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Sammanfattning 
Det finns idag inga krav på att lärare ska läsa kurser inom genus eller sex- och samlevnad för att få 
undervisa i ämnet. Detta kan bli problematiskt för hbtq-personer om lärare utgår ifrån 
toleranspedagogik som inte inkluderar hbtq-personer i normen. Lärare som istället använder 
normkritisk pedagogik/queerpedagogik ökar hbtq-perspektivet i undervisningen. Syftet med detta 
arbete var att öka förståelsen om hur hbtq-perspektiv inkluderas i sex- och 
samlevnadsundervisningen. Detta undersöktes med en internetbaserad enkät som skickades ut på 
hbtq-communitys. 66 respondenter besvarade frågan om i vilken utsträckning unga (16-25 år) hbtq-
personer uppger att undervisningen inkluderar ett hbtq-perspektiv. Majoriteten av respondenterna 
uppgav att läraren inte diskuterade eller gjorde övningar där hbtq-perspektiv inkluderades. En 
majoritet av respondenterna uppgav också att läraren pratade om hbtq-personer som en separat grupp 
istället för att inkludera dem i normen. Därmed anses sex- och samlevnadsundervisningen bristfällig.  
 
 
Nyckelord: sexualundervisning, hbt-personer, hbt-perspektiv, hbt-elever, hbtq-elever. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
”Transsexuals were mentioned 
together with pedophilia…”  

  

To what extent do young LGBT people report that sex and social 
education includes an LGBT perspective? 
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1 Inledning 
Idag har flertalet av de unga hbtq-personerna (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) ett 

svagt förtroende för samhällets verksamheter och institutioner, ett exempel på en av dessa 

institutioner är skolan (RFSL & RFSL Ungdom 2015). RFSL & RFSL Ungdom (2015) förklarar att det 

beror på att unga hbtq-personer allt för ofta möts av diskriminering och okunskap, som i sin tur leder 

till en svag självbild och en försämrad hälsa. I skolan är hbtq-personer särskilt utsatta; speciellt när det 

kommer till våld och kränkningar. Det leder inte bara till sämre hälsa utan även till sämre prestationer 

i skolan (Nyberg 2015). Ungdomar tillbringar en stor del av sin vardag i skolan och det är här som de 

formar sin världsbild och sin identitet (RFSL & RFSL Ungdom 2015). Skolan har som ansvar att 

främja elevers personliga utveckling med en trygg identitet och en god självbild (Imsen 2006), vilket 

också framkommer i den lagstiftning som skolan skall följa. Enligt 1 kap. 1 § Diskrimineringslag 

(2008:567) föreskrivs att ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

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

ålder. Lag (2014:958).” 

Det är inte tillräckligt att lärarna behandlar eleverna lika då denna behandling utgår från normen, som 

exkluderar bland annat funktionshindrade, icke etniska svenskar och homosexuella (Klugman, Olsson 

2016). Detta gäller inte bara de vuxnas utan också de ungas normer, förutfattade meningar och 

värderingar som spelar in i utvecklingen av lika värde och respekt (Ungdomsstyrelsen 2012). 

 

För att kunna ge eleverna en trygg och främjande skolmiljö behöver lärarna ha kunskap om unga hbtq-

personer (Nyberg 2015) så att den sexuella läggningen, könsidentiteten eller könsuttrycket inte avgör 

bemötandet, möjligheterna eller rättigheterna som eleverna får (RFSL & RFSL Ungdom 2015). Det 

finns idag inga krav på att lärarna skall läsa kurser inom sex- och samlevnad eller om genus för att få 

undervisa i ämnet naturkunskap på gymnasiet (Magnusson 2004, Socialstyrelsen 2011) där normer 

kopplat till sex- och samlevnad ingår i det centrala innehållet (Skolverket 2011). Många lärare saknar 

idag kompetens inom detta område vilket kan ge negativa effekter på unga hbtq-personer. Dessa 

negativa effekter kan vara att eleverna upplever skolan som obehaglig eller känner utanförskap för att 

de inte passar in. Det kan i sin tur leda till en hög frånvaro och en vägran att gå till skolan (Persson 

2013). Därför är det av största vikt att undersöka hur unga hbtq-personer upplever sex- och 

samlevnadsundervisningen i skolan; för att få en förståelse över hur lärarna kan inkludera lika 

rättigheter och antidiskriminering i sin undervisning.  
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2 Begrepp  

Begreppen som används i rapporten är hämtade och definierade från RFSLs hemsida. RFSL är en 

ideell organisation som arbetar för hbtq-personers rättigheter sedan 1950 (RFSL 2015). 

 

Bisexuell – En person som blir attraherad eller kär i människor oavsett kön.  

Cisperson – En person som identifierar sig med det kön som den har fått vid födseln.  

Hbtq – H står för homosexuell, B står för bisexuell och handlar om sexuell läggning. T står för 

transpersoner och handlar om hur man uttrycker och definierar sitt kön. Q står för personer med 

queera uttryck som handlar om sexuell läggning, relationer, sexuell praktik, könsidentitet och ett 

kritiskt förhållande till rådande normer. 

Heteronormativitet – Det utgår från att det finns två kön, man eller kvinna och att dessa är 

heterosexuella. Kvinnor ska vara feminina och män skall vara maskulina. Dessa styrs av normer som 

förklarar vad som är ”normalt”.  

Heterosexuell – En person som blir attraherad eller kär i någon med ett annat kön än sitt egna.  

Homosexuell – En person som blir attraherad eller kär i någon av samma kön.  

Transperson – Handlar om Könsuttryck och könsidentitet och har inget med den sexuella 

läggningen att göra. Transperson är ett helhetsbegrepp för undergrupper och det menas oftast att en 

person delvis eller inte alls identifierar sig med det kön som den fick tilldelat vid födseln, eller att 

denne inte följer rådande normer för hur dess juridiska kön skall uttrycka sig.  

Transsexuell – Är en medicinsk diagnos som är en förutsättning för att få ett nytt juridiskt kön. 

Detta har inget med den sexuella läggningen att göra, utan att personen inte identifierar sig med det 

kön som denne fick vid födseln. 



  3 

 

3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att öka förståelsen om hur hbtq-perspektiv inkluderas i sex- och 

samlevnadsundervisningen på gymnasiet. Detta görs genom att undersöka i vilken utsträckning unga 

(16-25 år) hbtq-personer uppger att lärare i sex- och samlevnadsundervisningen använder sig av 

undervisningsmetoder och uppgifter/övningar som är relaterade till pedagogiska teorier som främjar 

hbtq-perspektiv.  

 

1. I vilken utsträckning uppger unga hbtq-personer att lärare använder sig av toleranspedagogik 

i sex- och samlevnadsundervisningen? 

2. I vilken utsträckning uppger unga hbtq-personer att lärare använder sig av normkritisk 

pedagogik/queerpedagogik i sex- och samlevnadsundervisningen? 

 

 

4 Bakgrund 
Skolan är en stor del av ungas liv och det är här som unga hbtq-personer råkar ut för den mest 

frekventa andelen av diskriminering, hatbrott och kränkande behandling. Problematiken i detta är att 

skolan inte kan väljas bort (Ungdomsstyrelsen 2012). Enligt 1 kap. 5 § Skollag (20010:800) föreskrivs 

att ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 

och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar 

inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av 

kränkande behandling…” För att aktivt kunna motarbeta och förebygga de kränkande behandlingar 

som unga hbtq-personer  möts av i skolan, är det fördelaktigt att inneha kunskaper om arbetsmetoder 

inom normkritiska perspektiv (Ungdomsstyrelsen 2012). Det är viktigt att kunna leva sig in i hur 

eleven uppfattar, känner och handlar i olika situationer, speciellt de situationer som olika lärare 

utformar (Imsen 2006).  

 

Normkritik är idag en central strategi i arbetet mot diskriminering av unga hbtq-personer 

(Ungdomsstyrelsen 2012). Enligt Skolverket (2011) föreskrivs att ”Skolan ska aktivt och medvetet 

främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina 

intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.” Även i styrdokumenten utgår man 

från att det enbart finns två olika kön; man eller kvinna. Detta utgörs av heteronormativiteten där 

livsstilar placeras i normala och önskvärda fack (man, kvinna och heterosexuell) eller abnorma och ej 

önskvärda (transperson och homosexuell). Dessa normala eller abnorma livsstilar placeras i en 

hierarkisk maktrelation som är kulturellt- och socialt betingad (Bromseth & Darj 2010). Eftersom 

skolan är den plats där unga hbtq-personer i högre grad utsätts för trakasserier och hatbrott är det 

viktigt att både lärare och skolan aktivt jobbar med förebyggande normkritiska perspektiv 

(Ungdomsstyrelsen 2012). Det är viktigt att forma undervisningen på ett sätt så att alla elever känner 

sig motiverade och inkluderade (Imsen 2006). Skolverker antyder dock att lärare ska  synliggöra och 

ifrågasätta normer. Det kan ge motstånd från olika håll och reflekterar i sin tur hur samhället har 

skapat en verklighetsuppfattning av tolerans och social rättvisa (Bromseth & Darj 2010).  
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Ungdomars självbild är starkt korrelerad till deras skolprestationer (Persson 2013). Därför bör inte 

ungdomar bli ifrågasatta på grund av deras sexuella läggning eller könstillhörighet (Ungdomsstyrelsen 

2012). Ungdomsstyrelsen (2012) förklarar att hbtq-personer har en betydligt sämre psykisk och fysisk 

hälsa än vad allmänheten har. Lärare bör därför skapa en god relation till eleverna genom att förstå 

deras yttre och inre levnadsförhållanden (Imsen 2006).  En studie visar på att hbtq-elever bland annat 

upplever att de blir osynliggjorda i sex- och samlevnadsundervisningen då undervisningen utgår ifrån 

heterosexualitet när läraren pratar om säkrare sex (Formby 2011). Dock visar en annan studie att 

hbtq-elever har en minskad risk för sexuella riskbeteenden på skolor där undervisningen är anpassad 

utefter homosexuella och bisexuella (Blake et al 2001). Undervisningen ska inte bara anpassas efter 

elevernas kunskapsnivå eller intellekt, den måste också anpassas efter elevernas fysiska och psykiska 

kapacitet, värden och bakgrund (Imsen 2006).  

 

Bristande kunskap hos skolpersonal kan leda till att unga hbtq-personer får utbilda de professionella 

om just hbtq, vilket sätter ansvaret på eleverna och inte på lärarna (Ungdomsstyrelsen 2010). Det är 

inte heller obligatoriskt att lärarna via lärarutbildningarna ska läsa kurser inom genus eller sex- och 

samlevnad (Magnusson 2004, Socialstyrelsen 2011). Det är rektorns ansvar att skolan har en 

genomgående sex- och samlevnadsundervisning och integrering; därför ser det mycket olika ut mellan 

skolor och lärare beroende på bland annat lärarnas kompetens (Magnusson & Häggström-Nordin, 

2009). Sexologi ingår i det förebyggande folkhälsoarbetet som folkhälsomyndigheten jobbar med, och 

de föreslår därför att det ska finnas obligatoriska kurser i sex- och samlevnad för de som skall jobba 

med ungdomar (Socialstyrelsen 2011). Socialstyrelsen (2011) förklarar att det inte räcker med att 

lärare innehar biologisk kunskap om att sex är biologiskt möjligt; lärare måste också ha kunskap om 

att sexualitet påverkas av sociala samanhang och ideologiska användningsområden. Detta är viktigt då 

en mycket stor del av kursen naturkunskap 1a1 på gymnasiet behandlar sex-och samlevnad kopplat till 

normer och värderingar (Skolverket 2011). Som det tidigare har nämnts saknar många lärare inte bara 

kompetens inom sex- och samlevanad utan också om unga hbtq-personer, vilket kan ge negativa 

effekter på dessa elever under sex- och samlevnadsundervisningen.  

 

 

5 Teori 
I detta avsnitt definieras vad som menas med hbtq-perspektiv i undervisningen, med hjälp av utvalda 

pedagogiska teorier. Med dessa teorier definieras även vad som anses vara bra undervisning utifrån ett 

hbtq-perspektiv. Den normkritiska pedagogiken och queerpedagogiken kommer att undersökas och 

analyseras tillsammans, men är uppdelad i två stycken i detta avsnitt.  

 

5.1 Normkritisk pedagogik 

Normkritisk pedagogik analyserar och uppmärksammar de normer som styr de värderingar och 

uppfattningar som finns i skolan och i samhället (Ungdomsstyrelsen 2012). Normer är de synsätt som 

samhället har skapat, om vad som är normalt eller onormalt och detta konstruerar i sin tur 

förutfattade meningar om personers livsstil, levnadsvanor och beteende (Bromseth & Darj 2010). För 
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att agera normmedvetet och inneha ett normkritiskt förhållningssätt måste lärare arbeta medvetet och 

med reflektion kring normer (RFSL & RFSL Ungdom 2015). Den normkritiska pedagogiken synliggör 

system som utesluter och klassificerar in personer i en hierarkisk ordning utifrån religion, etnicitet, 

funktionsvariation, kön, könsidentitet och sexuell läggning (Ungdomsstyrelsen 2012). I Sverige har 

den normkritiska pedagogiken influerats av ”anti-oppressive education” (Kumashiro 2000) som 

problematiserar och lyfter hur diskriminering och förtryck upprätthålls av läroplaner, rutiner och 

arbetssätt i skolan (RFSL & RFSL Ungdom 2015).  

 

Den normkritiska pedagogiken fokuserar inte på att peka ut dem som inte ingår i normen utan 

uppmärksammar de fördelar som finns för dem som ingår i normen (Ungdomsstyrelsen 2012). Målet 

är att belysa negativa konsekvenser av normer, inkludera de elever som blivit exkluderade och utmana 

etablerade arbetssätt. Det handlar om att förändra normen inte om att avskaffa den (RFSL & RFSL 

Ungdom 2015). För att inte exkludera eller särbehandla hbtq-personer är det viktigt att inkludera alla, 

detta kan man göra under hela undervisningen genom att använda ordet hen istället för han/hon ifall 

att någon inte identifierar sig med sitt juridiska kön, eller säga partner istället för pojkvän/flickvän 

(Kärleksakuten 2015).  Kärleksakuten (2015) belyser även att det är viktigt att säga ifrån när någon 

elev säger ett skällsord eftersom du som lärare är förebild och sätter normen. I och med detta är det 

även viktigt att tala om att till exempel ordet bög inte är ett skällsord utan en sexuell läggning 

(Bromseth & Darj 2010). För att bryta normen om att det enbart finns två kön kan man i 

undervisningen prata om olika aspekter på kön så som det juridiska könet, biologiska könet, 

könsuttrycket och könsidentiteten (LAFA 2017). Biologisk kön utgörs av hormonnivåer, 

könskromosomer samt inre och yttre organ. Det finns ingen fast binäritet, utan är en skala som beror 

på de olika faktorernas sammansättning. Juridiskt kön handlar om att svenskfödda barn får ett 

juridiskt kön utifrån deras biologiska kön och tilldelas detta via näst sista siffran i personnumret. Det 

juridiska könet är registrerat i folkbokföringen, i legitimation och/eller i pass. Könsidentitet är det kön 

som en person upplever själv att den har. Könsidentitet behöver inte vara kopplat till det biologiska 

eller juridiska könet. Könsuttryck handlar om de attribut en person har som via samhället förknippas 

med en könstillhörighet, ex kroppsspråk, kläder, röst osv (RFSL 2015).  

 

5.2 Queerpedagogik 

Queerpedagogiken ifrågasätter, förändrar och utmanar normer för sexualitet och genus (Bromseth & 

Darj 2010). Bromseth & Darj (2010) berättar att queerpedagogiken handlar om att identiteter är 

föränderliga och komplexa samt att verkligheten skapats av maktordningens begrepp. De förklarar att 

det är därför av vikt att ställa nya frågor om det vi tar för givet och vad vi anser tillhör normen, det 

innebär att relationer och egna positioner ifrågasätts. Det måste reflekteras och ifrågasättas hur vi 

kommunicerar normen för att inkludera de abnorma. 

 

Normer finns runtomkring oss och förändras beroende på plats och tid (Ungdomsstyrelsen 2012). 

Queerpedagogiken öppnar upp lärosituationen för diskussion, så att eleverna kan tänka kritiskt 

samtidigt som den belyser stereotypisering, osynliggörande och diskriminering (Bromseth & Darj 

2010). Bromseth och Darj (2010) förklarar att likt den maktkritiska pedagogiken handlar det om att 

störa och ifrågasätta de maktpositioner som socialpraktiken skapat och som i sin tur har genererat 
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förtryck för de abnorma. Som lärare måste man hitta olika metoder och olika former av lärande för att 

eleverna skall börja tänka kritiskt och kunna ifrågasätta sin egen privilegierade position och utmana 

sig själva. Detta kan tex vara övningar så som ”walk of privilege” där eleven får en karaktär med 

bestämda förutsättningar, varje gång läraren säger ett påstående som man håller med om får man ta 

ett steg framåt, detta belyser hur olika personer har olika typer av privilegier i samhället 

(Kärleksakuten 2015).  Bromseth & Darj (2010) förklarar att i undervisning kan man först belysa 

normer med exempelvis bilder och påvisa stereotyper för att sedan kunna ifrågasätta dessa i slutet av 

lektionen när man övergått till bilder som bryter mot normen, i och med detta kan man väcka elevers 

medvetenhet om deras egna fördomar. De menar att det handlar om att öppna upp ett tankesätt om 

mångfald av levnadssätt, det handlar om att ge eleverna ett kritiskt medvetande om förtryckande 

strategier och strukturer. Queerpedagogiken och den normkritiska pedagogiken innehar ett större 

hbtq-perspektiv än toleranspedagogiken, se stycke 5.3. För att få en inblick i hur unga hbtq-personer 

anser att undervisningen har inkluderat ett hbtq-perspektiv är det av vikt att förstå dessa teorier som 

läraren kan jobba utifrån.  

 

5.3 Toleranspedagogik 

Toleranspedagogiken har länge använts för att arbeta med mänskliga rättigheter och likabehandling  i 

skolan. Den kan jämföras med det normkritiska arbetssättet men utgår från tolerans (RFSL & RFSL 

Ungdom 2015). Toleranspedagogik synliggör de ej normala (abnorma) genom att förklara hur vi kan 

tolerera och acceptera dem. Problemet är att man inte inkluderar dem i normen utan grupperar dem 

som just abnorma och problematiska istället för att se individer (Bromseth & Darj 2010). Strukturer av 

normalitet som bildas av samhällets vedertagna uppfattning om vad som är normalt, gör att en del 

personer faller utanför ramen (Ungdomsstyrelsen 2012).  Bromseth & Darj (2010) påvisar att de som 

tolererar tillhör normen och har en maktposition att bestämma över vilka som får ingå i normen 

genom deras acceptans. Under de tio senaste åren har denna arbetsmetod kritiserats när den utgått 

från att fördomar ska synliggöras och bearbetas samt att trakasserier och diskriminering bygger på 

okunskap om de abnorma (RFSL & RFSL Ungdom 2015).  

 

Toleranspedagogikens metod i skolan kan till exempel vara när elever i en klass (som anses 

heterosexuella) får diskutera homosexuellas rättigheter i värderingsövningar. Detta kan resultera i att 

man formar ett hierarkiskt och ett socialt budskap att klassen är de normala heterosexuella som får 

bestämma över de homosexuella och abnorma (Røthing 2007). Med toleranspedagogikens metoder 

kan även heterosexualitet anses vara den mest önskvärda genom att berättelser om hbtq-personer mer 

än ofta framställs som problematiska (Røthing 2011). En metod inom toleranspedagogiken är när en 

utomstående hbtq-person ska berätta för eleverna om sina egna erfarenheter som hbtq-person, detta 

kan förstärka fördomar. Dessutom får eleverna enbart en syn på hur det är att vara hbtq-person. Detta 

leder till att man grupperar hbtq-personer som lika och sätter dem i ett ”dom andra” perspektiv 

(Bromseth & Darj 2010). Det kan i sin tur leda till att hbtq-personer får en låg självkänsla då de får en 

problematisk framtidsbild (Formby 2015). Dock finns det studier som visar på att historier från hbtq-

personer kan förändra elevers attityder (Eick et al 2016), men det minimerar inte den problematiska 

bilden som framställs av de historier som ungdomarna oftast får ta del av.  

 



  7 

 

Toleranspedagogiken kan således anses vara en sämre undervisningsmetod när det kommer till hbtq-

perspektiv om man jämför med den normkritiska pedagogiken/queerpedagogiken som har ett bättre 

hbtq-perspektiv. Förståelsen om skillnaden mellan toleranspedagogik och normkritiska 

pedagogiken/queerpedagogiken gör det möjligt att få en uppfattning om hur unga hbtq-personer anser 

att hbtq-perspektiv inkluderas i undervisningen.  

 

6 Metod 
Undersökningen bestod av en internetbaserad enkät som är en kvantitativ metod (Molander 2003). 

Svaren på enkäten sammanställdes i stapeldiagram.  

 

6.1 Urval och avgränsning 

Syftet med undersökningen var att få en djupare kunskap om i vilken utsträckning unga hbtq-personer 

upplever att sex- och samlevnadsundervisningen inkluderar ett hbtq-perspektiv. Detta medförde att 

urvalet inte var slumpmässigt utan begränsades till hbtq-personer genom slutna svarsalternativ i 

enkäten, se bilaga 1. Om en respondent tillhörde ia i hbtqia (homosexuella, bisexuella, transpersoner, 

queerpersoner, intersexuella och asexuella) var de också välkomna att besvara enkäten men fick då 

skriva detta i svarsalternativet övrigt. Om respondenterna inte kunde identifiera sig som något av 

dessa, uteslöts deras svar från enkätens sammanställning. Undersökningen begränsades även till de 

respondenter som hade haft sex- och samlevnadsundervisning på gymnasiet samt hade haft detta efter 

LGY 11 (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011). Detta 

begränsades genom slutna svarsalternativ i enkäten, se bilaga 1. Om respondenterna inte hade haft 

denna undervisning eller tillhörde rätt åldersgrupp uteslöts deras svar. Även i enkätens introduktion 

samt i de meddelanden som framfördes i de olika communitys (socialt nätverk) som enkäten lades upp 

i, framgick det att personerna skulle vara unga hbtq-personer (16-25 år) och att de skulle ha haft sex- 

och samlevnadsundervisning på gymnasiet i Sverige, se bilaga 3.  

 

6.2 Datainsamlingsmetod 

För att ta reda på i vilken utsträckning som unga hbtq-personer uppger att hbtq-perspektiv inkluderas 

i sex- och samlevnadsundervisningen behövdes en kvantitativ metod för att kunna räkna ut frekvensen 

(Torst 2010). Frågorna kunde uppfattas som känsliga, och risken för ”bias” i svaren var hög. 

Möjligheten att lämna anonyma svar sågs därför som nödvändig. Därför valdes metoden enkät. 

Respondenterna kunde svara när de ville och förhoppningsvis mer ärligt då enkäten var anonym 

(Persson 2016). Frågorna i undersökningen kunde vara känsliga och respondenterna kunde avvika ifall 

att de kände att de kunde bli identifierade, vilket minskar ifall att en enkät används (Ritchie 2013).  

Ifall att en intervju hade gorts kunde det ha medfört att svarsfrekvensen minskade på grund av att 

anonymiteten minskade (Persson 2016). I en intervju kan intervjuaren påverka respondenten genom 

tonläge, personkontakt osv. Persson (2016) visar dock på att fördelen med intervjuer är att 

intervjuaren kan förklara en fråga i fall att respondenten inte förstår den, och att intervjuaren kan 

ställa följdfrågor ifall att någon fråga skulle saknas. Därför fanns det även med en öppen fråga i slutet 

av enkäten så att respondenterna kunde lägga till något som de ville förmedla eller som de ansåg 

saknades.  
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6.3 Enkätens utformning 

Enkäten inleddes med en text där respondenterna kunde läsa enkätens syfte, begreppsförtydligande 

och vilka som bör besvara enkäten samt en instruktion på hur enkäten skulle besvaras. Det var av vikt 

att förklara för respondenterna hur enkäten skulle besvaras så att inga missförstånd skulle uppstå 

(Persson 2016). Frågorna i enkäten utgick från toleranspedagogik och normkritisk 

pedagogik/queerpedagogik som hade delats upp i 2 olika teman. Första temat var 

undervisningsmetod, det andra temat var uppgifter/övningar, dessa delades sedan upp i frågor. Alla 

frågorna var således kopplade till undersökningens syfte.  

 

Svarsfrekvensen kan minska på en enkät ifall att den har för många frågor och därför bestod denna 

enkäten av 21 frågor (Kylén 2004). I början av enkäten fanns det 3 stycken sakfrågor med stängda 

svarsalternativ, se bilaga 1. Detta för att säkerställa urvalet och avgränsningen, se ovan (Persson 2016). 

Enkäten fortsatte med 17 stycken stängda frågor. Frågorna utformades utefter två teman, 

uppgifter/övningar och undervisningsmetod, som utgick från teorierna toleranspedagogik och 

normkritisk pedagogik/queerpedagogik. Fråga 5, 6, 7 och 8 behandlade övningar/uppgifter i 

toleranspedagogik. Fråga 17, 18 och 19 behandlade övningar och uppgifter i normkritisk 

pedagogik/queerpedagogik. Fråga 4, 11, 12 och 14 behandlade undervisningsmetoder i 

toleranspedagogik. Fråga 9, 10, 13, 15, 16 och 20 behandlade undervisningsmetoder i normkritisk 

pedagogik/queerpedagogik. Varje fråga hade svarsalternativ på en ordinalskala där respondenterna 

kunde indikera i vilken grad de höll med om påståendet i ”frågan”. Svarsalternativ 1 representerade 

”inte alls” och 5 representerade ”i stor utsträckning”, se bilaga 1. Enbart nummer 1 och nummer 5 på 

ordinalskalan hade etiketter och således saknade nummer 2 till nummer 4 på skalan etiketter. Att ha 

etiketter på alla svarsalternativ hade kunnat underlätta för respondenterna när de svarat (Persson 

2016). Fråga nummer 4 hade 2 stycken följdfrågor vilket inte de andra frågorna hade. Följdfrågor kan 

göra enkäten mer komplicerad för respondenterna och respondenterna kan komma att avvika från 

enkäten (Persson 2016). Fråga nummer 21 var en öppen fråga ifall att något saknades i enkäten eller 

om respondenterna ville lägga till något, se bilaga 1. Detta för att kunna få en mer kvalitativ 

undersökning.  

 

6.4 Procedur 

För att få tag på de respondenter som tillhörde målgruppen valdes en internetbaserad enkät. För att 

hitta målgruppen uppsöktes olika hbtq-communitys på internet och på facebook. Detta var också en 

fördel då målgruppen skulle ha kunnat representera hela Sverige eftersom de 9 olika communitys som 

uppsöktes var utspridda geografiskt (Ritchie 2013). Innan enkäten lades ut i forum, i loggar, på 

klotterplank eller på privata sidor kontaktades administratörer för att stämma av om det var tillåtet att 

lägga ut enkäten. När enkäten lades ut fanns det en förklarande text om enkätens syfte och vilken 

målgrupp som efterfrågades, se bilaga 3.  
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6.5 Analysmetod 

Efter 1 månad samlades datat in från enkäten. Enkätsvaren från de respondenter som inte tillhörde 

målgruppen togs bort. Data bearbetades i Microsoft Excel 2013. Först gjordes en korrelationsanalys 

mellan frågorna inom samma tema i en teori, för att se om de verkade mäta samma sak, se bilaga 2. 

Detta för att kunna styrka frågornas validitet, som är frågornas förmåga att mäta det som dom avser 

att mäta (Ejlertsson 1996). Korrelationsanalysen gav inga betydelsefulla resultat och presenterades 

därför som bilaga.  

 

Figur 1. Analysschema för teorier, teman och frågor.  

 

Respondenterna blev 66 stycken vilket ökar en reliabilitet då minsta antalet för en enkätundersökning 

inte bör ligga under 30 stycken (Körner & Wahlgren 2005). Reliabilitet innebär att undersökningen 

kan upprepas och att den då når samma resultat (Eliasson, 2013). Dessutom hade enkäten reliabilitet 

då svaren var entydiga i och med ordinalskalan som bör ha tolkats på samma sätt oberoende av 

enskilda respondenter (Kylén 2004). Dock kan respondenterna ha tolkat frågorna på olika sätt. Varje 

fråga på enkäten sammanställdes i svarsfrekvens (%) i stapeldiagram. Ett medelvärde räknades ut för 

svaren, från respektive svarsalternativ på ordinalskalan, från fråga 17, 18, 19  och sammanställdes i ett 

stapeldiagram tillsammans med frågorna 5, 6, 7 och 8, som sammanställedes på samma sätt, se figur 

2. Fråga 14 sammanställdes i stapeldiagram tillsammans med fråga 15, se figur 3. Fråga 10 

sammanställdes i stapeldiagram tillsammans med fråga 11, se figur 4. Fråga 9 sammanställdes i 

stapeldiagram tillsammans med fråga 20, se figur 5. Fråga 12 sammanställdes i stapeldiagram 

tillsammans med fråga 13, se figur 6. Fråga 14 sammanställdes i stapeldiagram tillsammans med fråga 

16, se figur 7. Sista frågan i enkäten (fråga 21) med ett öppet svarsalternativ sammanställdes tematiskt 

i löpande text under diagrammen (Persson 2016). 

 

6.6 Forskningsetiska överväganden 

I denna studie gjordes forskningsetiska överväganden i enlighet med vetenskapsrådets etiska riktlinjer 

(2002). Enligt dessa skall forskaren informera respondenterna om syftet med studien 

(informationskravet), detta genomfördes både i den inledande texten på enkäten men också via de 

meddelanden som skrivits i samband med att enkäten lades ut på olika communitys. Studien berörde 

känsliga ämnen (hbtq), vilket innebar att respondenterna behövde godkänna att de deltog i studien 
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(samtyckeskravet). Detta gjorde respondenterna genom att själva välja att klicka och gå in på den 

internetbaserade enkäten, i och med detta kunde de även avsluta enkäten när dom ville. Då enkäten 

efterfrågade personer som var mellan 16-25 år behövdes inget godkännande av målsman 

(Vetenskapsrådet 2002). Studien hade även tagit stor hänsyn till konfidentialitetskravet då enkäten 

var anonym och att det inte går att söka rätt på de personer som deltagit i enkäten. I enlighet med 

Vetenskapsrådet (2002) har det även tagits hänsyn till nyttjandekravet då svaren från enkäten enbart 

användes till denna studie.  
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7 Resultat 
Svarsfrekvenserna (%) på de olika frågorna av de 66 respondenterna har sammanställts i 

stapeldiagram. Efter varje stapeldiagram har de mest relevanta svaren från den öppna frågan (fråga 

21) sammanställts tematiskt i löpande text, för respektive diagram. Respondenter för fråga 21 var 15 

stycken.  

 

 
Figur 2. Uppgifter/övningar inom toleranspedagogik och normkritisk pedagogik/queerpedagogik. Svarsfrekvens 

(%) för i hur stor utsträckning respondenterna har uppgett att uppgifter eller övningar har genomförts i enlighet 

med toleranspedagogiken (sammanställning av fråga 5, 6, 7 och 8) respektive normkritisk 

pedagogik/queerpedagogiken (sammanställning av fråga 17, 18 och 19). Svarsalternativ i skala från 1 = inte alls, 

till 5 = i stor utsträckning.  

 

I figur 2 kan det utläsas att 65,91% av respondenterna har svarat att uppgifter/övningar inom 

toleranspedagogiken inte alls har genomförts. 71,7% av respondenterna har även svarat att 

uppgifter/övningar inom den normkritisk pedagogiken/ queerpedagogiken inte alls har genomförts. 

Det är en majoritet av respondenterna som har svarat att uppgifter/övningar inte alls förekom varken 

inom toleranspedagogiken eller inom den normkritiska pedagogiken/queerpedagogiken.  

 

På den öppna frågan (fråga 21)  svarade fem av respondenterna att sex- och 

samlevnadsundervisningen var mindre än 4 timmar sammanlagt. 1 respondent svarade på fråga 21 att 

värderingsövningar var något av det värsta hen hade gjort under sin skoltid. 
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Figur 3. Hur läraren talade om hbtq-personer inom toleranspedagogik och Normkritisk 

pedagogik/queerpedagogik. Svarsfrekvens (%) för i hur stor utsträckning respondenterna har uppgett att läraren 

har pratat om probematiken med att vara hbtq-person och om det positiva med att vara hbtq-person. 

Svarsalternativ skala från 1 = inte alls, till 5 = i stor utsträckning. 

 

I figur 3 kan det utläsas att 67,2% av respondenterna har svarat att deras lärare inte alls pratade om 

problematiken med att vara hbtq-person, inom toleranspedagogiken. 83,6% av respondenterna har 

svarat att deras lärare inte alls pratade om det positiva med att vara hbtq-person, inom den 

normkritiska pedagogiken/queerpedagogiken.  

Det är en större andel som har uppgett att läraren pratade om problematiken än om det positiva med 

att vara hbtq-person.  

 

På den öppna frågan (fråga 21)  svarade åtta av respondenterna att hbtq-perspektiv enbart nämndes i 

förbifarten eller att det aldrig togs upp.  
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Figur 4. Hur läraren pratade om sexualitet inom toleranspedagogik och Normkritisk pedagogik/queerpedagogik. 

Svarsfrekvens (%) för i hur stor utsträckning respondenterna har uppgett att läraren har pratat om 

heterosexualitet som en specifik sexuell läggning och om homosexualitet som en specifik sexuell läggning. 

Svarsalternativ skala från 1 = inte alls, till 5 = i stor utsträckning. 

 

I figur 4 kan det utläsas att 14,9% av respondenterna har svarat att deras lärare inte alls pratade om 

homosexualitet som en specifik sexuell läggning, inom toleranspedagogiken. 47,8% av respondenterna 

har svarat att deras lärare inte alls pratade om heterosexualitet som en specifik sexuell läggning, inom 

den normkritiska pedagogiken/queerpedagogiken. 28,4 % av respondenterna har svarat att deras 

lärare inte alls pratade om homosexualitet som en specifik sexuell läggning, inom 

toleranspedagogiken. Enligt respondenterna har läraren pratat om homosexualitet som en specifik 

sexuell läggning i högre grad än vad läraren har pratat om att heterosexualitet som en specifik sexuell 

läggning.  

 

På den öppna frågan (fråga 21)  svarade fyra av respondenterna att  sex- och 

samlevnadsundervisningen utgick ifrån heteronormativitet samt att fyra stycken rapporterade att 

läraren i sex- och samlevnadsundervisningen hade utgått från att alla i klassen var heterosexuella och 

cispersoner. 
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Figur 5. Hur läraren förhöll sig till ord inom Normkritisk pedagogik/queerpedagogik. Svarsfrekvens (%) för i hur 

stor utsträckning respondenterna har uppgett att läraren har använt ordet hen och om läraren agerade och 

berättade varför det inte är bra att använda skällsord kopplat till hbtq-personer. Svarsalternativ skala från 1 = inte 

alls, till 5 = i stor utsträckning. 

 

I figur 5 kan det utläsas att 79,1% av respondenterna har svarat att deras lärare inte alls använde ordet 

hen i sex- och samlevnadsundervinsingen, inom den normkritiska pedagogiken/queerpedagogiken. 

64,2% av respondenterna har svarat att läraren inte alls agerade och berättade varför det inte är bra att 

använda skällsord som är kopplade till hbtq-personer, ex bög, när en elev använde dessa ord, inom 

den normkritiska pedagogiken/queerpedagogiken . Över 50% av respondenterna uppger att läraren 

varken använder ordet hen eller agerar när elever använder skällsord.  

 

På den öppna frågan (fråga 21)  svarade två av respondenterna att de har fått höra skällsord i 

undervisningen och 1 respondent har uppgett att många homofobiska saker sades av eleverna under 

sex- och samlevnadsundervisningen.  
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Figur 6. Hur läraren förhöll sig till kön inom toleranspedagogik och Normkritisk pedagogik/queerpedagogik. 

Svarsfrekvens (%) för i hur stor utsträckning respondenterna har uppgett att klassen delades in i tjej- och 

killgrupper och om läraren pratade om de fyra olika områdena som man kan dela in kön i. Svarsalternativ skala 

från   1 = inte alls, till 5 = i stor utsträckning. 

 

I figur 6 kan det utläsas att 41,8% av respondenterna har svarat att deras klass inte alls delades in i 

tjej- och killgrupper, inom toleranspedagogiken. 73,1% av respondenterna har svarat att deras lärare 

inte alls pratade om de 4 områdena som man kan dela in kön i (socialt kön, biologiskt kön, juridiskt 

kön och könsidentitet), inom den normkritiska pedagogiken/queerpedagogiken. En majoritet av 

respondenterna uppger att läraren aldrig pratade om de fyra områdena som man kan dela in kön i.   

 

På den öppna frågan (fråga 21)  svarade en av respondenterna att läraren omnämnde trans 

tillsammans med bland annat pedofili och kallades "andra sexuellt avvikande beteenden" samt att fyra 

stycken av respondenter har uppgett att undervisningen grundade sig på heteronormativitet.  
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Figur 7. Om läraren pratade om fördomar och problematiken med att vara hbtq-person inom toleranspedagogik 

och Normkritisk pedagogik/queerpedagogik. Svarsfrekvens (%) för i hur stor utsträckning respondenterna har 

uppgett att läraren har pratat om problematiken med att vara hbtq-person och om fördomar mot hbtq-personer. 

Svarsalternativ skala från 1 = inte alls, till 5 = i stor utsträckning. 

I figur 7 kan det utläsas att 67,2% av respondenterna har svarat att deras lärare inte alls pratade om 

problematiken med att vara hbtq-person, inom toleranspedagogik. 53,7% av respondenterna har 

svarat att deras lärare inte alls pratade om fördomar mot hbtq-personer, inom den normkritiska 

pedagogiken/queerpedagogiken. Över 50 % av respondenterna har uppgett att läraren varken har 

pratat om problematiken med att vara hbtq-person eller fördomarna mot hbtq-personer.  

 

På den öppna frågan (fråga 21)  svarade åtta av respondenterna att hbtq-perspektiv enbart nämndes i 

förbifarten eller att det aldrig togs upp.  
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8 Diskussion  
Diskussionen börjar med en analys av resultatet med reflektioner. Sedan förs en metoddiskussion och 

förslag på vidare forskning, sist kan slutsatsen läsas.  

 

8.1 Diskussion av resultatet med reflektioner 

Lärare behöver inte alltid bryta ner normerna utan kan istället medvetandegöra eleverna om de 

normer som råder för att kunna jobba preventivt mot normernas exkludering (Ungdomsstyrelsen 

2012). Enligt figur 4 uppger respondenterna att läraren pratade om homosexualitet som en specifik 

sexuell läggning i stor utsträckning medan läraren inte pratade i lika stor utsträckning om 

heterosexualitet som en specifik sexuell läggning. Enligt figur 3 uppger 84 % av respondenterna att 

läraren inte alls pratade om det positiva med att vara hbtq-person. Enligt figur 7 uppger 54 % av 

respondenterna att läraren inte alls pratade om fördomar mot hbtq-personer. Detta gör att hbtq-

personer inte inkluderas i samhällets ram då de har en specifik sexuell läggning som måste diskuteras 

(Bromseth & Darj 2010). Läraren pratar inte heller om det positiva med att vara hbtq-person eller om 

fördomar mot hbtq-prsoner, detta gör att läraren sätter hbtq-personer utanför normen. Lärare kan 

motarbeta normernas olika maktförhållanden genom att kunna reflektera över sin egen syn på 

normer, kunna vara medveten om dem och ifrågasätta dem för att ändra sin undervisning (Bromseth 

& Darj 2010). Som lärare måste man granska sin egen position, kunskapssyn och utsätta sig för 

obekväma situationer för att kunna undervisa med ett hbtq-perspektiv.  

 

Det är av största vikt att ha kunskaper om metoder som främjar förebyggande arbete som leder till att 

aktivt motarbeta kränkande behandling som unga hbtq-personer möter i skolan (Ungdomsstyrelsen 

2012). En sådan kränkande behandling är värderingsövningar såsom fyra hörn där eleverna ska ta 

ställning till något till exempel hbtq-personers rättigheter, detta kan förekomma i 

toleranspedagogiken. Enligt figur 2 var det en låg andel som uppgav att övningar eller uppgifter inom 

toleranspedagogiken ägde rum. Dock var värderingsövningar enligt en respondent, som svarat på 

fråga 21, något av det mest plågsamma delarna av hens skoltid. Även om det är en liten andel som 

uppgett att dessa typer av övningar förekom i undervisningen är det fortfarande en kränkande 

behandling eftersom att man sätter hbtq-elever i en sits där de måste argumentera inför klassen att det 

är ok att vara sig själva. De andra eleverna i klassen innehar då också makten att bestämma över hbtq-

personers rättigheter. Det uppstår helt enkelt en hierarkisk ordning där de som är heterosexuella sitter 

högst upp på hierarkin med makten och får bestämma över de som inte ingår i heteronormativiteten, 

detta i enlighet med toleranspedagogiken (Ungdomsstyrelsen 2012). Enligt RFSL & RFSL Ungdom 

(2015) ska lärare undvika värderingsövningar då dessa kompromissar med allas lika värde. De menar 

också på att man inte bör ställa en fråga till eleverna i en övning ifall att det redan finns ett ”rätt svar”. 

Övningar som istället är bra är sådana som belyser hierarkiska mönster och maktordning som skapar 

normer. En sådan övning är ”walk of privilege” där eleverna står på rad och får en lapp med varsin 

karaktär som har olika förutsättningar såsom ensamstående chef som är homosexuell eller en man 

som blivit änkling (Kärleksakuten, 2015). Läraren läser sedan upp påståenden som ”jag kan åka buss 

utan hjälp”. Om eleverna håller med får de ta ett steg framåt. Efteråt får eleverna berätta hur det 

kändes, vad de hade för karaktär och vad de kunde gå framåt på. Denna övning hjälper eleverna att 
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förstå samhällets normer, hierarkier och maktbalansen. Dock uppgav 72 % av respondenterna, se figur 

2, att de inte hade jobbat med övningar inom den normkritiska pedagogiken/queerpedagogiken.  

 

Lärare har ett stort ansvar när det kommer till undervisningen, inte bara för att lära ut korrekt fakta 

utan också för att forma eleverna till bra medborgare. Enligt Skolverket (2011) föreskrivs att ”Skolan 

ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i 

samhället och som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna som alla omfattas av.” Lärare ska enligt styrdokumenten förmedla de mänskliga 

rättigheterna, men enligt en respondent som svarat på fråga 21 har detta inte gjorts. Trans har enligt 

respondenten tagits upp tillsammans med pedofili som ett sexuellt avvikande beteende, detta kan 

tolkas som att de är likvärdiga i sin betydelse. Det anser jag strider mot de mänskliga rättigheterna. 

Begreppet transperson är ett helhetsbegrepp för undergrupper och menas oftast med att en person 

delvis eller inte alls identifierar sig med det kön som denne fick tilldelat vid födseln, eller att denne 

inte följer rådande normer för hur dess juridiska kön skall uttrycka sig och har inget med sexuell 

läggning att göra (RFSL 2015). Medan pedofili är ett brott enligt svensk lag. Enligt 6 kap. 4 § 

Brottsbalk (1962:700) föreskrivs att ”Den som har samlag med ett barn under femton år eller som 

med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar 

är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år…” 

Pedofili har i högsta grad med en sexuell handling att göra och således ska inte trans och pedofili 

omnämnas tillsammans i undervisningen. Risken i det här fallet är att läraren förmedlar en gemensam 

referensram för samhället där trans har med sexuell läggning att göra och dessutom att det skulle vara 

ett brott, vilket är en grov felaktighet. Detta kan inte förknippas med varken normkritisk 

pedagogik/queerpedagogik eller toleranspedagogik.  

 
För att bryta normen i samhället, om att det enbart finns två kön och för att kunna inkludera 

transvestiter, transexuella och intersexuella, kan en lärare undervisa om detta på ett helt annat sätt. 

Genom att tala om de fyra olika aspekterna på kön (biologiskt, socialt, juridiskt och könsidentitet) 

problematiseras kategorierna och de flesta inkluderas (LAFA 2017). Enligt figur 6 har 73 % av 

respondenterna uppgett att läraren i sex- och samlevnadsundervisningen inte har nämnt dessa fyra 

aspekter på kön. LAFA (2017) menar på att när man arbetar med normanalys är det oerhört viktigt hur 

man bemöter eleverna. Att prata om trans tillsammans med pedofili som ett sexuellt avvikande 

beteende kan tolkas som transfobi. Även om en lärare har transfobi eller homofobi ska inte läraren 

förmedla detta, utan läraren ska prata sakligt och vetenskapligt.  

 

Enligt 1 kap. 5 § skollag (2010:800) föreskrivs att ”Utbildningen ska utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en 

som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 

motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.”  
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Lärare bör dock inte tala om hbtq-personer som något teoretiskt eftersom de omöjligen kan veta om 

en elev är heterosexuell bara för att eleven inte har talat om sin sexualitet (LAFA 2017).  

Enligt fråga 21 har fyra av respondenterna rapporterat att läraren, i sex- och 

samlevnadsundervisningen, hade utgått från att alla i klassen var heterosexuella och cispersoner. Fyra 

av respondenterna rapporterade att sex- och samlevnadsundervisningen utgick ifrån 

heteronormativitet. Åtta av respondenterna rapporterade att hbtq-perspektiv enbart nämndes i 

förbifarten eller att det aldrig togs upp. Detta anser jag är ett osynliggörande av hbtq-personer och att 

hbtq-persektiv inte har inkluderats överhuvudtaget i dessa fall, inte ens utifrån toleranspedagogiken. 

Ungdomar som känner att de inte passar in eller känner utanförskap kan komma att vägra gå till 

skolan (Persson 2013).  

 

8.2 Metoddiskussion  

För att göra undersökningen mer valid hade flera frågor under samma tema kunnat utformas så att 

fler frågor kunde ha testats för korrelation. Korrelationsanalysen, som redovisas i bilaga 2, gav inga 

betydelsefulla resultat för denna undersökning och presenterades inte i resultatdelen. Flera svar från 

respondenter hade gjort att undersökningen hade blivit mer reliabel. Då respondenterna var 66 

stycken är det svårt att anse att detta är representativt för alla unga hbtq-personer i Sverige. Dessutom 

går det inte med säkerhet att veta att de svarande på enkäten kommer från hela Sverige. För att öka 

representativiteten kunde en fråga ha ställs i enkäten om vart i Sverige respondenterna hade gått i 

skolan, även om enkäten skickades ut till ett brett geografiskt område.  

 

För att få en mer detaljerad inblick i hur unga hbtq-personer uppger att hbtq-perspektiv inkluderas i 

sex- och samlevnadsundervisningen på gymnasiet hade det varit bra med intervjuer. Dock måste det 

göras noggranna forskningsetiska övervägningar vid dessa intervjuer då ämnet är känsligt 

(Vetenskapsrådet 2011). Dessutom kan svarsfrekvensen minska ifall att anonymiteten minskar 

(Persson 2016) då detta är ett känsligt ämne. Problematiken med en enkät via internet är att man inte 

med säkerhet vet om respondenterna skriver osanning eller om de svarar flera gånger på enkäten, 

vilket kan göra att undersökningen inte är fullt tillförlitlig. Dock kan man få felsvar i intervjuer också 

då den intervjuade även här kan tala osanning. Dessutom blir det färre tillfrågade vid en intervju och 

man måste generalisera svaren mer och man kan inte anta att respondenternas svar representerar alla 

unga hbtq-personer i Sverige.  

 

8.3 Vidare forskning 

En mer omfattande intervjustudie behövs för att få en mer detaljerad inblick i hur unga hbtq-personer 

uppger att hbtq-perspektiv inkluderas i sex- och samlevnadsundervisningen på gymnasiet. Detta bör 

också göras rikstäckande. Det hade även varit intressant att kritiskt granska de olika 

undervisningsmetoderna inom den normkritiska pedagogiken/qyeerpedagogiken för att sedan kunna 

avgöra vilken som är bättre lämpad för att inkludera hbtq-perspektiv.   
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8.4 Slutsats  

Enligt resultaten i denna studie kan sex- och samlevnadsundervisningen anses vara bristfällig. Unga 

hbtq-personer uppger i en liten utsträckning att läraren använder sig av undervisningsmetoder eller 

övningar/uppgifter som inkluderar ett hbtq-perspektiv. Det tyder på att många lärare inom ämnet inte 

har rätt kompetens och att undervisningen inte ges den plats som den bör i skolan. Lärare verkar inte 

använda sig av varken toleranspedagogik eller normkritisk pedagogik/queerpedagogik. Avsaknaden av 

de olika teorierna i undervisningen kan förklaras genom att titta på respondenternas svar på fråga 21 

där de uppger att undervisningen utgick ifrån heteronormativiteten. Vilket inte ger plats för varken 

toleranspedagogik eller normkritik pedagogik/ queerpedagogik eftersom hbtq-perspektiv inte 

existerar i heteronormativiteten. Denna bristfälliga sex- och samlevnadsundervisning bör lyftas och 

diskuteras. I synnerhet då det inte finns någon vidare forskning kring hur unga hbtq-elever upplever 

sex- och samlevnadsundervisningen efter att GY11 trädit i kraft. Det är viktigt att vara medveten om att 

unga hbtq-personer inte ska ta ansvar för hur utbildningen är utformad. Elever har möjligheten att 

prata med läraren, sina mentorer och rektorn på skolan ifall att de anser att undervisningen är 

bristfällig. Men det är inte upp till eleverna att utbilda de som jobbar inom skolan. En lösning skulle 

kunna vara att det fanns obligatoriska kurser inom hbtq-perspektiv, genus och sexualkunskap för de 

lärare som kommer att kunna undervisa i sex- och samlevnad på gymnasiet. Ett annat alternativ för 

lärare som redan undervisar i ämnet kan vara obligatoriska fortbildningar och att de måste ta del av 

stödmaterial som till exempel ”öppna skolan!” erbjuder (RFSL & RFSL Ungdom 2015). Enligt den 

trend som kan utläsas av denna studie är sex- och samlevnadsundervisningen bristfällig i stort, men än 

mer bristfällig när det kommer till hbtq-perspektiv.  
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Bilaga 1 

 
  

I vilken utsträckning uppger unga hbtq-personer 
att sex- och samlevnadsundervisningen 
inkluderar ett hbtq-perspektiv? 
 
Alla frågorna behandlar sex- och samlevnadsundervisningen på gymnasiet i Sverige. 
 
Detta formulär är till grund för ett examensarbete om i vilken utsträckning unga hbtq-personer uppger 
att sex- och samlevnadsundervisningen inkluderar ett hbtq-perspektiv. Arbetet utförs vid Umeå 
universitet. Formuläret är en attitydundersökning och kommer att behandlas anonymt. 
 
hbtq = homosexuell, bisexuell, trans- och queerpersoner.  
Arbetet är begränsat till att beröra hbtq, är du ia i hbtqia eller liknande är du självklart välkommen att 
besvara enkäten också. Skriv gärna detta i övrigt. 
 
Hur svarar jag? 
Svara på enkätens frågor genom att klicka i EN ruta/ring. Du kan klicka i rutan övrigt och skriva en 
kommentar. Klicka sedan på den blåa rutan med texten "skicka". Alla frågor är obligatoriska. 
  
 
 
Tack för att ni tar er tid att svara på frågeformuläret/ Linn Persson, KPU vid Umeå universitet.  
 
 
 
1. Har du deltagit i sex- och samlevnadsundervisning på gymnasiet? 
* 
 
Ja 
 
Nej 
 
2. Är du mellan 16 - 25 år?  
* 
 
Ja 
 
Nej 
 
3. Är du eller har du erfarenhet av att vara hbtq-person? 
* 
 
Ja 
 
Nej 
 
Övrigt ... 
 
4a. Hur ofta kom det en utomstående person (ej din lärare) till sex- och samlevnadsundervisningen 
för att berätta om hur det är att vara hbtq-person? 
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* 
Inte alls  1  2  3  4  5               I stor utsträckning 
 
 
4b. Om du har svarat 2-5 på 4a. Berättade personen om sina egna erfarenheter som hbtq-person? 
 
Inte alls  1  2  3  4  5               I stor utsträckning 
 
 
4c. Om du har svarat 2-5 på 4a. Berättade personen om andras erfarenheter som hbtq-person? 
 
Inte alls  1  2  3  4  5               I stor utsträckning 
 
 
5. Gjorde ni värderingsövningar där ni diskuterade hbtq-personers rättigheter, vad de borde och inte 
borde få göra? 
* 
Inte alls  1  2  3  4  5               I stor utsträckning 
 
 
6. Gjorde ni värderingsövningar där ni diskuterade om hbtq-personer borde få skaffa barn eller inte?  
* 
Inte alls  1  2  3  4  5               I stor utsträckning 
 
 
7. Gjorde ni värderingsövningar där ni diskuterade om hbtq-personer borde få gifta sig eller inte?  
* 
Inte alls  1  2  3  4  5               I stor utsträckning 
 
 
8. Gjorde ni värderingsövningar där ni diskuterade, om vad ni skulle göra om er kompis berättade att 
hen var hbtq-person? 
* 
Inte alls  1  2  3  4  5               I stor utsträckning 
 
 
9. Använde din lärare ordet hen i sex- och samlevnadsundervisningen? 
* 
Inte alls  1  2  3  4  5               I stor utsträckning 
 
 
10. Pratade din lärare om heterosexualitet som en specifik sexuell läggning? 
* 
Inte alls  1  2  3  4  5               I stor utsträckning 
 
 
11. Pratade din lärare om homosexualitet som en specifik sexuell läggning? 
* 
Inte alls  1  2  3  4  5               I stor utsträckning 
 
 
12. Delades klassen in i tjej- och killgrupper? 
* 
Inte alls  1  2  3  4  5               I stor utsträckning 
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13. Pratade läraren om de 4 områdena som man kan dela in kön i? (socialt kön, biologiskt kön, 
juridiskt kön och könsidentitet) 
* 
Inte alls  1  2  3  4  5               I stor utsträckning 
 
 
14. Pratade din lärare om problematiken med att vara hbtq-person? 
* 
Inte alls  1  2  3  4  5               I stor utsträckning 
 
 
15. Pratade din lärare om det positiva med att vara hbtq-person?  
* 
Inte alls  1  2  3  4  5               I stor utsträckning 
 
 
16. Pratade din lärare om fördomar mot hbtq-personer? 
* 
Inte alls  1  2  3  4  5               I stor utsträckning 
 
 
17. Hade ni övningar/ aktiviteter där ni pratade om personer som har maktpositioner och vilka 
fördelar det finns att ha makt? 
* 
Inte alls  1  2  3  4  5               I stor utsträckning 
 
 
18. Hade ni övningar/ aktiviteter där dina klasskamrater och/eller din lärare pratade om vilka 
maktpositioner ni har i klassen och vilka fördelar det finns med den egna maktpositionen? 
* 
Inte alls  1  2  3  4  5               I stor utsträckning 
 
 
19. Hade ni övningar/ aktiviteter där ni i klassen ifrågasatte era egna fördomar mot hbtq-personer? 
* 
Inte alls  1  2  3  4  5               I stor utsträckning 
  
 
20. Om en elev använde skällsord kopplat till hbtq-personer, ex bög, agerade och berättade din lärare 
varför det inte är bra att använda dessa ord?  
* 
Inte alls  1  2  3  4  5               I stor utsträckning 
 
 
21. Finns det något du vill tillägga?  
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Bilaga 2 
 
 

 
 
 
 
 
 

  4a. 5. 6.  7.  8 9.  10. 11. 12.  13.  14.  15.  16. 17.  18.  19. 20.  
4a. Hur ofta kom det en utomstående 
person (ej din lärare) till sex- och 
samlevnadsundervisningen för att 
berätta om hur det är att vara hbtq-
person? 

1,000                                 

5. Gjorde ni värderingsövningar där ni 
diskuterade hbtq-personers 
rättigheter, vad de borde och inte 
borde få göra? 

0,194 1,000                               

6. Gjorde ni värderingsövningar där ni 
diskuterade om hbtq-personer borde 
få skaffa barn eller inte?  

0,237 0,807 1,000                             

7. Gjorde ni värderingsövningar där ni 
diskuterade om hbtq-personer borde 
få gifta sig eller inte?  

0,256 0,838 0,856 1,000                           

8. Gjorde ni värderingsövningar där ni 
diskuterade, om vad ni skulle göra om 
er kompis berättade att hen var hbtq-
person? 

0,025 0,394 0,389 0,593 1,000                         

9. Använde din lärare ordet hen i sex- 
och samlevnadsundervisningen? 

-0,106 0,127 -0,012 -0,062 -0,155 1,000                       

10. Pratade din lärare om 
heterosexualitet som en specifik 
sexuell läggning? 

-0,066 -0,089 -0,064 -0,130 0,010 0,363 1,000                     

11. Pratade din lärare om 
homosexualitet som en specifik 
sexuell läggning? 

0,220 0,322 0,315 0,303 0,139 0,266 0,028 1,000                   

12. Delades klassen in i tjej- och 
killgrupper? 

-0,191 -0,064 -0,140 -0,061 0,126 -0,362 -0,054 -0,224 1,000                 

13. Pratade läraren om de 4 
områdena som man kan dela in kön 
i? (socialt kön, biologiskt kön, juridiskt 
kön och könsidentitet) 

-0,120 0,108 -0,006 -0,090 -0,184 0,530 0,351 0,257 -0,246 1,000               

14. Pratade din lärare om 
problematiken med att vara hbtq-
person? 

0,016 0,199 0,132 0,136 0,239 0,373 0,393 0,389 -0,184 0,529 1,000             

15. Pratade din lärare om det positiva 
med att vara hbtq-person?  

0,056 0,161 0,134 0,117 0,094 0,697 0,437 0,212 -0,296 0,461 0,552 1,000           

16. Pratade din lärare om fördomar 
mot hbtq-personer? 

-0,104 0,276 0,119 0,140 0,295 0,403 0,396 0,364 -0,157 0,453 0,624 0,537 1,000         

17. Hade ni övningar/ aktiviteter där ni 
pratade om personer som har 
maktpositioner och vilka fördelar det 
finns att ha makt 

0,091 0,120 0,196 0,084 -0,113 0,338 0,381 0,146 -0,217 0,479 0,476 0,391 0,322 1,000       

18. Hade ni övningar/ aktiviteter där 
dina klasskamrater och/eller din lärare 
pratade om vilka maktpositioner ni har 
i klassen och vilka fördelar det finns 
med den egna maktpositionen? 

-0,084 0,070 -0,011 0,065 0,126 0,297 0,393 0,099 -0,051 0,292 0,413 0,377 0,438 0,626 1,000     

19. Hade ni övningar/ aktiviteter där ni 
i klassen ifrågasatte era egna 
fördomar mot hbtq-personer? 

0,059 0,168 0,166 0,164 0,046 0,279 0,304 0,266 -0,220 0,416 0,533 0,467 0,490 0,424 0,429 1,000   

20. Om en elev använde skällsord 
kopplat till hbtq-personer, ex bög, 
agerade och berättade din lärare 
varför det inte är bra att använda 
dessa ord?  

-0,048 -0,071 -0,151 -0,214 -0,177 0,503 0,384 0,000 -0,053 0,360 0,348 0,435 0,398 0,416 0,377 0,359 1,000 

                  
Legend:                  
Toleranspedagogik                   
Normkritisk 
pedagogik/queerpedagogik                  
Normkritisk 
pedagogik/queerpedagogik och 
Toleranspedagogik                 

Korrelation  
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Bilaga 3 
 
Hej jag heter Linn och skriver ett examensarbete vid Umeå universitet. Jag undersöker i vilken 
utsträckning unga hbtq-personer uppger att hbtq-perspektiv inkluderas i sex-och 
samlevnadsundervisningen. 

Jag har en enkät som ni mer än gärna får besvara. Enkäten är anonym. 
Är du hbtqia-person (frågorna i enkäten är begränsade till hbtq) mellan 16-25 år och deltagit i 
gymnasiets sex- och samlevnadsundervisningen får du gärna klicka in på länken 
 


