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Abstrakt

Examensarbetets utgångspunkt var en bakgrundsbild över området sexuell läggning och den 

svenska gymnasieskolan med fokus på problemområden. Denna bild relaterades sedan till 

diskurser i nio likabehandlingsplaner från gymnasieskolor i Malmö i syfte att belysa och 

diskutera beröringspunkter samt potentiell problematik i diskurserna. Vi inspirerades av den 

kritiska diskursanalysen i det analysverktyg vi använde för att synliggöra och tolka diskurser i 

likabehandlingsplanerna. Avsikten var inte att kritisera enskilda skolor utan att uppnå en 

diskussion runt allmän problematik vilken skulle kunna finnas på fler gymnasieskolor.

Två problemområden utkristalliserade sig i bakgrundsteckningen: Osynliggörande samt 

utpekande. Dessa problemområden gick att se dels på den strukturella nivån vilken fokuserar 

på skolan som värdebärande institution och dels på den individuella nivån vilken fokuserar på 

konkreta situationer inom denna kontext. Spår av dessa problemområden gick att utläsa i 

likabehandlingsplanernas diskurser. Tidigare forskning och insatta på området fokuserade på 

skolans roll som normgivare och socialisationsarena. Detta tillsammans med mål i 

gymnasieskolans styrande dokument ledde oss till att benämna den önskade situationen 

”integration” vilken krävde fokus på den strukturella nivån. De flesta 

likabehandlingsplanernas diskurser fokuserade dock på den individuella nivån, då lösning av 

enskilda situationer samt eventuella kränkningar elever emellan låg i fokus. 

Nyckelord: Sexuell läggning, homosexualitet, bisexualitet, den svenska gymnasieskolan, 

likabehandlingsplan, diskurs, heteronormativitet

Författarnas tack
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1. Inledning

Dagstidningar, lärarnas facktidningar och TV och radio rapporterar om det. Undersökningar 

som görs på området får stor uppmärksamhet. Kanske är det vårt eget intresse som gör att vi 

uppmärksammar området i så många sammanhang men inte ens den ointresserade kan 

undvika diskussionerna om homofobi och heteronormativitet i den svenska gymnasieskolan 

samt det likabehandlingsarbete som inletts. 

I Sverige ska alla behandlas lika oberoende av sexuell läggning. Detta innebär att skolan, lika 

lite som andra svenska institutioner, har rätt att vara neutral på området vilket fastställs i 

styrande dokument1.  Så länge homosexuella och bisexuella känner sig kränkta i skolan måste 

skolan därmed arbeta för att förbättra situationen. Ulrika Dahl2 (doktorand i kulturantropologi 

och queerforskning) påpekar att forskning runt homofobi och heteronormativitet är politisk. 

Vårt examensarbete kan ses som politiskt då den svenska politiken, avspeglad i de styrande 

dokumenten, används som mall för hur situationen borde se ut. Vi söker dock inte förklara 

vad som konkret krävs för att komma dit vilket skulle vara att ta oss vatten över huvudet. 

Ordet ”bögjävel!” brukar tas som exempel när homofobi diskuteras. Det kan ignoreras, kallas 

”fult ord” eller leda till diskussioner om likabehandling. Resonemang runt en sådan konkret 

situation känns förmodligen igen av de flesta inom skolvärlden idag. Däremot är diskussioner 

runt skolan som normgivare mindre välkända och  svårare att ställa upp en modell över. Det 

gäller att sätta fingret på vad som tas för givet och vilka uttalanden samt ageranden detta kan 

leda till. Gymnasieskolan arbetar idag för likabehandling, ett arbete som utökats i och med 

SFS 2006:67. Vi ställde oss frågan vad som fokuseras i arbetet och om detta kan relateras till 

tidigare erfarenheter och forskning på området sexuell läggning och likabehandling. Vi 

författare har varit intresserade av området sedan vi började på lärarutbildningen eftersom vi 

anser det mycket viktigt att vi som lärare försöker bli uppmärksamma på vad vi omedvetet lär 

ut till eleverna samt vad skolan som institution har för medvetna och omedvetna värderingar. 

Dessa värderingar överförs till de unga människor som ska bygga framtidens samhälle.

                                                
1 Med ”Styrande dokument” menar vi lagar, förordningar, konventioner, läroplaner och andra dokument som styr 
gymnasieskolans verksamhet
2 2005:14
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1.1 Syfte

Detta examensarbete tar sin utgångspunkt i de problemområden på området sexuell läggning 

och den svenska gymnasieskolan som tidigare har belysts av forskare och insatta i området. 

Dessa problemområden relateras till de styrande dokumentens direktiv för hur 

gymnasieskolan skall se ut med fokus på området ovan. Vidare söker vi synliggöra vilka 

diskurser som finns i likabehandlingsplaner från gymnasieskolor i Malmö3. Fokus ligger på 

att synliggöra potentiell problematik inom diskurserna relaterade till området sexuell läggning 

och den svenska gymnasieskolan. Problemområdena sätts sedan i relation till de identifierade 

diskurserna. 

Vårt syfte är inte att fastställa hur skolvardagen ser ut. Vi fokuserar skolans ansvar för 

homosexuella och bisexuella gymnasieelevers skolvardag4. Likabehandlingsplanerna är tänkta 

att redovisa skolans obligatoriska arbete för likabehandling, vilket i stor utsträckning kan 

sägas inverka på skolvardagen för homosexuella och bisexuella gymnasieelever. Genom att 

relatera denna redovisning, med utgångspunkt i de styrande dokumentens direktiv och mål, 

till tidigare belysta problemområden kan examensarbetet ge incitament till förändringar. 

Forskning med syfte att förändra är kontroversiell. Detta grundas på att forskaren förlorar 

mark i kampen mot objektivitet och på att förändringar sker inifrån, inte genom att någon 

utifrån tycker till och gör påpekanden.5 Detta examensarbete är inte neutralt. Vi tycker dock 

inte att det är kontroversiellt då vi inte tar ett eget ställningstagande för hur skolan bör se ut 

utan utgår från styrande dokument.

1.1.2 Frågeställningar

 Vilka problemområden belyses i tidigare forskning på området sexuell läggning och 

den svenska gymnasieskolan i relation till mål i styrande dokument?

 Vilka diskurser finns i likabehandlingsplaner från Malmö?

 Kan de identifierade diskurserna tänkas vara relaterade till de belysta 

problemområdena? I så fall på vilket sätt?

                                                
3 Läs mer om avgränsningen till Malmö under 1.1.4 Avgränsningar
4 Läs mer om avgränsningen till homosexuella och bisexuella gymnasieelever under 1.1.4 Avgränsningar
5 Jämför Osbeck 2006:40
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1.1.3 Begrepp

Psykologen Hans Hanner6 påpekar att det är svårt att dra klara skiljelinjer mellan att vara 

homosexuell och bisexuell. Mycket forskning och många dokument nämner enbart 

homosexualitet. Vi har nämnt enbart homosexualitet eller homosexuella i överensstämmelse 

med när källorna enbart gör detta. Läsaren bör vara medveten om att några klara skiljelinjer är 

svåra att dra med dagens utgångspunkt.

Teorierna runt en del av följande begrepp förklaras under examensarbetets teorikapitel. Här 

ger vi förklaringar till hur begreppen används i examensarbetet, vilket grundas i hur de 

används i tidigare texter relaterade till området. 

Bifobi – Oacceptans hos individer, grupper eller samhällen gentemot bisexualitet och

bisexuella människor

HBT-personer – homosexuella, bisexuella och transpersoner7

Heteronormativitet – Maktstruktur som fastställer en viss sorts heterosexualitet och genus 

som utgångspunkten och allt annat som avvikande

Homofobi – Oacceptans hos individer, grupper eller samhällen gentemot homosexualitet och 

homosexuella människor

Genus – Egenskaper som tillskrivs en person på grundval av det fysiska könet

Hatbrott – Brott där förövaren haft som syfte att kränka personer eller grupper på basis av till 

exempel dennes/dessas sexuella läggning

Komma ut – Process när en person berättar om sin ickeheterosexuella läggning och steg efter 

steg blir tryggare i sin sexuella identitet i olika sammanhang

Kränkning – Obehagsframkallande behandling av en person baserat på dennes egenskaper 

och/eller attribut

1.1.4 Avgränsning

Examensarbetet behandlar homosexuella och bisexuella elevers situation. Vi har valt att inte 

explicit behandla transpersoner. Detta beror dels på att SFS 2006:67 gäller för heterosexuella, 

homosexuella och bisexuella, dels på att det finns betydligt mindre forskning om 

transpersoner. De ingår i begreppet HBT, vilket gör att de ofta ”följer med” i diskussioner 

gällande sexuell läggning i skolan. Transpersoner är dock en heterogen grupp. De kan vara 

                                                
6 Hanner 2002:6
7 Till exempel transsexuella och transvestiter
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heterosexuella, homosexuella eller bisexuella och därmed en del av dessa grupper. Mycket av 

examensarbetets innehåll kan gälla även transpersoner, men med den tidsram vi har anser vi 

inte att vi kan klargöra vad som eventuellt skiljer sig. Vi vill inte generalisera slutsatser och 

tidigare forskning som främst gäller homo- och bisexuella på transpersoner utan avgränsar oss 

till dessa två grupper, som även de består av många individer med många olika erfarenheter.  

Vi ville begränsa arbetets bredd och valde därmed att avgränsa oss till gymnasietiden. 

Anledningen till detta är att gymnasietiden är den tid när individen går från att vara 

barn/ungdom mot att bygga sin identitet som ung vuxen, en identitet som bland annat 

innehåller sexuell läggning. Individens sexuella identitet är viktig för dennes personliga 

utveckling8. Gymnasieskolan är en betydande normgivare för unga människor. De normer de 

tar med sig till sitt vuxna liv handlar bland annat om inställning till området sexuell läggning. 

Vi kommer att koncentrera oss på det som inte fungerar i skolan och de situationer där 

kränkningar uppstår. Examensarbetet hade sett helt annorlunda ut om vi valt att ge en bredare 

bild och även fokuserat på det som fungerar.

1.2 Tidigare forskning

Dahl9 påpekar att både de som initierar och de som bedriver forskning på heteronormativitet, 

homofobi och närliggande områden i de flesta fall även är engagerade i HBT-rörelsen. Det är 

svårt att avgöra hur detta kan ha influerat forskningsresultaten. Forskningsfältet innehåller 

inte några större meningsskiljaktigheter vad gäller hur dagsläget ser ut eller att förändringar 

bör genomföras. 

Forskning om homosexuella och bisexuella gymnasieelevers upplevelse av skolvardagen i 

Sverige är inte stor. Den forskning vi använder oss av är utförd på uppdrag av till exempel 

HomO10, RFSL11 eller Under Ytan12, vilka samtliga arbetar för en förändring av dagens 

situation. Regeringen presenterade en handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, 

diskriminering och homofobi i januari 2001. Detta visar på att behov av förändring även 

                                                
8 Hanner 2002
9 2005:14
10 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
11 Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande
12 Projekt i EU:s Equalprogram, läs mer på www.ytan.se
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uppmärksammas av regeringen. Handlingsplanen resulterade bland annat i ett uppdrag till 

Skolverket att kartlägga kränkningar i grundskola och gymnasium. Den empiriska 

undersökningen Skolverket genomförde baserades på barns och ungdomars egna 

upplevelser.13 Någon forskning som pekar på att skolsituationen inte bör förändras eller att 

den är helt oproblematisk för homosexuella och bisexuella elever har vi inte funnit. Det finns 

inte någon utförlig forskning om skillnader i livskvalité mellan heterosexuella, homosexuella 

och bisexuella ungdomar, men det som finns har pekat på att unga homosexuella mår sämre 

än unga heterosexuella14.  

Forskning om heteronormativitet och homofobi är större utanför Sverige15. Våra 

frågeställningar fokuserar dock på svenska förhållanden, så mycket av denna forskning berör 

inte vårt område. Svensk forskning på området har i de flesta fall bedrivits runt genus och 

sexuell läggning, till skillnad från amerikansk (vilken är betydligt större än den svenska) där 

dessa faktorer även kopplats samman med ras, etnicitet och klass. Forskning i Sverige har 

pekat på samband mellan rasism, främlingsfientlighet och homofobi men det finns mycket lite 

forskning om hur de olika faktorer som nämnts påverkar och förhåller sig till varandra.16 Vi 

lämnar detta därhän då vårt syfte endast berör sexuell läggning.

Forskningen om bisexualitet är mycket begränsad. Teorier runt bisexualitet och bifobi berör 

utmaningar av både tvåkönsnormen och tvåsamhetsnormen. Forskning på detta område 

tenderar att bli förbisedd på bekostnad av forskning runt homosexualitet och homofobi.17

Forskning som berör queerteori, där heteronormativistiska teorier och genusteorier ingår, 

byter perspektiv allteftersom heteronormativitet och genus förändras. Det finns ingen fast 

position utan dessa system förändras i takt med att normer, föreställningar och attityder 

förändras.18 I Sverige har begreppet queer blivit en del av den allmänna politiska och 

kulturella debatten till skillnad från till exempel USA och England. Detta kan dock bero på att 

begreppet blivit populariserat i hög grad i Sverige, vilket gjort det mer lättsmält.19

                                                
13 Skolverket 2002:3-4
14 Hanner 2002:5
15 Dahl 1995:16
16 Dahl 2005:22-23
17 Dahl 2005:19, 24
18 Rosenberg 2002:64
19 Kulick 2005:13-15
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Riksbankens jubileumsfond har finansierat ett projekt om heteronormativitet. Det leddes av 

Tina Rosenberg (professor vid institutionen vid Centrum för genusvetenskap) och Don 

Kulick20 (professor i antropologi). Projektet hette Heteronormativitet: En tvärvetenskaplig 

och empirisk undersökning och fick anslag till och med 2002-12-3121. Syftet var att visa 

heterosexualitetens normerande och strukturerande princip samt att skapa en starkare empirisk 

förankring för queerteorin.22 Forskning som bedrevs inom detta projekt presenteras bland 

annat i boken QueerSverige23. Projektet är en indikator på att vårt forskningsområde är 

mycket aktuellt. Två exempel på pågående forskning 2006 är Eva Reimers (fil.dr. Lektor i 

samhälle och kultur i ett skolperspektiv) forskningsprojekt med arbetsnamnet Den självklara 

heteronormativiteten – skolan som plats för sexualitets- och könskonstruktion och Hans 

Hanners forskning om varför homo- och bisexuella ungdomar mår sämre än heterosexuella 

ungdomar.

2 Bakgrund

Homosexualitet har i långa tider varit belagt med dödsstraff eller setts som en mental 

sjukdom. I Sverige slutade homosexuella handlingar vara kriminella år 1944 och 

sjukdomsstämpeln försvann 1979. Innan 1944 var det främst män som dömdes för 

homosexuella handlingar då kunskapen inom rättsväsendet om hur kvinnlig homosexualitet 

kunde se ut var mycket begränsad.24 1994 kom partnerskapslagen och 1999 inrättades HomO, 

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Idag är det officiella 

svenska samhällets diskurser och strukturer förhållandevis öppna gentemot andra sexuella 

läggningar än den heterosexuella, men i privatlivet är det fortfarande många som känner sig 

obekväma med att vara öppna med sin sexuella läggning i alla situationer. De som kommit ut 

till en begränsad krets kanske inte gjort detta på arbetet eller till alla släktingar.25 Artiklar som 

explicit behandlar hbt-personers rättigheter skrivs ofta på ett sätt som inte förstärker 

stereotyper. Hatbrott görs dock ofta osynliga och homosexualitet presenteras som något man 

kan vara för eller emot i artiklar som inte direkt handlar om hbt-personer rättigheter.26 Vår 

erfarenhet från VFU-perioder i gymnasieskolan är eleverna ofta får argumentera för eller 

emot homosexualitet och de rättigheter som människor med annan sexuell läggning än den 

                                                
20 Dahl 2005:22
21 Redogörelse till riksdagen 2001/02:RJ1 2006-11-15
22 Forskning 2006-11-15
23 Kulick (red) 2005
24 Roxström 2005
25Lindholm 2005
26 Sahlman 2005
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heterosexuella har. Dessa rättigheter ses alltså inte som självklara. Exempel på detta finns i 

Eva Bolanders (fil. Mag. i samhälls- och kulturanalys) empiri27.

2.1 Styrande dokument

Under denna rubrik tar vi upp de dokument som gymnasieskolan i Sverige har att följa. Vi 

utesluter dokument som endast berör grundskolan eller arbetslivet även om dessa kan påverka 

gymnasieeleverna implicit. 

2.1.1 Lagar och konventioner

I regeringsformen28 1 kap 2 § fastställs att offentlig makt (vilken till exempel utövas i skolan) 

skall utövas med respekt för alla människors lika värde. Den enskilda människans frihet och 

värdighet skall också respekteras. I artikel 26 i de mänskliga rättigheterna fastställs att 

utbildning ska främja tolerans och förståelse mellan olika grupper29. Sexuell läggning finns 

inte med som definition på en sådan grupp, men FN:s kommitté har beslutat att homosexuella 

och bisexuella även ska räknas som grupper i denna artikel. Sverige är ett av de länder som 

stödjer detta beslut aktivt.30 Barnkonventionen (FN:s konvention om barnets rättigheter) gäller 

för alla människor under 18 år vilket inbegriper en del av gymnasieeleverna31. I artikel 29 

fastställs att utbildning skall syfta till att utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och 

att förbereda barnet för att leva i tolerans, förståelse och jämlikhet. Varken i denna artikel 

eller i artikel 2 som fastställer att inget barn får diskrimineras på grund av att hon/han eller 

föräldern tillhör en viss grupp nämns sexuell läggning.32 Barnombudsmannen påpekar dock 

att diskriminering på grund av sexuell läggning anses som oacceptabel av barnrättskommittén. 

Till exempel har de kritiserat Isle of Man för att ha lagt ner för lite kraft på att motverka sådan 

diskriminering.33

                                                
27 Bolander 2001:28, vår paginering
28 En av Sveriges fyra grundlagar
29 FN:s allmänna förklaring 2006-11-11. 
30 Fakta Sexuell läggning 2006-11-11
31 Barnkonventionen 2006-11-11
32 Hela konventionstexten 2006-11-11
33 Mailkorrespondens med Barnombudsman Lena Nyberg
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2.1.2 Skollagen och läroplanerna

Enligt skollagen 1 kap 2 § skall den som arbetar i skolan ”aktivt motarbeta alla former av 

kränkande behandling”. I Lpf 9434 fastställs att ”Skolan skall främja förståelse för andra 

människor och förmåga till inlevelse. /.../ Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas.” 

Utöver dessa styrdokument har även Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gemensamt 

antagit ett antal yrkesetiska principer för lärare. I dessa principer ingår att ”alltid bemöta 

eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot skada, 

kränkning och trakasserier” och att ”inte diskriminera någon med avseende på kön, sexuell 

identitet, /.../”. Förutom att själv uppföra sig bra finns även ett krav på att se till att andra 

lärare gör det: ”Lärare ingriper om en kollega uppträder kränkande mot en elev eller 

motverkar en elevs rättigheter”. De yrkesetiska principerna föreskriver också att läraren bör 

”ta ansvar inte bara för att eleverna lär, utan också för vad de lär”. Sammantaget ger detta 

lärarna och skolorganisationen ett stort ansvar att se till att ingen elev känner sig kränkt eller 

diskriminerad. Kränkande behandling beskrivs i skollagen och läroplanerna som ett 

samlingsbegrepp. Kränkningar kan vara fysiska, verbala, psykosociala eller textburna. Vad 

som är kränkande avgörs av den person som känner sig kränkt.35

2.1.3 Lag om förbud mot diskrimering och annan kränkande behandling av barn och 

elever

I april 2006 antogs Lag (2006:67) om förbud mot diskrimering och annan kränkande 

behandling av barn och elever36. Lagen förbjuder bland annat kränkning av barn och elever på 

grund av sexuell läggning (definierad som homosexuell, bisexuell eller heterosexuell). Lagen 

föreskriver att skolan ska arbeta aktivt för att förebygga trakasserier och i de fall trakasserier 

förekommer utreda och åtgärda. Skolan skall även upprätta en likabehandlingplan. När lagen 

bryts kan detta resultera i att huvudmannen för verksamheten (skolan) blir skyldig att betala 

skadestånd.  

2.1.4 Likabehandlingsplaner

Enligt SFS 2006:67 har huvudmannen eller den som huvudmannen bestämmer ansvar att

upprätta en likabehandlingsplan. Denna skall följas upp årligen. Planen ska innehålla en 

                                                
34 Läroplan för de frivilliga skolformerna
35 Olikas lika värde 2006:15
36 Från och med nu refererad till som SFS 2006:67 
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redovisning av vilka åtgärder skolan planerar att genomföra för att motverka och förebygga 

trakasserier och kränkningar på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 

HomO har utarbetat en guide för hur en likabehandlingsplan bör byggas upp37. Denna guide 

påpekar att planen bör ha en vision av slutmålet och realistiska delmål på vägen dit. Delmålen 

ska vara mätbara och de åtgärder som ska vidtas ska ha en tidsram. Uppföljning och 

revidering skall ske årligen. Planen ska innehålla ansvarsfördelning och rutiner för 

förebyggande och uppföljande processer samt för akuta situationer. Den ska också beskriva 

hur skolan kommer att dokumentera arbetet som sker utifrån planen. HomO påpekar att om 

planen inte uttryckligen nämner sexuell läggning som grund för diskriminering och 

kränkningar glöms detta ofta bort i det förebyggande arbetet. Andra tips är att se till att 

likabehandlingsplanen är känd av alla i skolan, att ansvar är knutet till funktion och att 

utbildning erbjuds till dem som ska ta fram likabehandlingsplanen. 

2.1.5 Värdegrunden

Enligt skolverket är värdegrundens kärna "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

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

med svaga och utsatta."38. Skolans demokratiska uppdrag utgår från värdegrunden. Uppdraget 

innebär bland annat att skolan ska motverka kränkande behandling, både för den kränktes 

skull och för de andra eleverna eftersom den miljö de befinner sig i påverkar deras lärande 

och utveckling.39 Skolan har en viktig roll som förebild och förmedlare av normer och 

värderingar. Därför är det viktigt att se om och i så fall hur skolan presenterar till exempel 

homosexualitet, bisexualitet, homosexuella och bisexuella.40

Frågor relaterade till homosexualitet finns med i 19 procent av de kommunala styrdokument 

Skolverket undersökt, vilket gör det till det minst uppmärksammade området av de 

undersökta. Resultatet kan jämföras med till exempel frågor om jämställdhet som 

                                                
37 Öppna! 2006:15-17
38 Värdegrund 2006-11-29
39 Olikas lika värde 2006:11-13
40 Gilljam 2004:94-95
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uppmärksammas i 84 procent av fallen. Bisexualitet och bifobi nämns inte i Skolverkets 

undersökning.41

2.2 Heteronormativitet och homofobi i den svenska gymnasieskolan

Skolan är inte isolerad från samhället. Därmed bör vi komma ihåg att det som sker i skolan är 

sammanknutet med det som sker i samhället. Eleven tar med sig till exempel vad som visas på 

TV och vad som sägs i hemmet till skolan. Skolan är dock en plats där eleven tillbringar 

mycket tid och en institution som har möjlighet att sätta strålkastarna mot fördomar och 

påverka elevernas åsikter och världsbilder. 

2.2.1 Elevernas situation

Skolan ska ge eleverna verktyg för att bli självständiga människor med en tolerant, rättvis och 

demokratisk grundsyn. Deras socialisation och sociala utveckling påverkas till stor del av de 

normer som finns i skolans miljöer. Normerna skapas av alla människor i skolan genom 

processer där ett socialt tryck gör att de uppfattas och hävdas. Eleverna anpassar sig till 

normerna och söker förstå vilken roll de tilldelas i den maktstruktur normerna bygger upp. 

Dessa normer kan förändras då de skapas av människorna i varje miljö. Normerna uppfattas 

lättast då de bryts, då det är svårt att reflektera över det självklara när det inte ifrågsätts. 

Skolans socialiserande roll blir tydligare ju äldre eleverna blir.42

Skolverket påpekar att det kan vara utvecklande för individen att ha erfarenhet av intoleranta 

handlingar. De flesta elever, i alla störst utsträckning gymnasieelever, i den svenska skolan 

känner sig inte utsatta när det gäller dålig behandling eller mobbning. Gymnasieelever är dock 

mer missnöjda med agerandet från skolans vuxnas sida. Lärarna sägs inte märka eller bry sig 

om kränkande behandling.43 Enligt skolverkets undersökning är verbala kränkningar de 

vanligaste. Toleransen är betydligt större för kränkningar relaterade till sexuell läggning än till 

kränkningar baserade på till exempel etnicitet eller religiös tillhörighet. Skolans 

problematiserande och reflekterande av normalitet fungerar sämst när det gäller frågor om 

homosexualitet. Eleverna menar även att området får minst uppmärksamhet. När de 

tillfrågades om ämnet tagits upp i sju olika ämnen svarade majoriteten nej i sex av de sju. 
                                                
41 Relationer i skolan – en utvecklande eller destruktiv kraft 2002:23-25
42 Relationer i skolan – en utvecklande eller destruktiv kraft 2002:5-6, 21
43 Relationer i skolan – en utvecklande eller destruktiv kraft 2002:8-10, 13-14
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Homosexuella relationer har osynliggjorts i sex och samlevnadsundervisningen. Åtta av tio 

elever menar att de aldrig eller bara någon enstaka gång tagit upp andra relationer än 

heterosexuella. I en fokusintervjustudie44 med två HBT-ungdomar visades att HBT-frågor 

oftast lyser med sin frånvaro på högstadiet och gymnasiet samt att undervisning och 

läromedel upplevdes utgå från heterosexualitet som norm. Detta upplevdes som problematiskt 

av ungdomarna som menade att det var viktigt att skolpersonal hade HBT-kompetens. Det 

visade sig också att en del lärare sågs som homofoba men även att lärare framförallt varit en 

positiv kraft då man haft dålig kontakt med andra elever eller blivit mobbad. Gymnasiet 

beskrevs som en bättre miljö än högstadiet. Ungdomarna beskrev att det var viktigt att ha 

människor runt omkring som accepterade deras sexuella läggning och att det kändes jobbigt 

att inte kunna stå för vem man är och att ha problem med att definiera sig själv. Författarna till 

denna studie påpekar att de kan se hur en del lärare har reproducerat heteronormativiteten inte 

bara genom negativa uttalanden utan också genom att inte bryta heterosexualiteten som norm, 

vilket kan leda till att elevernas identitetsutveckling försvåras45. Denna studie utfördes endast 

på två respondenter då författarna inte kunde få tag på flera, men stämde enligt dem väl in 

med en betydligt större studie från USA, ”Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Students: 

Perceived Social Support in the High School Environment”46.

Ett återkommande tema i informationsmaterial och undersökningar av skolan ur 

heteronormativitetsperspektivet är det som utelämnas47. Homosexuella och bisexuella elever 

känner sig osynliggjorda eller ”icke existerande” i skolans värld. Homosexualitet ses som 

något eleverna ska lära sig vara toleranta mot, ifall de någon gång skulle råka stöta på det48. I 

klassrummet och på skolan finns det inga homosexuella människor. Homosexualitet är något 

som tas upp vid enskilda tillfällen i vissa ämnen eller på temadagar. Den heterosexuella 

läggningen och den härskande genusordningen blir det enda som syns till vardags. Enligt 

högstadieeleverna i forskaren Christina Osbeck (forskare och religionsdidaktiker) et al:s 

undersökning är det de avvikande eleverna som blir utsatta för kränkningar49. 

Konsekvenserna av detta är vidsträckta. Homofobi och bifobi uppstår lättare i miljöer som 

präglas av okunskap om homosexualitet och bisexualitet. Homofobi finns på skolan och är 

                                                
44 Blom et al 2006
45 Blom et al 2006:7
46 Blom et al 2006
47 Se t.ex. Öppna! 2006, Tystnadens tyranni 2003, Sahlström 2006
48 Öppna! 2006:6
49 2003:30
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vanligast bland pojkar. Detta verkar bero på att pojkar känner sig mer hotade av 

homosexualitet än flickor. De vill vara så maskulina som möjligt och därmed undvika all risk 

att uppfattas som homosexuella. Pojkar känner sig också mer utsatta än flickor.50 På 

gymnasiet hade enligt Osbeck et al51 17 procent av eleverna känt sig utsatta för verbala 

kränkningar kopplade till homosexualitet eller könsorgan. Intoleransrapporten52 som gavs ut 

2004 redovisade undersökningar av ungdomars attityder mot bland annat homosexuella. 

Bland gymnasieungdomar svarade 13 procent instämmande på påståendet att det finns för 

många homosexuella i Sverige medan 28 procent var tveksamma. Ungefär 30 procent av 

gymnasieungdomarna tyckte inte att homosexuella ska få adoptera barn och 20 procent var 

tveksamma i frågan. Vidare ansåg ungefär 14 procent att homosexualitet är en sjukdom 

medan 10 procent var tveksamma. Sammantaget visade dock rapporten att toleransen av 

homosexuella var förhållandevis hög samt att flickor var mer toleranta än pojkar (ungefär 90 

procent mot pojkarnas ungefär 60 procent).53

Skolan som brottsplats för homofoba hatbrott hamnar på fjärdeplats efter allmän plats, 

telefon- sms- och internetmiljöer samt hemmiljö. De anmälningar som görs handlar om brott 

med homofobiska inslag och brott mot homosexuella. Förövarna i skolan är ofta unga (under 

15 år och därmed ej straffmyndiga), pojkar och klass- eller skolkamrater. För det mesta är det 

en huvudaktör som upprepade gånger begår dessa brott. Brotten leder i många fall till att den 

utsatte får betydande psykiska men. De som polisanmäler homofoba brott i skolan är skolan 

eller föräldrar.54 Enligt BRÅ55 är sju procent av högstadie- och gymnasieeleverna intoleranta 

mot homosexuella. Flickor är i större utsträckning (nio av tio) positivt inställda gentemot 

homosexuella än pojkar (sex av tio). De som är intoleranta mot homosexuella är ofta också

intolerant inställda mot andra minoritetsgrupper.56

Ungdomar i gymnasieålder, oavsett sexuell läggning, genomgår en utveckling mot vuxenlivet 

där de bland annat söker sin personliga identitet. En del av denna utveckling handlar om 

relationer och för de flesta finns frågan om vilken könsidentitet de människor som attraherar 

dem tillhör tidigt med i bilden. Tjejer upptäcker ofta att de är homosexuella eller bisexuella 

                                                
50 Relationer i skolan – en utvecklande eller destruktiv kraft 2002:16-17, 24, Osbeck et al 2003:28
51 2003:97
52 Ring & Morgentau 2004
53 Ring & Morgentau 2004:125-129, 133-134
54 Tiby 2006
55 Brottsförebyggande rådet
56 Fem procent av landets elever är intoleranta mot minoriteter 2006-11-29
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senare än killar.57 Homosexuella och bisexuella elevers identitetsutveckling och trygghet i sin 

sexuella identitet hämmas genom att de osynliggörs eller förlöjligas58. Det är inte möjligt att 

som homo- eller bisexuell leva ett fullödigt liv som heterosexuell, men andra alternativ kan 

vara svåra att välja eftersom de kan vara osynliga i gymnasieelevens vardag. Det är svårare att 

utveckla en sexuell identitet, vilket är en del av utvecklingen mot vuxenlivet, när denna 

identitet inte accepteras av omvärlden. Individer med en ickeheterosexuell identitet får själva 

aktivt förvärva denna, vilket i problematiska fall kan leda till att processen mot en personlig 

identitet kan avstanna.59 Den heterosexuella identiteten tillskrivs automatiskt. Det krävs ingen 

komma ut-process för de heterosexuella. Detta gör deras utveckling lättare. Personer som 

befinner sig i komma ut-processen och råkar på problem behöver stöd, annars kan de utveckla 

självförakt och depressioner vari självmordstankar förekommer60.

Självmordstankar och psykiska bekymmer är markant vanligare bland homo- och bisexuella 

ungdomar än bland heterosexuella61. Detta kan bero på den status homosexualitet har i 

samhället och att homosexualitet osynliggörs62. Referensgrupper eller möjlighet till positiv 

självindikation är särskilt viktigt för marginaliserade och utstötta grupper63. Det saknas dock 

ofta förebilder för samkönade relationsbyggen i skolans miljöer64. 

Socialantropologen Fanny Ambjörnsson visar på vilket starkt genomslag 
heteronormativiteten har på den svenska gymnasieskolan65. Framställningen av det 
heterosexuella som det normala är troligen en till största delen omedveten process66. Jenny 
Sahlström67 (fil. kand. i sociolog) påpekar att den dagliga kommunikationen sällan upplevs 
som att prata om sexuell läggning, även om den ofta förutsätter heterosexualitet. Sexuell 
läggning uppmärksammas först när den är avvikande, det vill säga inte heterosexuell. 

2.2.2 Lärarnas situation

Under de tidiga vintermånaderna 2006 svarade drygt 1400 svenska lärare på en enkät som 

presenterades i rapporten En utmaning för heteronormen. Syftet var att undersöka lärarnas 

                                                
57 Hanner 2002:6, 13
58 Gilljam 2004:99, Relationer i skolan – en utvecklande eller destruktiv kraft 2002:24
59 Hanner 2002: 8-10
60 Hanner 2002:15
61 Hegna et al 1999, Hanner 2002
62 Hanner 2002:5
63 Bildt&Robertsson 2004:180
64 Hanner 2002:14
65 2004
66 Läs vidare under heteronormativitet
67 2006:15
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behov av kunskap om homofobi och sexuell kränkning och om de uppfattade kränkande 

jargong på skolorna med koppling till kön, sexuell läggning och etnisk tillhörighet. Av de 

svarande var 249 gymnasielärare. Nio av tio gymnasielärare ansåg att de i liten eller mycket 

liten utsträckning hade blivit förberedda på att hantera frågor om sexuell läggning i sitt arbete 

via yrkesutbildningen. En ännu större andel angav att de i liten eller mycket liten utsträckning 

fått kompetensutveckling på området under sin yrkesverksamma tid. På frågan om 

gymnasielärarna tar upp sexuell läggning i en undervisningssituation svarade 17 procent 

”Aldrig”, 46 procent ”Enstaka gång” och 37 procent ”Flera gånger” eller ”Ofta”. Lärare som 

fått mer utbildning i området tog också upp frågorna oftare.  Lärarna tillfrågades om de lagt 

märke till någon kränkande eller nedlåtande jargong på grund av sexuell läggning bland 

skolans vuxna. Gymnasielärarna svarade i 19 procent av fallen ofta eller ibland, vilket var 

klart fler fall än lärare på andra stadier. De tillfrågades även om de känner till, eller själva har 

blivit utsatta för, diskriminering eller kränkning på grund av sexuell läggning, på deras 

arbetsplats. De svarade ”Ja” i sju procent av fallen. När lärarna tillfrågades om de lagt märke 

till kränkande eller nedlåtande jargong på grund av sexuell läggning bland eleverna svarade 

gymnasielärarna i hela 62 procent av fallen ofta eller ibland. I 18 procent av fallen kände 

gymnasielärarna till något fall där en elev diskriminerats eller kränkts på grund av sexuell 

läggning. På frågan om de var intresserade av underlättande material för undervisning om 

sexuell läggning och homofobi svarade 65 procent av gymnasielärarna ja. Bland dem som 

svarade nej menade en del att detta inte tillhörde deras ämne.

Lärarens sätt att undervisa bidrar inte endast till inlärande av kunskaper i respektive ämne 

utan även till att eleverna lär sig koder och normer för hur man agerar på ett acceptabelt sätt i 

skolan och samhället. Detta avgörs av innehåll som tas upp eller förbises samt hur samspelet i 

klassrummet fungerar.68 I Öppna!69 påpekas att ett arbete mot en skola där likabehandling är 

verklighet måste vara regelbundet och brett, finnas i alla ämnen och i vardagliga 

sammanhang. Heterosexualiteten får inte längre ha monopol på att vara vardaglig och vanlig; 

till exempel bör exempel med samkönade par finnas på lika vardaglig basis som exempel med 

olikkönade par i undervisningen. Eva Bolander70 visar hur stereotyper och fördomar 

underbyggs och rättfärdigas genom undervisning i sex och samlevnad. Försök, som dock inte 

når så långt, från lärarnas sida att göra sex- och samlevnadsundervisningen bättre ur 

                                                
68 Öppna! 2006:4
69 2006:12
70 2001
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synvinkeln att ickeheterosexuella människor och heterosexuella människor skall behandlas 

lika uppmärksammas. Lärarnas intentioner verkar skilja sig från resultatet, samtidigt som 

lärarna själva ibland har en grundsyn som inte stämmer samman med likabehandling71. Detta 

kan bero på deras låga kunskapsnivåer vad gäller sexuell läggning72. 

Lärarens ansvar sträcker sig utöver undervisningsinnehållet. Läraren påverkar sina elever 

även utanför klassrummet och Sahlström73 definierar en del av detta ansvar som att prata om 

sexuell läggning. Vidare tror Sahlström74 att lärare kan se kränkande jargong som öppet 

nedsättande kommentarer och därmed inte se den strukturella homofobin eller exkluderingen 

av allt utom heterosexualitet. 

Lärarutbildningen har inte förändrats särskilt mycket de senaste tio åren ur ett 

heteronormativistiskt perspektiv. Detta påverkar lärarnas förmåga att omsätta de styrande 

dokumentens föreskrifter om kränkningar och trakasserier på grund av sexuell läggning i 

verkligheten.75 Lärarutbildningen ger små möjligheter för framtida lärare att förstå och 

förbereda sig på området sexuell läggning76. 

Det är lättare att uppmärksamma och reagera på kränkningar när man har kunskap på det 

område kränkningarna berör77. Människor vill ogärna uppmärksamma fördomar hos sig själva 

eller hos den grupp de tillhör. Det är lättare att erkänna att fördomar och fall av diskriminering 

förekommer hos andra.78 Detta kan vara problematiskt då lärare kanske inte vill erkänna sin 

egen inställning som kränkande eller diskriminerande ens med kunskap om vad som kan vara 

kränkande och diskriminerande relaterat till sexuell läggning.

                                                
71 Se till exempel en manlig lärares utlåtanden om en homosexuell vän (Bolander 2001:30, vår paginering).
72 Sahlström 2006:20
73 2006:20
74 2006:20, 26-27
75 Öppna! 2006:5
76 Gilljam 2004:96
77 Sahlström 2006:21-22
78 Sahlström 2000:24
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2.2.3 Huvudmannens och skolledarnas situation

Huvudmannen79 har det yttersta ansvaret för arbetet för att främja likabehandling, förebygga 

och stoppa kränkningar och diskriminering enligt SFS 2006:67. Skolledarna har dock ett stort 

ansvar enligt skollag och läroplaner och skolledarens roll i arbetet mot kränkande arbete är 

viktig80. Detta arbete bör enligt HomO integreras i vardagsstrukturerna och ske regelbundet 

och på alla skolans områden81. Elever i skolor där det finns ett aktivt förebyggande arbete mot 

kränkningar med hjälp av till exempel lokala styrdokument är tryggare och trivs bättre82.

3 Teori

3.1 Queerteori

Queerteoretiker granskar sexualitet ur ett kritiskt perspektiv.83 Sexualitet ses inte som fast och 

självklar utan som konstruerad socialt, historiskt och geografiskt84. Den byggs upp med hjälp 

av normer, regler och föreställningar samt av identiteter och handlingar85. 

Queerteoretiker vill beskriva de normer som finns och hur de bevaras samt hur de ligger till 

grund för en hierarki.86 I denna hierarki framstår en bestämd typ av sexuell relation och 

identitet som den enda begripliga och normala87. Detta kan göras med hjälp av begrepp som 

genus och heteronormativitet. Målet är att belysa hela normsystemet och inte lägga 

tyngdpunkten enbart på sexuell läggning.88 Analysen används till att förändra 

maktförhållandena89.

På samhällelig nivå syns hierarkin i lagar. Till exempel finns det skillnader mellan 

partnerskap (giftermål mellan två personer av samma kön) och äktenskap (giftermål mellan 

                                                
79 Den som har det yttersta ansvaret för skolan, det vill säga kommunen eller i friskolornas fall den organisation 
som driver friskolan
80 Relationer i skolan – en utvecklande eller destruktiv kraft 2002:30
81 Öppna! 2006:12
82 Relationer i skolan – en utvecklande eller destruktiv kraft 2002
83 Ambjörnsson 2006:37
84 Rosenberg 2002:64
85 Ambjörnsson 2006:36
86 Ambjörnsson 2006:78
87 Olsson & Olsson 2004:24 
88 Ambjörnsson 2006:52
89 Olsson & Olsson 2004:24
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två personer av olika kön)90. Den syns även i människors attityder och handlingar.91 På 

skolnivå kan den synas till exempel när eleverna ska på skolbal och förväntas gå med någon 

av motsatt kön. 

3.1.1 Genus

Genus är det sociala könet: egenskaper och attribut vi förväntas ha baserat på vårt fysiska kön. 

Två genus ses som de ”normala”: det ”typiskt kvinnliga” och det ”typiskt manliga”. En del av 

dessa genus är förväntan att fysisk attraktion, förälskelse och vilja att ha ett kärleksförhållande 

riktas mot personer av motsatt kön. Filosofen Judith Butler förklarar detta system med hjälp 

av den heterosexuella matrisen92. Denna förklarar hur människor delas in i ”naturliga fack”. 

Det första steget är att avgöra personens kön, där det finns två alternativ: man eller kvinna. 

Psykologen Ann Weatherall93 påpekar att den fysiska könsbestämningen inte är så självklar 

utan att det finns gradskillnader och avvikelser även när det gäller de fysiska könsorganen. 

Butler menar att en självklar uppdelning mellan man och kvinna, och även i nästa steg 

manligt och kvinnligt, endast existerar inom den heterosexuella matrisen. Det andra steget i 

den heterosexuella matrisen är genus. Personer bör ha det kroppsliga utseende och det 

beteende som kopplas till deras fysiska kön. Ett exempel på detta visar Ambjörnsson94 i sin

doktorsavhandling. Johanna, en gymnasietjej, avviker från normen genom att inte ha rätt 

utseende. Detta är mer förvirrande och ”störande” för hennes klasskamrater än hennes 

homosexuella läggning. Sexuellt begär är det sista steget i den heterosexuella matrisen. 

Begäret bör riktas mot personer med motsatt fysiskt kön. Den heterosexuella matrisen blir 

synlig när något eller någon avviker från den. Exempel på detta kan vara transsexuella, som 

har ”fel” fysiskt kön, homosexuella, som har ”fel” begäran i relation till sitt fysiska kön och 

personer som har ”fel” egenskaper (genus) i förhållande till sitt fysiska kön. 

Det etnometodologiska95 perspektivet på genus är att det skapas i interaktioner mellan 

människor. Genus är inte naturligt, fast och inneboende utan rörligt och återskapat i 

vardagliga handlingar. Homosexuella kvinnor kan till exempel försöka skapa genus genom att 

använda sig av ett ”manligt” sätt att prata eftersom det ”kvinnliga” sättet att prata gör att de 

                                                
90 De lagar som gäller är Äktenskapsbalk (1987:230) och Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap
91 Ambjörnsson 2006:63
92 1990
93 2002
94 2004
95 Vi utgår från ett etnometodologiskt perspektiv, läs mer om detta i metodkapitlet
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uppfattas som heterosexuella. De två genus som ofta ses som de naturliga, ”normala” är 

därmed inte de enda genus som finns. Det engelska språket innehåller ord som uttrycker andra 

genus än det typiska ”kvinnliga” och det typiska ”manliga”. Dessa ord har en negativ klang 

och uppfattas som avvikelser. Motsvarande ord på svenska uppfattas på ett liknande sätt. 

Exempel på ord är transvestit, androgyn, homosexuell eller bisexuell.96

3.1.2 Heteronormativitet

Heteronormativitet är ett samlande begrepp för de institutioner, strukturer och relationer som 

genom handlingar, processer, relationer, språk och kategorier bygger upp en hierarki mellan 

olika genus. En viss sorts heterosexualitet sammankopplad med vissa andra genusegenskaper 

ses som den naturliga utgångspunkten. De vars identitet innefattas i denna utgångspunkt får 

högre status än de som står utanför.97 Till exempel används i institutionen skolan en viss 

diskurs där kategorierna homosexuell och heterosexuell och relationen dem emellan får 

värdeladdningar genom processen där eleverna lär sig normsystemet. Begreppet 

heteronormativitet och de teorier som kopplas till detta begrepp används för att genom kritisk 

granskning synliggöra och ifrågasätta den hierarki som skapas med hjälp av samhällets 

normsystem.98

I den svenska skolan finns en specifik heteronormativitet. I andra tider, sammanhang och 

platser finns andra sorters heteronormativitet.99 Den bild av heterosexualitet som skapas 

genom heteronormativitetssystemet i dagens Sverige är ofta missvisande i relation till 

verkligheten och består av en sträng dikotomi där ”manliga” män och ”kvinnliga” kvinnor är 

de enda sorters människor som finns och där alla kärleksrelationer och sexuella relationer sker 

mellan man och kvinna.100 Detta ideal framstår som naturligt, enhetligt och allomfattande och 

det eller den som inte omfattas ses som onaturlig eller avvikande. En tystnad skapas kring 

icke-heterosexualitet vilket gör att heterosexualitet verkar vara det enda valet101. Normer 

synliggörs och befästs genom att man definierar vad som avviker från dem102. En norm 

bestämmer inte bara vad accepteras, utan också vad som inte gör det och detta syns först då 

                                                
96 Weatherall 2002: 82-83, 99-105
97 Bildt&Robertsson 2004:183, Dahlén 2006:22, Öppna! 2006:4
98 Dahl 2005:19, 22
99 Ambjörnsson 2006:78
100 Olsson & Olsson 2004:24-27
101 Hanner 2002:6
102 Dahl 2005:22
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något eller någon passerar acceptansens gräns. På grund av detta måste den som inte är 

heterosexuell gå igenom ”komma ut”-processen och förklara sin avvikelse från normerna.103

Komma ut-processen är ett symptom på heteronormativitet104. Den som inte har kommit ut 

behandlas som heterosexuell eftersom den naturliga utgångspunkten är att alla är 

heterosexuella. Detta osynliggörande kan till exempel leda till att en lesbisk kvinna blir 

tillfrågad om vilket preventivmedel hon vill använda eller att den homosexuelle 

gymnasiekillen som är ledsen över att förhållandet tagit slut får höra att det finns många fler 

flickor i världen. Konsekvenserna av detta är att en del av deras identitet ständigt osynliggörs 

och måste förklaras och påpekas. 

  

Sexuella läggningar är sammankopplade med vissa karaktärsdrag. Vår personlighet definieras 

olika beroende på vilken sexuell läggning vi har. Den västerländska kulturen är grundad på 

heterosexistiska värderingar vilket innebär att heterosexualitet är normen och det som ger 

högst status105. Homosexualitet och heterosexualitet upplevs som naturliga motpoler. Detta 

gör att bisexualitet blir problematiskt eftersom det står utanför denna dikotomi106. 

3.2 Homofobi 

Homofobi kan ses på det individuella planet, där till exempel en elev misshandlar en annan 

elev på grund av att denne är öppet homosexuell, och på det strukturella planet, där

homosexualitet utmålas som avvikande i skolans normsystem.  Homofobi finns hos individer, 

i grupper eller i hela samhället i de situationer när homosexuella och bisexuella inte 

tillerkänns samma rättigheter och värde som heterosexuella. Det kan ses som en värdering, en 

uppfattning eller en ideologi och kopplas till heteronormativitet107. Homofobi kan förklaras på 

flera olika sätt. Dahl108 uppmärksammar utgångspunkter som att homosexualitet stör den 

”naturliga” ordningen, en rädsla för sex i allmänhet som leder till homofobi eller att homofobi 

hos heterosexuella män i första hand handlar om förakt för feminitet och avvikande från de 

traditionella egenskaper knutna till det manliga genuset. Begreppet och företeelserna knutna 

till det har också förändrats under tidens gång109. Begreppet kan leda till ett synsätt där 

                                                
103 Bildt&Robertsson 2004:183, Dahlén 2006:22, Öppna! 2006:4
104 Hanner  2002:16
105 Bildt&Robertsson 2004:134
106 Dahlén 2006:23
107 Osbeck et al 2003:107
108 2005:17
109 Dahl 2005:18
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beskydd av individen som utsätts för homofobiska handlingar är i fokus snarare än 

förändringar av samhällets strukturer och värderingar. Under det senaste årtiondet har 

homofobiska handlingar börjat ses som kränkningar av de mänskliga rättigheterna110. 

Homofobi är ett betydligt mer känt begrepp än sina syskon bifobi och transfobi, vilka dock 

ofta ”räknas in” i begreppet.111

3.2.1 Hatbrott

Ordet hatbrott används både juridiskt och till vardags. Forskning om hatbrott har genomförts 

internationellt och ordet används internationellt på samma sätt som i Sverige. Kriminologen 

Eva Tiby var den som använde ordet kopplat till brott mot homosexuella först i Sverige. Detta 

skedde 1999.112 Brottsbalken innehåller särskilda lagar om hatbrott, vilket innebär att särskild 

hänsyn skall tas till om bevis finns för att förövaren haft för avsikt att kränka den utsatte på 

grund av till exempel dennes/dennas sexuella läggning. En anledning till detta är att hatbrott 

numera ses som ett brott mot de mänskliga rättigheterna113. Homosexuella män och kvinnor är 

inte utsatta på samma sätt. Deras utsatthet skiljer sig också från utsatthet hos personer som 

bryter mot genusnormer114. Dahl115 påpekar också att lagen genom sin utformning kan vara en 

del av de normer som definierar icke heterosexuella som avvikare. Synsättet i juridiska studier 

har den senaste tiden rört sig från fokus på brott mot individer mot fokus på strukturella 

mönster116. Rättsväsendet kan genom kunskapsbyggande i samarbete med 

intresseorganisationer verka brottsförebyggande117.

4 Metod 

4.1 Etnometodologiskt perspektiv

Vår utgångspunkt är etnometodologisk: Vi ser verkligheten som skapad av människors 

handlingar. Verkligheten skapas inte främst av det sociala livets struktur eller av varje 

individs tankar och intentioner utan av det som sker mellan människor i vardagen som till 

                                                
110 Läs mer under Styrande dokument
111 Dahl 2005;18-19
112 Dahl 2005:19
113 Dahl 2005:20
114 Dahl 2005:20 
115 2005:20
116 Dahl 2005:21
117 Dahl 2005:20
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exempel vardagligt tal och människors (inter)agerande.118 Detta innebär att homosexuella och 

bisexuella elevers skolvardag konstrueras utifrån hur de själva och människor runt omkring 

dem interagerar. Öppet homosexuella och bisexuella elever orsakar ofta en störning i det 

regelsystem som skapas utifrån gymnasieskolans konkreta praktiker. Regelsystemet skapas 

enligt etnometodologiskt perspektiv inte av fysiska attribut eller mänskliga intentioner119. 

Klassrummets design och lärarens intentioner har därmed mycket mindre betydelse än de 

processer som sker mellan elever och lärare i klassrummet.  

En empirisk undersökning ur etnometodologiskt perspektiv hade inneburit långvarig 

observation eller analys av vardagskommunikation. Vi ansåg oss inte klara av detta inom den 

tidsram och med de möjligheter vi har. Vi valde därför istället att undersöka förutsättningar 

för vardagskommunikationen om sexuell läggning genom att analysera diskurser i 

likabehandlingsplaner. Dessa diskurser sattes sedan i relation till vår bakgrundsteckning, där 

vardagskommunikation och dess konsekvenser lyfts fram av till exempel Eva Bolander120. 

HomO och RFSL vilka representerar mångåriga erfarenheter på området skriver även de om 

vardagskommunikationen och dess konsekvenser i sina informationsmaterial121.

Diskurserna i likabehandlingsplanerna ska vara kända av personal på skolan och bör därmed 

påverka hur de kommunicerar på skolan, även om detta kan ske i olika grad beroende på hur 

inarbetad planen är hos dem. Vår utgångspunkt är dock att de bör ha en stor påverkan som 

dessutom bör bli större med tiden när likabehandlingsplaner är ett mer inarbetat koncept på 

gymnasieskolorna. De talar om för lärarna hur de ska agera och kommunicera och är därmed 

en viktig förutsättning för vad vi i enlighet med vårt etnometodologiska perspektiv skapar 

verklighet för ickeheterosexuella gymnasieungdomar – människors interagerande med dem 

och runt omkring dem. Det etnometodologiska perspektivet ligger därmed bakom våra 

tankegångar runt likabehandlingsplanerna. 

4.2 Diskursanalys

I detta examensarbete använder vi begreppet ”diskurs” som ett sätt att kommunicera om olika 

företeelser i en viss miljö. En diskurs kan definieras som ett specifikt sätt att förstå och 

                                                
118 Nylén 2005:43-44
119 Nylén 2005:44
120 2005
121 Se till exempel Öppna! 2006 eller Tystnadens Tyranni 2003
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kommunicera runt världen122. Vi fokuserar på den skriftliga delen av gymnasieskolans 

diskurser på området sexuell läggning vilka kan inverka på de verbala diskurserna på samma 

område. 

Diskurser innehåller en maktordning och är bärare av värderingar och attityder, vilka skapas, 

förmedlas och bevaras genom dess användande. Diskurser påverkar hur de som stöter på dem 

tänker runt olika fenomen och hur de beter sig relaterat till fenomenen123. Verkligheten 

upplevs på olika sätt beroende på vad som tillåts ingå i en diskurs och vad som utesluts124.

Diskursanalys är ett brett område med flera olika metoder för att analysera diskurser varur vi 

enbart redovisar de delar vi själva inspirerats av. Gemensamt för alla diskursanalytiska 

metoder är dock att de är sammanlänkade med vissa teoretiska grundantaganden. Dessa tar sin 

utgångspunkt i socialkonstruktionismen125 och vissa antaganden om språket såsom att det 

struktureras i olika mönster vilka speglar en existerande verklighet samt bevaras och 

förändras i diskursiva praktiker126. Diskursiva praktiker är ett samlande begrepp för hur 

diskursen kommuniceras, vilket kan ske genom till exempel tal, skrift och handlingar.

Människors användning av språk är en viktig faktor i identitetsbyggande och skapande av 

sociala relationer127 Diskurser om män och kvinnor och diskurser uttryckta av män och 

kvinnor konstruerar genus, sociala roller baserade på kön128. På samma sätt skulle diskurser 

om sexuell läggning och diskurser uttryckta av personer med olika sexuella läggningar kunna 

konstruera sociala roller baserade på sexuell läggning, som är en del av de genusrollen129. 

Weatherall130 påpekar att sexistiska värderingar kan skapas och bevaras i vardagssamtal samt 

att maktrelationer mellan män och kvinnor kan skapas genom diskurser. Vi ser ingen 

motsättning till att detta även kan gälla homofobiska värderingar samt maktrelationer mellan 

människor med olika sexuella läggningar. 

                                                
122 Winter Jørgensen & Phillips 2000:7
123 Jmf Weatherall 2002:79
124 Winter Jørgensen & Phillips 2000:15
125 Socialkonstruktionister utgår från att både individer och samhälle skapas i interaktioner mellan människor 
126 Winter Jørgensen & Phillips 2000:10-12, 18
127 Winter Jørgensen & Phillips 2000:7
128 Weatherall 2002:75
129 Läs vidare under kapitlet Genus
130 2002:76,80
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4.3.1 Kritisk diskursanalys

Den kritiska diskursanalysen har som mål att undersöka hur diskursiv praktik och social och 

kulturell utveckling är relaterade. Undersökningsobjektet är text, både talad och skriven 

sådan131. Diskurser i detta empiriska material kan synliggöras genom analys132. Resultaten 

syftar till att visa på och förändra den situation som de undertryckta i diskursen befinner sig. 

Målet är med andra ord inte en neutral forskning. Grundpremisserna för den kritiska 

diskursanalysen är att diskurser är både konstituerade och konstituerande, det vill säga de 

ligger till förutsättning för och skapas genom vardagens diskursiva praktiker. Dessa diskurser 

fungerar ideologiskt. Den kritiska diskursanalysen påpekar också att forskaren måste ta 

hänsyn till den sociala kontexten när hon eller han analyserar hur någon använder språket.133

4.3 Analysverktyg

Vi inspirerades i vår analys av den kritiska diskursanalysen och även av hur lärarstudenten 

Helen Johansson134 gått tillväga utifrån den kritiska diskursanalysen. Vidare fann vi viss 

inspiration i begreppet dekonstruktion vilket innebär att söka diskrepanser mellan vad som 

uppfattas som författarens intentioner och textens faktiska innehåll135. Detta ledde till ett 

analysverktyg där texten analyserades gällande förståelse och värdering av 

likabehandlingsarbete och sexuell läggning. Vi undersökte vilka egenskaper som tillskrevs 

olika personer i gymnasieskolan beroende på deras grupptillhörighet, vilken kunde vara till 

exempel lärare, rektor, kränkt, kränkande eller homosexuell. Denna analys syftade till att 

synliggöra potentiellt problematiska diskurser på området likabehandling och sexuell läggning 

vilket stämmer väl samman med den kritiska diskursanalysens ansats att fokusera på 

undertryckta grupper. I linje med den kritiska diskursanalysen inbegriper vårt analysverktyg 

även den sociala kontexten, vilket blir synligt dels då vi ställer dessa diskurser i relation till 

den bakgrundsteckning av skolans kontext vi tidigare presenterat och dels då vi i avslutande 

reflektioner visar på den specifika kontext likabehandlingsplanerna befinner sig i. 

Vårt analysverktyg resulterade i att redovisningen av empirin gjordes på ett analyserande sätt. 

Vi valde bort att först redogöra för innehållet i likabehandlingsplanerna och sedan applicera 

                                                
131 Fairclough 1992:71
132 Fairclough 1992
133 Winter Jørgensen & Phillips 2000:66-70, Fairclough 1992
134 2005
135 Dekonstruktion 2005-12-15



- 28 -

vårt analysverktyg då detta dels skulle innebära upprepning och dels inte ansågs vara relevant 

i relation till våra frågeställningar. 

4.4 Tillvägagångssätt

Vårt empiriska material består av nio likabehandlingsplaner. Dessa representerar resultatet av 

ett försök att finna samtliga existerande likabehandlingsplaner från Malmö gymnasieskolor136.

Första omgången i detta sökande inbegrep att skicka ett mail till alla rektorer som hade en 

mail-adress angiven på internet samt att ringa till dem som inte hade det. De som inte 

besvarade mailet fick ett påminnelsemail samt söktes via telefon. Kontaktpersonerna (rektorn 

eller den som under sökandet angavs som ansvarig) ombads att antingen skicka sin 

likabehandlingsplan eller meddela oss att de ännu inte hunnit göra en. Sammanlagt kontaktade 

vi samtliga Malmös 25 gymnasieskolor, både privata och kommunala. Vi har inte valt att 

undersöka eventuella skillnader mellan privata och kommunala gymnasieskolor då detta inte 

är relevant i relation till våra frågeställningar. Sammanlagt nio gymnasieskolor skickade sina 

likabehandlingsplaner till oss medan 14 meddelade att de ännu inte var klara med arbetet att 

tillverka en likabehandlingsplan. Två skolor föll bort av olika skäl; en kontaktperson höll inte 

sitt löfte att skicka likabehandlingsplanen och en annan kontaktperson var sjukskriven. Vi 

sökte då en alternativ väg och blev lovade att bli uppringda av någon av två andra

kontaktpersoner, men tyvärr lyckades vi aldrig få kontakt med dem. Sammanlagt beräknar vi 

att tidsspannet från första försöket till att vi noterade bortfallet på två skolor var drygt en 

månad.

Efter insamlandet av empiri vidtog analysen med hjälp av vårt analysverktyg. De diskurser vi 

synliggjorde kan inte ses som representativa för, men däremot i högre eller lägre grad 

beroende på, likabehandlingsplanens spridning, relaterade till skolans diskursiva praktiker i 

vardagen. En del av den kontext likabehandlingsplanerna skapats består av SFS 2006:67 

vilken instruerar skolorna att tillverka en likabehandlingsplan samt avgör vad som är 

obligatoriskt innehåll i densamma. Vid en första genomläsning visade det sig att 

likabehandlingsplanernas författare i flera fall plockat små eller stora bitar ur lagens diskurs 

och vi fann det därmed relevant att analysera lagen med samma analysverktyg för att kunna 

avgöra om dessa bitar blivit främmande element, integrerade eller omvandlade. 

                                                
136 Läs mer om valet av Malmö under 4.5 Geografiskt urval
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4.5 Geografiskt urval

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till Malmö. Examensarbetets tidsram medför ett 

krav på förhållandevis kraftig avgränsning. Malmö är en storstad inom ett inte alltför stort 

avstånd från oss och en av de pilotkommuner som ingått i projektet Under Ytan137. Detta kan 

ses både som en fördel och en nackdel. Enligt uppgift från en kontaktperson  på Under Ytan

har dock inte Malmö varit någon särskilt aktiv pilotkommun138. Sammantaget tyckte vi att 

denna fördel var större än nackdelen, då vi med stöd i bakgrundsteckningen kunde anta att 

problematiken inte förekommer sporadiskt eller går att åtgärda inom en kort tidsram utan med 

stor sannolikhet ändå kunde framkomma. Staden har så pass stor befolkning att vi kunde utgå 

från att gymnasieskolorna har ett antal homosexella eller bisexuella elever varje år. Därmed är 

den konkreta skolvardagen för homosexuella och bisexuella elever direkt kopplad till de 

likabehandlingplaner vi valt att undersöka. 

5 Analyserande resultatredovisning

I det följande byts skolornas namn ut mot nummer mellan I och IX i romerska siffror och 

likabehandlingsplanerna får motsvarande nummer. Skola ”I” har alltså ”Likabehandlingplan 

I”. Detta för att anonymisera skolorna, vilket dock med den vidsträckta presentationen av 

likabehandlingsplanerna inte kan göras med någon större säkerhet. Då dokumenten inte är 

privata, och i en del fall till och med finns att tillgå via internet, ser vi inte detta som

problematiskt. Vi vill dock påminna om vårt fokus på potentiell problematik inom 

diskurserna, vilket inte ligger till grund för att anklaga skolorna utan för att peka på allmän 

potentiell problematik på området som underlag för en diskussion.

5.1 Analys av SFS 2006:67 

Syftet med lagen definieras i 1§: ”/.../ främja barn och elevers lika rättigheter samt att 

motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder /.../ [samt] motverka annan kränkande 

behandling.”139 Här skiljer lagen alltså på att främja och att motverka. Lagen inriktar sig i och 

med formuleringarna ovan både på skolans strukturella uppbyggnad och på specifika 
                                                
137 Läs mer på www.ytan.se
138 Personlig kommunikation 061211
139 Från och med nu förkortas kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder som ”diskrimineringsgrunder”.
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oönskade händelser som kan inträffa i institutionen skolan. Ordet ”främja” tyder på ett 

ställningstagande för ett allmänt arbete för att skolan som institution ska vara likabehandlande 

medan ”motverka” innebär att skolan ska förebygga, och i de fall detta misslyckas stoppa, de 

specifika oönskade händelser som kan inträffa vilka närmare specificeras i citatet ovan. Lagen 

är ämnad att skydda barn och elevers rättigheter i skolan och därmed utesluts skydd för 

personal. Detta skydd ska finnas inom ”/.../ utbildning och annan verksamhet som avses i 

skollagen 1985:1100”.

I 2§ definieras vem och vad som innefattas av lagen. Detta innebär att elev är ”den som 

utbildas eller söker utbildning enligt skollagen 1985:1100” och att personal är ”anställda och 

uppdragstagare i utbildning och annan verksamhet”. Sexuell läggning definieras som 

”homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning”. Heterosexualitet innefattas därmed i

sexuell läggning i lagens diskurs. Trakasserier definieras som ”ett uppträdande som kränker 

ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med /.../ sexuell läggning, /.../ 2. är av 

sexuell natur /.../. Diskursen fastställer här att skolan ska motverka att elever trakasseras på 

grund av till exempel sin sexuella läggning. Sexuella trakasserier skiljs tydligt från detta och 

därmed skiljs sex och sexuell läggning från varandra. Därutöver definieras annan kränkande 

behandling som ”ett uppträdande som annars kränker ett barns eller en elevs värdighet.” Detta 

fastställer att diskursen inte vill möjliggöra några som helst kryphål.

Huvudmannen har enligt SFS 2006:67 det yttersta ansvaret för att ”  /.../ det bedrivs ett 

målinriktat arbete för att främja de ändamål som anges i 1§ första stycket.” Ansvaret för att 

tillverka en likabehandlingsplan kan dock överföras från huvudmannen till ”/.../ den 

huvudmannen bestämmer”. Detta antyder att likabehandlingsplanens område ses som ett mer 

lokalt arbete än det allmänna arbetet för likabehandling. Diskursen fastställer att 

likabehandling är ett allmänt arbetsområde medan likabehandlingsplanen är en garanti för att 

arbete på området sker lokalt. Detta visas genom att ”/.../ varje enskild verksamhet /.../”  

åläggs att ha en likabehandlingsplan som ”/.../ årligen [skall] följas upp och ses över.” Syftet 

med planen är densamma som för lagen, det vill säga att ”/.../ främja barns och elevers lika 

rättigheter oavsett [diskrimineringsgrunder] och att förebygga och förhindra trakasserier och 

annan kränkande behandling.” vilket underbygger att lagen är övergripande för alla 

verksamheter medan likabehandlingsplanen är en garanti för att lagen efterföljs på lokal nivå. 

Lagen fastställer också att lokala tänkta åtgärder skall redovisas i likabehandlingsplanen vilket 

ytterligare visar på dess lokala förankring. 
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I 8§ fastställs att ”Om huvudmannen /.../, rektorn eller någon /.../ motsvarande /.../ eller annan 

personal får kännedom om att /.../ en elev anser sig ha blivit utsatt /.../ skall huvudmannen 

eller den huvudmannen bestämmer utreda omständigheterna /.../ och i förekommande fall 

vidta de åtgärder som kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier eller annan kränkande 

behandling”. Diskursen fastställer att en upplevd utsatthet inte behöver innebära att 

trakasserier eller kränkande behandling har förekommit då det står att eleven anser sig ha 

blivit utsatt, inte att han eller hon har blivit utsatt. Åtgärderna är i diskursen inriktade på att 

förhindra fortsatta trakasserier genom att studera, och om det behövs försöka förändra, 

omständigheterna. Fokus ligger därmed på den allmänna situationen, inte på de enskilda 

individer som ingår i den. 

Diskursen visar under 9§, 10§, 11§ och 13§ att de personer som nämnts under 8§ kan tänkas 

diskriminera elever direkt eller indirekt och/eller trakassera elever då de här förbjuds att göra 

detta. Direkt diskriminering definieras som ”/.../ missgynna /.../ en elev genom att behandla 

/.../ eleven sämre än /.../ någon annan elev i en jämförbar situation, om missgynnandet har 

samband med [diskrimineringsgrunder]”. Indirekt diskriminering definieras som ”/.../ att 

tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men 

som i praktiken särskilt missgynnar /.../ elever med [diskrimineringsgrunderna]." Detta 

innebär att lagen inriktar sig både på aktiva handlingar och på strukturella problem. Vad gäller 

specifika situationer då en elev ”/.../ anser sig ha blivit /.../” utsatt och ”/.../ visar 

omständigheter /.../” som tyder på detta ”/.../ är det huvudmannen /.../ som skall visa att /.../ 

[detta] inte förekommit”. Här medges att elever som upplever sig eller säger sig vara utsatta 

inte behöver vara det i lagens mening. Dock är huvudmannen skyldig till dess den visat att 

omständigheterna inte är sådana som eleven beskrivit dem. I 19§ fastställs också att 

huvudmannen, i de fall ”/.../ en elev visar att han eller hon blivit utsatt för trakasserier eller 

annan kränkande behandling av /.../ en annan elev i samband med att verksamheten 

genomförs” ska kunna ”visa att alla skäliga åtgärder för att förebygga eller förhindra 

behandlingen har vidtagits”. Den huvudman som misslyckas med detta blir 

skadeståndsansvarig. Detta är den del av diskursen som uppmärksammar elever som utsätter 

andra elever. Eleverna kan inte diskriminera varandra men de kan trakassera eller kränka och 

detta måste huvudmannen försöka förebygga. 



- 32 -

Diskursen fastställer att trakasserier eller annan kränkande behandling samt direkt eller 

indirekt diskriminering från huvudmannen, rektor eller motsvarande eller annan personal inte 

är accepterat. Detta visas genom att dessa handlingar medför straff för huvudmannen: ”/.../ 

dels betala skadestånd till /.../ eleven /.../, dels ersätta annan skada /.../”. Dock kan detta inte 

ses som en nolltolerans då skadestånd kan sättas ned eller falla bort om kränkningen är 

ringa140. 

I 14§ förbjuds repressalier riktade mot den elev som anmäler eller berättar om att ”/.../ någon i 

verksamheten handlat i strid med denna lag /.../. Diskursen antyder här att skolans personal, 

medvetet eller omedvetet, kan hantera dessa frågor på ett dåligt sätt och att detta behöver 

förebyggas.

Vidare fastställs i diskursen att de som har skyldighet att se till att lagen efterföljs, har rätt att 

få tillgång till uppgifter samt att om eleven medger det föra hans eller hennes talan är JämO 

(Jämställdetsombudsmannen), HomO, DO (Ombudsmannen mot etnisk diskriminering), HO 

(Handikappsombudsmannen) och Skolverket. Detta förstärker intrycket av att skolans

personal kan vara inkompetent och därmed behöva kontrolleras.

5.2 Analys av likabehandlingsplan I

Skola I:s grundinställning lyder ”I skall medvetet arbeta och motverka all form av kränkande 

behandling av såväl personal som elever på skolan”. Diskursen möjliggör att kränkningar sker 

på skolan och betonar skolans ansvar utan att göra detta till något skolan lägger särskild vikt 

vid141. Arbetet ska göras, helt enkelt.   

Kränkningar definieras som följer: ”Kränkande behandling är när en individ känner sig illa 

behandlad av någon annan”. Detta sker med andra ord inte på kollektiv basis. Dessa 

handlingar kan bestå av ”/.../ nedsättande kommentarer, utfrysning, sexuella trakasserier, 

fysiskt våld /.../. Handlingen är med andra ord aktiv och sker i medvetet syfte att  behandla en 

specifik individ illa.

                                                
140SFS 2006:67 §15
141 Detta framstår möjligen starkare på grund av den grammatiska felskrivningen
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Det förebyggande arbetets diskurs handlar framförallt om kommunikation, främst verbal 

sådan men även handlingsmässig: ”Vi vuxna är förebilder för våra elever”. Rätt sätt att vara 

ska här kommuniceras till eleven. Kommunikationen sker främst mellan lärare och elever. 

Övrig kommunikation blir bara en punkt att ta upp och benämns ”Mitterminskonferenser och 

lärarträffar.” Vad exakt som skall ske där anges inte, inte heller vem som ska ”/.../ lyssna på 

eleverna och lärarna.”. Det viktigaste framstår som lärarnas utbildning av eleverna och att  

någon har ”/.../ stor koll på eleverna”. Det är eleverna som behöver kontrolleras och få en 

förståelse, en förståelse som det är viktigt att ”vi vuxna” har (och som de implicit självklart 

har).

Den kränkning som ändå sker skall tas om hand av mentorer och rektor, som därmed ses som 

immuna i kränkningssammanhang. De kan inte kränka och de har kompetens att ta hand om 

de situationer som uppstår. Åtgärderna är ospecificerade men uppföljningen pekar på att målet 

med dem är att den kränkte ska kunna återhämta sig. Den kränkte definieras när åtgärder skall 

sätts in som eleven, med andra ord en enskild elev (åtgärderna kan inte riktas mot kollektiv 

eller mot lärare eller annan personal på skolan) och han eller hon ses som någon som kan 

behöva ”/.../ stöd i form av psykolog, kurator eller annan hjälp /.../” vilket skolan då kan 

hjälpa till med. 

Sexuell läggning nämns i definitionen av kränkning: ”Kränkande behandling är /.../ när man 

talar illa och nedlåtande om folk av annan hudfärg, religion eller sexuella läggning”. Den som 

kränker framstår lätt här som den ”normala” medan den som kränks är den ”andre” med till 

exempel en avvikande sexuell(a)142 läggning. En annan tolkning är att kränkning alltid sker av 

någon med annorlunda hudfärg, religion eller sexuell läggning än den som kränker, vilket 

innebär att en vit, heterosexuell kristen inte kan kränka en annan vit, heterosexuell kristen. 

Ordet ”folk” antyder att den kränkte personen tillhör en särskild grupp på grund av sin 

religion, hudfärg eller sexuella läggning och att detta kan orsaka vilja att kränka denne. Om 

detta ord bytts ut mot till exempel ”personer” eller ”människor” hade diskursen förändrats.

Dock antyder ”folk” att grupptillhörighet kan knytas till kränkningar. Sammantaget kan detta 

tolkas som att diskursen fastställer sexuell läggning som grund för att tillhöra ett visst folk och 

att detta kan locka andra att kränka medlemmar av detta folk. Något främjande av 

likabehandling kan vi inte skönja i denna diskurs, endast ett stoppande av öppna kränkningar. 

                                                
142 Ett grammatiskt fel som  påverkar läsningen av planen och får den att framstå mindre genomtänkt



- 34 -

5.3 Analys av likabehandlingsplan II

Skola II fastställer i sin likabehandlingsplan att ”II ska vara en skola där alla ska behandlas 

lika och där mobbning eller annan kränkande behandling inte får förekomma”. Detta är starka 

ord. Förekomst av kränkande behandling är mot skolans regler.

Mobbning definieras först på sex rader. På knappt fyra rader definieras kränkningar sedan 

som ”(förutom mobbning): diskriminering, sexuella trakasserier, rasism, främlingsfientlighet 

och homofobi” vilka uttrycks som ”fysiska, verbala, psykosociala eller text- och bildburna”. 

Det sistnämnda kan jämföras med den betydligt konkretare definitionen av mobbning, till 

exempel ”/.../ kan utföras verbalt med hot eller hån eller genom att säga obehangliga saker 

/.../.” Mobbning får därmed en dominant del i diskursen, särskilt då hela sektionen under 

rubriken ”Åtgärder vid misstanke om mobbning eller annan kränkande behandling” handlar 

om mobbning och de personer som omnämns där benämns som ”den eller de som mobbar” 

och ”den mobbade”. Detta medför att mobbning framstår som det viktiga i arbetet mot 

kränkningar och att likabehandling framförallt handlar om att stoppa förekomst av mobbning, 

det vill säga de aktiva handlingar mobbning består av. 

De förebyggande åtgärder som anges handlar framförallt om trivsel, vilket framstår som 

motsatsen till mobbning. Trivselfrågor ska tas upp och diskuteras både i klass och 

individuellt. Trivseln verkar framförallt handla om elevens plats i klassen och relationer till 

andra personer i klassen även om ”Det förebyggande arbetet ska vara en naturlig och 

återkommande del i vardagsarbetet och integreras i undervisningen”. När detta uttalande 

förtydligas handlar det dock inte om arbeta mot eventuellt strukturellt förtryck eller dylikt 

utan om att ”På mentorstiden skall klimatet i klassen diskuteras” och andra liknande åtgärder. 

Detta tolkar vi främst som främjande av kamratskap i klassen. Dock hade det i praktiken 

kunnat utvecklas till ett arbete för att främja likabehandling.

Den som blir mobbad tycks alltid vara en elev (med betoning på en) i denna 

likabehandlingsplans diskurs. Detta gäller även den eller de (här finns möjligheten att vara 

flera individer) som mobbar. Det är elever som mobbar, även om en vuxen möjligen också 

kan kränka elever: ”Om elev upplever sig utsatt av vuxen på skolan /.../”. Den vuxne mobbar 

inte, även om detta ord använts genomgående tidigare. Eleven är inte heller utsatt, han eller 
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hon känner sig utsatt. Detta antyder att den vuxne inte gör detta medvetet utan att eleven är 

överdrivet känslig eller missförstår. De vuxna på skolan kan inte kränkas eller mobbas. 

Alternativt kan de det men det finns inget förebyggande eller stoppande arbete eller ens ett 

erkännande att likabehandling även gäller dem. Däremot har de ett ”/.../ ansvar för att reagera 

när de ser att någon blir utsatt /.../”.  Deras ansvar är att stoppa andra (läs elever) från att 

mobba och kränka, vilket de har kompetens att upptäcka och ansvar att reagera på.

Målet med likabehandlingsplanen är att stoppa mobbningen. Den inleds med ett citat från Lpf 

94: ”Ingen ska i skolan utsättas för mobbning”. Uppföljningen av åtgärder har som syfte att 

”/.../ kontrollera att mobbningen upphört.” Därmed fokuseras inte till exempel attityder, 

fördomar eller strukturer utan endast individuella handlingar som inte ska få genomföras.

Sexuell läggning nämns implicit en gång då homofobi innefattas i begreppet kränkningar. 

Diskriminering kan ske på grund av sexuell läggning vilket gör att detta begrepp även kan 

sägas vara relaterat. Dock handlar det fortfarande om ett implicit uppmärksammande och ett 

fokus på att sexuell läggning inte får orsaka medvetna negativa handlingar. 

5.4 Analys av likabehandlingsplan III

Skola III gör inget grundläggande antagande av hur skolan ställer sig till likabehandling, utan 

lutar sig på SFS 2006:67 vilken inledningsvis sammanfattas. Detta antyder att skolan anser att 

likabehandlingsplanernas vara eller icke vara beror på lagen, inte på skolans inställning till 

området. Skolan har gjort en likabehandlingsplan eftersom lagen tillkom och den inledande 

diskursen kommer direkt från lagen. Fokus i diskursen har dock skiftat då skolans fokus i den 

lånade diskursen ligger på att motverka.

Skolan påpekar att ”Kränkning definieras inledningsvis av den som upplever sig kränkt.” 

Detta innebär att till en början anses någon vara kränkt ifall denne någon säger sig vara det, 

men detta innebär inte automatiskt att denne i realiteten blivit kränkt, upplevelsen behöver 

inte vara sann. Vidare fortsätter Likabehandlingsplan III med: ”Det åligger genom den nya 

lagen huvudmannen (skolan) att motbevisa att kränkning inte förekommit”. Detta relateras till 

SFS 2006:67 18§: ”Om ett barn eller en elev anser sig ha blivit  /.../ utsatt för /.../ kränkande 

behandling  /.../ är det huvudmannen som skall visa att /.../ kränkande behandling /.../ inte 

förekommit.” Ordet motbevisa och meningens formulering tyder på att skolan anser detta vara 
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ett ämne för diskussion där skolan ställs mot eleven som upplever sig kränkt, men alltså inte 

behöver vara det. Lagen fastställer också att elever som anser sig ha blivit kränkta inte 

nödvändigtvis har blivit det. Den talar dock inte om att avvisa elevens upplevelser eller om att 

motbevisa, vilket antyder att eleven behöver bevis för sin upplevelse.

I övriga delar av likabehandlingplanen fastställs förebyggande åtgärder samt ”Åtgärder vid 

misstanke om diskriminering eller kränkande särbehandling”. Här har kränkande behandling 

omvandlats till kränkande särbehandling, vilket pekar på att någon eller några säras från de 

övriga och behandlas på ett annat sätt. Kränkande särbehandling innebär att en minoritet 

kränks. Detta bekräftas av att de kränkande och kränkta definieras som ”den kränkte” och 

”den kränkande” vilka enskilt skall ”samtala [med skolledningen, vår anmärkning] /.../ och 

tillsammans lösa situationen till fördel för den kränkte”. Skolledningen utpekas därmed som 

immun, de kan inte kränka och har kompetens att åtgärda ärendet. Dock är det elevvården 

”beslutar om vidare åtgärder när det gäller elever”. Detta leder till en viss oklarhet i 

ansvarsområde och beslutsgång. Kränkningar sker mot en enskild person och består av 

avskilda händelser, ej relaterade till strukturella problem. Den som kränks tycks vara en elev 

(möjligheten att denne kan vara personal finns, även om detta inte kopplas till några åtgärder), 

medan den som kränker kan vara både elev och personal: ”Om det är personal som är den 

kränkande parten /.../”  Det viktigaste är dock att situationen blir löst till fördel för den 

kränkte. Exakt vad detta innebär fastställs inte. Den som kränker ignoreras så länge han eller 

hon inte fortsätter kränka. Det som fokuseras är med andra ord de aktiva handlingarna och 

deras upphörande, inte attityder, åsikter och strukturer.

De förebyggande arbetet fokuserar på information och kommunikation. Personalen ska se till 

att eleverna känner till likabehandlingsplanen och att de ges tillfälle att diskutera denna. 

Likabehandling blir en diskussionspunkt som tas upp på klassråd, utvecklingssamtal och 

klasskonferenser. Däremot finns inget fokus på mätbara resultat eller vad arbetet skall leda 

till, målet är att arbetet med information och kommunikation sker. 

Personalen skall ”/.../ ha ett aktivt förhållningssätt gentemot elever avseende 

värdegrundsfrågor.” Detta fastställer att personalen i grunden har rätt inställning och rätt 

kunskaper, det handlar bara om att i sina handlingar visa detta. Skolans ansvar stannar vid att 

se till att personalen inte kan undgå att känna till likabehandlingsplanen till exempel genom 

att ta upp den vid olika möten och genom att ”Denna plan skall anslås på skolans hemsida”. 
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Sexuell läggning nämns endast i den inledande delen vars diskurs hämtas från SFS 2006:67. 

Denna offentliga nationella diskurs är på väg in i skolans offentliga lokala diskurs och vissa 

skiften i till exempel fokus kan som tidigare nämnts urskiljas. Sexuell läggning är dock 

fortfarande osynligt i skolans egen diskurs. Begrepp som diskriminering och kränkande 

behandling/särbehandling skulle kunna relateras till sexuell läggning men detta görs inte 

explicit. 

5.5 Analys av likabehandlingsplan IV

Likabehandlingsplanen inleder med att föra in den diskurs som finns i SFS 2006:67 i skolans 

diskurs. Diskursen går igenom flytten utan större märkbara skiften eller förändringar. Skolan 

fastställer sedan sin egen grundinställning: ”målet [är] att diskriminering och annan kränkande 

behandling inte skall förekomma /.../. IV arbetar mot att alla situationer /.../ skall 

uppmärksammas och följas upp.” Detta arbete ”följs upp och utvecklas regelbundet.” Detta 

tyder på att arbetet är aktivt och kan främja förändringar. 

Kränkningar definieras i denna diskurs av den som utsätts för kränkningar: ”När ett barn eller 

elev påtalar att han eller hon blivit utsatt /.../”. Här tas upplevelser på allvar och kränkningen 

ifrågasätts inte utan skall alltid leda till att skolan ska ”/.../ utreda och förhindra fortsatt 

kränkning.” Främjande och förebyggande försvinner här ur fokus till fördel för stoppande och 

förhindrande. Dock finns fokus på skolans struktur då mål som att alla efter en skoldag ska ha 

”blivit sedda och respekterade som människor”. 

  

Större delen av planen är helt inriktad på mobbning då kränkande behandling osynliggörs 

genom att bli en del av mobbningsbegreppet: ”/.../ kränkande behandling (i fortsättningen 

enbart kallad mobbning /.../”. Definitionen av mobbning möjliggör också att handlingar som 

utifrån kan verka kränkande på strukturell eller individuell nivå inte behöver vara kränkande: 

”Det är ytterst den som utsätts som avgör om en handling är negativ eller inte.” Detta medför 

att skolan kan bortse från kränkningar som på grund av till exempel okunskap inte uppfattas 

som kränkningar samt att kränkande behandling eller mobbning ses som aktiva handlingar. 

Den som utsätts måste vara ha en medvetenhet vilken kanske inte alltid finns. Fokuseringen 

på mobbning som upprepade kränkningar märks vidare i formuleringar som ”Även enstaka 

händelser som uppfattas som kränkande kan vara tillräckligt allvarliga för ett ingripande.” 
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Enstaka händelser kan vara tillräckligt allvarliga, även om detta kräver något signifikant vilket 

inte närmare förklaras. Det är också mindre fokus på enstaka händelser då de inte är 

kränkande utan kan uppfattas som kränkande.

Förebyggande arbete är helt inriktat på mobbning och skall bedrivas i 

undervisningssituationer, i elevvårdens regelbundna arbete och i en särskild arbetsgrupp.  

Syftet är att ”/.../ främja respekten för andra /.../” vilket ska ske bland elever: ”Genom att nå ut 

till alla elever /.../”. Det är med andra ord alltid elever som kränker. Personalen ses som en 

resurs för att avhjälpa detta, men antas inte automatiskt ha kompetens: ”Det är viktigt att 

skolans vuxna upprätthåller och utökar sin kompetens”. Eleverna är dock inte hjälplösa, de 

kan och ska ha inflytande ”/.../ både över de egna studier och över tillvaron i skolan i övrigt 

/.../”. Skolans ansvar är att ge varje elev stöd och hjälp för att kunna ”/.../ tillgodogöra sig 

skolans utbildningserbjudande.” Deras personliga hälsa är med andra ord viktig då den 

påverkar deras möjlighet att utbilda sig. 

Både den som mobbas och den som mobbar kallas till samtal. Den förra för att få stöd och 

hjälp och den senare för att förmås sluta. Målet är med andra ord att mobbningen, de aktiva 

handlingarna, ska upphöra. Fokus ligger på handlingar, inte attityder och strukturer. De 

definieras som enskilda individer: ”Eleven som utsätter sina kamrater /.../” och ”/.../ den som 

blivit utsatt”. Visserligen kan flera mobba eller mobbas men de ses i sådana fall inte som en 

del av ett kollektiv utan som flera individer. Ett undantag i diskursen sker dock i det följande: 

”/.../ den som mobbat/kränkt/diskriminerat (en och en om det handlar om flera personer).” Här 

möjliggör diskursen att de som mobbar tillhör ett kollektiv. Den avdelning, som heter 

”Handlingsplan vid mobbning” uppmärksammar även diskriminering och kränkande 

behandling. Fokus ligger dock fortfarande på mobbning vilket till exempel visas av 

omnämnande av den speciella antimobbningsgruppen. Diskursen fastställer att det viktigaste 

för skolan är att ha en väl genomtänkt och fungerande plan för vad skolan ska göra om 

mobbning, diskriminering eller kränkande behandling uppstår inom dess väggar. Detta 

bekräftas också av att skolans dokumentation ska uppmärksamma processen där mobbning 

och kränkande behandling stoppas. Vidare görs en stark bekräftelse genom att det som 

utväderas och uppdateras är handlingsplanen, inte likabehandlingsplanen i stort. 
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Sexuell läggning uppmärksammas i denna diskurs enbart i den diskurs som lånas från SFS 

2006:67. Begrepp som diskriminering och kränkande behandling kan relateras till sexuell 

läggning men detta görs inte explicit och skolans diskurs osynliggör därmed sexuell läggning. 

5.6 Analys av likabehandlingsplan V

Denna likabehandlingsplan har en mycket lång (i jämförelse med andra) avdelning om SFS 

2006:67. Diskursen i denna avdelning är importerad från lagen och har inte förändrats på 

vägen. Dock har skolan tillgodogjort sig diskursen vilket märks när de förtydligar passager 

utan att frångå lagens diskurs. Dokumentet är döpt till ”Handlingsplan” vilket antyder att det 

viktiga är vad skolan gör. Dessa handlingar kopplas genom dokumentet till lagen på ett 

mycket tydligt sätt. Efter den avdelning som handlar om lagen och integrerar dess diskurs 

kommer ”V:s likabehandlingplan”. 

Det grundläggande ställningstagandet är ”V ska vara fritt från all kränkande behandling, 

skolan tar bestämt avstånd från alla tendenser till trakasserier och kränkande behandling.” 

vilket motiveras genom att ”All kränkande behandling strider mot principen om alla 

människors lika värde.” Här drivs en hård linje med utgångspunkt i de mänskliga 

rättigheterna. Planen fastställer att skolan både ska ”bedriva ett målinriktat arbete för att 

främja likabehandling” och ”agera aktivt vid misstanke om att diskriminering eller kränkning 

förekommer”. Planen öppnar för möjligheten att skolans struktur kan förbättras och att 

kränkningar kan förekomma men visar samtidigt att skolan lägger tonvikt vid ett arbete som 

fokuserar både förebyggande och förhindrande samt främjande av en bättre struktur. Vad 

gäller ansvaret för att lagarna om likabehandling följs har dock inte bara skolan ansvar enligt 

diskursen: ”Skolverket och ombudsmännen, JämO, DO, HomO, HO, ska utifrån sina 

ansvarsområden se till att lagen följs.”

Kränkningar och diskriminering definieras både som aktiva handlingar ”Alla på skolan skall 

behandla varandra på ett sådant sätt att ingen diskrimineras eller kränks.” och som fel 

inbyggda i skolans struktur: ”Allt marknadsföringsmaterial skall vara fritt från innehåll som 

kan uppfattas som kränkande eller diskriminerande.” och ”All undervisning och allt 

undervisningsmaterial skall vara fritt från diskriminering”. Likabehandling relateras inte bara 

till handlingar utan även till attityder och värderingar. Kränkningar definieras som något som 

kan uppmärksammas av andra än den som kränks och som bör uppmärksammas så tidigt som 
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möjligt. Till exempel: ”/.../ det är viktigt att ingripa och föra diskussioner om man märker att 

det finns en jargong som kan uppfattas som kränkande bland elever eller personal”. Den som 

kränker kan med andra ord vara både elev och personal samt ingå i ett kollektiv där en viss 

jargong finns. Dock finns ett visst fokus på den kränkte eleven: ”Observera att det är elevens 

subjektiva uppfattning som är vägledande för vad som skall uppfattas som kränkning.” Detta 

fokuserar på enskild individ och dennes uppfattning. Tidigare har likabehandlingsplanen 

fastställt att kränkningar även kan bestå av annat än handlingar mot en enskild individ, vilket 

gör att denna mening främst uppfattas som att i de fall kränkningen består av handling mot 

enskild individ skall dennes uppfattning fokuseras. Avgörandet om handlingen är kränkande 

eller inte görs dock inte enbart på grundval av individens uppfattning även om denna är 

vägledande.  

Diskursen fastställer att den som blir kränkt ska få hjälp och stöd: ”Den kränkta eleven skall 

beredas stöd i form av kurativa insatser.” medan den som kränker ska stoppas och eventuellt 

straffas: ”De kränkande eleverna riskerar avstängning /.../”. Diskursen möjliggör att personal 

kränker, vilket i så fall ”ligger till saklig grund för uppsägning” och alltså ses mycket 

allvarligt på.  

Personalen får skriva på att de aktivt skall arbeta efter likabehandlingsplanen, vilket gör att 

skola V framstår som en skola som betonar likabehandling och har höga krav på sin personal. 

Personalen skall i linje med detta utveckla sin kompetens genom utbildning årligen. Rektor 

ses som immun mot att kunna kränka och som kompetent att ta hand om kränkningsärenden. 

Eleverna informeras på flera sätt om sina rättigheter och skyldigheter och om de konsekvenser 

(avstängning) som ignorans av skyldigheterna kan leda till. Elevsynen är därmed att elever 

behöver informeras och stödjas för att lära sig att behandla alla lika. De kan dock vara 

delaktiga i trivselarbetet: ”/.../ personalen tillsammans med eleverna skapar gemensamma 

trivselregler och genomför trivselfrämjande aktiviteter”. Elevinflytande antas också ha 

positiva effekter som till exempel mindre antal kränkningar. 

Varje år görs kartläggningar med hjälp av till exempel trivselenkäter vilka ska vara relaterade 

till frågor om diskriminering. Diskursen antyder här att skolan vill kontrollera resultatet av 

arbetet och utifrån detta fortsätta med ett utvecklande arbete. Detta bekräftas också genom att 

”Likabehandlingsplanen skall kontinuerligt ses över och kompletteras /.../”. Ytterst ansvar har 

dock DO, HO, HomO och JämO vilket anges i likabehandlingsplanen. 
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Sexuell läggning ingår i skolans egen diskurs och uppmärksammas till exempel när 

likabehandlingsplanen sätter upp mål för undervisningen: ”Inget läromedel skall kunna 

uppfattas som kränkande och att de inte sprider fördomar och förlegade föreställningar med 

avseende på /.../ sexuell läggning /.../”, ”Det är viktigt att exempel som används på lektionerna 

varieras så att de inte osökt förmedlar en stereotyp och normgivande bild”. Detta visar på en 

medvetenhet om skolans roll som normgivare och hur skolans struktur inverkar på elevernas 

uppfattningar rörande sexuell läggning. 

5.7 Analys av likabehandlingsplan VI

I inledningen fastställer skola VI att deras vision är att verksamheten ”/.../ bygger på

jämställdhet mellan könen och strävan efter etnisk och social mångfald.”. Diskursen anger 

därmed att detta är byggstenar. Exakt hur dessa byggstenar ska användas är däremot oklart. 

De ses dock som integrerade i skolans grund, vilket uppfattas som ett förhållandevis passivt 

förhållningssätt då man jämför med formuleringen ”/.../ vi verkar mot rasism och 

främlingsfientlighet.” vilket pekar på ett aktivt förhållningssätt.

Vidare ska ”var och en /.../ utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar oberoende av kön, 

etnisk eller social bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och/eller 

funktionshinder”. Här fastställer diskursen att till exempel kön och sexuell läggning kan 

skiljas från de personliga förutsättningarna och definieras därutöver främst som en bromskloss 

som personen skall göras fri från. En alternativ tolkning är att eleven ska utvecklas utifrån 

sina personliga förutsättningar som till exempel kan vara heterosexuell manlig muslim eller 

homosexuell kvinnlig kristen och därmed följa sin egen personliga väg. 

Arbetet mot kränkande behandling antas i denna diskurs kunna sammanfattas mycket kort: 

”Likabehandlingsplanen finns alltid tillgänglig /.../.”, ”Likabehandling är en naturlig del av 

skolans kvalitetsrapport i vilket mål för varje kalenderår sätts upp och mäts.”, ”/.../ 

tillsammans /.../ genomförs löpande aktiviteter och dessa agerar ledningsgrupp.” Det finns 

dock ingen konkret beskrivning av vilka mål som sätts upp eller vilka aktiviteter som 

genomförs. Detta ses som självklart, något som inte behöver förklaras vilket också bekräftas 

av ordet ”naturlig” vilket antyder att skolans arbete inriktas på likabehandling utan 

ansträngning och att detta redan finns inbyggt i strukturen. Diskursen fastställer här att de 
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viktiga personerna är de i ledningsgruppen. Övriga personer, som elever på skolan eller 

utomstående, behöver bara få en kort presentation av skolans ställningstaganden, vilket för 

elevernas del sker vid ”/.../ presentationer vid terminsstarter”. Ledningsgruppen består av 

rektor och huvudlärare i samhällskunskap, religion och naturkunskap. Då detta skrivs ut 

fastställer diskursen att dessa tre ämnen har en särställning när det gäller arbete för 

likabehandling. 

Kränkande behandling definieras aldrig i skolans diskurs, däremot har ”VI /.../ nolltolerans 

mot kränkande behandling.” Det viktigaste är därmed skolans ställningstagande, inte exakt 

vad skolan anser kränkande behandling vara eller vad som händer om det förekommer trots 

nolltoleransen. Det främjande arbetet döljs då skolans ställningstaganden framförs som det 

viktiga, inte hur skolan ska komma till den ideala situation som beskrivs. Detta bekräftas av 

att likabehandlingsplanens största del består av en mängd ställningstaganden för vad ”VI ska 

arbeta aktivt för att /.../”. Två av dessa ställningstaganden inriktar sig på sexuell läggning: 

”Alla inom skolans väggar respekteras lika oavsett sexuell läggning” och 

”Mångfaldsperspektivet är en naturlig del i det pedagogiska arbetet kring sexuell läggning”. 

Hur det aktiva arbetet för likabehandling ser ut anges inte. Formuleringarna antyder också att 

målet redan är nått och att skolan därmed inte behöver arbeta med likabehandling. I annat fall 

hade formuleringen blivit: ”VI ska arbeta aktivt för att alla inom skolans väggar ska

respekteras lika”. När det pedagogiska arbetet tas upp används orden ”naturlig del” vilket 

innebär att undervisande lärare har kompetens att utan speciell ansträngning integrera området 

i sin undervisning. Det finns ingen antydan om behov av kompetensutveckling eller andra sätt 

att nå målet. 

5.8 Analys av likabehandlingsplan VII

Kontaktpersonen på skola VII påpekade att likabehandlingsplanen används tillsammans med 

övriga dokument. Detta bekräftas också i likabehandlingplanens inledning, som även nämner 

SFS 2006:67. Vidare fastställs att målet med likabehandlingsplanen kan sammanfattas i tre 

punkter, varav den första är: ”Främja utvecklingen av ett positiv klimat på skolan där man 

respekterar varandras olikheter.” Här diskuterar man med andra ord skolans struktur, dock 

främst relationer mellan människor på skolan och inte skolan som institution och normgivare. 

Andra punkten lyder: ”Förebygga att diskriminering, kränkande behandling förekommer.” 

Även här befinner diskursen sig på en nivå över den individuella där man tar hänsyn till 
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skolklimatet och dess påverkan på individer som kan diskriminera eller kränka. Orsaker till 

kränkning tas dock inte upp explicit, inte heller exakt vad kränkningar är. Skolan ger exempel 

på händelser som kan kräva åtgärder, men anger inte samtliga händelser som kan det utan tar 

med följande: Förolämpningar, olaga hot, ofredande och misshandel. Detta gör att 

kränkningar definieras som aktiva handlingar och därmed inte knyts till strukturella problem. 

Den sista punkten är ”Förhindra att trakasserier, hot eller våld sker.” Här bekräftas att det 

skolan skall arbeta mot är aktiva handlingar med ett medvetet syfte. Detta fastställs också i 

formuleringen ”/.../ accepterar inte kränkningar, hot eller våld /.../” vilket ska ”/.../ rapporteras, 

utredas och sammanställas” och kan leda till polisanmälan, ”Skriftlig varning, avstängning 

samt förvisning”. Diskursen fastställer här att kränkningar förekommer och kan motarbetas 

genom en hård linje med straff och konsekvenser för den som kränker. Den som blivit kränkt 

förbises till viss del men ”bör efter en tid utfrågas om hur de upplever att skolan har agerat 

och få möjlighet att komma med förslag till förändringar”. Detta är inget bestämt krav och 

utfrågningen framstår mest som ett sätt att utnyttja eleven för att utveckla skolans arbete, inte 

för att hjälpa eleven. Även elever som inte blir kränkta ses som en resurs: ”/.../ ytterst viktigt 

att eleverna på skolan görs medvetna om planens innehåll och att incidenter rapporteras”. Här 

framstår det först som att eleverna bör veta om att de blir rapporterade om de kränker någon 

och därmed avskräcks, men i sammanhanget framgår också att eleverna ses som möjliga 

ansvarstagare vad gäller att rapportera in kränkande behandling. 

Diskursen fastställer att det absolut viktigaste i likabehandlingsarbetet är att skolan informeras 

om samtliga kränkningar samt ser till att dessa får konsekvenser. De förebyggande åtgärderna 

är inriktade på att stoppa kränkningar som kan vara på gång, inte att främja likabehandling. 

Diskursen visar att skolan ser att skapa trygghet tillsammans med eleverna till exempel genom 

att skapa ordningsregler och att informera om hur eleverna ska agera om de blir kränkta är det 

första steget mot likabehandling. Innan detta är klart kan skolan inte gå vidare. Detta visas 

också då likabehandlingsplanen innehåller en beskrivning av en årlig kartläggning som 

fastställer att ”’Många elever känner sig inte trygga’” vilket leder till att ”/.../ huvuduppgiften 

framöver blir att med olika metoder söka stävja och beivra användandet av glåpord /.../” vilket 

är det problem som lyfts fram. Lärarnas positiva inflytande fastställs i diskursen: ”Eleverna är 

/.../ tacksamma och uppskattar att lärarna söker hålla ordning /.../”. Vidare visar diskursen att

eleverna uppfattas som att de ser varandras behov av att kontrolleras och att lärarna är 

immuna mot att utföra negativa handlingar. 
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Sexuell läggning är osynligt i diskursen. Det nämns inte som potentiell grund till kränkning 

eller som område i likabehandlingsarbetet. Dock nämns inte heller några andra potentiella 

kränkningsgrunder eller områden i likabehandlingsarbetet.

5.9 Analys av likabehandlingsplan VIII

I första stycket fastställs att ”VIII ska vara en skola där alla behandlas lika och har en 

ömsesidig respekt för varandra”. Detta förklaras som att ”Ingen mobbning, diskriminering 

eller annan kränkande behandling skall förekomma /.../”. Därmed definieras i denna diskurs 

att alla behandlas lika om inga aktiva handlingar med syfte att kränka (vilka kan vara ” /.../ 

fysiska, verbala, psykosociala eller text- och bildburna.”) förekommer. Skulle detta ändå ske 

är det skolans ansvar att stoppa det. En av förutsättningarna för skolans likabehandlingsarbete 

är enligt likabehandlingsplanen att ”/.../ personal och elever har en gemensam uppfattning av 

begreppen mobbning och kränkande behandling.”

Mobbning får en dominant ställning i diskursen då fenomenet definieras konkret på ett par 

rader medan andra kränkningar sammanfattas med ”/.../ exempelvis (förutom mobbning): 

diskriminering, sexuella trakasserier, rasism, främlingsfientlighet och homofobi.” 

Likabehandlingsplanens diskurs konstaterar att likabehandlingsarbete på skolan är direkt 

länkat till utsagor från Lpf 94, Skollagen samt SFS 2006:67 och inför även delar av dessa 

diskurser i sin egen diskurs. Ansvaret för att alla behandlas lika läggs i diskursen inte bara på 

skolan, utan även vad gäller att lagarna efterföljs har även ”Skolverket och ombudsmännen, 

Jämo, DO, HomO, HO /.../ ansvar.

Diskursen fokuserar på förebyggande arbete: ”Ett bra förebyggande arbete är den viktigaste 

delen i arbetet /.../”. Goda relationer och miljöer ska främjas och ”Detta tankesätt skall finnas 

med på organisationsnivå och i det dagliga arbetet på skolan.” Det förebyggande arbetet 

innehåller olika ansvarsområden för skolledning, lärare och  elever och ser därmed alla på 

skolan som resurser. I de fall kränkningar trots detta förebyggande arbete förekommer 

fokuseras stoppande av varje enskild kränkningssituation. Detta sker framförallt genom 

kommunikation och nyckelorden är ”kontakt” och ”samtal”. Diskursen visar att skolan anser 
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likabehandlingsarbete viktigt och möjligt att utvärdera och utveckla: ”/.../ utvärderas årligen 

av eleverna på skolan via enkät. Planen uppdateras en gång per läsår.” 

”Kränkningar” tas upp i handlingsplanerna med åtgärder i situationer då elever respektive 

personal mobbar, trakasserar eller kränker elever medan ”kränkande behandling” sedan får en 

egen rubrik. Där definieras det som en verbal handling. ”Personalen på skolan skall ingripa 

om någon använder skällsord med rasistiska, främlingsfientliga eller diskriminerande 

innebörd”. Homofobi tas inte upp tillsammans rasism och främlingsfientlighet, vilket gör att 

fokus hamnar på de sistnämnda delvis på bekostnad av det förstnämnda. 

Inom diskursen finns bara elever som potentiellt kränkta. En eller flera kan kränkas men de 

ses som individer, inte som delar av ett kollektiv: ”Kontakt tas /.../ med den utsatte eller de 

utsatta /.../”. Kränkningarna blir unika händelser eller händelsekedjor i varje fall, även om de 

inkludera flera kränkande respektive kränkta individer. Situationen antas kunna ses från flera 

håll och inte enbart gå att utvärdera på basis av andrahandsinformation då handlingsplanerna 

innehåller följande åtgärd: ”Observationer av de aktuella eleverna.” Detta hade även kunnat 

tolkas som att kränkningar kan kontrolleras eller stoppas genom observation. Den kränkte 

eller de kränkta ska stödjas: ”/.../ erbjuds stödjande samtal hos kurator på skolan /.../” medan 

den eller de som kränker ska stoppas och eventuellt straffas: ”Rektor tar beslut om åtgärder 

såsom  /.../, insatser från elevvården, polisanmälan, och avstängning eller förvisning /.../”. Då 

elevvården nämns ges dock antydningar om att även den kränkande kan behöva stöd.

De vuxna ses som en viktig och positiv inverkan på elevernas skolmiljö: ”/.../ tillgänglighet 

till vuxna är en viktig del i arbetet att förebygga och upptäcka /.../”. Dock finns det möjlighet 

inom diskursen för att elever kan kränkas även av personal:”När elever känner sig mobbade 

eller trakasserade av personal /.../”. Antydningar finns här om att elever inte är mobbade utan 

att de känner sig mobbade, vilket innebär att läraren inte gör detta medvetet. De kränkningar 

som nämns skulle även kunna utesluta till exempel osynliggörande genom att fokusera på 

aktiva handlingar direkt riktade mot eleven som individ. Diskursen möjliggör även att ”/.../ 

personal på skolan ger uttryck för främlingsfientlighet, rasism eller diskriminering /.../. 

Diskursen möjliggör att behov av mer kompetens kan finnas: ”Skolledningen ansvarar för att 

/.../ personal utbildas /.../.” Rektor och kurator ses dock som immuna mot att kränka och som 

kompetenta att handha kränkningsärenden. 
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Sexuell läggning tas inte upp explicit utom i de diskurser som lånas från lagarna. Skolan har 

ingen egen utarbetad diskurs om området sexuell läggning. 

5.10 Analys av likabehandlingsplan IX

Inledningsvis fastställs att ”IX strävar mot att ingen i skolan utsätts för någon form av

kränkande behandling.” Detta innebär att vem som helst på skolan kan kränkas, vilket senare 

motsägs då diskursen framställer den kränkte som elev: ”/.../ kontaktas vårdnadshavare till 

inblandade elever”, ”Personal som uppmärksammar eller får kännedom om /.../”. Personal kan 

med andra ord inte bli kränkt. 

Likabehandlingsplanen fastställer också att ”Kränkande behandling kan utföras av en eller 

flera personer och riktas mot en eller flera.” Dock ses varje kränkt person som en individ, inte 

som en del av ett kollektiv: ”/.../ den som uppger att han eller hon blivit kränkt /.../”, ”Stöd 

den utsatte /.../”. Den som upplever sig kränkt har rätt till hjälp och stöd och det är viktigt att 

han eller hon ”/.../ alltid måste tas på allvar.” medan den som kränker ska stoppas men ändå 

ha rätt att uttrycka sin sida av saken: ”Lyssna på alla berörda i enskilda samtal /.../”. Fokus i 

diskursen ligger på att stoppa enskilda händelser eller händelsekedjor, inte på allmänna 

strukturella problem. Problemet placeras i första hand hos dem som kränker. 

Kränkande behandling definieras klart i diskursen som aktiva handlingar av flera olika slag 

som sker i syfte att kränka någon. Homofobi tas upp: ”homofobi – då det förekommer 

motvilja mot eller förakt för homo- eller bisexualitet eller homo- eller bisexuella personer:” I 

denna formulering antyds att kränkningar kan ske utan att de riktas mot en särskild person, då 

motvilja eller förakt kan riktas mot en viss sexuell läggning vilket i sin tur kan kränka 

personer. Liknande diskurs förekommer under definitionen av kränkningar vad gäller rasism 

och främlingsfientlighet. Dock blir denna diskurs inte förhärskande då diskursen runt åtgärder 

och insatser inte plockar upp detta utom möjligen i ett fall: ”Försök att hitta de bakomliggande 

orsakerna och åtgärda dessa”. Detta tolkas i sammanhanget som en del av diskursen runt 

relationen mellan den kränkande och den kränkte, men skulle även kunna syfta på mer 

allmänna problem som att homofobi eventuellt förekommer på skolan. 

Sexuell läggning tas endast upp i begreppet homofobi, vilket gör att sexuell läggning endast 

ses som en möjlig grund för kränkning. Något främjande arbete för likabehandling relaterad 
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direkt till sexuell läggning går inte att skönja i diskursen. Det som ska främjas är ”/.../ goda 

relationer på skolan och /.../ trygga lärmiljöer.” vilket ska ske genom förebyggande åtgärder 

främst inriktade på klassklimatet. 

6 Diskussion

Resultatet kan inte generaliseras då empirin inte är tillräckligt omfattande. Dock finns en 

möjlighet att de diskurser vi funnit även finns på andra gymnasieskolor i Sverige då de kan 

antas ha liknande förutsättningar. Vidare kan diskussion av resultaten vara av värde för 

utveckling av likabehandlingsarbete även om diskurser och situationer skiljer sig mellan olika 

gymnasieskolor.

Likabehandlingsarbete sker på två nivåer. Den strukturella nivån behandlar skolan som 

normgivare och de attityder, åsikter och handlingar som dessa normer förespråkar. Normerna 

kommuniceras i skolans diskurser. Skolans strukturella uppbyggnad kan innehålla element 

vilka medför kränkningar och diskriminering av alla människor med en viss grupptillhörighet. 

Alla människor tillhör flera grupper. De marginaliserade grupperna bär ofta med sig en större 

risk för att kränkas eller diskrimineras än grupper där majoriteten ingår. Den individuella 

nivån behandlar likabehandling av varje enskild individ. Normerna vilka fastställs på 

strukturell nivå blir synliga på den individuella nivån. Här syns dock inte systematiska 

kränkningar eller diskrimineringar av en viss grupp. Utgångspunkten blir den enskilda 

situationen i motsats till den strukturella nivån vilken fokuserar på kontexten den enskilda 

situationen ingår i. 

Vi ser verkligheten ur ett etnometodologiskt perspektiv vilket gör att de normer som finns på 

strukturell nivå inte är fasta utan rörliga och skapas i handlingar människor emellan. Detta gör 

att situationen kan förändras på strukturell nivå vilket även leder till en förändring på 

individuella nivån. Queerteorins utgångspunkt är att samhällets normsystem kan förändras 

vilket i sin tur förändrar till exempel heteronormativiteten. Vår utgångspunkt är därmed att 

normer är föränderliga och ständigt återskapas.

De problemområden vi har kunnat definiera i bakgrundsteckningen kan inordnas i två grova 

kategorier: Osynliggörande respektive utpekande av homo- och bisexualitet samt homo- och 

bisexuella. Dessa kategorier diskuteras och knyts samman med de diskurser vi funnit i vårt 
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resultat nedan. Den önskade situationen vi funnit i bakgrundsteckning och styrande dokument 

benämner vi ”integration” och detta tillstånd diskuterar vi relaterat till 

likabehandlingsplanernas diskurser efter genomgången av problemområdena.

6.1 Osynliggörande

Osynliggörande sker på både strukturell och individuell nivå. På strukturell nivå osynliggörs 

andra möjligheter än två genus, det ”typiskt kvinnliga” och ”det typiskt manliga” vari en viss 

sorts heterosexualitet ingår. Normerna är med andra ord inte synliga eftersom inget annat än 

det ”normala” är möjligt. Det är i denna situation mycket svårt för någon som ingår i det 

”normala” fältet att fastställa vilka normer som gäller. Queerteorin vill genom att använda till 

exempel heteronormativitetsbegreppet synliggöra de genusnormer, där sexuell läggning ingår, 

som finns i samhället. Osynliggörande är en maktutövning som används för att begränsa 

människors rätt att uttrycka sin identitet. Homosexuella personer får till exempel svårt att leva 

som öppet homosexuella när detta val osynliggörs. På individuell nivå handlar osynliggörande 

om individens upplevelse av att vissa delar av hans eller hennes identitet är osynliga. 

Frånvaron av representation av homo- och bisexualitet samt förgivettagandet att individen är 

heterosexuell skapar en sådan situation. Frånvaron av referensgrupper och representation är 

allra svårast för minoritetsgrupper, vilket är ännu ett exempel på hur skadligt osynliggörande 

kan vara för homosexuella och bisexuella elever.

Vår bakgrundsteckning visar på osynliggörande tendenser på gymnasieskolan då ämnet ges 

mycket liten uppmärksamhet. Lärarna har låg kompetens på området vilket troligen gör att de 

omedvetet osynliggör det143. Låg kompetens kan till exempel medföra att lärare inte 

uppmärksammar när heterosexualitet förutsätts i undervisningsexempel och läromedel vilket 

leder till att andra sexuella läggningar osynliggörs. Sahlström144 påpekar att lärare kan ha 

svårt att se problem på strukturell nivå. Homo- och bisexuella gymnasieelever har enligt vår 

bakgrundsteckning känt sig osynliggjorda. Detta kan leda till konsekvenser såsom psykiskt 

lidande och problem med identitetsutvecklingen. Dålig representation och liten 

uppmärksamhet leder även till okunskap. De fördomar eleverna eventuellt stöter på får stå 

oemotsagda. Därmed kan osynliggörande leda till mer utbredda fördomar. 

                                                
143 Se till exempel Sahlström 2006
144 2006



- 49 -

Styrande dokument inriktar sig på både strukturell och individuell nivå. SFS 2006:67 befinner 

sig på båda nivåerna och pekar på skolans och huvudmannens ansvar för att den strukturella 

uppbyggnaden skall främja likabehandling och inte medföra kränkningar och diskriminering 

på grund av viss grupptillhörighet. Likabehandlingsplanerna befinner sig dock främst på den 

individuella nivån. Detta medför att den kontext som fokuseras på den strukturella nivån 

lämnas därhän. Sexuell läggning blir osynlig i vardagens normer fram till dess att en 

individuell situation uppstår när någon känner sig diskriminerad eller kränkt på annat sätt. 

Skolorna tycks i många fall sakna en egen diskurs på området sexuell läggning. Detta antyder 

att sexuell läggning osynliggörs i vardagen.  I SFS 2006:67 möjliggörs inkompetens hos 

skolpersonal. I likabehandlingsplanerna framstår dock lärare i de flesta fall som kompetenta 

och om de upplevs som kränkande eller diskriminerande beror detta på misstag. Detta 

motsägs av den bild bakgrundsteckningen ger145. Rektorer framstår som immuna mot att 

kränka och kompetenta att handha kränkningsärenden i alla likabehandlingsplanerna. 

Framtoningen av lärare, rektorer och annan personal bör enligt oss relateras till oviljan att 

lägga fördomar i sin egen grupp. Detta visas också genom likabehandlingsplanernas fokus på 

kränkningar mellan elever, vilket lärarna i Sahlströms146 undersökning i många fall lagt märke 

till. Detta fokus döljer skolans del i osynliggörandet av homo- och bisexualitet, vilken lyfts 

fram i vår bakgrundsteckning. Det kan tänkas att skolans osynliggörande i många fall är ett 

större hinder än kränkningar från enskilda elever för de homo- och bisexuella elevernas 

utvecklande av en vuxen identitet. Detta då skolan som institution har mycket högre status 

som normgivare än enskilda elever. 

6.2 Utpekande

Diskussionen går nu vidare från om homosexualitet, bisexualitet, homosexuella och bisexuella 

är synliga till hur representationen ser ut när den sker. På strukturell nivå kan utpekande 

handla om att normer synliggörs genom att det avvikande definieras. Homo- och bisexualitet 

utpekas som avvikande i heteronormativiteten. Queerteorin påpekar att definitionen av vad 

som är avvikande befäster normerna. Normerna fastställer maktstrukturen där det normala 

befinner sig högre än det avvikande. 

                                                
145 Sahlström 2006
146 2006
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Enligt vår bakgrundsteckning definieras ofta annan sexuell läggning än den heterosexuella 

som avvikande från det normala när den tas upp. Detta accentueras av att diskussioner för och 

emot homosexuellas rättigheter förekommer medan det är svårt att tänka sig att motsvarande 

diskussion kan hittas om heterosexuellas rättigheter147. Hur ofta diskuteras till exempel 

heterosexuellas rättigheter att adoptera på grund av deras sexuella läggning? Toleransen för 

verbala kränkningar relaterade till sexuell läggning ansågs enligt vår bakgrundsteckning som 

större än toleransen för kränkningar relaterade till exempelvis trosuppfattning eller etnicitet.  

Lärarna uppfattas i en del fall också som ignoranta för dessa kränkningar och skolans arbete 

för att ifrågasätta normaliteter fungerar sämst när det gäller området sexuell läggning. Detta 

gör att homo- och bisexualitet utpekas som avvikande. 

I likabehandlingsplanerna finns tendenser till utpekande. Detta gäller till exempel de planer 

som endast nämner homofobi. Detta definierar homosexualitet (och eventuellt bisexualitet, 

om detta anses ingå i begreppet) som något avvikande från heterosexualiteten, vilken inte ens 

behöver nämnas. Det som avviker blir synligt. Homosexualitet tas här också bara upp i 

negativa sammanhang, när den kan ”orsaka” att kränkningar förekommer. Den som utsätter 

andra för homofobiska handlingar skall stoppas, men behöver i väldigt få diskurser hjälp. Med 

andra ord är homofobiska attityder inget problem som behöver åtgärdas så länge de inte 

uttrycks i handlingar. De homosexuella ses som en grupp i behov av att skyddas mot 

kränkande handlingar, inte som en del av kollektivet. Detta kan sättas i relation till en diskurs 

som trycker på respekt för alla, vilket tyder på likabehandlingsarbete i alla situationer och för 

alla elever oberoende av sexuell läggning. Begreppet ”sexuell läggning” inbegriper även 

heterosexualitet, vilket inte pekar ut homo- och bisexualitet utan lägger dem tillsammans. Vi 

undrar dock hur ofta heterosexualitet tas upp och diskuteras i likabehandlingsarbetet. Det 

finns en överhängande risk att sexuell läggning endast definieras som homosexualitet och 

bisexualitet, medan den heterosexuella inte har någon sexuell läggning eller i alla fall ingen 

som behöver finnas med i diskussionen. Detta döljer också hur även heterosexuella utpekas 

inom heteronormativiteten när de inte följer normerna som styr vilka egenskaper som ”bör” 

medfölja deras heterosexualitet. Sammantaget kan antas att fler elever tjänar på ett 

likabehandlingsarbete som inriktar sig på alla grupper och normer, inte bara på de som 

vanligtvis uppmärksammas i samband med kränkningar vilket i sig blir ett utpekande.  Detta 

                                                
147 Exempel på detta finns redovisade av Bolander 2001
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förstärks av att alla elever lär sig normer på gymnasieskolan, normer som bör överensstämma 

med mål i styrande dokument. 

Verbala kränkningar kopplade till sexuell läggning accepteras i högre grad än de relaterade till 

exempelvis etnicitet. Därmed skiljs människor med viss sexuell läggning av från det kollektiv 

som har vissa rättigheter. De pekas ut som avvikande som det är mer accepterat att kränka och 

utföra till exempel våldshandlingar mot. 

6.3 Integration

Den sista möjligheten är att homo- och bisexuella elever integreras och ses som en heterogen 

grupp där en av deras egenskaper är förhållandevis ovanlig. Den grupp de tillhör på basis av 

sin sexuella läggning ses då som en definitionsmöjlighet bland andra. Eleverna kan lika gärna 

delas in på till exempel basis av sitt kön, sin ålder och sin hårfärg och ska inte kränkas på 

grund av någon av dessa markörer. Detta får dock inte ske på bekostnad av att den sexuella 

läggningen blir osynlig. Den ska tillåtas vara synlig, dock utan att tas för given. Med 

utgångspunkt i queerteorin och vår bakgrundsteckning på området vågar vi påstå att 

strukturella problem är viktigare än enskilda händelser i arbetet för en gymnasieskola där 

människor med olika sexuella läggningar är integrerade istället för osynliggjorda eller 

utpekade. Det är dock sällan strukturella problem fokuseras i skolornas 

likabehandlingsplaners diskurs. Detta kan innebära att skolorna inte anser sig ha strukturella 

problem, att de inte har kunskap om de strukturella problem som finns eller att enskilda 

händelser ses som det viktigaste arbetsområdet för skolorna. 

Vi tror att en diskurs som osynliggör strukturella problem gör att skolorna endast kommer i 

kontakt med konsekvenserna av de strukturella problem som eventuellt finns i form av 

enskilda händelser. Den likabehandlingsplan vars diskurs inbegriper strukturella problem i 

hög grad, likabehandlingsplan V, visar på en större kunskap på området sexuell läggning och 

den svenska gymnasieskolan än de övriga. Fokus i denna diskurs pekar mot arbete mot de 

strukturella problem som orsakar kränkningar och diskriminering, inte mot att åtgärda 

konsekvenserna av de strukturella problemen. Tendenser till detta finns även i andra 

likabehandlingsplaner; likabehandlingsplan IV nämner till exempel den strukturella nivån. 

Dock fokuserar denna likabehandlingsplan liksom övriga sju likabehandlingsplaner främst 
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enskilda händelser och elever som utsätter varandra för trakasserier och kränkningar vilket 

döljer de strukturella problem som finns i skolan som institution. 

Trots detta tror vi inte att integration är en omöjlighet. Det handlar inte om att ”bögar syns på 

TV” där de för övrigt enligt vår erfarenheter och förkunskaper ofta framställts på ett 

stereotypiskt sätt. Det handlar inte heller om att lärare påpekar att det inte finns något fel i att 

vara lesbisk, eller om att andra sexuella läggningar ska ses som lika vanliga som 

heterosexualitet. Det handlar om att alla sexuella läggningar ses som lika normala, lika 

självklara och lika noga att lägga vikt vid. Ingen behöver gå omkring och oavbrutet påpeka att 

det är okej att vara bisexuell eller börja anta att alla elever är homosexuella istället för 

heterosexuella. Ingen behöver heller prata mer om sexualitet för att kunna prata om sexuell 

läggning. Det vi tror behövs är kunskap och kompetens. Detta stöds av att högre kompetens 

medför uppmärksammande av kränkningar i högre grad samt att lärare med mer utbildning tar 

upp området oftare. Läsaren med ett konkret intresse för hur likabehandlingsarbete i 

gymnasieskolan på vardaglig basis skulle kunna gå till rekommenderas att läsa 

informationsbroschyrer i ämnet från HomO och RFSL. 

6.4 Avslutande reflektioner

Skolornas diskurs om kränkningar är ofta betydligt mer utvecklad när det gäller mobbning, 

vilken definieras som en sorts kränkning, än om andra kränkningar som till exempel 

homofobiska handlingar. Det är vanligt att skolorna i vår urvalsgrupp har en egen diskurs runt 

mobbning men ”importerar” diskurser från Skolverket148 eller från SFS 2006:67 när det gäller 

andra kränkningar. Detta är inte särskilt förvånande då skolorna bedrivit arbete mot mobbning 

under lång tid och därmed även i många fall haft handlingsplaner mot detta, medan SFS 

2006:67 vilken ställde upp kravet om en likabehandlingsplan funnits sedan april i år. Skolan 

får, precis som andra stora organisationer, antas ha en viss tröghet inneboende. Detta visas 

även av det faktum att mer än hälften av skolorna inte hunnit färdigställa en 

likabehandlingsplan ännu. Detta kan visa på att de är mindre engagerade då arbetet tar längre 

tid eller att de är mer engagerade då arbetet tas på större allvar. Vi har ingen möjlighet att 

avgöra vilket alternativ som stämmer bäst överens med sanningen. Flera skolor har påpekat 

att dokumentet är ett ”levande dokument”. Detta accentuerar möjligheten att 

likabehandlingsplanerna kommer att genomgå en hel del förändringar de närmaste åren. De 
                                                
148 Till exempel från ”Olikas lika värde”
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likabehandlingsplaner som varit mer konkreta och lokalt inriktade har naturligtvis större 

möjligheter att utvecklas och följas upp än en likabehandlingsplan som VI, vilken endast 

fastställer skolans mål. VI:s arbete kan följas upp, men själva likabehandlingsplanen är svår 

att se som utvecklingsbar eller utvärderingsbar.

Det vi sökt i vår analys är inte författarnas intentioner. Dem kan vi omöjligen känna till. Vi 

har tittat på vad texterna i sig innehåller, vilket i flera fall troligen skiljer sig från författarnas 

intentioner. Detta stämmer väl med vår inspiration från begreppet dekonstruktion. Vad texten 

säger kan dock antyda vilka förkunskaper och eventuellt även omedvetna värderingar 

författarna bär på. Vi tvivlar inte på att de allra flesta i skolans värld idag har goda intentioner 

i likabehandlingsarbetet. Våra kontakter med skolorna gav intrycket av att frågan är lite 

känslig just eftersom likabehandlingsarbetet ses som viktigt, men inte alltid är så lätt att 

genomföra så bra som man önskar. Detta hade kunnat belysas genom skillnader mellan texter 

och intentioner om vi hade känt till de senare. 

Samtliga likabehandlingsplaners diskurs döljer de skillnader som finns i upplevda 

kränkningar och i kränkande beteende mellan kvinnliga och manliga elever. Vår 

bakgrundsteckning visade att skillnader finns, och att de i en del fall kopplas till 

heteronormativiteten. Pojkar är till exempel räddare för att bli utpekade som homosexuella än

vad flickor är vilket kan kopplas till maktstrukturen som byggs upp i heteronormativiteten. 

Dessa maktstrukturer undersöktes delvis av Fanny Ambjörnsson149 men det finns gott om 

plats för mer forskning på området. En naturlig fortsättning på detta examensarbete hade varit 

att gå ut i verkligheten och undersöka hur maktstrukturer och normer ser ut på 

gymnasieskolorna idag ur ett queerperspektiv. Området sexuell läggning och den svenska 

gymnasieskolan är relativt outforskat och vi hoppas att fler med oss vill ändra på detta. 

Likabehandlingsarbetet är en viktig del av skolans värdegrund och vi tycker det bör få ta mer 

plats i forskningsområden relaterade till gymnasieskolan.

                                                
149 2006
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