empirin som styrkts med citat, däremot har jag inte producerat några alternativa 

tolkningar och detta överlåter jag till läsaren. 

När jag sökte efter deltagare till studien spred jag information både inom privata och offentliga 

hbtq-miljöer, men affischerade även på skolor, universitet, en ungdomsmottagning och på neutrala 

platser i stadtmiljö. Trots detta är studiens deltagarurval homogent så till vida att samtliga ungdomar 

går på eller nyligen har avslutat ett teoretiskt program på gymnasiet och även delar ambitionen att 

studera vidare. Det innebär att endast ungdomar har deltagit i studien som tycker att det har varit 

roligt och ganska lätt att gå i skolan eller liksom Maja har haft förmågan och färdigheterna att stå ut 

i en tråkig skola för att kunna studera vidare. Dessa faktorer kan påverka studiens resultat - att det 

var just dessa ungdomar som frivilligt anmälde sig, eftersom de med lätthet kunnat bidra med 

detaljrika berättelser. 

Därför kan det diskuteras om resultatet skulle framträtt annorlunda om de två deltagare som 

ursprungligen också anmälde sig - men avbröt deltagandet - hade deltagit. Likaså skulle resultatet 

kanske sett annorlunda ut om jag hade fått affischera på de tre skolor som inte på något sätt 

besvarade min affischeringsförfrågan - två med praktisk och en med teoretisk inriktning. Under 

studiens gång har jag dragit slutsatsen att skolan som heteronormativt sammanhang kan framträda 

oavsett om undervisningen genomförs i en kommunal eller fristående skola. Därför har jag valt att 

inte informera läsaren om vilken typ av skolform deltagaren deltar/har deltagit i. 

Ytterligare en faktor som kan bidra till att studien får det föreliggande resultatet är att jag 

uppmärksammar att inte någon av studiens deltagare beskriver hedersrelaterat våld eller talar något 

annat modersmål än svenska. Samtliga ovan beskrivna faktorer kan ha påverkat studiens resultat.

8.2 RESULTATDISKUSSION

Skolans verksamhet vilar på en värdegrund som tydligt värnar om demokrati, jämnlikhet och 

tolerans och regleras av Skollagen (2010:800) som innehåller delar ur FN´s Konventionen för 

barnets rättigheter (2006) och Diskrimineringslagen (2008:567). Läroplanerna betonar att 
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undervisningen till innehåll och form ska bidra till elevers ”fostran till rättskänsla, generositet, 

tolerans och ansvarstagande”  och vara faktabaserad, mångsidig och belysas med utgångspunkt i 

perspektiv som beaktar etiska, miljömässiga, historiska och internationella sammanhang (Lgr 11 s 

7, Gy 11 s 5). Därtill ska grundskolans elever ges utrymme att ”[…]pröva och utveckla sin förmåga 

och sina intressen oberoende av könstillhörighet”  (Lgr 11, s 8) och gymnasieelever 

”[…]uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt eller 

manligt” (Gy 11, s 6). 

En viktig del i styrdokumentens implementering är att skolan upprättar en likabehandlingsplan, som 

kontinuerligt följs upp och utvärderas. Denna likabehandlingsplan ska förebygga att inte någon elev 

diskrimineras och vara vägledande för kraftfulla åtgärder när mobbning eller diskriminering 

uppdagas (SFS 2008:567). Med utgångspunkt i skolans styrdokument borde elever varken möta 

traditionella könsnormer eller utsättas för diskriminering eller mobbning i skolan - och om det trots 

allt sker, så borde åtgärder kraftfullt sätta stopp för detta och tillse att det inte upprepas. 

Resultaten i min studie visar att skolan inte är en könsneutral verksamhet. Det betyder att skolan 

som heteronormativt sammanhang (Segal 2001, Ambjörnsson 2004, Lundgren & Sörensdotter 

2004, Sahlström 2006, Larsson & Rosén 2006, Jonsson 2007, Gårdfeldt 2007, Tegnér 2007, Holm 

2008) trots värdegrund och styrdokument inte förmår att skydda elever som definierar sig själva 

som hbtq från att fara illa genom upplevelsen av annorlundahet, annorlundavärde, osynliggörande 

och utsättas för diskriminering eller mobbning. Resultaten indikerar att lärare inte uppmärksammar 

hur hbtq-elevers annorlundahet gestaltas i form av medelevers sexualiserade språkbruk som med 

verbala kränkningar kan avse en utpekad person eller användas utan eftertanke eller adressat. Vidare 

antyder resultatet även att lärare inte förebygger och åtgärdar att elever utesluts från lek och 

samspel eller utsätts för mobbning eller våld. Studiens resultat visar att hbtq-elevens 

annorlundavärde gestaltas som lärares osäkerhet inför hens annorlundahet, men även framträder 

som lärarens passivitet inför kränkningar i klassrummet och ett ointresse för att undervisa med ett 

mångfaldsperspektiv.  Därtill tyder resultaten på att hbtq-elevens osynliggörande gestaltas i form av 

att lärare organiserar undervisningen så att den bidrar till att producera och befästa traditionella 

könsroller och könsrollsmönster, samt inte uppmärksammar att läroböcker domineras av 

hetronormativitet. Resultaten i min studie är i linje med framträdande studier inom samma område. 

Dock tyder resultatet i min studie på att lärarens kön inte verkar spela någon roll för om deltagarens 

annorlundahet, annorlundavärde och osynliggörande framträder. Studiens resultat tyder snarare på 

att en lärare med ett queerteoretiskt förhållningsätt - man eller kvinna - framstår som undantaget 

som bekräftar regeln om den heteronormativt orienterade lärarens dominerande ställning. 
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En rimlig slutsats blir att skolans styrdokument (SFS 2010:800, Lgr 11, Gy 11) är på papper tryckta 

symboler och för att symbolernas innebörd ska kunna förverkligas måste de gestaltas av signifikanta 

lärare genom medvetna sociala handlingar i det intersubjektiva mötet med elever som definierar sig 

som hbtq och signifikanta medelever (Mead 1976, Trost & Levin 1996/2004). Med hänvisning till 

Jesper Juul och Helle Jensen (2002/2009) menar jag att de psykosociala skyddsfaktorer som starkast 

främjar barns och ungdomars utveckling, är att bli sedd, hörd och tagen på allvar. Det betyder att 

lärare och all övrig personal i skolan spelar en avgörande roll för att skapa en trygg och 

inkluderande miljö för elever som definierar sig hbtq (Gårdfeldt 2007). För att motverka risken för 

att homofobisk mobbning även i framtiden ska tolkas som enskilda händelser, så är det i den 

svenska skolan - liksom i den brittiska - viktigt att systematiskt belysa skolans heteronomativa 

kultur normkritiskt (DePalma & Atkinson 2010).

För att lärare genuint ska kunna axla dessa viktiga uppgifter är det nödvändigt att de i utbildningar 

och kompetensutvecklande insatser får kunskap om hur stor betydelse deras handlingar spelar. 

Därtill behöver lärare få hbtq-kunskap, men också kunskap om hur ett genusperspektiv eller 

normkritiskt synsätt kan berika undervisningens innehåll - för att i undervisningen på det viset även 

kunna synliggöra andra elever som faller utanför olika normers ramar och begränsas i mötet med - 

”Duets himmel”  (Buber 2006, s 15). Därför föreslår jag vidare forskning inom det 

specialpedagogiska området som på olika vis kan bidra med kunskap om hur ett normkritiskt genus- 

och mångfaldsperspektiv kan utveckla lärares organisering av och innehåll i undervisningen, samt 

läroböckers utformning.
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Presentationstext	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 BILAGA 1

Jag har arbetat som speciallärare/specialpedagog i 33 år och studerar specialpedagogik på Örebro 
universitet. I examensuppsatsen som avslutar utbildningen vill jag utforska hur några unga vuxna 
med hbtq-identitet beskriver sin  skoltid. Med en narrativ ansats vill jag  GE RÖST åt dem och 
låta skolan få ta del av deras erfarenheter: tankar & känslor om, och upplevelser & erfarenheter av 
hur lärares, skolpersonals och skollednings attityder och förhållningssätt påverkar eller har påverkat 
dem. Det skivs mycket OM skolan, men jag vill försöka skriva FÖR skolan - alltså ge skolan ny 
kännedom om hur fem unga vuxna med hbtq-identitet beskriver sin skoltid och så avtäcka möjliga 
utvecklingsområden. 

Vilka kan delta ? - jag skulle vilja få intervjua 5 unga vuxna med hbtq-identitet som är mellan 16 
och 22 år gamla - de kan gå i nian eller på gymnasiet, kanske har hoppat av eller nyligen avslutat 
sina gymnasiestudier. 

Vad är huvudfrågan? - På vilket vis upplever du att lärarnas, skolpersonalens och skolledningens 
attityder och förhållningssätt påverkar eller har påverkat din skoltid?

Hur går det till ?   -  Samtliga uppgifter omfattas av tystnadsplikt, det som berättas om   lärare, 
kamrater, klasser, skolor eller händelser avidentifieras så att ingen kan identifieras. Informanten får 
välja ett eget namn, främst för att så kunna följa hur hens berättelse återberättas, men också för att 
texten så blir lättare att läsa. Två enskilda intervjuer planeras, kanske tre som ljudinspelas digitalt. 
Därefter görs en sammanfattning av informantens berättelse som kallas livsberättelse. Inför intervju 
två får informanten läsa utskriften av det som berättades under första intervjun. Så får hen möjlighet 
att se om jag återgett berättelsen på ett riktigt sätt och kan lägga till eller stryka något. Samtidigt blir 
den skriftliga sammanfattningen den gemensamma utgångspunkt för intervju två. Om det blir en 
tredje intervju får hen självklart även läsa materialet från den andra intervjun innan och naturligtvis 
även den sista skriftliga sammanställningen av livsberättelsen som är mitt material för uppsatsen.

När? -   Jag hoppas kunna börja intervjua i slutet av hösten och räknar med att intervjua, 
transskripera och sammanfatta livsberättelserna fram till början av april 2013.

Var genomförs intervjuerna ? - Jag hoppas att vi kan komma överens om en plats där du känner 
dig trygg och bekväm.

Hur får du kontakt med mig? - Om du har lust att delta så ring, skicka ett sms eller maila mig så 
bestämmer vi hur och när vi kan träffas. Om du har frågor som du vill ställa innan du bestämmer 
dig, är du välkommen att ringa eller smsa och kan naturligtvis vara anonym.

med vänlig och hoppfull hälsning Katarina

Katarina Larpe	
 	
 klarpe@tele2.se	
 	
 0739-76 31 22 /// 019-17 96 07
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INFO	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 BILAGA 2

Spelar in - USB ?

Konfidentialitet / avidentifieras på sammanhang

Berätta bara det du vill - tystnadsplikt / ANMÄLNINGSPLIKT

Läsa & godkänna livsberättelsen - FRIVILLIGT - AVBRYTA?

Återberättar mest, ordagrannt citat ibland

Magisteruppsats - men - kanske föreläsa/fortbilda ? Kanske trycksak/ bok? 

Inledande	
 	


Om du definierar dig - hur? 

Hur länge? 

Vem känner till?

Hur gammal? 

Vilket namn? 

Bakgrund

Ursprungsfamilj? 	
       

Var vuxit upp? 	
 	
      

Nätverk ?  	
 	
  

Skolbakgrund

Hur var det att börja skolan / lära läsa och skriva? 
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Antal skolor, antal lärare, kamrater, roligt-tråkigt, lätt-svårt? erhållit stöd?

Sysselsättning idag?	
 Framtiden?

Skoltiden

Hur har du upplevt din skoltid? 

Vilka attityder till könsroller & sexualiteter har du mött i skolan? (kvinnligt-manligt)

medelever  / lärare / undervisningen / läromedel?

i organisering av skolan - undervisning, raster, friluftsdagar mm

Tips till lärarstudenter?

SKOLÄMNEN

        ROLIGT	
	
 	
 	
 	
 !	
 	
 	
 TRÅKIGT
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 !
L	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 !
Ä	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 !
T	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 !
T	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 !	
 	

	
 _________________________________________________
S	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 !
V	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 !
Å	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 !
R	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 !
T	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 !
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F_________ ht______	
 __________________________________________________

	
 	
 vt______	
 __________________________________________________

1_________ ht______	
 __________________________________________________

	
 	
 vt______	
 __________________________________________________ 

2_________ ht______	
 __________________________________________________

	
 	
 vt______	
 __________________________________________________ 

3_________ ht______	
 __________________________________________________

	
 	
 vt______	
 __________________________________________________ 

4_________ ht______	
 __________________________________________________

	
 	
 vt______	
 __________________________________________________ 

5_________ ht______	
 __________________________________________________

	
 	
 vt______	
 __________________________________________________ 

6_________ ht______	
 __________________________________________________

	
 	
 vt______	
 __________________________________________________ 

7_________ ht______	
 __________________________________________________

	
 	
 vt______	
 __________________________________________________ 

8_________ ht______	
 __________________________________________________

	
 	
 vt______	
 __________________________________________________ 

9_________ ht______	
 __________________________________________________

	
 	
 vt______	
 __________________________________________________ 

__________ ht______	
 __________________________________________________

	
 	
 vt______	
 __________________________________________________ 

__________ ht______	
 __________________________________________________

	
 	
 vt______	
 __________________________________________________ 

__________ ht______	
 __________________________________________________

	
 	
 vt______	
 _________________________________________________
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Förkortad Presentationstext	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 BILAGA 3

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

ÄR DU HBTQ?

VILL DU BERÄTTA OM DIN
SKOLSITUATION ?

Jag ska skriva en uppsats på universitetet och i den vill jag låta fem unga vuxna med 
hbtq-identitet berätta hur lärares attityder och förhållningssätt påverkar eller har 
påverkat deras skolsituation.

Därför söker jag DIG med hbtq-identitet i åldern 16-22 år som har lust och tid att 
delta i en studie och låta dig intervjuas två, eventuellt tre gånger. Du kan gå i nian 
eller på gymnasiet, kanske har hoppat av skolan eller nyligen avslutade dina 
gymnasiestudier.

Om du väljer att delta kommer bara jag att känna till ditt verkliga namn och det du 
berättar avidentifieras så att ingen person eller händelse kan kännas igen. Dina 
intervjuer sammanfattas till en text som kallas livsberättelse - den är materialet för 
uppsatsen - och naturligtvis får du läsa, ändra eller lägga till och godkänna din egen 
berättelse.

Du kan ställa frågor till mig innan du bestämmer dig - ring, messa eller maila - 
självklart kan du vara anonym. Om du vill så ringer jag upp dig och står för 
samtalskostnaden.

   Katarina	
 	
 	
 	
  klarpe@tele2.se	
 	
 	
  0739-76 31 22

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	


64

mailto:klarpe@tele2.se
mailto:klarpe@tele2.se


	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 BILAGA 4

ÄR DU HBTQ?

VILL DU BERÄTTA OM DIN 
SKOLSITUATION?

ÄR DU 16-22 ÅR? 
Jag ska skriva en uppsats på universitetet i Örebro och i den vill jag låta fem unga 
vuxna med hbtq-identitet berätta hur lärares attityder och förhållningssätt påverkar 
eller har påverkat deras skolsituation.

Jag vill få intervjua dig och det du berättar avidentifieras så att ingen person eller 
händelse kan kännas igen. Din berättelse sammanfattas och kallas livsberättelse - 
självklart får du läsa, ändra & godkänna den. 

Om du vill ställa några frågor till mig innan du bestämmer dig - ring, messa, maila 
och naturligtvis kan du vara anonym. 
	


    Katarina	
 	
 	
 klarpe@tele2.se	
 	
 0739-76 31 22 // 019 17 96 07
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 BILAGA 5

Mail med förfrågan om att sätta upp affischer på gymnasieskolor och ungdomsmottagning

Hej bästa rektor eller gymnasiechef	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 121114

Jag heter Katarina Larpe och studerar specialpedagogik på Örebro universitet. Nu har arbetet inför 
det avslutande examensarbetet börjat och i min uppsats vill jag undersöka hur viktiga lärares, 
skolpersonals och skollednings attityder och förhållningssätt kan vara för att skapa en så angenäm 
skolmiljö som möjligt för alla elever - som båda inbegriper den sociala samvaron, riggandet av 
lärandemiljö och undervisningen.

För min studie med narrativ ansats söker jag fem unga vuxna med hbtq-identitet som har lust och 
tid att delta i min intervjustudie. Med hopp om att nå ut till ungdomar vänder jag mig nu till dig/er 
och ber om tillåtelse att få sätta upp efterlysningsaffischer.  Den aktuella affischtexten bifogas. 

Om det är möjligt, så kommer jag personligen och sätter upp affischerna på anvisad plats när texten 
är utskriven på regnbågsfärgat papper. Jag är mycket tacksam för att få en bekräftelse på om det är 
möjligt eller ej att tillmöteskomma min önskan.

med hoppfull och varm hälsning 
Katarina Larpe

Mailpåminnelse med förfrågan om att sätta upp affischer på gymnasieskolor 

Hej bästa rektor	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 121201

För två veckor sedan fick du ett mail i vilket jag önskade få tillåtelse att sätta upp affischer på din 
skola. Eftersom jag förstår att det kan vara mycket att stå i så här vid terminens slut, så skickar jag 
en påminnelse - i hopp om att du har tid att besvara den.

Jag studerar specialpedagogik på Örebro universitet och har påbörjat arbetet inför min 
examensuppsats. I den vill jag undersöka hur viktiga lärares, skolpersonals och 
skollednings attityder och förhållningssätt kan vara för att skapa en så angenäm skolmiljö som 
möjligt för alla elever - som båda inbegriper den sociala samvaron, riggandet av lärandemiljö och 
undervisningen. För detta ändamål söker jag därför fem unga vuxna med hbtq-identitet som kan 
tänka sig att delta i min intervjustudie.

Med hopp om att nå ut till ungdomar vänder jag mig nu till dig/er och ber om tillåtelse att få sätta 
upp affischer - den aktuella texten bifogas. Om det är okey kommer jag personligen och sätter upp 
affischerna.

Jag är mycket tacksam för att få en bekräftelse på om det är möjligt eller ej att tillmöteskomma min 
önskan.

med hoppfull och varm hälsning 
Katarina Larpe
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INFORMERAT SAMTYCKE	
 	
 	
     	
 	
 	
 	
 BILAGA 6

Jag - Katarina Larpe - ska skriva en uppsats på Specialpedagogiska programmet i Örebro och i den 

vill jag låta sex unga vuxna med hbtq-identitet berätta hur attityder och förhållningssätt i skolan 

påverkar eller har påverkat deras skolsituation. En uppsats är en offentlig handling och kan komma 

att läggas ut i en databas för uppsatser. Det är också möjligt att den här uppsatsen kommer att vara 

min utgångspunkt för föreläsningar eller kanske vara underlag för en trycksak. Du har anmält ditt 

intresse och deltar i den studie som ligger till grund för uppsatsen, men har naturligtvis rätt att ångra 

dig när som helst och avsluta ditt deltagande. Jag har tystnadsplikt, men som forskande student och 

steg-1-utbildad psykoterapeut har jag samtidigt en anmälningsplikt och har en skyldighet att göra en 

anmälan om du till exempel berättar om att barn far illa eller om något annat grovt brott. 

Du har valt att delta i studien under namnet_______________. I första hand känner bara jag till ditt 

verkliga namn och det du berättar kodas under din pseudonym, men om en annan forskare begär ut 

mitt källmaterial måste jag enligt god forskningsetik låta hen ta del av materialet - samtidigt övertar 

denne forskare tystnadsplikten gentemot dig. Din berättelse avidentifieras så att du är anonym och 

ingen person eller händelse kan kännas igen. Ändå är det viktigt att du bara berättar det du 

verkligen vill dela med dig. Vårt samtal spelas in digitalt och skrivs dels ut sammanfattande och 

dels ut precis som det har låtit - det kallas transkription.

Det du berättar återberättas i en text, men du citeras också ordagrannt. De kodade transkriptionerna 

och återberättade berättelserna kommer i första hand bara min handledare på universitetet och de tre 

personer som deltar i min handledningsgrupp att få ta del av. Delar av eller hela din berättelse kan 

ingå i uppsatsen. Inför den andra intervjun får du läsa sammanfattningen av det som du berättade 

under den första intervjun och den blir också vår gemensamma utgångspunkt för intervju två. 

Naturligtvis får du läsa, ändra eller lägga till och godkänna hela din berättelsetext som är materialet 

till uppsatsen. När intervjuerna avslutas kan du få ett USB-minne med den inspelade intervjun om 

du vill. 

Jag har tagit del av & godkänner studiens upplägg _______________________________________

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 datum	
 	
 	
 deltagare 

Jag försäkrar att det utlovade hålls	
 	
 	
 ______________________________________

 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 datum	
 	
 Katarina Larpe 0739 - 76 31 22
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