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Sammanfattning 
 Likabehandlingsplanen reglerar hur arbetet kring mobbning och diskriminering 

fungerar. I detta arbete undersöks hur sex intervjuade lärare beskriver att planen 

fungerar vad gäller hbt-personer i skolans miljö, samt hur de intervjuade lärarna 

beskriver att de arbetar med hbt-frågor. Teorier som rör sig kring avvikande beteende 

används. Undersökningen omfattar sex lärare på tre gymnasieskolor med relevanta, 

fungerande likabehandlingsplaner. Lärarna i undersökningen uppger att de lägger 

ner olika mycket tid på arbetet och de beskriver också olika arbetsmetoder. Deras 

inställning till hur det vore att vara homo-, bi- eller transsexuell elev i deras egna 

skolor skiljer sig också mycket åt. De flesta lärarna beskriver att de arbetar 

självständigt med implementeringen av hbt-frågor i skolan och lärarnas åsikter om 

hbt-frågor och deras relevans varierar därför även inom samma skola.  
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1.Inledning 
 De dokument och den forskning som bildar grunden till arbetet har framställts 

av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, Skolverket samt Förenade nationerna. 

Det är kring dessa organisationers idéer kring likabehandling undersökningen byggs. 

I inledningen beskrivs även själva grunden till uppsatsen och frågeställningarna den 

baseras på. 

  

1.1.Bakgrund 
 Idén till ämnet för uppsatsen bygger på en händelse vilken utspelade sig på en 

skola i södra Sverige under våren 2007. En av oss som skriver studien genomförde 

en verksamhetsförlagd del i utbildningen på skolan när han kom i kontakt med en 

lärare som planerade att låta en transexuell person komma till sin klass för att prata 

om sitt liv. Läraren menade att detta skulle ge eleverna en möjlighet att få möta en 

representant för en marginaliserad grupp och på så sätt öka elevernas förståelse för 

att det finns en individ bakom ett begrepp, i det här fallet begreppet transsexuallitet. 

Läraren lyckades komma i kontakt med en transsexuell person som var villig att 

besöka skolan, och de bestämde ett datum för besöket. När läraren kommit så långt i 

sin planering gick hon till rektorn på skolan för att berätta om sin planerade lektion.  

Rektorn meddelade då att hon inte fick godkännande att genomföra projektet. Som 

anledning till detta beslut angav rektorn: ”Det kan ge ungdomarna idéer”.   

 Vid ett samtal med läraren efter händelsen var denne uppgiven och sade: ”Så 

här är det”. I den fortsatta diskussionen gav läraren uttryck för att så fungerar den här 

skolan och det kan man inte göra något åt. Skolan fungerar inte gällande 

diskriminering och så kommer det att förbli. Läraren gav uttryck för det statiska i 

skolan och hur svårt det är att rubba ordningen i skolväsendet. Gamla föreställningar 

kan bli konserverade i skolvärlden genom att de ärvs från en generation lärare till en 

annan. Åsikter som egentligen är förlegade finner här legitimitet genom att de tas 

över av nästa generation lärare. 

 Vi som skriver uppsatsen undrade om skolvärlden verkligen ser ut så här. Har 

resten av samhället nått en acceptansnivå i förhållandet till homosexuella, bisexuella 

samt transpersoner som skolan inte hängt med i? När vi började se närmare på den 

här problematiken upptäckte vi snabbt likabehandlingsplanen som tog upp och 

reglerade allt det vi ställde oss frågande till inom skolans verksamhet. Enligt lag ska 
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alla skolor nämligen upprätta en likabehandlingsplan som har sin utgångspunkt i 

lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever (Diskrimineringslaglikabehandlingsplan BEL 2006:67). Likabehandlingsplanen 

ska innehålla riktlinjer och åtgärder för hur den enskilda skolan ska arbeta för att 

förebygga och förhindra mobbing och diskriminering. Vi undrade hur arbetet med 

likabehandlingsplanen fungerar i praktiken, samt hur lärarna arbetar kring denna 

plan. 

 

1.2.Syfte och frågeställning 
 Syftet är att belysa hur sex lärare på tre gymnasieskolor, två på varje skola, 

beskriver att de arbetar med likabehandlingsplanen kring homosexualitet, bisexualitet 

och transexualitet. Fokus i uppsatsen ligger på hur de enskilda lärarna beskriver sitt 

arbete, samt på de av skolarna utarbetade likabehandlingsplanerna avseende 

homosexualitet, bisexualitet och transexualitet. 

 Genom att ta utgångspunkt i de dokument som ligger till grund för 

likabehandlingsplanerna, och som beskrivs i kapitlet Dokument om likabehandling, 

har vi undersökt hur de tre skolorna har arbetat fram en likabehandlingsplan och hur 

de enskilda lärarna upplever att arbetet med likabehandlingsplanen har fungerat. 

Dessutom har vi undersökt hur de enskilda lärarna beskriver att de arbetar praktiskt 

mot mobbing och diskriminering av homosexuella, bisexuella och transsexuella i sin 

dagliga undervisning. I en jämförelse mellan skolornas enskilda planer och det arbete 

som lärarna säger sig lägga ned kring detta, ges en bild av hur väl lärarnas 

beskrivning av sitt arbete överensstämmer med de enskilt utarbetade 

likabehandlingsplanerna och vilka strategier de beskriver att de använder för att 

utföra detta arbete. 

 Således är våra frågeställningar: Hur har de undersökta skolorna gått tillväga 

för att, enligt skolverkets dokument, utarbeta en relevant fungerande 

likabehandlingsplan och vad omfattar planerna i de olika skolorna? Hur beskriver 

lärarna sitt eget arbete med frågor som rör homosexualitet, bisexualitet och 

transexualitet? Hur upplever de att deras eget och skolans totala arbete kring 

homosexualitet, bisexualitet och transexualitet överensstämmer med skolans 

likabehandlingsplan? Anser lärarna att skolmiljön för homo- bi- eller transexuella är 

tillfredställande på deras respektive skolor?  
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1.3. Vårt förhållningssätt 
 Vi befinner oss i slutet av vår utbildning, men har under vår utbildningstid inte 

berört hbt-frågor över huvudtaget. Detta kan bero på att den senaste lagstiftningen 

inte blev klar förrän år 2006, då vi redan läst huvuddelen av våra kurser. Däremot 

stötte vi på artiklar om lagstiftningen i flera dagstidningar. Eftersom en av oss är 

homosexuell tyckte vi att frågan var intressant och viktigt. Vår åsikt är att 

lagstiftningen är mycket bra och står för något positivt. Vi tycker att det borde vara 

självklart att skolorna arbetar aktivt mot fördomar av alla slag och inkluderar hbt-

frågor i undervisningen. 

 Detta är våra personliga åsikter i frågan, men i vår undersökning har vi varit 

noga med att förhålla oss neutrala till de åsikter vi har stött på. Vår uppgift har varit 

att undersöka, inte att döma.  

 

1.4. Begrepp och avgränsning  
 Likabehandlingsplanen är ett omfattande dokument och till det här arbetet har vi 

valt ut de delar som handlar om hbt-problematiken. Dock är planen till stora delar 

generell och talar allmänt om till exempel kränkande behandling. Dessa delar ingår i 

vårt arbete varför större delen av likabehandlingsplanen omfattas.  Forskningen vi 

använt oss av i arbetet är framförallt svensk eftersom vår undersökning behandlar 

situationen i svensk skolmiljö. Då uppsatsen skrivs som en del i lärarutbildningen har 

vi valt att ta med konkreta exempel på strategier använda av de lärare vi intervjuat. 

Tanken med detta är att genom en exemplifiering underlätta för lärarstudenter som 

har svårt att se hur arbetet kring likabehandlingsplanen kan utföras. Omfånget av 

undersökningen begränsas av uppsatsens format, sex semistukturerade intervjuer 

bedömde vi som ett tillräckligt material att arbeta med. Att använda tre skolor där vi 

intervjuade två lärare, i stället för sex skolor med en intervju, ansåg vi ge ett djupare 

och mer tillitsfullt resultat av undersökningen. Hade vi endast intervjuat en lärare på 

varje skola, kunde detta ha givit en mer subjektiv bild av verksamheten än två 

intervjuade lärare gav.      

 I uppsatsen används begreppet hbt-person för att beteckna homosexuella, 

bisexuella samt transexuella. Vi är väl medvetna om vi genom att använda begreppet 

ger uttryck för att detta är en homogen grupp. Här vill vi dock klargöra att vi inte på 

något sätt anser detta för en sanning utan använder begreppet enbart för att förenkla 
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skrivandet. Dessutom vill vi undvika termen avvikande sexualitet, eftersom den ger 

uttryck för precis det som uppsatsen vänder sig emot; utanförskap på grund av 

sexuell läggning. Vi menar att det egentligen inte finns någon bra beteckning här 

utan väljer att använda oss av den minst dåliga. 

 Vi är medvetna om att uppsatsen uppvisar en viss distans till den grupp som 

behandlas. I de fall där detta blir synligt menar vi dock att det inte gjorts som ett 

uttryck av förklädd rasism utan endast handlar om skrivteknik. För att tydligt visa 

läsaren vilken företeelse som behandlas i texten belyses den i ett utifrånperspektiv, 

därför innehåller texten en del avståndsmarkörer i förhållandet till hbt-gruppen. Detta 

handlar endast om ett sätt att förhålla sig till själva texten, inte till företeelsen som 

beskrivs. 

 

1.5. Forskning kring hbt i skolmiljö  
 RFSL genomförde år 2005 en undersökning där de granskade hur skolplanerna 

såg ut för Sveriges kommuner. Forskningen fokuserade på frågor som rör RFSL:s 

intresseområden, vilka är diskriminering, sexuell läggning, könsidentitet och 

jämställdhet. Resultatet visade att av 287 undersökta kommuner var det fem som 

inte hade utarbetat en skolplan. 13 av kommunerna svarade inte på brevet och 

slutligen visade sig bara 14 av 269 kommuner ha skolplaner där man tar upp 

sexualitet, sexuell läggning och homofobi. (Oscarsson 2005)    

  Vid Linköpings universitet genomförs för närvarande ett forskningsprojekt som 

kallas Den självklara heteronormativiteten – skolan som plats för köns- och 
sexualitetskonstruktion.  Projektets syfte är att synliggöra hur heterosexualitet görs till 

norm i skolan. Studien är också tänkt för skolornas del att medverka till utveckling av 

olika strategier för att förhindra diskriminering och bättre skolmiljö för hbt-personer. 

Forskningen innehåller fyra delstudier med gemensam utgångspunkt, en analys av 

skolans styrdokument och läromedel kring skolans värdegrund. Delstudie ett handlar 

om lärarutbildningen, och de högskolor som valts ut är Malmö, Umeå och Stockholm. 

Materialet kommer att utgöras av texter och djupintervjuer med lärare och studenter. 

Delstudie två tar upp strategier kring sexualitet och skolans värdegrund, där fokus 

ligger på hur den heterosexuella normen befästs i skolan. I delstudie tre behandlar 

man kön och sexualitet i skolans lägre åldrar och inom detta område finns ganska 

många studier som redan är gjorda att ta fasta på. Slutligen i delstudie fyra fokuseras 
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på skolan som heteronormativ arbetsplats. Forskningsprojektet stöds av EU:s 

Equalprojekt Under Ytan som samarbetar med Linköpings universitet, vilket för övrigt 

genomför forskningsprojektet, Institutionen för samhälls – och välfärdsstudier, 

Lärarprogrammet i Norrköping, Lärarnas Riksförbund, Sveriges skolledarförbund, 

Myndigheten för skolutvecklingen, HomO, RFSL, RFSL ungdom, Sveriges förenade 

gaystudenter, Lärarhögskolan i Stockholm och Södertälje kommun. (www.ytan.se, 

Projektet Under ytan inom EU:s Equalprogram, 2007) 

 I SOU 1984:63 framkom att skolan förväntas vara en heterosexuell miljö.  

Eftersom homosexuella lärare inte talade högt om sin läggning togs det för givet att 

alla inom skolan var heterosexuella och på detta sätt skapades en norm. I antologin I 

den akademiska garderoben belyser tio forskare och praktiker svensk 

högskoleutbildning och forskning utifrån ett kritiskt perspektiv och granskar den 

normerande heterosexualiteten. Författarna konstaterar att sexuell läggning och 

könsidentitet har en undanskymd plats i den svenska högskolan och i den utbildning 

och forskning som bedrivs där (Olsson & Olsson 2004). 

 Det som beskrivs i ovan nämnda antologi är i stort sett samma sak som 

Skolverkets rapport om sex och samlevnad visade 1999, bland annat att 

lärarhögskolor och universitet inte satsar på utbildning inom hbt-frågor. Detta menar 

rapporten leder till att lärarna saknar kompetens för att ta tag i frågor kring hbt och 

problem som kan uppstå kring fenomenet i skolans miljö. (Skolverkets rapport om 

sex och samlevnad 1999) 

  Ett annat forskningsprojekt, En utmaning för heteronormen, som även det 

ingår i Under Ytan-projektet och är stött av EU:s Equalprogram, en organisation som 

bekämpar all diskriminering och utestängning i arbetslivet och på arbetsmarkanden, 

syftar till att motverka diskriminering i skolan och arbetslivet. Undersökningen visar 

att 92 % av lärarna inte anser att lärarutbildningen har diskuterat frågor om sexuell 

läggning och att 98 % menade att de inte hade fått ta del av någon vidare utbildning i 

frågorna kring hbt. Endast hälften av lärarna tar upp sexuell läggning någon enstaka 

gång i en undervisningssituation och en fjärdedel tar aldrig upp ämnet. 78 % av 

lärarna uppger att kränkande jargong på grund av sexuell läggning förekommer 

bland skolans elever och ca 10 % känner till någon elev som kränkts eller 

diskriminerats på grund av sexuell läggning. Resultatet av forskningen visar att lärare 

har ett stort behov av vidareutveckling i frågor om hbt och homofobi för att kunna 

arbeta med detta i sin undervisning. (Sahlström 2006) 

http://www.ytan.se/
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Skolverket har efter dessa undersökningar gett ut en rad referens-material för att öka 

acceptansen och förståelsen för hbt-personer i skolan. De senaste är Tyst i klassen – 
om lärarens arbete kring hbt frågor och Liv i lärarrummet – om sexuell läggning och 
arbetsmiljö i skolan. Både Liv i lärarrummet och Tyst i klassen är utbildningsverktyg 

för lärare och skolpersonal i arbetet för att skapa ett bättre klimat kring hbt i 

skolmiljön. (Östlund 2006) (Henley 2006) 

Skolverket har även utgivit ett referensmaterial som heter: Kärlek känns! Förstår du – 
Samtal om sexualitet och samlevnad i skolan. Målet med boken är att göra 

kunskapen mer adekvat, så att elever kan känna sig säkra i skolans miljö. De vill 

betona hur situationen är för många tonåringar, samt förmedla tankar och känslor för 

att underlätta kommunikationen mellan lärare och elever kring de här frågorna. 

Tidigare material som utgivits av skolverket grundade sig mer på statistik om vad 

majoriteten hade för attityder och värderingar. I det nya materialet strävar man i 

stället efter att integrera frågor kring homosexualitet i undervisning om sex och 

samlevnad. (Centerwall 2000)    

 

1.6. Lagar och konventioner 
 Uppsatsen baseras på uppfattningen att alla skall behandlas lika inom skolans 

verksamhet. Nedan redovisas de dokument som ligger till grund för individens 

rättigheter i samhället. 

 

1.6.1. Konventionen om barns rättigheter  
 År 2005 hade 192 regeringar skrivit på konventionen om barnets rättigheter 

som är ett beslut i FN:s generalförsamling. De enda länder som vägrade skriva på 

denna konvention var USA och Somalia. Arbetet med att få till stånd en konvention 

har stöd av många organisationer som exempelvis UNICEF. De enskilda 

organisationernas anställda, det vill säga både de som arbetar lokalt och 

internationellt, stöttar också arbetet och engagerar sig i frågor om barns rättigheter 

och deras ställning i samhället. (Hammarberg 2006) 

 Från början var det mest primära att barn skulle få grundläggande behov 

tillgodosedda, sätta stopp för diskriminering och utnyttjande samt ge barn möjlighet 

uttrycka sin mening. Grundtanken är att alla barn skall bli bemötta med respekt. 

Redan 1959 kom FN:s Deklarationen om Barnets Rättigheter, men denna var inte 
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lagligt bindande utan ansågs mer vara ett förhållningssätt för hur regeringar borde 

agera i barnrättsfrågor. Inte förrän 1989 antogs den nuvarande konventionen, som 

innebär att regeringarna i de länder som skrivit på kan ställas till svars om de inte 

respekterar avtalet eller om de inte rapporterar vad regeringen gjort för att genomföra 

konventionen på rätt sätt. Det är den enskilda regeringen i respektive land som själv 

ansvarar för att uppfylla kraven i avtalet. Ett av målen med konventionen är att 

länderna inte bara ska bry sig om barn inom landets gränser utan det är även deras 

skyldighet att barn blir behandlade med respekt utanför landet. Det internationella 

samarbetet skall fungera oavsett religion och kultur.  (Hammarberg 2006) 

 Konventionens arbete är så omfattande och bidrar till förändringar för så många 

barn, att det i många länder även tillsatts Barnombud eller Barnombudsmän, samt 

enskilda barnrättsorganisationer både lokalt och nationellt. FN:s konvention om 

barnets rättigheter består av 54 artiklar som gäller i både fredstid och i konflikter. 

Fyra av dessa artiklar anses vara grundprinciper som ska vägleda bland annat 

helheten i skolans verksamhet. (Hammarberg 2006)    

 Boken Tyst i klassen tar upp artikel 2: ” Alla barn har samma rättigheter och lika 

värde. Ingen får diskrimineras.” (Östlund 2006) och menar att skolan har en 

skyldighet att skydda barn och ungdomar mot diskriminering samt att tillgodose 

rätten för dem att bli respekterade oavsett sexuell läggning. FN:s barnrättskommitté 

menar att samhället och skolan har en skyldighet att skydda homosexuella ungdomar 

så att de kan leva i trygghet (Östlund 2006). De artiklar som berör området för 

uppsatsen är följande; Artikel 3, som innebär att barnets bästa alltid ska komma i 

första hand, artikel 6, som handlar om rätten till liv och utveckling, samt artikel 12 

som menar att barn har rätt att uttrycka sina egna åsikter, kunna vara med att 

påverka sin situation och även ha inflytande i frågor som rör dem (Hammarberg 

2006).   

 

1.6.2. Likabehandlingsplanen och skolverkets allmänna råd 
 Rätten till likabehandling är en av de mest grundläggande principer om 

mänskliga rättigheter som finns. I grundlagen står 1 kap. 2 § att ”Det allmänna skall 

motverka  diskriminering  av  människor  på  grund  av  …  sexuell  läggning”  (Östlund 

2006). Både i samhället och i skolan finns det många lagar och förordningar att hålla 

sig till, men de viktigaste handlar om att värna om våra demokratiska rättigheter. 
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Likabehandlingsplanen har sin utgångspunkt i lagen om förbud mot diskriminering 

och annan kränkande behandling av barn och elever 

(Diskrimineringslaglikabehandlingsplan BEL 2006). Jämställdhetsombuds-mannen, 

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappsombudsmannen, 

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning samt Barn- och 

elevombudet, har tillsyn över lagen så att den efterföljs och främjar lika rättigheter. 

Enligt denna lag ska det upprättas en likabehandlingsplan i varje enskild verksamhet.  

 I centrum för vår studie står de riktlinjer som ombudsmannen HomO upprättat 

för hantering av diskriminering på grund av sexuell läggning och som ska finnas med 

i skolans likabehandlingsplan. I dessa riktlinjer står det bland annat:  

 
Verksamheten bör utarbeta en tydlig policy för att förebygga trakasserier och annan 
kränkande behandling. Det bör konkretiseras vad som menas med annan kränkande 
behandling och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder (Gilljam 2006:3).  

  

 I Lpf94 står det att alla som arbetar i skolan aktivt skall motverka trakasserier 

samt visa respekt för den enskilda individen. I Lpf94 står även att skolan skall sträva 

efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde och integritet och tar 

avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt 

medverkar till att bistå andra människor (Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 

94). Skolan har ett stort ansvar att förebygga och förhindra kränkande behandling 

och här visas det tydligt att det inkluderar homofobi och sexuell läggning. Skolans 

värdegrund är inte enbart baserat på samtal utan även handlingar är av yttersta vikt. 

(Östlund 2006) Brist på handlingar eller om läraren tiger och tar för givet i sin 

undervisning att alla är heterosexuella så är det lika mycket diskriminering. 

Värdegrundsarbetet i skolan är något som måste pågå hela tiden. Det är en ständig 

process som skall finnas med även utanför lektionssalen. Arbetet handlar om hur vi 

behandlar varandra, och att det ska ske med öppenhet och respekt kan tyckas vara 

en självklarhet i skolans miljö. Skolpersonalen har i detta ett ansvar för att sexuell 

läggning ska integreras som en del av skolans vardag. (Henley 2006) Skolverkets 

allmänna råd menar att ett av syftena för att upprätta en likabehandlingsplan är att 

den hela tiden ska vara levande och utgöra en aktiv del av den vardagliga 

undervisningen eftersom kränkande behandling hänger samman med människosyn 
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och demokratiska värderingar. Likabehandlingsplanen ska följas upp och utvärderas 

årligen samt redovisas i kvalitetsredovisningar. Enligt förordningen 2006:1083 om 

barns och elevers deltagande i planen ska även deras medverkan redovisas. Man 

menar vidare att för att förhindra trakasserier på grund av homofobi och sexuell 

läggning ska ett gott klimat i skolan skapas genom kunskap, engagemang och 

delaktighet (Skolverkets allmänna råd 2006).      

 

1.7. Disposition  
 För att belysa problemet och besvara frågeställningen inleds uppsatsen med en 

bakgrund till ämnesvalet, som följs av syftet med arbetet samt frågeställningarna som 

det kretsar kring. Sedan ges en genomgång av forskningsläget i det aktuella ämnet 

och efter det beskrivs lagar och konventioner som ligger till grund för 

likabehandlingsplanen samt även själva planen. Efter det ges en framställning av de 

sociologiska teorier som utgör ramen för arbetet vilket följs av en metodgenomgång 

där de olika strategierna för hanterandet av materialet beskrivs. Efter detta kapitel 

följer empirin som är uppdelad i sex delar med individuella rubriker för att 

åskådliggöra de olika teman som utgör denna del av arbetet. Avslutningsvis ges en 

diskussion vilken tydliggör resultatet samt visar vilka slutsatser som dragits av 

arbetet. 
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2. Teoretisk ram 
 För att analysera dokumenten används tre teorier. Foucault beskriver hur 

sexualiteten i en samhällsstruktur blir normerande i samband med ett 

kategoriserande av vad som anses för normalt (Månsson 2003). Just detta 

normerande samhälle vänder sig Queerrörelsen mot. Rörelsen uppstod när hbt-

personer började organisera sig och kräva samma rättigheter som det övriga 

samhället, ett arbete som fortfarande pågår (Aldrich 2007). 

      Kön och sexualitet är laddade ord som skapar problem genom sin 

kategorisering. Hur denna kategorisering går till beskriver Judith Butler på så sätt att 

uppfattningar om exempelvis sexualitet och kön uppstår när upprepningar av 

påståenden, både av andra och den enskilde individen leder till individens tankar om 

sig själv (Olsson & Olsson, 2004). En slags stigmatisering av självuppfattningen som 

påminner om Howard Beckers teori kring avvikande beteenden. Becker beskriver 

enligt Månsson (2003) även hur en avvikare endast ses som avvikare i relation till 

andra.  

 

2.1. Normativ sexualitet  
 Enligt Sven Åke Lindgen i Moderna samhällsteorier (red, Månsson 2003) 

beskriver Foucault hur moralen kring sexuella handlingar såg ut i Rom under tiden för 

början av vår tideräkning. Han beskriver hur uppfattningen om den sexuella 

njutningens område blir förskjuten gentemot den tidigare grekiska uppfattningen. I 

stället för en friare individuell uppfattning kring sexuell njutning skapades en ny etik. 

Denna etik kretsade mer kring tanken på den äktenskapliga förbindelsen. Av den 

anledningen fick homosexualiteten, som i Grekland var ett stort problematiserat 

samtalsämne, mindre utrymme i Rom. Den praktiseras fortfarande och konst och 

poesi tar upp den, men filosoferna diskuterar inte kring termen längre. Foucault 

menar dock att denna etik inte överensstämmer med den som senare uppstod i och 

med kristendomen. 

 Foucault visar hur det kristna förhållningssättet till jaget och individens 

sexualitet påverkar normer och värderingar kring synen på familj och det sexuella 

livet. Detta kan kopplas till begreppet heteronormativitet då synen på vilket 

förhållande eller vilken slags sex som är rätt eller naturlig enligt Foucault är skapad 

av kulturen och inte av naturen (red, Månsson 2003). I samhällets dolda 
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maktstrukturer skapas en norm för hur sexualiteten skall se ut på så sätt att den 

kategoriseras efter vad som till exempel är normalt eller onormalt, syndigt eller 

rättfärdigt (Lundgren & Sörensdotter 2004). På 300-400 talet uppstod lagar mot så 

kallade passiva homosexuella, det vill säga de homosexuella män som intog en 

passiv roll under den sexuella akten. Senare kom dessa lagar att omfatta alla män 

som tog passiva roller och lagarnas tillkomst hörde ihop med kristendomens 

frammarsch. Enligt kristen tro var den enda naturliga sexualiteten den som gick ut på 

fortplantning, endast den var av Gud skapad. Från och med detta kom lagstiftningen 

mot homosexualitet, och i många fall bestraffades den med döden (Aldrich 2007). 

 Foucalt visar alltså hur kultur och religion påverkar vad som anses normalt i ett 

samhälle. Eftersom den svenska skolan bygger på uppfattningen om att alla skall 

behandlas lika är detta en viktig insikt. Det som anses vara onormalt idag kan 

komma att ses som normalt i morgon. I vårt mångkulturella samhälle möts idag 

uppfattningar som representerar olika samhällen, religioner och kulturer och då är det 

extra viktigt att skolans arbete genomsyras av idén om alla människors lika värde. 

Likabehandlingsplanen är ett medel att säkerställa detta arbete. 

 

2.1.1. Queerteori och heteronormativitet 
 Queerteorin, vilken har sitt ursprung i USA, går ut på att homo-, bisexuella samt 

transpersoner skall ha samma rättigheter i samhället som andra medborgare. Det 

som skiljer Queerrörelsen från tidigare homosexuella rörelser är det faktum att man 

tidigare inriktat sig på rätten att leva som homosexuell i privatlivet, men 

Queerrörelsen ville även ha en acceptans i den offentliga världen.  

 Ovanstående resonemang stämmer väl med det som anges i Riktlinjer för 

arbetet med likabehandlingsplaner. Alla elever har rätt till respekt oavsett sexuell 

läggning och hur de väljer att leva ut den. 

 Begreppet Queer, som tidigare varit ett skällsord, blev under 1990-talet ett 

populärt ord inom gayrörelsen, där termen användes för att beteckna den radikala 

kampen mot heteronormen. Den politiska gayrörelsen är drivande till exempel inom 

områden som vård, boende, socialförsäkring, förmåner och arv, dessutom arbetar 

rörelsen mot en avkriminalisering, samt med frågor kring AIDS, armétjänstgöring och 

äktenskap. Inom rörelsen byggs arbetet kring tanken om att normerna som 
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samhällen vilar på är instabila, och menar därför att det homosexuella skall 

implementeras i den nuvarande heterosexuella världen (Aldrich 2007). 

  

 Queerteorin är inte enhetlig, utan består av en rad olika teoribildningar. Det som 

förbinder tankebildningarna är ett intresse för vad som är normalt och vad som är 

avvikande. Ett centralt tema är teorin kring heteronormativitet som går ut på att den 

heterosexuella normen är kulturellt skapad och inte det naturliga tillståndet. Man 

menar att det är lika naturligt att leva som homo-, bi- eller transexuell som att leva 

som heterosexuell, och att problemet inte ligger i vilken slags kärlek eller vilket slags 

liv människor vill leva utan i våra kulturellt inlärda uppfattningar om vad som 

uppfattas som normalt och vad som hamnar utanför normalitetens ram (Ambjörnsson 

2006). 

 Skolan är inte på något sätt undantagen från den heterosexuella norm som är 

gällande i vårt samhälle och som lärare är det viktigt att man är medveten om detta i 

det dagliga arbetet. Enligt anvisningarna ska sexuell läggning integreras som en del 

av skolans vardag och som lärare måste man vara medveten om vilka normer som 

gäller både i samhället som helhet och i skolan.  

 Många blandar ihop heterosexualiteten med att alstra barn, en spridd 

uppfattning är att det krävs heterosexuella förhållanden för att mänskligheten skall 

fortleva. Sanningen är, menar queerforskare, att det enda som krävs för att barn skall 

födas är att några kvinnor ibland blir gravida, och att detta kan ske på en rad olika 

sätt, det har i alla fall inte något att göra med hur de inblandade lever. Kärnan i 

denna tanke är alltså att heterosexualitet inte är nödvändig för att mänskligheten 

skall kunna fortleva (Ambjönsson 2006). 

 Teorin vänder sig även mot den normerade heterosexualiteten genom att till 

exempel belysa i vilken kontext begreppen heterosexualitet respektive 

homosexualitet uppkom. För ungefär hundra år sedan föddes begreppet 

heterosexualitet som en beteckning på en person som hade sex med det motsatta 

könet bara för njutning, ordet var alltså negativt laddat och beskrev en slags 

perversion. Lika negativ var den homosexuella handlingen som här beskrev en lika 

grav perversion, skillnaden var bara att här handlade det om samkönade sexuella 

handlingar. Från början hade de båda begreppen samma värdeladdning, skillnaden 

kom efterhand som synen på sexualitet ändrades och blev mer accepterande. Dock 

gällde acceptansen endast det ena av de båda sätten att ha sex, nämligen 
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heterosexualiteten. Det andra sättet, homosexualiteten fortsatte att ses som onaturlig 

och pervers. Forskarna menar här att det är de kulturella normerna som har förskjutit 

synen på vad som är rätt eller fel sätt att ha sex på, själva handlingen är lika naturlig 

vare sig det rör sig om samkönad sex eller sex med det motsatta könet. Queerteorin 

vänder sig inte mot heterosexualiteten i sig men menar att den bara är ett alternativ 

bland andra, heterosexualiteten är inget självklart sätt att leva, tvärtom den innebär 

stora variationer och, i vissa fall, kan vara ett slagfält. Detta eftersom det 

heterosexuella förhållandet kan innehålla problem som åldersskillnader, olika 

etniciteter, klasskillnader, med mera (red, Olsson & Olsson 2004). Queerteorin blir 

här användbar för lärare genom att den visar hur samhällets rådande normer ser 

problem även i många heterosexuella förhållanden, något som kan användas i 

undervisningen. 

 Queera läsningar är ett begrepp som Ambjörnsson (2006) använder för att 

beskriva hur man kan se queera inslag i en annars heteronormativ omvärld. Genom 

att heteronormen tidigt lyfts fram som ett mål att sträva efter och genom att allt som 

avviker från detta förlöjligas, formas individer som tror att det enda normala livet är 

det reproduktiva homosexuella parförhållandet. Här slutar många att vara 

uppmärksamma på att det i samhället även finns alternativa, queera, inslag. Genom 

att lyfta fram dessa inslag i exempelvis TV-serier eller Operor som utåt sett är 

vattentätt heteronormativa, kan man göra en Queer läsning av dessa. I denna 

läsning synliggörs ett glapp som visar på en spricka i den förut av heteronormativitet  

täta väggen.  Detta uppmärksammande visar att den heteronorma kulturen inte är så 

enhetlig som den vid en första anblick verkar. Queera läsningar är ett praktiskt 

verktyg som kan användas i undervisningssituationen för att visa på hur den 

heterosexuella normen genomsyrar det material som används i skolan och som 

eleverna möter i samhället.   

 
2.1.2. Performativitet 
 På 1950-talet myntade J.L.Austin begreppet performativitet när han delade upp 

uttryck i talhandlingar respektive performativa uttryck. Det senare innebär att 

begreppet inte beskriver något utan skapar ett nytt socialt tillstånd.  
 

 …jag slår vad om att, jag lovar att…(Kulick red, Olsson & Olsson 2004:31). 
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 Judith Butler beskriver enligt Kulick (red, Olsson & Olsson 2004) att ett uttryck 

kan skapa en persons identitet. Genom att upprepa ett påstående tillräckligt många 

gånger blir det en form av sanning. Individen blir här ett subjekt genom andras 

värderingar. Uttryck som ”härmed förklarar jag er man och hustru”, ”det är en flicka”, 

(Kulick red, Olsson & Olsson 2004:31) startar processer som leder till en slags 

stigmatisering hos individen. Butler beskriver fenomenet som att en flicka blir 

”…förflickad…”  (Kulick red, Olsson & Olsson 2004:31) av att höra andra tala om 

henne som flicka. Dock, menar hon, att upprepning är en förutsättning för att 

fenomenet skall uppstå, men att upprepningen kan komma från vem som helst, även 

från dig själv. Med teorin som grund fastställer författaren att begrepp som genus, 

sexualitet och kön inte har några källor i sig, utan är skapade av performativa 

handlingar.  ”Känslan  att  vara  kvinna  eller  man,  homosexuell  eller  heterosexuell 

uppstår på grund av att man handlar på vissa  sätt”  (Kulick  red, Olsson & Olsson 

2004:31). 

 Butlers teorier visar hur viktigt det är att man som lärare är medveten om 

problematiken kring hur vi som individer socialiseras in i samhället med dess 

rådande normer. För att följa riktlinjerna för arbetet med likabehandlingsplaner måste 

man som lärare kunna reflektera över sitt eget beteende och förhållningssätt, så att 

man inte omedvetet medverkar till att reproducera gamla könsroller och uppfattningar 

om hur kvinnor och män bör uppföra sig. 

 

2.1.3. Avvikande beteenden 
 Enligt Lars Erik Berg (red, Månsson 2003) gav Howard Becker på 1950 talet 

genom sin forskning kring avvikande beteenden upphov till den interaktionistiska 

stämplingsteorin. Han menar att om en människa, av sin omgivning, definieras som 

avvikande blir denna människa själv en avvikare. Själva avvikandet ses inte i 

individen utan sker genom en relationell process.  

 Endast mot den etablerade kulturen framstår vissa individer, och även vissa 

subkulturer, som avvikande. Här har Becker använt Meads socialisationsperspekiv 

för att beskriva avvikelsen som en process i stället för som ett statiskt tillstånd.  Han 

menar att en individ inte är avvikande till sin natur utan denne blir avvikare i det att 

han genomgår en process som skapas både av individen själv och av omgivningen. 
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Denna process mynnar ut i att både personen själv samt även hans omgivning ser 

honom som permanent avvikande. Man är alltså inte bara en avvikare för att man 

utför vissa handlingar utan för att man genom en slags utveckling lär sig att uppfatta 

sig själv som en avvikande person. Inom en grupp kan det avvikande beteendet ses 

som något positivt, individerna kan här skapa en identitet som inte ses som negativ. 

Denna gemenskap kan förklara varför sanktioner mot avvikande grupper har så liten 

effekt för att förändra beteenden. 

 Beckers teori kan användas i arbetet med elever som anser sig tillhöra 

heteronormen, och kanske inte vill eller kan förstå vikten av att tala öppet om 

diskriminering och mobbing av hbt-personer. Eleverna kan genom diskussioner 

göras medvetna om att det inte är den avvikande som väljer sitt utanförskap, utan att 

det är en process där omgivningens inställning är väl så viktig. 

 Begreppet makt kommer också in i diskussionen kring stämpling eftersom 

någon måste utföra själva stämplingen. Senare forskning har därför inriktat sig på att 

undersöka processerna kring vem som stämplar. Jon Loftland beskriver fenomenet 

som ett konfliktspel i vilket individer eller löst organiserade smågrupper med ringa 

makt fruktas av en väl organiserad, betydande minoritet eller majoritet med stor makt 

(Berg red, Månsson 2003).  

 Dessa idéer går tillbaka till Durkheim som menade att i varje samhälle måste 

det finnas avvikande individer för att kunna belysa normerna som gällde i detta 

samhälle. Avvikarna går över samhällets gränser och skapar därmed, genom sin 

olydnad, dessa gränser. Om alla hade hållit sig inom samhällets ramar så hade det 

normerade samhället förlorat sin kraft som normgivare (Berg red, Månsson 2003) 

 Återigen kan teorierna användas till fruktsamma diskussioner med eleverna och 

varför samhället väljer de normer det gör. Överensstämmer verkligen de gällande 

normerna i vårt samhälle med vad som står i likabehandlingsplanen? Finns det en 

diskrepans, varför är det i så fall så och är det ok? 
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3. Metod 
 I arbetet med själva undersökningen använde vi en kvalitativ dokumentanalys.   

Nedan ges en genomgång av metoderna som används för att behandla materialet. 

 

3.1. Val av metod 
 I uppsatsen används en kvalitativ analysmetod. Vidare används även den 

komparativa dokumentanalysen som ingår i kvalitativ analysmetod. Valet av dessa 

metoder beror på att de kan ge ett djup till undersökningen. Detta djup kan vara svårt 

att nå med en kvantitativ metod som oftast ger en bred men ytlig information. 

(Bryman 2001). Den kvalitativa undersökningsmetoden används för att fånga in den 

enskilda människans särprägel, då denna metod är mer inriktad på ord än på siffror. 

Tyngdpunkten inom den kvalitativa metoden ligger i en förståelse av den sociala 

verkligheten, hur deltagarna i en viss kontext tolkar denna verklighet. Genom att 

fokusera på det tolkande blir metoden på ett kunskapsteoretiskt plan interpretativ 

(Bryman 2001).  

 För att kunna besvara frågorna om, i vilken utsträckning och med vilka 

strategier lärare arbetar för att öka acceptansen och förståelsen för hbt-personer som 

marginaliserad grupp inom skolans verksamhet använde vi oss av intervjuer 

eftersom vi anser att undersökningen härigenom ger en mer rättvis bild av hur 

lärarna upplever sitt arbete i de nämnda frågorna. Jan Trost menar i Kvalitativa  

intervjuer (1993) att, om avsikten med undersökningen är att förstå en människas 

sätt att resonera och gå på djupet istället för på bredden, skall man göra en kvalitativ 

studie.  

 Med utgångspunkt i Riktlinjer för arbetet med likabehandlingsplaner, från JämO, 

DO, HO, HomO och Skolverket genom Barn och elevombudet, ges en beskrivning av 

likabehandlingsplanerna som de enskilda skolorna upprättat. Detta för att ge en bild 

av i vilken utsträckning skolorna arbetat fram en fungerande likabehandlingsplan. 

Sedan jämförs intervjumaterialet med de enskilda skolornas likabehandlingsplaner. 

Här undersöks huruvida lärarnas beskrivning av sitt arbete överensstämmer med de 

ovan nämnda dokumenten avseende omfattning samt förståelsen av innehållet.   

 Då vår undersökning beskriver hur den enskilda människan upplever sitt arbete, 

menar vi att den kvalitativa undersökningsformen är att föredra i vårt fall. Av denna 

anledning valde vi bort den kvantitativa undersökningsmetoden som i och för sig 
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kunde ha använts för denna studie, men vi menar att problemen med denna 

undersökningsmetod gällande svarsfrekvens och svårigheter med att veta om de 

undersökta personerna uppfattat termerna i enkäterna på det sättet som vi avsett 

(Bryman 2001), är så stora att den kvalitativa undersökningsmetoden föredras i vår 

studie.  

 

3.2. Semistrukturerad intervju  
 För att belysa de undersökta lärarna upplevde sitt arbete kring frågor som rör 

hbt i skolans verksamhet använde vi en semistrukturerad intervjuteknik. Då vi inte 

avsåg att gå upp helt i respondentens berättelser och få problem med att hålla oss till 

de frågor som undersöktes, utarbetade vi en intervjuguide (Bryman 2001). Fördelen 

med en intervjuguide är att man i den tar fram ett antal specificerade teman kring 

vilka intervjun kretsar. På detta sätt kan man ge respondenten stor flexibilitet i sina 

svar och intervjuaren kan ställa fördjupningsfrågor som kanske inte ingår i 

intervjuguiden men som berör temat. (Bryman 2001). En semistrukturerad intervju 

ger till skillnad från en standardiserad intervju respondenten en större chans att prata 

fritt och att gå vidare i sina tankar. Den skiljer sig på detta sätt från standardiserade 

intervjuer som påminner mer om enkätundersökningar med fasta frågor i en viss 

ordning och som inte ger samma utrymme att flyta ut i sitt resonemang (Jacobsen 

1993).  

 Fördelen med den kvalitativa intervjun ligger i att själva undersökningen 

påminner om en vardaglig situation i form av ett vanligt samtal (Kvale 1997). Ett 

framträdande drag i denna form av intervju är att respondenten tillåts att komma till 

tals utan att intervjuaren intervenerar och försöker påverka samtalen. Metoden ger 

möjlighet att komma nära respondenten och på så sätt få del av information som vi 

förmodligen inte skulle ha fått ta del av om vi intervjuat på ett annat sätt. Nackdelen 

med metoden kan däremot vara att intervjupersonerna känner sig pressade och 

trängda i sin personliga integritet (Bryman 2004). Trots detta menar vi att en kvalitativ 

intervju är bästa metoden för att ringa in hur lärarna upplever den omfattning, det 

djup och de strategier de arbetar med i frågor kring hbt, eftersom den kvantitativa 

metodens undersökning inte kunnat ge en bild av lärarens faktiska arbete då den inte 

ger utrymme för respondenten att uttrycka sig direkt. 
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 I intervjuerna ställdes inga frågor om abstrakta begrepp utan i stället 

koncentrerade vi oss mer på konkreta situationer, exempelvis genom nedanstående 

frågor. 

  
”Ge exempel…, Berätta om dina erfarenheter av…, Berätta vad ni gjorde under lektionen! 

(Johansson, Svedner 2001:28)”. 

 

 Frågorna i intervjun övervägdes noga innan intervjun genomfördes, dessutom 

såg vi till att genom intervjun erhålla tillräcklig mängd material, för att kunna 

presentera en så utförlig och detaljerad analys som möjligt (Johansson, Svedner 

2001).  

 
3.2.1. Dokumentanalys 
 Dokumenten analyseras med en komparativ metod för att kunna jämföra dem 

med varandra. I den komparativa textanalysen jämför man två eller flera texter med 

varandra, i det här fallet de dokument som ger riktlinjer för hur arbetet med 

likabehandlingsplanen skall se ut, samt de enskilda skolornas likabehandlingsplaner. 

Vidare jämförs de enskilda skolornas likabehandlingsplaner med de nedtecknade 

intervjuerna för att belysa hur de undersökta lärarna säger sig arbeta kring hbt i 

respektive skola. Här kopplas teorierna till intervjumaterialet genom att studera 

likheter och skillnader.  

 I tolkningen av intervjuerna belyses även de inte uttalade åsikterna genom att 

objektiviteten i respondentens svar analyseras (Hellspong 2001). Dokumentanalysen 

innehåller även en ideologikritisk analysdel. Denna används i analysen av 

intervjuerna. 

 
”Hur  bidrar  texten  till  att  skapa,  bevara  och  förändra  sociala  strukturer  och 

maktförhållanden samt de ideologiska hållningar som rättfärdigar eller ifrågasätter dem 

(Hellspong 2001:132)”.  

 

 Här undersöks hur intervjupersonerna använder pronomen för att ge uttryck för 

in- respektive utgrupper. Genom att tala om hbt-personer som ”de”, visas en distans 

gentemot denna grupp av människor. Då undersökningen avser att belysa vikten av 

just hur lärarna måste hålla sig opartiska i dessa frågor är det av betydelse för 
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undersökningen inte bara vad lärarna svarar på frågorna utan även hur de resonerar 

kring teman. Ger läraren uttryck för egna värderingar? Ger läraren uttryck för någon 

bestämd ideologi eller uppvisar denne en social hållning? Har läraren en synvinkel 

som inte överensstämmer med den hållning som framkommer i rekommendationerna 

och kan denna synvinkel bidra till att förlegade maktstrukturer i skolans verksamhet 

upprätthålls genom att en viss grupps intressen tillgodoses för att upprätthålla en 

specifik social ordning (Hellspong 2001).  

 

3.3. Urval  
 I avsnittet tillvägagångssätt beskrivs våra problem med att hitta skolor med en 

utarbetad likabehandlingsplan. Här valde vi att bara innefatta skolor med utarbetad 

plan. Av de sju skolor vi kontaktade hade endast tre en fungerande 

likabehandlingsplan, det finns med andra ord ett stort antal gymnasieskolor som inte 

ens arbetat fram en plan. Även om detta faktum var anmärkningsvärt och i viss mån 

påverkade vår undersökning fann vi det ligga utanför ramarna till arbetet. Dock 

innebär det att undersökningen inte kan sägas vara representativ för hela 

skolväsendet som sådant, utan endast gälla för de tre skolor som vi har undersökt.  

 Vid urvalet av intervjupersoner prioriterade vi att få en stor spridning av den 

fysiska åldern samt strävade efter att nå en jämn könsfördelning (Johansson & 

Svedner 2001). Vår undersökning inkluderar inte eleverna då syftet endast är att 

analysera lärares uppfattningar och deras beskrivning av arbetet kring ämnet. Av 

denna anledning består det empiriska materialet av intervjuer med enbart lärare. Vi 

valde att begränsa intervjuerna till att omfatta sex lärare på tre olika skolor. Genom 

att tala med två lärare på varje skola ges en mer dynamisk beskrivning av hur just de 

skolorna arbetar i frågorna. Vi valde att undersöka gymnasieskolor som vi inte hade 

någon personlig anknytning till för att få så neutrala intervjuer som möjligt. Då 

undersökningen till stor del handlar om likabehandlingsplanen valde vi bort de skolor 

som inte upprättat en sådan. För att åstadkomma bredd på undersökningen valde vi 

att använda en stor skola, en medelstor samt en liten, dessutom är en skola friskola 

medan de andra två är kommunala. Det geografiska läget skiljer skolorna åt, en 

ligger i en liten ort och två i en större stad. Urvalet av lärare skedde slumpmässigt 

och omfattar tre kvinnliga respektive tre manliga lärare.  Åldersmässigt är 
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spridningen relativt stor med två lärare i femtioårsåldern, tre lärare mellan trettio och 

fyrtio år samt en lärare under trettio.    

 

3.4. Etik 
 Inför varje intervju gjordes noggranna förberedelser då intervjuaren och 

respondenten gick igenom de olika anvisningar som fanns för att visa hänsyn och 

respekt till deltagarna. Detta innebar att vi hade informerat respondenten om 

undersökningens syfte samt att denne kunde avbryta sin medverkan när denne ville, 

och att intervjumaterialet behandlades med full anonymitet. Av hänsyn till att ingen 

elev eller lärare skulle känna sig utpekad satte vi inte ut lärarnas riktiga namn eller 

namngav skolan de arbetade på, om de inte gav oss sin tillåtelse. Detta ser vi som 

extra viktigt eftersom uppsatsen till stor del handlar om lärarens personliga arbete 

kring hbt-frågor. (Johansson & Svedner 2001). Vi spelade om intervjupersonen tillät 

detta in intervjuerna på band eftersom materialet därigenom blev lättare att 

analysera. De intervjuade blev vid intervjutillfället informerade om att banden skulle 

förstöras efter genomförd analys.   

 

3.5. Tillvägagångssätt  
 Vi började med att kontakta gymnasieskolor i Helsingborgs kommun för att se 

om deras likabehandlingsplan fanns att tillgå. Av fem skolor hade endast en lagt ut 

en likabehandlingsplan på sin hemsida. De övriga skolorna ringde vi till för att be 

dem skicka respektive plan per post. På en av dessa skolor fick vi tala med en rektor 

som berättade att flera skolor i Helsingborg skulle gå ihop för att utarbeta en 

gemensam plan, under tiden hade de enbart en antimobbingplan. På de övriga tre 

skolorna fick vi inte tag på någon som visste något om en likabehandlingsplan. Detta 

fann vi anmärkningsvärt då lagen om likabehandling kom den första april 2006 och 

en likabehandlingsplan som årligen följs upp skulle vara utarbetad efter detta (jämO). 

Efter en veckas arbete lyckades vi få fram tre skolor som hade en 

likabehandlingsplan samt var villiga att ta emot oss.  

 Den första skolan var en mindre kommunal gymnasieskola i en mindre ort, 

skola nummer två var en större kommunal gymnasieskola och den sista skolan var 

en mindre friskola, bägge belägna i en mellanstor svensk stad. Friskolan särskiljde 
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sig så till vida att eleverna till förutom några få undantag utgjordes av flickor eftersom 

skolan hade en specialinriktning som i hög grad attraherar kvinnliga elever. Friskolan 

har heller inga elever med invandrarbakgrund. I det följande har vi valt att benämna 

skolorna Lilla landsbygdsskolan, Stora stadsskolan och Lilla friskolan.  

 Därefter framställde vi en intervjuguide (se kapitel 3:2, Semistrukturerad 

intervju). Vid intervjutillfället strävade vi efter att skapa en så avskild och lugn miljö 

som möjligt genom att leta upp ett ostört rum. För att få intervjusituationen så likartad 

som möjligt för de intervjuade var det en av oss som genomförde samtliga intervjuer.  

På detta sätt ville vi att den intervjuade skulle känna sig mer bekväm och kunna prata 

ledigare, och att vi härigenom sätt skulle få ut det mesta möjliga av intervjun.  

Dessutom strävade vi efter att göra intervjutillfällena så lika varandra som möjligt, så 

att samtliga intervjupersoner hade samma förutsättningar att känna sig bekväma 

med situationen, och att de därmed hade samma möjligheter att svara på frågorna.  
 Intervjuerna inleddes med att intervjuaren informerade sin respondent om att 

materialet som kom fram genom samtalet skulle behandlas med sekretess. Inga 

namn eller annan information som kunde härleda informationen till en viss individ 

skulle ges i uppsatsen. Sedan gav intervjuaren en kort bakgrund till ämnet där denne 

beskrev undersökningens syfte samt frågeställning. Härefter inleddes intervjun med 

allmänna frågor som ålder och vilka ämnen respondenten undervisade i. Sedan ägde 

den riktiga intervjun rum, och den kretsade framförallt kring fyra teman: Hur hade du 

upplevt din situation på din skola om du varit/är en hbt-person? Hur arbetar du med 

hbt-frågor under undervisningstiden? Hur arbetar du med hbt-frågor i skolans 

verksamhet utanför undervisningstiden?  Tycker du att omfånget på ditt arbete kring 

hbt-frågor stämmer överens med den likabehandlingsplan som skolan utarbetat? 

Intervjuaren lät respondenten svara fritt på frågorna samt gav utrymme för denne att 

ge uttryck för egna synpunkter och värderingar. Endast när intervjun ledde in på ett 

sidospår och därmed hamnade utanför ramen för undersökningen styrde intervjuaren 

upp genom att avbryta och ställa en ny fråga som återförde fokus på ämnet. Genom 

att ge respondenten stor frihet att tala utan styrning ville vi att denne så småningom 

skulle avslöja mer av sina värderingar samt att få en djupare insikt i det arbete denna 

gjorde. I intervjuerna fångades tankegångar som verkade intressanta upp, detta 

gjordes genom att ställa följdfrågor. I vissa fall ställdes även frågor som var ämnade 

att klargöra något som inte framkom med tillräcklig tydlighet. 
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 När intervjuerna var genomförda skrevs dessa ned för att kunna bearbeta 

materialet på ett enklare sätt. Dessutom ville vi bifoga någon av intervjuerna som ett 

tillägg till uppsatsen. Härefter följde en genomgång samt bearbetning av materialet. 

Vi tog utgångspunkt i frågeställningarna och jämförde detta med de relevanta 

teorierna för att se samband och kunna ge en strukturerad bild av materialet. 

Slutligen utarbetades en diskussion där vi lyfte fram viktiga fakta och tankegångar, 

samt pekade på samband i undersökningen.  
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4. Resultat och analys 

 Nedan ges först en kort beskrivning av respondenterna, som följs av en 

presentation av de olika skolornas likabehandlingsplaner. Dessa planer jämförs även 

med varandra för att klargöra skillnader och likheter. Därefter redovisas en 

sammanställning av intervjuernas resultat uppdelade i teman. I empirin kopplas 

resultaten till de teorier som redovisas ovan i teoriavsnittet. Intervjuerna jämförs även 

med varandra. 

 

4.1. Presentation av informanterna 
 För att ge en bild de olika faktorer som kan vara av intresse för denna studie, 

ges nedan en kort beskrivning av de informanter som ingår i vårt arbete. Här 

redovisas respondenternas ålder, kön, verksamma år inom skola samt vilka ämnen 

lärarna undervisar i. 

 
Lilla landsbygdsskolan: 

Susanne, 31 år har varit verksam inom gymnasieskolan i fyra år. Hon 

undervisar på en kommunal gymnasieskola i ämnena samhällsvetenskap 

och geografi.  

Johan är 29 år och arbetar som gymnasielärare i de ekonomiska ämnena, 

samhällskunskap och historia. Han har varit verksam inom 

gymnasieskolan i snart två år. 

 

 
 
Stora stadsskolan: 

Lennart, 51 år gammal, undervisar i ämnena svenska och engelska. Han 

har varit verksam inom gymnasieskolan i över 30 år och är gymnasielärare 

på en kommunal skola. 

Sven 51 år arbetar som gymnasielärare på en kommunal skola. Han 

undervisar i ämnena engelska och franska. Han har varit verksam inom 

gymnasieskolan i 25 år. 
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Lilla friskolan: 
Linda 31 år arbetar som gymnasielärare på en friskola. Hon har varit 

verksam inom gymnasieskolan i 6 år och undervisar i ämnena svenska 

och engelska.  

Katarina 36 år arbetar som gymnasielärare på en friskola. Hon undervisar 

i ämnena biologi och matematik. Hon har varit verksam inom 

gymnasieskolan i 10 år.     

 

4.2. Likabehandlingsplaner 
 Jämförelserna mellan skolornas olika likabehandlingsplaner utgår från Riktlinjer 
för likabehandlingsplaner 
(http://www.jamombud.se/docs/Gemensammariktlinjernov06.pdf).   

Det övergripande målet med riktlinjerna kan ses i följande citat: 
 

Planen skall syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk 

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

att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.  (Riktlinjer för 

arbetet med likabehandlingsplaner)  
 

 Alla skolor vi varit i kontakt med kan i ett första steg delas in i två grupper: De 

som har en likabehandlingsplan och de som inte har en sådan. De senare har olika 

förklaringar till varför en likabehandlingsplan inte upprättats, men gemensamt för 

den gruppen är att samtliga skolor sade sig arbeta med ett färdigställande av en 

egen plan. 

 I de tre skolor vi besökte framkom stora skillnader i utförandet av 

likabehandlingsplanen, men även likheter. Samtliga undersökta skolor har 

framarbetat ett specifikt dokument som beskriver likabehandlingsplanerna, här ges 

definitioner av kränkning eller mobbing med syftet att elever ska känna sig trygga. 

Skolorna har även beskrivit hur alla på skolan, såväl anställda som elever, har 

ansvar för att likabehandlingsplanen uppehålls. Förebyggande åtgärder är 

omnämnda för att undvika uppkomst av kränkande behandling vilket åtföljs av ett 

åtgärdspaket för att ta hand om upptäckta problem. Vidare säger sig de undersökta 

skolorna göra en uppföljning av planen en gång om året. 
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 Likabehandlingsplanernas struktur skiljer sig markant mellan de olika skolorna. 

Lilla landsbygdsskolan har en formellt strukturerad plan skriven övergripande och 

kortfattat. Den saknar den personliga utformning samt de konkreta exempel som de 

andra undersökta skolorna innefattar i sina planer. Med tanke på vad de undersökta 

lärarna på Lilla landsbygdsskolan har berättat avseende deras medverkan i arbetet 

med planen, nämligen: ” …jag är rätt övertygad om att det måste finnas. Jag tror att 

den har mailats ut, men det är  ingenting som  jag  läst.” (ur intervjun med Johan på 

Lilla landsbygdsskolan) samt ”…jag tror att den finns. Jag har  inte  läst den,  jag har 
inte  sett  den  och  jag  har  inte  pratat  om  den.” (ur intervjun med Susanne på Lilla 

landsbygdsskolan) samt den formella hållningen i planen ges ett intryck av att lärarna 

inte varit med i utformningen av planen utan att denna skapats utan deras 

medverkan. I detta avseende skiljer sig Stora stadsskolans och Lilla friskolans planer 

markant från den första. Stora stadsskolan har en mer genomarbetad plan med 

detaljerad struktur och större inslag av elevpåverkan. Denna skola har även en sex 

och samlevnadsgrupp som samlas med jämna mellanrum för att diskutera frågor 

som rör likabehandling i skolan. Det är denna grupp som utarbetat skolans 

likabehandlingsplan. Att skolan verkligen arbetar med detta syns genom att 

likabehandlingsplanen här är den mest utförliga samt även den tydligaste av 

planerna i undersökningen. Slutligen har Lilla friskolan en plan som är i form av en 

sammanfattning av elevdiskussioner. Skolan har tagit fasta på betydelsen av 

elevsamverkan i utarbetandet av likabehandlingsplanen och låtit eleverna själva i 

samverkan med lärarna ta fram en fungerande plan för skolan. Resultatet är en 

kortfattad men detaljrik och konkret likabehandlingsplan.  

 Skolorna skiljer sig med andra ord markant åt i avseende på hur planerna tagits 

fram. På Lilla landsbygdsskolan har den utarbetats utan varken lärar- eller 

elevinverkan, Stora stadsskolan har en grupp lärare som arbetar kring likabehandling 

fortlöpande och de har tagit fram skolans plan men har även tagit hänsyn till 

elevernas åsikter. Lilla friskolan har involverat eleverna på ett helt annat sätt i sin 

plan. De skilda förfaringssätten ses tydligt i hur planerna tar sig uttryck. De går från 

Lilla landsbygdsskolans abstrakta stela plan, över Stora stadsskolans utförliga 

strukturerade, till den tredje skolans konkreta och kortfattade.  

 Vidare syns stora skillnader på vilket sätt man vill hantera uppkomna situationer 

eller med andra ord vilka rutiner som skall användas. Lilla friskolan tar 

överhuvudtaget inte upp några rutiner utan endast allmänt hållna uppmaningar ”Säga 
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till mobbaren”. Lilla landsbygdsskolan specificerar under rubriken ”Rutiner” vem man 

skall anmäla misstänkta fall av diskriminering eller mobbning till, samt vem som skall 

göra utredning och åtgärdsplan. Dessutom specificeras vem som skall informeras 

och vad som händer om dessa åtgärder inte är tillräckliga. Stora stadsskolan har gått 

vidare och utvecklat rubriken rutiner till ett eget dokument som även inkluderar 

arbetssätt för frågor kring kränkande behandling, förebyggande åtgärder som tar upp 

åtgärder för elev, klass och när dessa skall utföras och av vem. Om en elev 

upptäcker kränkning skall eleven veta vem som ska kontaktas för vidare åtgärder. 

Dessutom poängteras vem som har primäransvaret för dessa frågor. Även 

information och kommunikation gällande likabehandlingsplanerna hanteras olika 

mellan de tre olika skolorna. Stora stadsskolan talar om när och för vem information 

om likabehandlingsplanen skall hållas. Lilla landsbygdsskolan tar även upp var 

planen kan hittas. Lilla friskolan håller årliga diskussioner kring frågorna och låter 

eleverna ta fram en sammanfattning av dessa diskussioner som en arbetsplan. 

Endast Stora stadsskolan tar upp rubriken ”Nulägesanalys”, där aktuell situation och 

problemområden tas upp. 

 

4.3. Lärarna om likabehandlingsplanen 
4.3.1. Stora stadsskolan 
 Frågorna angående den likabehandlingsplan som varje skola ska ha upprättat 

gav helt olika svar från de båda respondenterna på Stora stadsskolan. Lennart visste 

inte om han hade läst likabehandlingsplanen, men trodde att det förmodligen var så. 

 
 Lennart: ”Jag har förmodligen läst det där. Jag har förmodligen bara hållit med och 

inte reflekterat vad som egentligen stod där. Jag brukar ögna igenom alla papper ändå. 

Det är liksom med mobbing, vi har regler här för det. Men detta är självklara saker för 

mig, det tycker jag nog och då reagerar man inte på det. Men är inte detta lite av det här 

med de mänskliga rättigheterna.”   

 

 Lennart ger alltså uttryck för att det som står i likabehandlingsplanen är 

självklart och att han därför inte lagt så mycket vikt vid innehållet. 

 Sven däremot, gav ett helt annat svar, han ansåg sig arbeta efter 

likabehandlingsplanen i stor utsträckning, men ställde sig frågande till omfånget på 

skolans totala arbete med detta. Han tyckte att skolans arbete kring 
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likabehandlingsplanen i frågor rörande hbt-personer avspeglade resten av 

samhällets arbete kring dessa frågor. De som har ett eget intresse visar stort 

engagemang, medan de som inte har ett egenintresse i frågorna endast arbetar för 

att visa en politisk korrekthet.  En jämnare könsfördelning av arbetet med 

likabehandlingsplanen hade varit mer önskvärt. Sven påpekade att han trodde att 

anledningen till att det tagit lång tid att få igång likabehandlingsplanen hade varit 

problem med de grupper som håller i planen. 

 
”Jag tror att det har varit för isolerade insatser och det har varit grupper som suttit och 

försökt, men det har dock inte sen omsatts i praktiken och där har egentligen inte varit 

någon som har avkrävt det. Man har inte kommit längre än till mötesprotokollet, men nu 

har man gjort den här och det är jättebra. Jag tycker nog att vi har kommit ganska långt 

på den här skolan, men det är inte detsamma som att jag är nöjd.”   

 

 Sven fortsatte diskutera problem som uppstår vid uppdelningen av de olika 

arbetsgrupperna, hur arbetet med dessa frågor borde läggas upp och formas. Det 

svåraste är att få en kontinuitet. Han vill att dessa frågor ska löpa som en röd tråd 

genom all undervisning så att eleverna känner igen sig och utvecklar förståelse och 

tolerans.  

 

 ”Det är både i strukturen det fallerar i och planeringen som det brister i och i viss mån 

även attityderna. Jag menar för att den dagliga dosen ska bli naturlig för det är väldigt 

naturligt för de som vaknar varje morgon och känner igen sig i tidningarna och kan 

fortsätta känna igen sig resten av dagen. Medans de som vaknar på morgonen och inte 

känner igen sig i tidningen på grund av att de är flata. Det är dessa elever vi måste nå.”  

 
 Lennart hade knappt läst likabehandlingsplanen, men sa ändå att det han 

kunde få fram när han tittade igenom den var en rad självklarheter. Kränkande 

behandling ska stoppas, menade han, och han hänvisade även till de mänskliga 

rättigheterna. Han arbetade efter planen på så sätt att om det uppkom diskussioner 

eller det var bestämt en temadag om sex och samlevnad så följde man det.  

 Sven, som sitter med i ledningsgruppen för dessa frågor, var inte så positiv till 

temadagar som han menade att elever och lärare glömde bort direkt efteråt. Han ville 

istället ha en röd tråd som genomsyrade all undervisning och arbetade själv mycket 

praktiskt med hbt-frågor. Det största problemet, enligt Sven, var könsfördelningen 
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inom de olika arbetsgrupperna. Han eftersträvade en jämnare fördelning mellan män 

och kvinnor för att arbetet i jämställdhets- och sex och samlevnadsgrupper skulle få 

en ökad trovärdighet.  

 Lennarts inställning är problematisk både ur Queer-teoretiskt, Performativitets-

teoretiskt och Stämplings-teoretiskt perspektiv (Olsson & Olsson 2004) (Månsson 

2003) (Aldrich 2007). Samtliga teorier betonar vikten av medvetenhet om den 

heteronorm som är gällande i vårt samhälle, för att därigenom kunna presentera 

alternativa beskrivningar av verkligheten. Visserligen är Lennart tydlig med att 

diskriminering och mobbing inte ska tillåtas, men han demonstrerar samtidigt en 

omedvetenhet om och ett ointresse för varför problemen kan uppstå.  

 Sven däremot uppvisar en stor medvetenhet om problemets komplexitet och de 

mekanismer som kan motverka ett kontinuerligt arbete. Han nämner själv att de som 

är drivande i arbetet är de som har ett intresse av att det utförs, medan majoriteten 

mest vill vara politiskt korrekta. Hans inställning stämmer väl med Queer-teoretiska 

tankegångar i det att han vill att arbetet ska genomsyra all undervisning (Kulick, red 

Olsson & Olsson 2004). Även Performativitets-teorin betonar en ständig 

medvetenhet för att förhindra att gamla könsroller cementeras genom invanda 

performativa handlingar (Kulick red, Olsson, Olsson 2004). Stämplingsteorin 

förutsätter också ett kontinuerligt arbete i undervisningen för att göra eleverna 

medvetna om hur och varför personer görs till avvikare (Månsson 2003). 

 

 

4.3.2. Lilla friskolan 
 Lilla friskolan hade utarbetat en likabehandlingsplan tillsammans med eleverna, 

för att eleverna inte skulle kunna skylla ifrån sig utan vara överens om vad som 

gällde.  

 
Linda: ”Vi lägger ner ett rätt så stort arbete på att arbeta after likabehandlingsplanen. Vi 

följer upp vårt samtal med möte på måndagar då vi har en timme med klassen för att 

diskutera frågor som det står i läroplanen att man skall diskutera, men som man inte alltid 

får in i ämnena. Vi tar även med kränkande behandling och mobbing.” 
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 På Lilla friskolan lägger man ner ett stort arbete och eleverna involveras 

kontinuerligt. Man inkluderar kränkande behandling och mobbing i arbetet, vilket 

stämmer väl med Stämplingsteorin (Månsson 2003). 

 

 

4.3.3. Lilla landsortsskolan 
 Johan på Lilla landsbygdsskolan har inte läst likabehandlingsplanen. Han tror 

att skolan har upprättat en plan men har inte själv tagit del av den. Skolan har haft 

problem med ledningen och en ny rektor har precis börjat. Han menar därför att 

likabehandlingsplanen inte har implementerats i skolan.  
 

Johan: ”Ja det är en sak att ha en likabehandlingsplan, men det är en annan sak att se till 

att den implementeras. Det är kanske ingen ursäkt för mig personligen, men det är så det 

ligger till. Det är ju så att i skolans värld kommer alltid direktiv från många olika håll. Och 

man har rätt avancerade kursplaner som man skall nå upp till, och lägger man sedan till 

andra grejor i programmål och andra mål som är mer övergripande och det är jättesvårt 

för det mycket som skall uppfyllas hela tiden. Hur mycket tid är jag beredd att släppa från 

kunskapsstoftet? Kanske om du undervisar i religion kan du få in hbt-frågor för alla 

religioner har ju syn på det, men det kanske är svårt att få in i en a-kurs när man skall gå 

igenom alla religioner. Förstår du hur jag menar? Det behövs nog att man tar tag i det. 

Det är samma sak med alla dessa övergripande mål i internationella utredningar, det är 

lätt att komma med direktiv, men…”  
 

 Johan menar alltså att en lärares abetsbörda är så omfattande att vissa 

bitar kan vara svåra att få med på grund av den stora materialmassan en lärare 

skall gå igenom. Skall ett arbete som det kring likabehandlingsplanen fungera, 

så måste det finnas någon på skolan som tar tag i det, menar han.  

  Liksom Lennart på Stora stadsskolan är Johans inställning problematisk både 

ur Queer-teoretiskt, Performativitets-teoretiskt och Stämplings-teoretiskt perspektiv. 

Han anser  att  ”någon”,  implicit  någon annan, måste  ta  tag  i  arbetet  för  att det  ska 

fungera och demonstrerar härigenom en ovilja att se sitt eget ansvar i processen 

(Kulick red, Olsson & Olsson 2004), (Månsson 2003) (Aldrich 2007).  

 

 

 



 33 

4.3.4. Gemensamma strategier 
 Susanne på Lilla landsortsskolan använde exempel ur sitt egna liv för att 

normalisera. Hon lade in berättelser om sina vänner som var homosexuella i den 

vanliga undervisningen och kunde därigenom, på ett naturligt sätt öka acceptansen 

för hbt-personer. En strategi som även Sven på Stora stadsskolan använde. Han 

menade att hela undervisningen ska genomsyras av ett jämlikhetstänk på alla plan. 

Han tycker att planeringen för undervisningen borde börja som en diskussion med 

kollegerna för att få in frågan på ett naturligt sätt. Detta är något som tydligt uttrycks 

uppifrån och inte får sopas under mattan. Han tar i intervjun upp problem som att 

diskussionen ofta bara rör temadagar eller att skolan bjuder in någon från exempelvis 

Noaks ark. Han saknar kontinuitet i undervisningen rörande hbt-frågor. Sven tycker 

att lärare kan komma undan genom att säga sig ha problem att få in hbt-frågor i sin 

undervisning, men samtidigt säger han också, precis som Johan på Lilla 

landsbygdsskolan, att lärare idag har blivit en grupp tusenkonstnärer som ska få ihop 

allt. Sven på Stora stadsskolan och Susanne på Lilla landsortsskolan använder sig 

av queera läsningar (Ambjörnsson 2006) som ett sätt att visa på en hbt-syn på 

omvärlden. Detta ger en bredare syn på hur omvärlden ser ut eller skulle kunna se ut 

genom att eleverna tvingas att se på sin omvärld inte bara ur en heterosynvinkel utan 

även ur en hbt-synvinkel.  

 Undersökningen visar att flera av lärarna varken har läst eller arbetar efter 

likabehandlingsplanen. Ur ett teoretiskt perspektiv är detta problematiskt eftersom de 

härigenom visar en omedvetenhet om vilka konsekvenser den rådande 

heteronormen kan få för hbt-personer i vårt samhälle (Kulick red, Olsson, Olsson 

2004) (red, Månsson 2003). 

  

4.4. Acceptans i skolmiljön 
4.4.1. Lilla landsortsskolan 
 Johan uttrycker att han hade tyckt att det hade varit jobbigt att vara öppet 

homosexuell på den skolan där han jobbar. Som anledning angav han att det är ett 

klassiskt problem och att åldern på eleverna gör det komplicerat. Han menade att 

den skola han nu arbetade på var väldigt öppen i frågor kring Hbt, men att han inte 

kände till så många som var öppna med sin homosexualitet i den ålder som eleverna 

på skolan är i. 
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                   Johan: ”Det hade nog varit jobbigt tror jag, det beror ju på i 

gymnasieåldern, om det är öppet eller inte. Det är nog jobbigt på båda sätt. Jag tror 

fortfarande att det är sådan kultur här så att de som är homosexuella eller 

bisexuella inte är öppna med det. Det är nog rätt jobbigt, men däremot finns det 

ingen sådan machokultur här på skolan med gamla värderingar. Men det hade nog 

ändå varit jättejobbigt över lag, det är väldigt klassiskt, det är en svår ålder och man 

skall vara på ett visst sätt.” 

 

 Johan anger gamla värderingar och ålder som de stora hindren för elever som 

inte vågar vara öppna med sin homosexualitet på skolan. De gamla värderingarna 

hindrar när ungdomarna av omvärlden sätts i ett fack. Butler (Kulick red, Olsson, 

Olsson 2004) tar upp exemplet med en flicka som hela tiden blir refererad till som söt 

flicka och till slut ser sig själv som just detta. Det verkliga problemet uppstår när 

etiketten inte stämmer överens med individens egen uppfattning om sin person. I de 

fallen får personen svårt att bryta sig ur sitt stigma. Stämplingsteorin talar om hur 

personen måste genomgå en process som innebär att gå emot omgivningens 

uppfattning av den egna personen, en process som ytterliggare försvåras av rädslan 

att ses som en avvikare (red, Månsson 2003). Man kan också använda Queer-teorin 

för att förklara skolans miljö som heteronormativ och se hur resultatet blir för hbt-

personer när man inte kontinuerligt visar på alternativa livssätt (Ambjörnsson 2006). 

 Susanne höll med sin kollega Johan om att det inte var problemfritt att vara 

öppen som hbt–person på Lilla friskolan. Nedan beskriver hon hur hon trodde att 

situationen skulle vara som hbt-person på hennes skola .   

 
                   Susanne: ”Jag hade nog inte varit bekväm i min roll, 

för det finns en massa fördomar. I vissa klasser förekommer det 

varje lektion.” 

 

4.4.2. Lilla friskolan 
 De åldersrelaterade problemen handlar om svårigheter med att gå emot en 

välorganiserad majoritet, ett svårt steg, speciellt för en ung människa som inte kan 

välja sin kontext på samma sätt som en vuxen. Detta tar Katarina på Lilla friskolan 

upp. Hon beskriver hur ungdomar på gymnasiet hamnar i en skolklass med 

klasskamrater som de måste umgås med vare sig de vill eller inte, ett faktum som 
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ytterliggare försvårar för den elev som avviker från normen. Individen väljer här att 

inte avslöja sin sexuella läggning eftersom denne då kan bli stämplad som avvikare 

och därmed hamna utanför gemenskapen. Skolan som institution tvingar in individen 

i en kontext som individen inte själv valt. Stämplingsteorin visar att om eleven i denna 

kontext blir definierad som avvikare, så blir eleven även avvikare i sin 

självuppfattning. I förlängningen utmynnar detta i ett permanent utanförskap (red, 

Månsson 2003). Just därför väljer många elever att inte vara öppna med sin sexuella 

läggning i skolmiljön. 

 
Katarina: ”Jag tror att de flesta drar sig för at sticka ut för mycket i den här åldern. Man vill 

inte hamna utanför, det är nog viktigare att få vara med i klassgemenskapen.” 

 

 Linda på Lilla friskolan pekade på att en personlig kontakt med eleverna 

skapade en bättre miljö beträffande toleransnivån för avvikande beteenden. Hon 

menade att eftersom skolan är så liten känner alla, både lärare och elever, varandra. 

 
Linda. ”Här kan man bjuda på sig själv och man vet mycket om sina elever och eleverna 

vet mycket om en själv. Just öppenheten och att vi ser våra elever som individer. Vi visar 

att vi bryr oss om dem och då blir de även intresserade av oss. Det är väldigt familjär 

stämning här.” 

 

 Den goda dialogen mellan elever och lärare på Lilla friskolan skapade en trygg 

atmosfär som gav stort utrymme även för elever som inte höll sig inom de normer 

som inom skolans värld annars är väldigt tydliga. Även Katarina på samma skola 

talade om den stora öppenheten som rådde på skolan. Att öppenheten skapar en 

god miljö för personer som går utanför normen beror, enligt Stämplingsteorin, på att 

synen på en person som avvikare skapas genom att organiserade personer med 

makt fruktas av personer med ringa makt (red, Månsson 2003). De normgivande 

eleverna med makt på denna skola kontrolleras, på grund av det lilla formatet på 

skolan, och får därför inte utrymme att diskriminera någon. Makten ligger mer hos 

lärarna på denna skola än på en större skola där insynen i elevernas aktiviteter är 

mindre. 
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4.4.3. Stora stadsskolan 
 Sven vill inte se på arbetet kring hbt på Stora stadsskolan som ett problem, men 

uttrycker ändå att det inte är helt friktionsfritt. Han menar att det är viktigt att arbeta 

aktivt med att öka toleransen för de marginaliserade grupperna för att skapa ett bra 

och hållbart klimat för alla elever i skolan. Sven arbetar här för att luckra upp 

heteronormen som beskrivs i Queer-teorin (Ambjörnsson 2006). 

. I intervjun framkom detta tydligt när Sven talade om vikten av ett objektivt 

förhållningssätt. 

 Lennart på samma skola som Sven ger en helt annan bild av situationen för 

hbt-personer på Stora stadsskolan.  

 
”Problemfritt, skulle jag säga. Men det är ju upp till mig hur jag upplever saker, fast å 

andra sidan berättar man väl inte för sina kolleger vilken sexuell läggning man har.” 

 

 Han menade att klimatet på skolan är bra fast det egentligen inte förekommit 

några diskussioner angående sexuell läggning. Anmärkningsvärt är att Lennart 

påstår att det inte förkommit några diskussioner kring hbt på skolan, medan Sven på 

samma skola berättar om ett omfattande arbete kring temat. 

 

4.4.4. Gemensamma erfarenheter på skolorna 
 På samtliga skolor uttrycker lärarna i olika grad att de tror att det skulle vara 

besvärligt att som elev vara öppet homosexuell. Dock verkar det vara en större 

acceptans på den lilla friskolan, vilket enligt lärarna beror på det lilla elevantalet och 

den familjära stämningen. 

 Att det är besvärligt att vara öppet homosexuell på skolorna kan enligt Queer-

teorin förklaras med att hela vårt samhälle genomsyras av den rådande 

heteronormen. Även om några lärare försöker påverka undervisningen i de enskilda 

skolorna, hjälper inte detta om inte alla lärare deltar aktivt i arbetet. För att 

acceptansen ska öka krävs att man ständigt visar på alternativ till heteronormen. 

Detta ska ses som något naturligt, eftersom heteronormen är en av människor 

skapad företeelse (Kulick red, Olsson, Olsson 2004). På den Lilla friskolan är 

acceptansen större vilket kan förklaras med Stämplingsteorin (red, Månsson 2003). 

Att elevantalet är mindre ger lärarna större möjlighet att kontrollera de normgivande 

grupperna och därigenom förhindra diskriminering. 
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4.5. Mötet med fördomar 
 De intervjuade lärarna talade mycket om hur det gavs uttryck för fördomar i 

skolmiljön. Både lärare och elever ger uttryck för kränkande värderingar, men på 

olika sätt.  

 

4.5.1. Stora stadsskolan 
 Lennart beskriver hur eleverna ofta använder ordet bög som ett skällsord.  

 
Lennart: ”När de skriker ”jävla bögjävel”! Då är det ofta kopplat till kompisar som inte är 

det. Jag tror inte de skulle säga det om någon som var öppet homosexuell, då skulle de 

inte skrika bögjävel i korridoren, det tror jag inte i alla fall.” 

Intervjuaren: ”Du menar att man har det som ett allmänt skällsord?” 

          Lennart: ”Ja”  
 

 Ordet ”bög” används idag som ett skällsord, menade Lennart, utan att eleverna 

tänker på dess egentliga innebörd. Just nu är det ordet ”inne”, fortsatte han, medan 

det under andra tider varit andra uttryck som använts när man vill reta eller provocera 

någon. Stämplingsteorin redogör för hur det i varje samhälle utses avvikande 

individer för att belysa de rådande normerna. Enligt denna teori skulle alltså valet av 

ordet  ”bög”  som  skällsord vara ett symptom på att vi lever i ett heteronormativt 

samhälle. Stämplingsteorin beskriver också processen kring stämpling som ett 

konfliktspel, där den rådande majoriteten de facto fruktar en liten avvikande minoritet. 

Denna fruktan leder till att definitionen av avvikarna förvandlas till ett skällsord, så 

som Lennart beskriver (red, Månsson 2003). 

 Stora stadsskolan har utarbetat en samlevnadsgrupp som Sven är med i. I 

gruppen träffas en lärare från varje arbetslag för att diskutera samlevnad.  Sedan förs 

det som framkommit genom mötet ut till övriga skolan för att implementeras i den 

övriga verksamheten. I de här situationerna när gruppen sitter ner för att diskutera, 

stöter Sven på ett ofta förekommande problem: 

 
Sven: …”jag  har  inget  problem med  dem”  och  genom  det  uttrycket, 

”jag har inget problem med dem”, så visar de tydligt att det är just det 

de har. Det är det här med att det är vi och dom som egentligen är ett 
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intressant sätt att uttrycka sig på och som är ett sätt att distansera sig 

från det som då tydligen är ett problem. Och att det är ett sätt att 

slippa vidare diskussion. Det är nästan en attityd som är likadan hos 

elever som det är hos vuxna.” 

 

 Det Sven ger exempel på är det som Stämplingsteorin förklarar beskriver med 

hur en majoritet som tillhör den gällande normen kan ha svårt att förstå att en 

avvikande inte själv har valt sitt utanförskap, utan att utanförskapet skapas i en 

process där majoritetens inställning är lika viktig som den avvikandes (red, Månsson 

2003). Performativitets-teorin och Queer-teorin beskriver hur viktigt det är att vara 

medveten om sitt beteende. Vardagliga kommentarer formar individen in i stereotypa 

könsroller och avsaknaden av exempel på alternativa livsstilar skapar ett utanförskap 

(Kulick red, Olsson, Olsson 2004) (Ambjörnsson 2006). Genom att distansera sig 

från det som man anser vara ett problem kan både lärare och elever som anser sig 

tillhöra den rådande normen frånsäga sig ett ansvar för att någon känner sig utanför. 

 Sven fortsätter att prata om hur undervisningen ser ut hos lärare som han anser 

har den inställningen. Hur kommer hbt-frågor att tas upp i deras undervisning? Sven 

menar att ingenting händer på deras lektioner. Han tror dock att de yngre lärare som 

kommer ut i arbetslivet är helt annorlunda jämfört med de som försvinner in i 

pension. Förr utbildades lärarna till att vara kunskapsförmedlare medan dagens 

lärare har ett helt paket med olika aspekter som innehåller mentorskap, individuella 

samtal, utvecklingssamtal, stödåtgärder och kunskap.  

 För att öka förståelsen och acceptansen och framförallt för att hbt-elever ska 

känna sig hemma, tycker Sven att det läggs för lite resurser på kuratorer, 

sjuksköterskor och läkare på skolorna. Det viktigaste arbetet för att skapa en bra 

relation i skolan är relationen mellan lärare och elever. Finns det en bra sådan, så 

fungerar det med samtal och även tillsägelser, men om inte den relationen finns så 

lyssnar inte eleverna. Det tråkiga, menar Sven, med hans skola är att det är en 

väldigt stor skola, vilket medför att det blir mindre greppbart med relationen till 

eleverna.  

 Lennart menade att han hade svårt att få in hbt-diskussioner under lektionstid, 

eftersom han inte hade märkt av någon diskriminering.  

 
”Ja, men jag har aldrig sett något sånt där. Jag har aldrig sett någon 

som går med flaggan jag är bög och någon annan hoppar på dem. Jag 
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har haft elever som har sagt  jag är lesbisk. Ja, ja, men vad då … de 

har ju en massa andra problem också. Jag vet inte om de tycker att det 

är ett problem. Det är inget problem för mig i varje fall. För dem 

kanske, men inte för mig. Jag hade två tjejer i fjol men det var på IVA 

programmet. De talade om det för alla, men det var ingen som… det är 

ändå lite tuffare klimat bland IVA elever. Men det var ingen som brydde 

sig.” 

 

 Om Lennart inte tycker att någon på skolan blir kränkande behandlad på grund 

av sin sexuella läggning, så känner han sig själv inte behandlad enligt de mänskliga 

rättigheterna, då eleverna inte visar honom den respekt han skulle vilja ha som 

lärare. 

 Han fortsatte att berätta att han, när eleverna hoppade på varandra och skrek 

”fitta” eller ”bögdjävel”, reagerade och sade ifrån. Men samtidigt framhöll Lennart åter 

att han inte trodde att det var någon som använde den typen av ord om de visste att 

det fanns någon öppet homosexuell närvarande. Det var mest en typ av allmänna 

skällsord. Det han som lärare hade reagerat på att lesbiska tjejer hade en annan 

attityd. De titulerade sig oftast som flata själva och såg inte detta som ett skällsord.  

 Lennart anger alltså att han säger ifrån om han hör några kommentarer som 

han uppfattar som kränkande. Samtidigt menar han att han det är svårt att få in hbt-

frågor i undervisningen eftersom han inte märker av någon diskriminering. Lennarts 

åsikter är enligt Queer-teorin typiska för det heteronomativa samhället. Han ser inte 

att det kan förekomma någon annan diskriminering än kränkande tillmälen och är inte 

medveten om att eleverna kan känna sig diskriminerade även genom att andra 

alternativa livsstilar sällan exemplifieras och ges tillträde till det offentliga samtalet 

(Kulick red, Olsson, Olsson 2004) (red, Månsson 2003). Han är inte medveten om sin 

egen roll i att forma elevernas identitet i det som Performativitetsteorin beskriver som 

talhandlingar och performativa uttryck (Kulick red, Olsson, Olsson 2004).  

 

4.5.2. Lilla landsortsskolan 
 Ovan beskrevs hur Susanne upplevde hur homosexuella nog inte hade varit 

bekväma i sin situation på hennes skola just på grund av att det var så vanligt med 

fördomsfulla kommentarer. Hon gav uttryck för att just kommentarerna var så vanliga 

att de blivit ett problem genom att de gavs legitimitet genom sitt upprepande.  
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Susanne:  ”Att bara  tillrättavisa så  fort en  fördomsfull kommentar uttalas hjälper 

inte. Speciellt i klassrum med bara killar återkommer bara kommentarerna.” 

 

 Susanne menar att faran ligger i att kommentarerna når en legitimitet genom sin 

upprepning och att utrymmet för avvikare därmed krymper. När kommentarerna ökar 

i frekvens ökar också problemen för dem som känner att det är just de som omtalas i 

nedsättande ordalag. Denna företeelse beskrivs inom Performativitets-teorin (Kulick 

red, Olsson, Olsson 2004). Stämplingsteorin beskriver vidare hur kommentarerna 

används för att befästa de rådande normerna i ett samhälle, i detta fall den rådande 

heteronormen (red, Månsson 2003). 

 Johan säger sig först inte arbeta praktiskt med hbt-frågor, men kommer sedan 

på att han bakar in det i sin undervisning i till exempel rättskunskap.  

 
”Ja nu när du tar upp det så, när jag har rättskunskap så pratar vi mycket om 

partnerskapslagen, äktenskapsbalken kanske skall göras om, omfattar att den 

inte bara skall gälla man och kvinna utan… Ja vi har pratat lite grann om det och 

eleverna tycker att det är okay, att det är en bra väg att gå. Eleverna är väldigt 

öppna och jag har inte upptäckt någon slags homofobi på skolan.” 

 
 Vidare menar Johan att ungdomar är mer öppna nu än för tio eller tjugo år 

sedan, och att han inte hört ord som till exempel bög användas på väldigt länge. Han 

säger sig inte medvetet göra lektioner som bara handlar om hbt-frågor, men i 

undervisningssituationen tar han upp ämnet genom aktuella diskussioner till exempel 

kring nya lagar gällande homosexuella. Johan säger sig vara en person som är 

öppen i sitt tankesätt och har aldrig medvetet försökt vara en del av heteronormen, 

men att det är svårt att säga eftersom han själv befinner sig i den heteronorma 

diskursen. Ett problem inom skolans värld är, menar Johan, att man som lärare har 

många bollar i luften, ett faktum som kan göra att det är svårt att hinna med att sätta 

sig in i alla delar.  

 Susanne på Lilla landsortsskolan ville förändra elevernas attityder till hbt-

personer med diskussioner. Genom att bjuda in någon utifrån till skolan för att prata 

om ämnet menade hon att eleverna skulle ta det mer på allvar. Hon menade att det 

var viktigt att bemöta kommentarer men att detta inte fungerade som den enda 

strategin, att det behövs något mer för att få stopp på de uttalade fördomarna. 
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 Både Johan och Susanne tar upp hbt-frågor i sin undervisning, men ingen av 

dem gör det på ett så genomgripande sätt som både Queer-teorin och 

Performativitets-teorin menar är nödvändigt (Ambjörnsson, 2006) (Kulick red, Olsson, 

Olsson 2004). Johan distanserar sig delvis från hbt-frågorna genom att skylla på att 

han har mycket att göra, medan Susanne försöker att väga upp det hon eventuellt 

missar genom att bjuda in utomstående för att tala om ämnet. 

 

4.5.3. Lilla friskolan 
 På friskolan upplevde Linda och Katarina att det kunde gå rykten när externa 

personer besökte skolan. Det tisslades och tasslades mellan eleverna om gästernas 

sexuella läggning, men ingen vågade fråga rakt ut. Linda berättade att hon vid ett 

tillfälle tagit upp detta i en klass, då hon upplevde att ryktet kommit till gästens 

kännedom.  

 Hon beskrev även hur olika tillmälen används vid ilska. Elever yttrade sig ofta i 

sexuella ord som ”fitta” och ”bög” vid ilska, och detta, menade hon, är kränkande. Så 

fort något uttalande av kränkande karaktär dök upp, diskuterades detta i klassen.  

 
Linda:  ”Man arbetar med det hela  tiden eftersom man hela  tiden har elever 

runt omkring sig och man är ju hela tiden en förebild. Man vill inte höra 

kommentarer som har med människors sexuella läggning att göra eller 

nedlåtande uttalande eller så. Jag arbetar hela tiden med diskussioner. 

Händer något allvarligt har jag även uppföljning.” 
 

 Återigen är Stämplingsteorin aktuell där den visar hur kommentarerna används 

för att befästa de rådande normerna i ett samhälle, i detta fall den rådande 

heteronormen (red, Månsson 2003). Susanne jobbar med hbt-frågor genom 

diskussioner och hon försöker även att vara en förebild genom att tänka på hur hon 

uttrycker sig. Hon är den enda läraren som nämner detta som ett arbetssätt. 

Undersökningen går inte på djupet med denna fråga och vi kan därför inte uttala oss 

om hur väl hennes strategi stämmer med Performativitets-teorin, men Susanne är 

trots allt medveten om att det hon säger påverkar eleverna (Kulick red, Olsson, 

Olsson 2004). 
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4.5.4. Olika inställning på skolorna 
 Lärarnas sätt att hantera fördomsfulla kommentarer skiljer sig avsevärt åt. 

Några bemöter problemet medan andra inte upplever att det förekommer någon 

diskriminering. På Lilla friskolan är problemen något annorlunda än på de andra 

skolorna, men de bemöter de problem de har med diskussioner i klasserna. 

 Olika lärare vid samma skola kan också uppleva problemen helt olika. På Stora 

stadsskolan arbetar Sven aktivt med att motarbeta fördomar, medan Lennart inte 

tycker att han möter några. På Lilla landsortsskolan menar Susanne fördomsfulla 

kommentarer är så vanliga att de blivit ett problem, medan Johan menar att 

ungdomar är mer öppna och att han inte hört ord som bög på många år. 

 

4.6. Grupperingar och bakgrunder ger olika värderingar 
 Ett tema som blir synligt i intervjuerna är hur de olika grupperna i skolorna 

skiljer sig åt vad gäller hur frågor kring hbt-personer behandlas. I klasser med 

övervägande killar är klimatet hårdare. Även i de klasser som innehöll ett stort antal 

elever med bakgrund i ett annat land var fördomarna mer uttalade.  

 

 

4.6.1. Stora stadsskolan 
 Sven på Stora stadsskolan beskriver hur relationen med handelseleverna är lite 

annorlunda just på grund av det stora antalet invandrarelever. Enligt Sven har många 

av eleverna med bakgrund i ett annat land än Sverige många attityder med sig i 

bagaget. Detta bygger på kulturella skillnader och att de har andra traditioner, men 

även att de ofta saknar en förälder eller till och med båda. Han beskriver vidare att 

de, enligt honom, har ett stort behov av manliga förebilder och att de inte har den 

tryggheten hemma som gör att de känner gemenskap med andra elever. Ett faktum 

som Sven menar i vissa fall medför att de hamnar lite snett i samhället. Skolan är för 

dessa elever ett mycket socialt val och även om de inte klarar av skolan särskilt bra, 

så finns ändå deras kompisar i skolmiljön och den blir deras enda trygghet i tillvaron. 

Med dessa marginaliserade grupper får man som lärare arbeta mer aktivt när det 

gäller hbt-frågor. Detta arbete gör Sven i Queerteorins anda och implementerar 
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queera inslag för att nå en högre acceptans och en normalisering av queera 

begrepp.   

 
Sven: ”Det är mer att försöka få andra att inse att det finns de som har 

en annan verklighet i vardagen än den gängse och att inte ha ett 

heteronormativt tankesätt. Jag undviker till exempel kärnfamiljsfrågor. 

Jag pratar stället om att omge och öppna möjligheter där inte är så att 

någon utesluts i diskussionerna. Att inte direkt säga pojkvän eller 

flickvän utan istället prata om partner. Detta hänger ju givetvis även på 

vilken kultur det är i klassen. Vissa klasser är bättre på det där och de 

styr varandra.”  

 

 Sven menar dock att klimatet kring hbt-frågor på Stora stadsskolan överlag är 

bra. Detta beror på att det är en stor blandning av eleverna. På skolan finns esteter, 

samhällsvetare samt handelselever, och Sven menar att den mixen är positiv för 

klimatet på skolan. De kreativa esteteleverna har en positiv inverkan på de annars 

ganska stela eleverna på samhällsvetenskapliga programmet. Samhällsvetarna 

”kollar mer runt” och ser vad som är på gång, medan esteteleverna kodar av på ett 

annat vis. Detta, menar Sven, har haft en bra inverkan på skolan eftersom de stelare 

och mera konservativa eleverna påverkas av esteterna och den hårda profilen på 

detta sätt slipas av.  

 Sven beskriver alltså hur attityderna bland eleverna kan skilja sig åt mellan olika 

grupper. Enligt hans mening kan särskilt invandrareleverna ha en hårdare attityd till 

hbt-frågor. Foucalt beskriver hur kultur och religion påverkar vad som anses vara 

normalt i ett samhälle. En förklaring till invandrarelevernas hårdare attityd skulle 

därmed kunna vara att de kommer från bakgrunder där kulturen och religionen har 

en fördömande syn på hbt-personer (red, Månsson 2003). Ett annat sätt att förklara 

denna grupps attityd finner vi inom Stämplingsteorin, där det beskrivs hur individer, 

men också subkulturer, utses till avvikare för att definiera den rådande kulturen. 

Invandrareleverna är själva utsatta för denna stämpling, genom att de trots olika 

bakgrunder  definieras  som  just  ”invandrare”  och  därmed  ofrivilligt  formar  en 

avvikande subkultur. Den hårdare attityden mot hbt-personer kan vara ett uttryck för 

denna grupps behov att definiera en annan grupp vars beteende skulle kunna ses 

som mer, eller åtminstone lika mycket avvikande, som den egna gruppens. Genom 

att välja en grupp som redan fördöms av den rådande heteronormen, kan 
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subkulturen förenas med majoriteten i sitt fördömande och därmed tillfälligt nå 

acceptans (red, Månsson 2003). 

 

4.6.2. Lilla landsortsskolan 
 Även Susanne på Lilla landsortsskolan talar om skillnader mellan de olika 

programmen. I det mansdominerade teknikprogrammet förekommer kommentarer 

oftare än på de andra programmen hon undervisar.  
 

Susanne: ”…I  vissa  klasser  är det inte något uttalat problem fast det har det varit i 

teknikklasserna och då har jag fått göra en typ av små diskussioner.”  

 

 Som anledning till problemet just i denna grupp anger Susanne att mängden av 

killar i samma klass skapar ett hårdare klimat i sådana här frågor. Varför det är så vet 

hon inte men på Lilla friskolan talar lärarna om samma företeelse fast omvänd. Den 

stora mängden tjejer skapar här ett bättre klimat. 

 På Lilla landsbygdsskolan menar Johan att det är stor skillnad mellan skolor i 

större städer jämfört med skolor i mindre städer. I större städer är det lättare att vara 

öppen eftersom det stora elevantalet erbjuder en större variation av elever. Här kan 

varje elev lättare välja sin kontext. Den lilla staden innebär ofta ett mer konservativt 

tänkande bland invånarna samtidigt som invånarna i den mindre staden ofta har mer 

kontroll på vad de som bor där gör. Dessa faktorer påverkar en person som avviker 

från den gängse normen negativt och att vara öppet homosexuell är på grund av 

detta svårare i den mindre staden, menar Johan. Samtidigt säger han att klimatet i 

hans skola är öppet. 
 

Johan:  ”…men  om man  jämför  skolor,  jag  har  inte varit  på  så många, men  här  är  det 

öppet och… det här en liten skola, så det är ett plus, men, så det kan vara svårt att gå ut 

med det, det är ett litet samhälle också.” 

 

4.6.3. Lilla friskolan 
  På Lilla friskolan ger båda lärarna uttryck för att eleverna inte skiljer sig så 

mycket åt. Här syns inga tydliga grupper där fördomarna är större. Detta beror enligt 

Linda på två faktorer. Den första är att de inte har några elever med 

invandrarbakgrund. Den andra är att eleverna i stort sett enbart består av flickor, 
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totalt på skolan inklusive lärare är 98 % av kvinnligt kön. Den tredje orsaken är 

skolans format, genom att den är så liten blir relationerna både mellan elever och 

mellan lärare och elev tätare. Linda menar att genom den nära relationen mellan 

personerna på skolan ökar förståelsen individerna emellan. Stämplingsteorin 

beskriver hur makt har stor betydelse för att se något som avvikande. Endast mot en 

organiserad majoritet syns en avvikare. Om denna makt finns hos lärarna genom att 

relationerna är täta, accepteras en person som avviker genom att lärarna 

uppmärksammar problematiken och inte går med på att den avvikande står utanför 

gruppen (red, Månsson 2003). 

 

4.6.4. Olika grupperingar på de olika skolorna 
 I både Stora stadsskolan och Lilla landsortsskolan finns det problem med vissa 

grupper av elever som uttrycker fler fördomar än övriga. På Stora stadsskolan är det 

en del av eleverna med invandrarbakgrund, på Lilla landsbygdsskolan är det 

eleverna på de mansdominerade programmen. Dessa elever är svårare att nå och 

kan kräva en större arbetsinsats. Enligt Stämplingsteorin är det viktigt att 

medvetandegöra majoriteten om sin roll i stämplingsprocessen för att kunna 

förhindra utstötning av avvikande (red, Månsson 2003). Lärarna uppger i intervjuerna 

att de arbetar extra mycket med elevgrupper med hårdare attityder mot hbt-personer, 

men det framgår inte om de använder sig av stämplingsteorins metoder. Sven på 

Stora stadsskolan är den av lärarna som mycket tydligt anammat Queer-teorins 

tankegångar i det att han medvetet försöker undvika kärnfamiljsnormen och ett 

heteronormativt synsätt i sin undervisning (Ambjörnsson 2006). 

 Andra grupper kan istället utöva ett positivt inflytande. På Stora stadsskolan 

nämner Sven eleverna på estetprogrammet som en sådan grupp.  

 På Lilla friskolan finns enligt lärarna inga grupperingar som sticker ut åt något 

håll. Enligt lärarna beror detta dels på att så stor del av eleverna är flickor, dels på att 

skolan är så liten. 
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4.7. Undervisningsstrategier 
 Enligt Likabehandlingsplanen ska skolan förmedla en värdegrund som 

innebär att alla människor har lika rättigheter och lika värde. Detta inkluderar 

hbt-personer. Hur en lärare ska implementera denna värdegrund i 

undervisningen står det emellertid ingenting om. Den enskilda skolan och 

lärarna väljer själva vilket upplägg de vill ha. 

 

4.7.1. Lilla landsbygdsskolan 
 Lärarna på Lilla landsbygdsskolan menar att man kan använda båda 

strategierna. Susanne talade allmänt om olika former av diskriminering.  

 
Susanne: ”Kanske bjuda in någon till skolan, att det kommer någon annan och 

pratar om det. Att man har föreläsning och att man sedan har attityddiskussioner. 

Då blir det kanske mer allvar.”  

 

 Johan på samma skola har liknande förslag på hur skolan skulle kunna 

göra för att lyfta fram denna sort av undervisning.  Han tycker att det bland 

annat skulle finnas temadagar där skolan bjöd in föreläsare från Rfsl.  

 
Johan: ”På den här skolan är det underförstått lika rättigheter för alla, men man 

skulle kunna ha temadagar där alla är välkomna. Vi skulle bjuda in olika föreläsare 

som pratade om sex och samlevnad.” 

 

 Båda lärarna uttryckte en önskan om att arbeta med ett block som handlade om 

hbt.  

 Då båda lärarna på Lilla landsbygdsskolan är samhällslärare tyckte de att det 

kändes naturligt att diskutera olika kulturer. De menar att läroböckerna i 

samhällskunskap tar upp mycket om olika former av diskriminering. 

 I undervisningssituationer som handlar om politik går Susanne alltid noga 

igenom homosexuellas rätt till äktenskap och adoption, partnerskapslagen och hur vi 

ser på invandrare. Att implementera hbt-frågor i undervisningssituationen kopplas till 

begreppet queera läsningar och handlar om att belysa det queera i vardagliga 

företeelser. Detta använder även Johan på Lilla landsortsskolan när han undervisar i 

till exempel rättkunskap. Här går han igenom partnerskapslagen, äktenskapsbalken 
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och sambolagen och brukar då göra en poäng av att sambolagen kan gälla två av 

samma kön och inte enbart behöver gälla ett förhållande mellan man och kvinna. På 

något annat sätt säger sig inte Johan arbeta praktiskt i sin undervisning med frågor 

rörande hbt. Han säger att det handlar om vilka ämnen läraren undervisar i, vissa 

ämnen tar naturligt upp dessa frågor medan det i andra ämnen är svårare. Han 

nämner att religion är ett ämne där det är lätt att få in hbt-frågor. Det står i läroplanen 

och i styrdokumenten att undervisningen i detta ämne ska innehålla 

livsåskådningsfrågor. 

 

4.7.2. Lilla friskolan 
 Linda på Lilla friskolan har ibland olika teman som kretsar kring hbt frågor i sin 

svenskundervisning, både i litteraturkunskap och i svenska språket.  

 Katarina på samma skola arbetar på samma sätt gällande diskussioner vid 

kränkande behandling. Lilla friskolan lägger störst vikt vid detta av samtliga 

undersökta skolor. Dessutom får Katarina automatiskt in frågor rörande hbt i 

undervisningen eftersom det ingår i sex och samlevnad när hon undervisar i biologi. 

Men här berör hon mest faktakunskaper och vad som står i styrdokumenten. 

Katarina menar att faktakunskaper behövs men att undervisning som går på djupet 

med känslor och acceptans ofta saknas eftersom tiden räcker inte till. Hon brukar 

dock i sin undervisning göra olika övningar, exempelvis fyrahörnsövningar, så att 

eleverna får tänka på hur de uttrycker sig när de pratar om hbt. När Katarina 

undervisar i matematik har hon inte funderat så mycket i dessa banor. Hon säger att 

det känns svårare att få in hbt-frågor naturligt i ämnesundervisningen. 

 

4.7.3. Stora stadsskolan 
 Sven på Stora stadsskolan är den som lägger ner mest arbete kring hbt-frågor 

av de lärare vi intervjuat. Han berättar att på Stora stadsskolan finns flera 

jämställdhetsgrupper och en av dessa är en sex och samlevnadsarbetsgrupp. Skolan 

har arbetat väldigt aktivt för att hbt-frågor ska löpa som en röd tråd genom 

undervisningen, bland annat genom att ha olika temadagar som brukar ligga i slutet 

och i början av terminen. Årskurs ett har en dag då de är fria från den ordinarie 

undervisningen och har samtal i grupp om kompis- och familjerelationer. Det brukar 

vara sex till åtta grupper och lärarna i arbetslaget sitter med och diskuterar. Årskurs 
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två har en heldag per termin där lärarna lägger upp program med föreläsning, 

filmvisning och sedan samtal kring detta. Det är lärarens uppgift att sitta med i mindre 

grupper och styra diskussionen. Eleverna är lediga från sina lektioner hela dagen 

som dessa aktiviteter pågår.  

 Sven menar dock att detta är för lite, han vill att dessa frågor ska genomsyra 

hela undervisningen så att inga elever ska behöva känna sig utanför. Han pratar om 

att det finns en del material att arbeta med, men läromedelsmässigt tycker han är det 

för tunt. 

 
Sven: ”Jag tycker att det borde produceras mer läromedel än det som finns redan 

eftersom det nu är direktiv uppifrån. Det borde komma in mer nu när vi har krav på oss att 

allt ska fungera. Jag menar att det ska finnas i läroböcker genomgående och inte bara 

som ett kapitel i någon naturkunskapsbok. Det finns en del engelska böcker med komma-

ut-berättelser med diskussionsunderlag efteråt, där man tvingar eleverna in i situationer 

där de måste tänka tvärtom hur de normalt tänker.”  

 

 Han menade att det går att tvinga elever till att tänka annorlunda om de får de 

rätta frågorna att fundera över. Vid ett tillfälle hade han bett eleverna sätta sig in i 

olika situationer som att deras pappa hittar en porrtidning i deras rum och det skulle 

inte vara en tidning med storbystade kvinnor. 

  
Sven. ”Hur gör du i den situationen? Hur löser du det? Konfronterar du honom? Går du 

undan?” 

 

 Här menade han att även heterosexuella killar kan identifiera sig i situationen.  

 
Sven. ”Vad händer om pappa hittar en porrtidning i mitt rum med storbystade kvinnor? 

Hur reagerar jag? Är det svårare tror du om det är så att det är en annan tidning han 

hittar där? Varför tror du att det är så? Om det är så att det är din mamma som hittar 

tidningen, hur tror du då att du hade reagerat? Hur tror du att du hade gjort? Hur tror du 

då det hade känts i en sådan situation eller du träffar någon som du plötsligt börjar blir 

intresserad av och det är av samma kön? Hur kollar du att det finns ett intresse från 

andra hållet? Hur långt vågar du egentligen gå för det här är tillhör inte den normativa 

hållningen.” 
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 Sven menar att detta är ett av de bästa sätten att arbeta på. Helt enkelt få folk 

att sätta sig in i situationer som de egentligen inte vill eller som de aldrig har satt sig 

in i.  

 
Sven: ”Kan man tänka sig in i situationer, då kan man ändra attityder. Mycket, mycket 

mer än att säga nu ska vi ha en dag här och det ska handla om det här och det här. Då 

brukar både lärare och elever tänka puh, nu har vi gjort det här och nu går vi vidare. Då 

har det inte hänt så mycket, det kan ha väckt vissa tankar. Det händer mycket mer om 

man tvingas in i något där man faktiskt avkrävs någon sorts svar på det man har tänkt.  

Hur är det egentligen? Hur  tänker du där? Hur skulle du göra om…? Då behöver man 

egentligen inte tänka på vem det är som får vilka uppgifter. För då har vi inte pekat ut 

någon.”             
   
 Sven fortsätter med att förklara att sådana här sätt att arbeta på är bra, för det 

innebär ingen fara för hbt-elever att säga något. Det han trycker väldigt mycket på är 

att försöka få eleverna att förstå att om de säger kränkande saker så är det till sina 

kompisar de säger det. Det är viktigt att arbeta med dessa frågor för att inte göra sina 

kompisar ledsna för de är viktiga.  

 Lennart på samma skola känner inte alls till det omfattande arbete kring hbt 

som Sven beskriver. Planmässigt arbetar han inte alls med hbt-frågor men om det 

kommer upp funderingar eller det har inträffat någon form av kränkande behandling 

så diskuteras det omgående. Det Lennart tänker på när han undervisar är att 

använda ordet partner istället för man och kvinna.  

 
Lennart: ”Ja, man är lite försiktigare där. I alla fall om man säger saker i undervisningen 

och jag tycker även att böcker och kurslitteratur har blivit bättre på det. Där står det till 

exempel singelföräldrar och det kan vara vad som helst. Jag tror att det även kommer 

därifrån att man har blivit öppnare.”  
 

 Lennart såg alltså kurslitteraturen som friare, den är inte så bunden längre i 

gamla könsroller och därmed kommer också en öppnare inställning till hbt-personer. 
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4.7.4. Undervisningsstrategier på de olika skolorna 
 De undersökta lärarna hade skilda sätt att arbeta med hbt-frågor. Två 

teman framkom i intervjumaterialet. Några lärare talade om en implementering i 

den gängse undervisningen medan andra talade om att ha större temaområden 

kring hbt-frågor. De flesta av lärarna visade engagemang kring att få in frågorna 

i undervisningen, men många av dem efterlyste mer material och mer tid för att 

hinna med.  

 Sven på Stora stadsskolan är den lärare som utmärker sig genom att ha 

den mest genomtänkta strategin i sin undervisning. Han använder sig av Queer-

teoriska resonemang när han uppger att han i sin undervisning genomgående 

ger andra exempel än de som stämmer med heteronormen. Han beklagar sig 

också över att läromedlen många gånger speglar den rådande heteronormen 

och vill gärna att hbt-frågor integreras i all undervisning i skolan. Detta 

resonemang stämmer väl med Queer-teorins tankar om att hbt-personer inte 

bara ska ha samma rättigheter som övriga personer i samhället, utan även har 

rätt till acceptans i den offentliga världen (Aldrich 2007). Genom exempel och 

diskussioner ger Sven även intryck av att ha implementerat Performativitets-

teorin och Stämplings-teorin i sin undervisning. Han säger sig vara noga med 

hur han uttrycker sig och ger i sin undervisning exempel på många olika sätt att 

leva och vara. Genom olika övningar vill han locka eleverna till diskussioner 

som får dem att fungera över sina egna roller. (Kulick red, Olsson & Olsson 

2004) (red Månsson 2003).    

 Lennart på Stora stadsskolan och i viss mån Johan på Lilla 

landsbygdsskolan är de lärare som ur ett Queer-teoretiskt perspektiv 

distanserar sig mest från problemet. Lennart deltar inte aktivt i skolans arbete 

med hbt-frågor och han är nöjd med kurslitteraturen som han menar speglar 

många typer av livsformer. Johan menar att hbt-frågor bör behandlas inom 

ämnen där han anser att de kommer upp naturligt, såsom religion och 

samhällskunskap, och ser inget behov av att implementera dem i andra ämnen.  
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5. Diskussion 
 I vår undersökning kan vi se att samtliga skolor har utarbetat en 

likabehandlingsplan som är relevant enligt de direktiv som finns. Dock fungerar 

arbetet kring planerna i olika grad. På Lilla landsortsskolan var lärarna inte ens 

medvetna om hur planen såg ut eller att den existerade, därför kunde arbetet kring 

planen där inte sägas fungera.  

 Planen är avsedd att uppdateras årligen, likaså måste handlingsförfaranden vid 

trakasserier utarbetas. Dessutom skall elevernas medverkan i planen redovisas.  

Det är bara Stora stadsskolan och Lilla friskolan som uppfyller kriterierna för arbetet 

med likabehandlingsplanen. Lilla landsortsskolan faller på att de lärare vi varit i 

kontakt med inte varit delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen. Dessutom 

verkar den vara utarbetad utan elevernas inflytande, ett antagande som styrks av det 

faktum att lärarna borde ha känt till om ett sådant arbete utförts med elevernas 

medverkan. På Stora stadsskolan är eleverna inte med i själva utformandet av 

planen, detta arbete utförs av en lärargrupp, men däremot är arbetet med planen 

riktat till eleverna. Denna skola gör det mest omfattande arbetet kring planen, både 

på lärar- och elevnivå. Dock menar läraren Sven att skolans arbete kring planen 

speglar hela samhällets arbete i dessa frågor, nämligen att vissa arbetar mycket 

medan den stora massan inte lägger ner någon tid alls på hbt-frågor. Lilla friskolan är 

den som inkluderat eleverna mest i själva utformandet kring planen. Här har eleverna 

själva fått medverka genom att basera planen på elevdiskussioner.  

 Vi anser att Stora stadsskolan och Lilla friskolan har gjort det bästa arbetet med 

sina planer, dock är de svåra att jämföra då deras arbete kring planerna ser så olika 

ut. Stora stadsskolans plan ger ett mer genomarbetat intryck och är mer genomtänkt 

eftersom den är utformad av en lärargrupp som arbetat med den under lång tid. Vid 

en jämförelse med Lilla friskolan plan syns att denna inte har samma tyngd och 

dignitet, den ger i stället ett slarvigt intryck, präglat av elevernas uttalanden. Här 

anser vi ändå att funktionen av planen kan fungera lika bra om inte bättre, på grund 

av att den är skriven på ett språk som eleverna förstår och känner igen. Eleverna 

upplever sig mer delaktiga när de känner igen ord som de själva sagt. En 

kombination av de två metoderna borde vara idealisk. 

 I frågan om lärarnas upplevelse av omfånget av arbetet överensstämde med 

hur likabehandlingsplanerna såg ut, skilde sig skolorna markant. Lilla landsortsskolan 
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arbetar inte alls enligt likabehandlingsplanen eftersom lärarna på skolan inte ens vet 

vad som står i dokumentet. Dock reflekterar Susanne över hur hon skall få in hbt-

frågor i undervisningen, och hon använder ofta exempel som gäller par av samma 

kön i stället för att bara använda traditionella exempel. Hennes arbete kring detta är 

helt i enlighet med grundtankarna i planen, nämligen en implementering av 

tankegångarna i den gängse undervisningssituationen. Johan på samma skola säger 

sig ta upp hbt-frågor på samhällskunskapslektionerna, dock har han inte med 

frågorna i den dagliga undervisningen på samma sätt som Susanne.   

 På Stora stadsskolan är de båda lärarnas beskrivning av arbetet kring 

likabehandlingsplanen helt olika. Sven gör ett omfattande arbete med planen vilket 

innefattar deltagande i en lärargrupp som träffas regelbundet för att diskutera hur 

mobbing och likabehandling fungerar. Här sker hela tiden en utveckling av arbetet 

och lärarna får en chans att reflektera och lyfta fram problemområden som kan 

uppstå. Detta anser vi vara ett mycket bra sätt att arbeta kring likabehandling i skolan 

men tyvärr verkar det inte nå fram till samtliga lärare på skolan. Läraren Lennart har 

ingen aning om hur planen ser ut, han säger att han nog läst den men inte kommer 

ihåg vad det står i den. Han menar att han antagligen har hållit med om innehållet i 

planen och tyckt sig arbeta efter det och därför har han inte reflekterat vidare över 

dokumentet. Men i intervjun med Lennart märks ett avståndstagande till hbt-

personer. Genom hela samtalet med honom använder han uttryck som ”Jag har inga 

problem med dem”. I skolans likabehandlingsplan står det att lärarna skall behandla 

alla med respekt och lyhördhet. Lennart visar i intervjun en slags  ”sopa-under-

mattan”-mentalitet, där han dels menar att hbt-personer inte borde vara så känsliga, 

något som han kallar ”prinsessan-på-ärten”-syndromet, dels att hbt-personer i skolan 

blir bättre behandlade om deras situation inte diskuteras. Han menar tvärt emot 

queerteorin och likabehandlingsplanen att skolan inte skall ta upp problem kring hbt, 

utan att om man inte pratar om detta så är det inget problem. Lennart är, enligt oss, 

precis det slags lärare som behöver läsa och arbeta mer med likabehandlingsplanen, 

eftersom han låter sina egna åsikter styra och inte arbetar efter riktlinjerna i planen. 

Lennart verkar inte själv medveten om detta och menar att det är problemfritt att vara 

homosexuell på hans skola.  

 Även lärarna på den Lilla landsortsskolan borde enligt vår åsikt studera 

likabehandlingsplanen eftersom de båda uppger att de aldrig har sett den. Ändå ger 

de intryck av att arbeta aktivt med frågorna i sin undervisning. 
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 Både vad det gäller Lennart på Stora stadsskolan och lärarna på Lilla 

landsbygdsskolan kan man fråga sig om omedvetenheten kring skolornas 

likabehandlingsplaner beror på brister i skolornas ledning. Är det lärarnas uppgift att 

leta rätt på en eventuell likabehandlingsplan eller är det ledningens ansvar att se till 

att samtliga lärare läser och tillgodogör sig innehållet i planen? 

 Här kan man dra en parallell till RFSL:s undersökning av svenska kommuner, 

där det konstaterades att bara 14 av 269 kommuner tog upp sexualitet, sexuell 

läggning och homofobi i sina skolplaner. Om ledningen brister på kommunal nivå, är 

det kanske inte så konstigt att den även brister i skolorna. Kommunledningens 

agerande har givetvis en normbildande effekt som inte bör underskattas. (Oscarsson 

2005) 

 Lilla friskolan är den skola där eleverna är mest delaktiga i arbetet kring 

likabehandlingsplanen. Båda lärarna har stor insyn i hur planen ser ut samt hur 

arbetet kring denna skall ske. Eftersom de båda varit med i utformandet av planen 

arbetar de likadant med den. Att de arbetar på samma sätt visar på ett 

helhetstänkande som ger en kontinuitet åt arbetet. De lägger stor vikt vid att inte låta 

kränkande behandling gå obemärkt förbi, utan varje kränkande situation som 

uppkommer diskuteras. Detta är det mest fungerande arbetet kring kränkande 

behandling som undersökningen tar upp. Att just Lilla friskolans arbete här fungerar 

så bra beror antagligen på att skolan är den minsta i vår undersökning och att 

kontakten med eleverna därmed blir intimare. Dessutom har lärarna en större insyn i 

vad som händer under skoltid och kan därigenom åtgärda problem snabbare. 

 Båda lärarna på Lilla landsortsskolan ansåg att det nog hade varit problemfyllt 

att vara hbt-person på deras skola, dock har de olika uppfattningar om varför. Johan 

menar att ålder och gamla värderingar är problemet, men tycker inte att eleverna är 

uttalat kränkande mot hbt-personer. Susanne har en helt annan uppfattning och 

menar att kränkande kommentarer är vanligt förekommande, samt att detta är ett 

stort problem.  

 Paralleller kan lätt dras mellan Susanne på Lilla landsortsskolan och Sven på 

Stora stadsskolan, båda ser mycket kränkande beteende mot den omtalade gruppen 

och de arbetar dagligen med att ändra attityder. Det verkar som om dessa två ser 

mer kränkande beteenden, något som tyder på en lyhördhet, men att de också 

arbetar mer med problematiken. Detta gäller i viss mån även Katarina och Linda på 

Lilla friskolan, men de har inte så stora problem på sin skola. Det anmärkningsvärda 
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är att varken Lennart eller Johan säger sig uppleva så mycket uttalade fördomar fast 

de arbetar i samma skolor som Sven och Susanne. Eftersom Susanne och Sven i sitt 

arbete lägger mycket tid på hbt-frågor, är de säkert mer uppmärksamma på när 

elever talar kränkande om dessa grupper. För dessa två, samt även för Katarina och 

Linda, är det en självklarhet att reflektera över och reagera på fördomsfull behandling 

av hbt-personer. Johan uppvisar i intervjun värderingar som stämmer med 

likabehandlingsplanen. Dock tycker han inte själv att han tar upp problematiken i 

tillräcklig utsträckning förutom inom rättskunskapen där det faller sig naturligt.  

 Trots att två lärare arbetar på samma skola kan de alltså uppleva förekomsten 

av kränkningar mycket olika. I forskningsprojektet En utmaning för heteronormen 

uppgav ca 10 % av lärarna att de kände till någon elev som kränkts eller 

diskriminerats på grund av sexuell läggning. Hur väl denna siffra avspeglar de reella 

kränkningar som förekommer i skolan kan man, med utgångspunkt i vår 

undersökning, ifrågasätta. Det är uppenbart att viljan och förmågan att uppfatta 

kränkningar varierar bland lärare, såväl som den rimligtvis gör även bland andra 

yrkesgrupper. Undersökningen visade också att 92 % av lärarna inte ansåg att 

lärarutbildningen tog upp frågor om sexuell läggning och 98 % menade att de inte fått 

ta del av någon vidareutbildning om hbt-frågor. En inte alltför kvalificerad gissning är 

att förmågan att uppfatta kränkningar skulle öka om lärarkåren fick mer utbildning om 

hbt-frågor och därmed skulle förmodligen bilden av hur många lärare som uppfattar 

kränkningar i skolan ändras. (Sahlström 2006) 

 Lennart på Stora stadsskolan ger först uttryck för att den sexuella läggningen är 

personlig och därför inte behöver omtalas, för att sedan beskriva hur det är okej att 

använda ordet bög om en person så länge denne inte är homosexuell. I sin 

distansering går han tvärt emot queerteorins tankar om att få in de queera inslagen i 

vardagslivet. När han talar om att användandet av ordet bög är okej så länge den 

tilltalade inte är homosexuell, så säger han emot sig själv eftersom han först talade 

om att hålla den sexuella läggningen för sig själv. Om en person inte är öppen med 

sin sexualitet så kan omvärlden inte veta något om den och då kan ingen heller veta 

om det är okej att använda ordet bög eller inte. Enligt Barnkonventionen artikel 2 har 

alla barn rätt att behandlas med respekt i skolan oavsett sexuell läggning. Det är inte 

enligt denna artikel okej att låta någon kallas bögjävel, dessutom kan ingen utom 

personen som blir tilltalad känna till dennes egentliga sexuella läggning.  
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 Lennart är den person som utmärker sig i vår undersökning. Han uttrycker sig 

ofta drastiskt och ibland klumpigt, men det är svårt att avgöra hur mycket allvar det 

finns bakom hans uttalanden. En uppenbar fråga blir givetvis den, att om vi som 

intervjuare har svårt att uppfatta vad Lennart menar, hur är det då för eleverna? Bör 

man inte som lärare sträva efter att vara tydlig i alla lägen? Vi uppfattar Lennart som 

lite trött och uppgiven. Han orkar inte engagera sig i hbt-frågor utan vill helst bara 

slippa ta i ämnet. Vi tror inte att han menar att exkludera eller diskriminera någon, 

men löper en stor risk att feluppfattas genom sitt sätt att uttala sig. Lennart väljer 

också att uppfatta situationen för hbt-personer i skolan som problemfri. Detta skulle 

nog Sven på samma skola reagera starkt på. För Sven lägger ett omfattande arbete 

på att skapa en bättre miljö för hbt-personer på skolan och är mycket engagerad i 

hbt-frågor.  

 Att behovet av utbildning och vidareutbildning inom hbt-frågor är stort för 

lärarkåren har vi tidigare tagit upp. Det är också något som efterlyses av flera av 

lärarna i vår studie. Flera av lärarna efterlyste också mer material som tar upp hbt-

frågor. Skolverket har kommit ut med en rad referens-material i ämnet, men antingen 

når detta material inte fram till lärarna eller så är det inte tillräckligt. Flera av lärarna 

önskade sig mer tid för att hinna med allt som det ställs krav på att man ska 

undervisa om i skolan och kanske är det där problemets kärna ligger? Tiden räcker 

inte till för många lärare och då tar man sig inte heller tid att leta fram det material 

som finns att tillgå. 

 Vilka slutsatser kan vi då dra av vår undersökning? Vi har läst skolornas 

likabehandlingsplaner och konstaterat att de ser olika ut och också används i olika 

omfattning. Dock har vi bara undersökt tre skolor, vilket gör att vi inte kan dra några 

slutsatser om hur det ser ut med likabehandlingsplaner på övriga skolor i Sverige. 

Dessutom finns det antagligen ett antal skolor som trots lagstiftningen inte har 

utarbetat någon likabehandlingsplan, åtminstone tyder vår undersökning på det 

eftersom endast tre av de sju skolor vi kontaktade hade upprättat en. Några av 

lärarna i vår undersökning menar att det kan finnas olika stora behov för 

Likabehandlingsplaner i olika skolor beroende på elevsammansättningen. Det kan 

vara en förklaring till varför skolorna lägger olika stor vikt vid att ta fram 

likabehandlingsplaner, men det är ingen ursäkt eftersom lagen klart och tydligt kräver 

detta. En gissning är att det skiljer sig väldigt mycket åt mellan skolorna, precis som 

det gör i vår undersökning.  
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 Vad gäller intervjuerna med lärarna är det en svaghet att vi inte har haft 

möjlighet att tala med fler lärare, men det har uppsatsens omfång inte givit utrymme 

för. Vi kan också bara uttala oss om vad lärarna själva berättar om sin egen 

undervisning, men då vi inte har haft möjlighet att följa deras praktiska arbete med 

eleverna vet vi inte om det som framkommit i intervjuerna överensstämmer med 

verkligheten.  

 De lärare vi har intervjuat undervisar alla i olika ämnen, vilket kan påverka 

deras engagemang i hbt-frågor. Kanske hade det varit mer rättvisande att intervjua 

ett antal lärare inom samma ämnesområde? Å andra sidan säger lagen klart och 

tydligt att hbt-frågor ska implementeras inom alla skolans ämnen. 

 Om undersökningens omfattning hade tillåtit det hade vi gärna intervjuat 

betydligt fler lärare och även velat observera deras undervisning. Kanske hade det 

kunna leda till tips och råd om hur man på ett enkelt och naturligt sätt integrerar hbt-

frågor i undervisningen, men detta får förbli ett tips till andra uppsatsskrivare. 

 Slutligen, handlade rektorn som omtalades i kapitlet Bakgrund rätt, eller gick 

han emot skolverkets föreskrifter? Enligt likabehandlingsplanen, som skolverket 

ställer sig bakom, skulle hans uttalande kunna anmälas till JÄMO. Vi hoppas att detta 

arbete kan leda till att fler får upp ögonen för hur hbt-personer behandlas inom 

skolans värld, och att situationer som den med ovan nämnda rektor inte behöver 

uppstå. 
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