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Abstract 
 
Detta examensarbete är en studie hur en gymnasieskola arbetar kring norm och HBT. Studien 
syftar till att visa hur skolor arbetar idag och hur den undersökta skolans arbete kan förbättras 
utifrån ett specialpedagog perspektiv. 
 
Uppsatsen inleds med en litteraturstudie där skolans traditionella arbete och möjlighet till 
förändring bearbetas. Den andra delen av uppsatsen är en analys av den undersökta skolans 
likabehandlingsplan och hur HBT behandlas i densamma. Den tredje delen av uppsatsen 
består av en enkätstudie som syftar till att undersöka hur lärare upplever området HBT och 
skolan. 
 
Resultatet visar att den undersökta skolan tenderar att bedriva ett klassiskt normarbete med 
heteronormativitet som grund. Skolan skiljer sig också från skolverkets rekommendationer 
när det gäller arbetet med likabehandlingsplanen.  
Enkätundersökningen visar att lärare tenderar att anse att skolan som helhet skall betrakta 
HBT området ur ett normalperspektiv men att denna betraktelse inte behöver genomsyra hela 
skolans verksamhet. Området är ett intresseområde för specialpedagogen ur såväl 
förändringssynvinkel där det finns flera uppdrag att fylla på den undersökta skolan, men även 
ur en synvinkel där alla elever skall bemötas på bästa sätt i en skola. 
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Inledning 
 
 En elev som inträder i skolan ska, tillsammans med sina föräldrar, kunna vara förvissad om 
att den kommer att bemötas med respekt på alla plan. Förutom detta ska skolan också vara en 
trygg arbetsplats både för barn och vuxna. Detta regleras inte enbart av skollagen eller 
läroplanen utan av såväl arbetsmiljölagen, barn- och elevskyddslagen och olika förordningar. 
I dessa lagar, som går att finna på skolverkets hemsida, nämns trygghet och likabehandling 
och lyfts som centrala begrepp (www.skolverket.se).  
 Skolan som arbetsmiljö skall präglas av respekt och trygghet, inte enbart från lärare mot 
elever utan skall ge en helhetstrygghet. Denna trygghet skall ges på ett sakligt och allsidigt 
sätt vilket i praktiken innebär att skolan som organisation skall avstå från egna värderingar till 
förmån för de demokratiska värderingar som skapar respekt för individen. Frågor som rör 
trygghet och likabehandling benämns inom skolan oftast för värdegrund och arbete med 
värdegrunden ska bedrivas hos såväl elever som lärare och övrig personal (Lärarförbundet 
2002). 
 
 Till hjälp för att bedöma en skolas värdegrundsarbete och för att påvisa det arbete som görs 
så finns olika handlingsplaner som skolan är skyldig att ha. Det kan handla om såväl 
ordningsregler (SFS 2006:205), som olika handlingsplaner, bl.a. likabehandlingsplan (SFS 
2006:67). Handlingsplanen ska vara ett stöd för pedagoger hur de kan bedriva ett arbete i 
skolan för att hålla en trygg och jämställd miljö. 
 Arbetet med skolplaner i skolan är idag väl initierat och fungerar bra inom de flesta områden, 
och värdegrunden och värderingar har förskjutits mot mer accepterande nivå, trots detta finns 
det fortfarande områden där acceptansen är väldigt låg och där svårigheter ännu finns inom 
skolan att förändra en värdegrund och en syn på den rådande normen. Detta visar 
riksförbundet för sexuellt likaberättigandes (RFSL) rapport, �Rapport om skolplans-
undersökningen� (2005). RFSL visar på att skolplaner idag inom många områden är väl 
genomarbetade, såväl genus som etnicitet tas upp. Men, RFSL pekar också på att frågan om 
sexuell identitet och sexuell läggning inte tas upp på ett tillfredsställande sätt utan bakas in i 
formuleringar som �diskriminering�, �kränkningar� och �mobbning� medan skolan samtidigt 
benämner just etnisk tillhörighet, kön och kultur i sina skolplaner. RFSL pekar också på de 
fördomar och svårigheter som kan kopplas samman med att sexuell identitet inte nämns i 
skolplanerna. Att dessa problem existerar bekräftas av lärarnas riksförbunds undersökning 
�Yttrandefriheten i skolan� från 2006 och där visas att nära 20 % av pojkarna i åk 9 ansåg att 
homosexualitet är en sjukdom (Lärarnas riksförbund 2006). 
 
 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HOMO), visar också i sin 
bok �Öppna!� (2006) att skolan brister i just arbetet med kränkningar pga. sexuell läggning. 
HOMO påpekar att arbetet kring homo- bi- och transsexualitet (HBT) beror på enskilda lärare 
när det gäller såväl kvantitet som kvalitet. HOMO visar också på att HBT ungdomar inte får 
tillräckligt stöd att utveckla sin identitet inom skolans ram. Här brister alltså skolan i sitt 
uppdrag om saklighet och allsidighet, och att aktivt motverka alla former av kränkande 
behandling. 
 
  Arbetet som specialpedagog innebär att medverka till att undanröja hinder i skolan. Ofta 
relateras detta till elever i olika form av svårigheter så som handikapp eller svårigheter inom 
ex matematik området, det går också relatera dessa �hinder� till socioemotionella svårigheter. 
Begreppet hinder går dock att utvidga om det ställs i relation till de ord som används i 
utbildningsplanen för specialpedagoger, SFS 2001:23. Där kan vi bl.a. finna följande 
beskrivningar av arbetet: �� delta i arbete med att undanröja hinder för och orsaker till 
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svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer, �, �genomföra pedagogiska utredningar 
och analysera individers svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå�, �utveckla 
principer och former för pedagogisk mångfald inom verksamhetens ram� samt �vara en 
kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar samt för 
kolleger och andra berörda yrkesutövare och slutligen ��delta i ledningen av den lokala 
skolans utveckling för att kunna möta behoven hos alla elever.� (SFS 2001:23). 
 
 De ord som nämns i texten ovan kan ses som att specialpedagogens arbete omfattar all 
verksamhet i skolan och inte enbart den pedagogiska verksamheten. I relation till de 
konstateranden som HOMO gjort går det att finna att en av specialpedagogens uppgifter 
skulle kunna innebära att bidra till att undanröja hinder för de elever som identifierar sig som 
HBT. Dessa hinder kan vara sådant som aktiv och synlig kränkning eller att lärare i skolan tar 
för givet att eleverna är heterosexuella och på detta sätt marginaliseras (HOMO 2006). För 
elever i skolåldern som identifierar sig som homo- eller bisexuella föreligger också en hög 
risk för psykisk ohälsa. Hans Hanner (2002) visar i en undersökning att utsattheten för 
diskriminering är högre än bland en normalpopulation. Hanner fann också att skolan kommer 
på 3: e plats när det gäller brott och utsatthet för homosexuella ungdomar. Undersökningen 
visar också att risken för psykisk ohälsa, alkoholism och självmord är större bland homo- och 
bisexuella unga. Homo pekar i boken Öppna! (2006) på att elever som inte identifierar sig 
som heterosexuella ofta i skolan saknar positiva förebilder från skolans håll. 
 
 Här kan jag finna ett stort arbete för specialpedagogen utifrån ett lärande perspektiv, utifrån 
ett trygghetsperspektiv och utifrån ett perspektiv beträffande pedagogisk mångfald. Då detta 
dock är ett relativt nytt område för skolan att bearbeta är frågan hur ett sådant uppdrag skulle 
kunna utformas. Flera frågor kommer upp till vilka det behövs söka svar på: Vad är det som 
gör att HBT-frågor inte tycks ha samma prioritet i värdegrundsarbetet som etnisk tillhörighet, 
kön och kultur? Vilka synsätt har lärarna på fältet på skolans roll när det gäller att arbeta med 
den här typen av frågor? Vilka kunskaper om vad en avvikande sexuell läggning kan innebära 
för eleven i det sociala sammanhang som skolan utgör har lärarna? Hur ser lärarna på 
betydelsen av att arbeta för en större acceptans för variationer i sexuell läggning? 
 Andra frågor som rör det konkreta arbetet med jämlikhet kommer också upp: Hur behandlas 
sexuell identitet i skolplanen? Vilka förkunskaper besitter de verksamma lärarna? Hur arbetar 
skolan med att utbilda de verksamma lärarna inom området? 
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Syfte  
 
 Syftet med denna uppsats är att studera hur pedagoger arbetar med HBT frågor i skolan idag, 
på vilket sätt uppmärksammas det i skolans likabehandlingsplane och hur jobbar skolan för att 
inkludera HBT i normen och hur detta arbete påverkas av lärares personliga inställning till 
HBT frågor. Detta med fokus på specialpedagogens stöd i form av rådgivning och vägledning 
för att förbättra kvaliteten på det normbrytande arbete som genomförs. 
 
 
 Problemformulering 
 

- Hur uppmärksammas HBT frågor i skolans likabehandlinsplan? 
- Hur upplever lärare det att jobba med HBT frågor i undervisningen idag? 
- Vilket fortbildningsbehov anser sig lärare ha? 
- Hur påverkar lärarnas personliga inställning till HBT frågor deras undervisning? 
- Vilken funktion kan specialpedagogen ha i arbetet med HBT frågor? 
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Bakgrund 
  
 Det traditionella samhället har vilat på en klassisk genusgrund som utgår från 
könsmaktsordningen och heteronormativiteten. Samhällets grundstenar var länge familj och 
fortplantning och sexualiteten såg som starkt ihopkopplad med familjen och fortplantning. 
Detta ledde till en syn där sex hör till relationer i syfte att ge barn och därmed blev den 
heterosexuella relationen den rätta, den friska, Det önskade rätta blev alltså normen. 
 Sexuella identiteter utanför den heterosexuella sågs som något abnormt och sjukt och skolan 
och samhället ansåg att handledning, umgänge med motsatt kön och att inte låta sig förföras 
av äldre män mot pengar, skulle göra den homosexuelle frisk. Det fanns en teori där det 
antogs att unga pojkar förfördes till att bli homosexuella, den så kallade förförelseteorin. 
 Den norm som fortfarande styr vårt samhälle och så också skolan är heteronormativiteten, 
dvs. grundtanken om att alla är heterosexuella och att heterosexualitet är det normala. De 
normer och ramar som samhället ställer upp skapar också strukturer som individer har att 
hålla sig till. Dessa strukturer följer oftast människor utan att tänka på dem, ramarna och 
normerna märks först när någon bryter mot dem (Östlund (red) 2006). 
 
Varför ska skolan beakta sexuell läggning? 
 
Normal eller bara vanligt? 
 
 För att kunna tala om norm, normal och normativitet i skolan behövs en definition av 
begreppet normal. Magnus Tideman presenterar tre olika sätt att se på normal och normalitet. 
Det första sättet är att utgå från det vanliga eller det genomsnittliga och göra det till norm eller 
normalt. Detta väljer Tideman att kalla för statisk normalitet. Ett andra perspektiv är normativ 
normalitet och detta perspektiv utgår från att normalitet är de värderingar om vad som är 
normalt vid en viss tidpunkt i en viss grupp. Den tredje varianten Som Tideman presenterar 
kallar han för individuell eller medicinsk normalitet. Med detta menas att en normal individ är 
normal/frisk i betydandet inte sjuk eller avvikande. I det här perspektivet kan det onormala 
botas och bli friskt, d.v.s. normalt (Tideman 2000). 
 Här kan en jämförelse göras med Haugs begrepp inom området specialpedagogik där han 
skiljer mellan ett kompensatoriskt perspektiv vilket innebär att eleven bär brister som måste 
åtgärdas, och ett demokratiskt deltagarperspektiv, som menar på att det mänskliga likavärdet 
är överordnat och att skolan och samhället ska vara öppet för alla (Haug 1998). 
 
 Tideman menar att de olika synsätten på normalitet leder till olika sätt att bemöta det som 
faller utanför normen. Den individuella/medicinska normaliteten som innebär att det som 
betraktas som onormalt eller som inte önskvärt ska anpassas till omgivningen, anpassningen 
kräver insatser som behandling, uppfostran och belöning. Som motsats till detta går då att 
iaktta norm med ansatsen statisk normalitet vilket innebär att det är miljön runt individen som 
skall breddas för att få en mer tillåtande attityd och inbegripa fler individer i normen 
(Tideman 2000). Sammankopplat med sexualitet och sexuell läggning kan den statiska 
normaliteten uttryckas som att �heterosexualitet är inte normalt � bara vanligt� (Eldstad; 
Karlsson Umeå universitet 22 mars 2006). 
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Heteronorm och könsmaktsordningen 
 Heteronormativiteten som kultur bygger i grunden på ett genuskontrakt om skillnaden mellan 
manligt och kvinnligt. Lärarförbundet pekar i skriften �Jämställd skola� på hur detta kontrakt, 
styr valet mellan vad som betraktas som manligt och kvinnligt. 
 I relationen mellan det antagna manliga och kvinnliga finns en könsmaktsordning som 
innebär att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp och att det som räknas som 
kvinnligt underordnas det som räknas som manligt (Lärarförbundet 2002). 
Heteronormativiteten och könsmaktsordningen skapar alltså grunden för vad som kan 
betraktas som normalt och tillåtet. 
 
 Marianne Nordberg visar i boken �Manlighet i fokus� (Nordberg 2005) att uppfattningen om 
det antagna manliga och kvinnliga och vad som är tillåtet grundläggs redan i förskoleåldern. 
Hon visar på, genom observationer och intervjuer, att pojkar undviker att nämna de feminint 
kodade lekar de leker och likaså bara nämner sina killkompisar när de tillfrågas med vem de 
lekt. Det som Nordberg också visar är att denna föreställning om manligt och kvinnligt inte 
bara bärs upp utav pojkarna utan även av flickorna som markerar om en pojke gör något som 
är feminint kodat. 
 
 Heteronormativiteten och könsmaktsordningen som struktur är alltså något som präglas 
tidigt, detta genom ex olika leksaker och olika färg på kläderna men även skolsystemet har en 
roll i detta då personalen generellt bemöter pojkar och flickor olika (HOMO 2006). Till 
heteronormativiteten och könsmaktsordningen finns begrepp som i sig är kodat positiva eller 
negativa. Ett exempel på detta är benämningen på den flicka som ägnar sig åt traditionellt 
manliga fysiska aktiviteter. I detta fall benämner omgivningen henne med det positivt laddade 
ordet �pojkflicka�, att närma sig det manliga ses som något positivt och flickan uppmuntras i 
detta. Däremot ser omgivningen inte lika positivt på den pojke som ex leker med Barbie eller 
vill ha rosa joggingskor, begreppet �flickpojke� är inte heller ett etablerat begrepp. 
 
 Strukturen kring det som det som betraktas som normalt, manligt och kvinnligt bevaras 
genom generationer (Fridh et al 2003). I denna struktur och i bevarandet av den ingår inte 
bara att lära sig skillnaden mellan det normala och det som klassas som onormalt utan även 
hur reaktioner och agerandet inför onormala ska te sig. Genom att definiera 
heteronormativiteten definieras också den acceptabla kärleken, manligt är män som dras till 
kvinnor och kvinnligt är kvinnor som dras till män och det är norm (Henley 2006). Rädslan 
för att barn skall bryta könsbarriären och normen gör att killar hålls på plats inom ramarna för 
det manliga. Ramarna markeras och bevaras inte enbart utav män utan även av kvinnor. Det 
som faller utanför de manliga ramarna är det som slutligen markeras som kvinnligt, och för 
män, som bögigt. Här går det att finna grundläggandet av homofobi och markeringen av 
heteronormativiteten.(Fridh et al 2003) 
 
 Här går det att se den grund med vilken eleverna går in i skapandet av sin egen identitet. Det 
finns en ordning som markerar heterosexualitet som normalt och som i grunden markerar 
skillnaden mellan det antagna manlig och kvinnliga. Under denna tid vistas eleverna till stor 
del i skolan som på så sätt blir en medskapare av elevernas identitet. En intressant fråga som 
väcks blir då hur skolan förhåller sig till norm och sexuell läggning, är skolan stöttande för 
elever med en HBT relaterad identitetsutveckling? 
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Skolan som normbevarare eller normförändrare. 
 Skolans ståndpunkt i frågan om norm och sexualitet har pendlat från en tidigare medicinsk 
syn till en mer statisk syn på normalitet. Skolan har gått från benämningar som abnorm till att 
idag benämna diskriminering på grund av sexuell läggning som något som måste arbetas med 
i skolan.(Östlund 2006) Östlund menar att skolans syn på arbetet med HBT länge berodde att 
skolans uppdrag var att fungera som samhällets verktyg för att utbilda enligt de heterosexuella 
önskade normerna. Från mitten på 70-talet så förändrades synen på homosexualitet i 
samhället och 1979 försvann homosexualitet som sjukdomsbegrepp. Denna förändring 
märktes också i skolan. Skolan fick en mer nyanserad syn på sexualitet och frångick 
förförelseteorin i undervisningen. Däremot menar Östlund att samhället då fortfarande hade 
en heteronormativ syn på sexualitet och relationer och denna kom inte att förändras förrän 
under 90-talet då samhällets syn förändrades drastiskt och detta kan visas genom bl.a. 
instiftandet av partnerskapslagen och rätten att adoptera barn (Östlund (red), 2006). Detta är 
en förändring som inte enbart kan ses inom sexualitetens område utan även inom 
genustänkandet, som är starkt kopplad till heteronormativiteten. Även här har skolan gått från 
en syn där kvinnor ansågs vara mindre sexuella och tillskrevs egenskaper som hävdade 
kvinnors känslighet och försvarade mäns manlighet. Sexualiteten sågs här som manligt och att 
män hade ett stort behov av sex och därför kunde förlåtas om de kränkte det mjukare 
kvinnliga (ibid.). 
 
 Skolans uppgift idag har förändrats mot den tidigare och har gått från normbevarare till 
normförändrare genom att uppdraget numer handlar om att ifrågasätta normen och få elever 
att utvecklas individuellt. Detta framkommer tydligare vid en granskning av de styrdokument 
som finns för skolan. 
 Verksamheten i skolan styrs ytters av skollagen och läroplanerna. Såväl skollag som 
läroplanerna omfattar all personal inom skolan, rektorer som pedagoger och övrig personal. 
Där kan vi bland annat läsa följande om kraven på skolans verksamhet, �Undervisningen skall 
vara saklig och allsidig�.  (Lpo 94, Saklighet och allsidighet, s.4), samt att den som arbetar 
inom skolan särskilt ska: 
1.  främja jämställdhet mellan könen samt 
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 
beteenden. Lag (1999:886)� (Skollagen § 2 2: a stycket)  
Slutligen framgår också skolans uppgift vad gäller de grundläggande värdena, �Skolans 
uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet� (Lpf 94, grundläggande värden, s.3) 
 En rimlig tolkning av de här citaten är att skolan ska fungera som en arena för eleverna att 
kunna pröva och finna sin identitet, sin unika egenart, skolan skall också vara lärplattformen 
för begreppet frihet under ansvar, ansvarig frihet. Den identitet eleverna finner skall också 
bemötas med respekt och en tillåtande attityd. I sökandet efter sin identitet ska eleven få möta 
lärare som undervisar med fakta och som stöttar varje elev lika oavsett sina personliga åsikter. 
Forskning inom området visar dock att den ideologi som läroplanen står för inte har en 
stadgad grund i det praktiska arbetet. 
 
 Marie Nordberg pekar i boken �Manlighet i fokus� (2005) på, hur hon under sina 
forskningsprojekt på olika skolor sett att skolan i dagsläget arbetar normbevarande och att det 
bland personal i skolan och förskolan tenderar att finnas ett behov av att påpeka 
könsskillnader. Detta behov kommer av att flickor och pojkar ofta gör samma saker i skolan, 
vuxna känner därför ett behov av att lyfta de skillnader som antas finnas. Detta bevarande 
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arbete gör också att avvikare skapas genom de elever som motarbetar könsrollerna, här menar 
Nordberg att vid en annorlunda kategorisering hade avvikarna inte blivit utpekade utan att 
utanförskapet handlar om en avgränsning av det tillåtna (Nordberg 2005). 
 
  Bristerna går också att finna när det gäller arbetet kring sexuell läggning. Här påvisar 
HOMO brister i sakligheten och pekar på att när lärare nämner homo- och bisexualitet så står 
det i relation till deras egen inställning (Homo2006). Projektet Under Ytan pekar också på de 
brister som finns i sakligheten och menar att undervisning om HBT utgår från lärares 
tyckande och inte från saklig fakta (Östlund 2006). Här pekas också på att den undervisning 
som bedrivs när det gäller sexuell läggning förekommer under temadagar men att det i 
undervisningen i övrigt tycks förekomma svårigheter att arbeta utifrån ett vidare perspektiv på 
normativitet (Östlund 2006; Henley 2006). Även RFSL (2005) markerar att arbetet med att 
motverka diskriminering och kränkande behandling inte fullt ut implementerats i skolorna. 
Både forskare och RFSL har visat att sexuell läggning och arbetet med att motverka 
trakasserier och kränkning på grund av den i skolornas handlingsplaner göms bakom andra 
definitioner och ytliga begrepp (se RFSL 2005; Rimsten 2006; Scheller 2002). Här menar 
Scheller och Rimsten att skolor definierar begrepp olika och att gränsen för vad som klassas 
som kränkning eller diskriminering går att flytta. Svårigheterna här blir då att avgöra om en 
kränkning är en kränkning och vem som bär ansvar för att motverka sådana handlingar. 
Scheller visar också att skolor tenderar att förminska handlingar som klassas som kriminella 
till att bli konflikter och i diskussioner om konflikter försvarar sig ofta skolor med de goda 
exempel som finns. 
 
 Konsekvensen av skolans brister i arbetet med sexuell läggning visar sig på olika sätt. Bland 
annat kan resultatet av detta ses i Lärarnas Riksförbunds undersökning 2006, Yttrandefriheten 
i skolan, där det framkom att 20 % av pojkarna i åk 9 anser homosexualitet vara en sjukdom 
(Lärarnas riksförbund, 2006). 
 
Utanförskap kan skapa ohälsa 
 
 Risken för psykisk ohälsa hos homo- och bisexuella ungdomar är markant större än i 
jämförelsegrupper. Hans Hanner (2002) visar i en undersökning gjord bland 1200 homo- och 
bisexuella ungdomar mellan 19 � 24 år att utsattheten för diskriminering är 2,5 gånger högre 
än bland en normalpopulation. Hanner fann också att skolan kommer på tredje plats när det 
gäller brott och utsatthet för homosexuella ungdomar. Vad gäller självmordsförsök så 
förekommer det tre gånger så mycket som hos en normalpopulation. 
 Dessa data bekräftas av flera rapporter från bland annat regeringen (se SOU 2006:77). 
Rapporterna pekar på att homo- och bisexuella ungdomar generellt mår sämre än 
heterosexuella elever och att skolan i värdegrundsarbetet utesluter rätten till likabehandling 
utifrån sexuell läggning då diskrimineringsgrunden undviks i handlingsplaner. Uteslutandet 
blir till ett stort hinder när det gäller dessa ungdomars möjlighet till en trygg 
identitetsutveckling. Det är rimligt att anta att bristen på trygg identitetsutveckling på samma 
sätt som mobbning, bristande föräldraskap och andra faktorer påverkar skolarbetet i en 
negativ utveckling. 
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Behov av förändring, men hur? 
 
Förändringen är en fråga för skolans inre arbete 
 Skolverket påpekar att arbetet mot kränkningar och diskriminering måste påbörjas på det 
lokala planet. Det handlar alltså om skolans inre arbete (Skolverket, 2002). Skolverket skriver 
att lärares kunskap om diskriminering och kränkande behandling och orsakerna till detta 
måste öka. Skolverket får här medhåll av projektet �Under ytan� som påpekar att arbetet med 
sexuell läggning ska utgå från kunskap och inte allmänt tyckande (Östlund (red). 2006). 
Östlund påvisar att arbetet med just sexuell läggning ofta bedrivs i diskussionsform där lärare 
�tycker� kring homo- och bisexualitet, men Östlund påpekar att vad lärare tycker är irrelevant 
i undervisningen. Forskare har funnit att kunskap oftast saknas för att bedriva planerade och 
sakliga samtal kring detta. Arbetet måste alltså bedrivas på saklig grund (Östlund (red). 2006). 
 
Brister i det traditionella genusarbetet 
 Nordberg menar att det den klassiska genuspedagogiken och det genusarbete som bedrivs på 
skolorna idag har en stor brist, den utgår från två klara könsdefinitioner, manligt och 
kvinnligt. Just detta är något som får lärare att lyfta skillnader istället för att utgå från likheter, 
något som enligt Nordberg skulle hjälpa till att öka ramarna för det manliga och kvinnliga. 
Det jämlikhetsarbete som bedrivs i skolan idag utgår från att det finns manliga och kvinnliga 
egenskaper och att män har brist av de kvinnliga och kvinnor brist av de manliga. 
Jämlikhetsarbetet mellan könen syftar till att överföra de manliga egenskaperna till kvinnor 
och vice versa genom att ex låta flickor snickra och pojkar sy. Detta leder inte enligt Nordberg 
till en mer accepterande norm eller till en jämlikare könsbild eftersom elever som besitter 
egenskaper som är klassiskt kodade till det andra könet ändå förutsätts ha en brist på dessa 
egenskaper.  
 Skolverkets undersökning, Relationer i skolan, (2002) pekar också på det som Nordberg 
(2005) hävdar. Det finns brister i genustänkandet på skolorna och lärare behöver där snarare 
utgå från likheter än skillnader. Det som skolverket och Nordberg också pekar på är att 
socialisation och könsuppdelning inte enbart är en fråga om fysiskt kön utan att även aspekter 
som etnicitet, klass och ålder spelar en stor roll i detta arbeta och Nordberg hävdar att när vi 
kan förstå detta så kan det radikala arbetet påbörjas. Nordberg menar att arbetet i skolan 
istället för att utgå från manligt och kvinnligt bör peka på den mångfald som finns i gruppen 
och att skolan i diskussioner och övningar ger utrymme för alla att prova roller som klassiskt 
kodats som feminina och maskulina. Genom att prova fler positioner kan begreppet manligt 
och kvinnligt utvidgas och gränsen för det tillåtna breddas. Genom att flytta gränserna för det 
antagna manlig och kvinnliga så vidgas möjligheterna för könen och skolan kan börja arbeta 
mot begrepp som "bög�, �fjolla�, �flata� och �pojkflicka�. 
  
Värdegrundsarbete i samspel 
Nordberg pekar på två viktiga delar i förändringsarbete. För det första handlar det om att 
personalen behöver lyfta sina egna föreställningar om manligt kvinnligt och hur lärare genom 
traditionellt arbete ser det som att åtgärda antagna �brister� hos pojkar och flickor. Den andra 
delen som är viktig är att arbeta tillsammans med barnen. Det handlar om, skriver Nordberg, 
att tillsammans med barnen undersöka olika sätt att vara pojke och flicka på. 
 Att arbeta tillsammans med barnen är också en tanke som också återfinns hos Skolverket. 
Slutsatsen att inte enbart de vuxna behöver arbeta med sina värderingar utan att det är ett 
arbete som ska ske i samspel med barnen lyfte Skolverket redan 2002 då de visade på att 
lärare upplevde sig arbeta mer förebyggande än vad eleverna kunde se (Skolverket 2002). 
Genom den nya lagen, lag mot diskriminering och annan kränkande behandling (LDK), har 
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denna tanke omsatts i lagtext och belagts med sanktionerat skadestånd om den inte efterföljs 
(Rimsten 2006). 
 
 Här handlar det alltså om ett värdegrundsarbete och ett normförändringsarbete där främst 
lärares egna värderingar behöver diskuteras, vidare behövs också ett arbete för att öka 
kunskapen kring de områden som skolverket lyfter, diskriminering och kränkande behandling. 
 Skolorna behöver också bli bättre på att inkludera föräldrar och elever i arbetet kring 
värdegrunden. 
 
 I detta fall är alltså skolverket medvetet om bristerna inom skolans arbete med sexuell 
läggning. Skolverkets verktyg för förändring är makten att arbeta fram nya lagar och 
förordningar. När det gäller arbete mot diskriminering och kränkning har skolverket skärpt 
kraven på arbetet flera gånger och nu senast genom LDK. 
 
En skyldighet att förändra 
 
Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 
 Sedan 1 april, 2006 så är skolorna skyldiga att ha en plan för likabehandling, detta till följd 
av en ny lag, �lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling� (LDK). 
Lagen är ett steg i det arbete som skolverket gjort mot kränkningar i skolan och en skärpning 
av definitioner och områden. De första bestämmelserna om hur skolan skall bemöta 
mobbning och kränkande behandling förekom i skollagen 1990. Där står att skolan skall 
utformas i enlighet med grundläggande demokratiska värderingar och kränkningar som 
förekommer ska motverkas kraftfullt (Rimsten, 2006). En senare skärpning av lagen införde 
en skyldighet för skolpersonal att aktivt motverka kränkande behandling. I skollagen 
definierades även områden där personalen i skolan skulle vara särskilt verksamma och det 
gällde då främjandet av jämställdhet mellan kön, motverkandet av rasistiska beteenden och 
slutligen mobbning (Skollagen 1 kap. 2 §, Lärarförbundet, 2002). Skolverket gick alltså från 
en anmodan till en skyldighet. 
  
  Den nya lagen är utarbetad på ett annat sätt än tidigare texter och innehåller klara 
definitioner av begrepp inom området diskriminering och kränkning. Definitionerna av 
begreppen kom till eftersom det tidigare visat sig att begrepp inte haft en klar innebörd. Inte 
heller begreppen kränkning och diskriminering har haft en entydig innebörd utan definierats 
olika. Konsekvensen av det blev att det i vissa fall var svårt att avgöra graden av kränkning 
och skolans ansvar i detta (Rimsten 2006). Detta är också något som Kicki Scheller visar i sin 
rapport, Värdegrunden jämt, kön, makt och genus (Scheller 2002). Scheller såg under sitt 
arbete med projektet �Våga Se� hur skolor arbetar utifrån olika definitioner och hur ramarna 
för dessa definitioner går att flytta vilket i slutändan leder till att skolor förminskar egentliga 
kriminella handlingar till att bli konflikter. Scheller visar också hur skolornas arbete och 
agerande kring dessa avkriminaliserade handlingar ofta försvaras av att det finns så många 
fina elever också.  
 Här är det rimligt att anta att en klar definiering av begreppen från skolverkets sida kan leda 
till att skolorna inte längre kan förminska eller omdefiniera handlingar och på så sätt tvingas 
skolor att agera kring det som finns. 
 
 Olle Rimsten, lektor vid Örebro universitet, försöker i boken Kränkningar i skolan (2006) 
reda ut begreppen och meningarna i lagtexten.  
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 LDK utgår från begreppet �kränkande behandling� för att beskriva beteenden som är 
förbjudna i skolan. Detta begrepp har sedan vidare delats upp i två delar, �trakasserier� och 
�annan kränkande behandling�. 
 
 Trakasserier avser �ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, och som 
1. har samband med  
 etnisk tillhörighet (etniska trakasserier) 
 religion eller annan trosuppfattning� 
 sexuell läggning (trakasserier på grund av sexuell läggning) 
 funktionshinder� 
 kön�, eller 
2. är av sexuell natur (sexuella trakasserier) 
(Rimsten, 2006 sid. 14) 
Annan kränkande behandling avser �ett uppträdande som annars kränker ett barns eller en 
elevs värdighet�.  
(ibid.) 
 
  Det andra begreppet som definieras i LDK är �diskriminering�. LDK använder sig av en 
definition som återfinns hos fler aktörer och som går ut på att diskriminering är att behandla 
någon olika på grund av ex kön, sexuell läggning eller kultur, vid tillfällen där annars 
individer hade behandlats lika, alltså orättvis behandling (HOMO, 2006; Rimsten 2006). I 
lagtexten skiljs också på �direkt diskriminering� och �indirekt diskriminering�. I boken �Tyst 
i klassen� (Östlund, 2006) beskrivs den direkta diskrimineringen som i huvudsak enklare att 
se och reagera mot då det handlar om konkret agerande utifrån en persons sexuella läggning. 
Den indirekta diskrimineringen är svårare att se och agera mot och som exempel där kan 
nämnas antagandet att alla elever är heterosexuella. Denna form av diskriminering påverkar i 
hög grad eleverna då det innebär att lärare inte inkluderar homo- och bisexualitet i 
vardagsarbetet i skolan. Detta leder till att vissa elever blir osynliggjorda, osynliggörandet är 
en form av maktutövning och leder till att elever förminskas av andra och förminskar sig 
själva (Östlund, 2006). 
 
 Likabehandlingsplan 
 Den nya lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling har alltså 
skärpt kraven på skolan och de som arbetar i den. Dels har kravet på innehållet i 
handlingsplanerna ökat men dessutom har också ett skadeståndssanktionerat krav kommit på 
dessa åtgärder.  Skadeståndskravet innebär att en skola eller huvudmannen för utbildningen 
kan bli skadeståndsskyldig om skolan inte kan visa upp att tillräckligt arbete för att motverka 
diskriminering och kränkningar har gjorts.(Rimsten, 2006) En av dessa skyldigheter som är 
ny är att varje skola ska ha en likabehandlingsplan. 
 
 Skolverkets allmänna råd för likabehandlingsplan är en hjälp för skolor att förstå syftet med 
planen och hur den bör utformas. Huvudsyftet med planen är att vara ett komplement till LDK 
och fungera som ett verktyg för att bedriva ett positivt arbete på skolorna. 
 Grunderna för planen är att den ska vara aktuell och innehålla en nulägesanalys, kopplat till 
detta finns ett krav om att skolan ska kunna redovisa uppföljning och utvärdering av planen 
årligen. Till detta ställs krav på hur planen ska utarbetas som kan härledas till såväl skolans 
organisation som elevernas nivå. Planen ska utarbetas inte enbart av ledningen utan ska vara 
en plan utarbetad ihop med såväl elever som föräldrar. Perspektivet som ska visas i planen är 
inte heller enbart elev � elev perspektiv utan ska omfatta alla som arbetar i skolan ur alla 
perspektiv, därför ställs även krav på att planen tar upp elev � vuxen perspektiv och vuxen � 
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vuxen perspektiv. Skolan ska också använda sig av ett miljöperspektiv och visa på hur skolan 
arbetar för en mer tillåtande skolmiljö. 
 Ingången i planen ska visa att ledningen tar klart avstånd från alla former av diskriminering 
och kränkande behandling. Det ska också finnas en klar ansvarsfördelning av olika områden 
för att visa på hur planen ska bli verksam (Rimsten 2006; Skolverket. skolverkets allmänna 
råd om likabehandlingsplan. www.skolverket.se 2006).  
 
Ett tydligt arbete på lång och kort sikt 
 Innehållet i likabehandlingsplanen ska utgå från alla diskrimineringsgrunder, dvs. skolan ska 
redovisa hur de tänkt arbeta för att motverka ex trakasserier på grund av sexuell läggning 
(Rimsten, 2006; Skolverkets allmänna råd, www.skolverket.se 2006). RFSL påpekade i 
skolplansundersökningen att många skolor tidigare valt att gömma sig bakom luddiga 
definitioner av begrepp och därigenom inte aktivt såg till alla diskrimineringsgrunder (RFSL, 
2005). Skärpningen genom LDK och likabehandlingsplanen kan antas ge ett mer konkret 
arbete på alla plan.  
 
 Innehållet i planen ska utformas både på lång och kort sikt. Dels ska redovisas för de akuta 
åtgärderna när diskrimineringen eller annan kränkande behandling förekommer. Det ska 
finnas en plan för hur elever och personal ska agera när de upptäcker eller får kännedom om 
diskriminering eller kränkning och också för hur detta ska följas upp senare. Dels ska det 
också finnas förebyggande åtgärderna både på lång och kort sikt. 
 De långsiktiga åtgärderna får inte innefatta bara eleverna utan här finns även krav på 
redovisning av personalens planerade kompetensutveckling inom de olika områdena och om 
hur personalen ska få kunskap i att upptäcka risk för diskriminering och kränkningar. Skolan 
ska också redovisa hur de arbetat för att få elever och föräldrar med i arbetet.  
 Slutligen ställer också skolverket krav på att planen ska förverkligas och föras ut till alla 
nivåer. Skolverket trycker här på att det i planen ska finnas redovisning om hur skolan arbetat 
för att få med både elever och föräldrar i arbete kring skolplanen. Detta är en viktig del då 
skolverket grundar sig på tanken om att inflytande och ansvar ger meningsfullhet och kraft åt 
arbetet och således kommer bli en levande del.  
 För att garantera att planen förs ut på personalnivå och att skolorna arbetar för att genomföra 
den finns också kravet på redovisning om hur innehållet ska föras ut till personal. Även hur 
den ska komma elever och föräldrar till del ska redovisas (Rimsten 2006; Skolverket, 2006) 
  Olle Rimsten pekar på att de krav om redovisning som finns ska fungera som säkerhet för att 
planen blir ett aktiv verktyg och för att den kommer användas. Han pekar också på att det 
skadeståndskrav som nu kan ställas på skolorna också kommer att bidra till att arbetet utförs 
på ett godtagbart sätt och också att skolorna i slutändan kommer att bli duktigare på att 
dokumentera sitt arbete. Han menar att brist på dokumentation kan göra att skolan kan hamna 
i en sämre ställning i händelse av skadeståndskrav (Rimsten, 2006). 
 Här framkommer ett behov av ett förändringsarbete inom skolan där lärare blir medvetna om 
sitt handlande och får hjälp att omsätta läroplaner och skollagens ideologi i praktisk handling.  
 
 
Vägen till förändring 
 Skolors verktyg för att få till stånd en förändring av synen på kön och heteronormativitet är 
det planerade arbetet som beskrivs i handlingsplanerna. Skolverket visar att de flesta skolor 
har handlingsplaner. Dessa handlingsplaner innehåller också både förebyggande och 
åtgärdande moment. Däremot brister det i samarbetet med föräldrar och elever (Skolverket, 
2002). Sätts detta i relation till den undersökning av handlingsplanerna som RFSL gjorde 
visar det sig dock att handlingsplanerna på många sätt brister när det gäller sexuell läggning. 
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Något som skolverket också har upptäckt i sina undersökningar är att lärare ofta anser sig 
göra mer förebyggande än vad eleverna anser. Skolverket har också sett att det förebyggande 
arbetet avtar ju högre upp i åldrarna eleverna kommer.  
 Vilka är då de verktyg som kan föra arbetet framåt? Grunden till svaret på denna fråga måste 
sägas vara den enskilda skolans kultur. Såväl skolverket som andra forskare pekar på att den 
inre kulturen i hög grad påverkar arbetet med en normförändring i positiv eller negativ 
inriktning (se ForsstenSeiser 2006; Skolverket 2002). Forskare menar här att en samarbetande 
kultur är av stor vikt för en normförändring. Samarbete måste dels ske mellan lärare i 
arbetslag och också mellan olika arbetslag.  Den samarbetande kulturen bygger på att gruppen 
har ett gemensamt intresse för utveckling, gruppen behöver också se att utmaningar kan mötas 
bättre i grupp än enskilt. Här lyfts också synen på utmaning och förändring. Här menar 
forskarna att det behövs en syn på förändring som något som kan förbättra arbetet. 
  
 För den samarbetande kulturen räcker dock inte bara att gruppen definieras och att gruppen 
lär sig se utveckling som något positivt. ForsstenSeiser pekar också på behovet av att 
konkretisera samarbete, dels kring hur lärare gynnas av ett samarbete, men också kring målen. 
Förändringsprojekt behöver en långsiktig strategi där skolledare kan visa på olika delars 
samhörighet menar ForsstenSeiser. Även Skolverket (2002) pekar på behovet av att 
konkretisera arbetet.  
 Här framkommer arbetslaget som ett verktyg för förändringen. I Skolverkets undersökning 
�relationer i skolan� bekräftas detta genom att de skolorna med en samarbetande kultur med 
arbetslag visade sig ha färre kränkningar och trakasserier. 
 
 Det räcker dock inte bara att lärare arbetar i en samarbetande kultur. Skolverket lyfter i såväl 
undersökningar som lagtexter (se Skolverket 2002; LDK) behovet av samarbete med 
eleverna. Detta samarbete har tidigare visat brister dels när det gäller att utgå från elevernas 
verklighet men även i upprättandet av handlingsplaner (Nordberg 2005; Rimsten 2006) och 
här menar de att former för samarbete och samarbete med eleverna är av största vikt. Lärare 
behöver hitta former för att utgå från elevernas verklighet och att göra detta på ett sakligt och 
kunskapsbaserat sätt. Att utgå från elevernas verklighet skulle inte bara ge en god 
återkoppling hos eleverna utan Nordberg menar också att följden skulle bli en könsneutralare 
genuspedagogik som skulle komma att slå igenom även i fråga om heteronormen. 
 
 Vikten av det sakliga arbetet ihop med eleverna är något som inte enbart lyfts utav skolverket 
utan även av organisationer och forskare (se HOMO 2006; RFSL 2005; Nordberg 2205) som 
pekar på att lärare ofta, när det gäller just sexuell läggning utgår från tyckande och inte från 
sakkunskaper. Här framkommer ett behov av värdegrundsarbete bland lärare. Möjlighet att 
lyfta sina tankar om sexualitet och att tillsammans finna grunder för att undervisa från. Här 
kan ledningen framstå som ett verktyg när det gäller organisering av kompetensutvecklingen. 
Genom den nya lagen LDK framkommer kravet på en plan för kompetensutveckling av 
lärare, både på lång och kort sikt. 
 
Sammantaget går det att peka på att skolor genom verktyg som kompetensutveckling, 
värdegrundsarbete hos lärare, samarbetsformer och arbetslagsutveckling kan formas mot en 
skola som kan grunda en bredare norm. Arbetet kan dock inte enbart ske på lärarplanet utan 
måste även ske i samarbete med eleverna. Ett väl fungerande arbetslag är också en grund för 
ett gott förändringsarbete. 
 
 Detta är dock inga faktorer som tillkommer utan genomtänkt och medvetet arbete. Skolverket 
pekar här på vikten av skolledarens engagemang (Skolverket 2002), men också vikten av att 



 13

skolledarna har stöd från huvudmannen. Skolledarna behöver inleda ett systematiskt och 
välplanerat arbete inför en förändring. I detta arbete behöver dock skolledaren inte själv aktivt 
genomföra allt arbete utan till dess hjälp finns den yrkeskategori som förut benämndes just 
�förändringsagenter� men som idag benämns specialpedagoger. 
 
Specialpedagogens roll i förändringen 
 Specialpedagogutbildningen är en påbyggnadsutbildning med specialisering mot 
specialpedagogik. Denna utbildning ger specialpedagogen en mängd verktyg för att kunna 
arbeta med elever, pedagoger och skolledare i verksamheten när det gäller såväl enskilt stöd 
som utvecklingsarbete på skolorna. 
 Examensordningen för specialpedagoger talar om att specialpedagogen ska utveckla 
principer och former för pedagogisk mångfald inom verksamhetens ram. Specialpedagogen 
ska även vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor och slutligen 
genomföra uppföljning och utvärdering samt delta i ledningen av den lokala skolans 
utveckling för att kunna möta behoven hos alla elever (SFS 2001:23). Här handlar det om för 
specialpedagogen att initiera och följa upp förändringsarbetet, att fungera som bollplank och 
visa på pedagogiska möjligheter att arbeta mer inkluderande. Specialpedagogen kan även 
finna former för, och hjälpa pedagoger att beröra frågor som hbt och på så sätt inleda ett 
arbete med att bemöta elever på en saklig grund. 
 
 Riktlinjerna för likabehandlingsplanen som tidigare presenterats, talar om att planen skall 
upprättas utifrån ett nulägesperspektiv för att hela tiden vara aktuell. Specialpedagogen har 
genom sin utbildning kunskap om att upprätta denna nuläges analys, inte minst ur ett 
pedagogiskt perspektiv. Med specialpedagogens hjälp går det här att finna former för att 
undersöka klimatet på skolan, dels ur elevperspektiv men även ur pedagogperspektiv. 
Specialpedagogen förväntas även kunna analysera resultat på såväl organisations-, grupp-, 
som individnivå. Genom denna analys kan skolorna sedan upprätta en plan för hur de skall 
förbättra det arbete som pågår. Skolverket ställer även krav på att likabehandlingsplanen skall 
utvärderas årligen. Utvärdering och uppföljning av förändringsarbeten ligger också inom 
specialpedagogens arbetsområde. 
 En möjlig visualisering av förändringsarbetets gång går att göra utifrån begreppen analys, 
genomförande, utvärdering och uppföljning. Dessa begrepp kan läggas in i en cirkel för att 
visa på förändringens ständiga pågående. Utifrån denna cirkel går det att se det 
specialpedagogiska arbetet genom hela cirkeln. 
 
 Kraven på specialpedagogen rör inte enbart arbete med elever eller lärare utan spänner över 
hela skolans organisation, från skolledning till elever och föräldrar. Därav blir arbetet med 
synen på HBT i skolan ett arbete som på flera plan berör specialpedagogerna i skolan. Detta 
framträder inte minst i anknytning till den ohälsorisk som föreligger för elever som 
identifierar sig som HBT. Här framträder ett normarbete med lärare där lärares syn, språk och 
agerande behöver diskuteras och utvecklas mot mer inkluderande nivå. Här kan 
specialpedagogens kunskaper i samtal och handledning bli av stor nytta då lärare kan ges 
möjlighet att tillsammans diskutera och lyfta sina tankar. 
 
 Vidare pekar forskare, organisationer och skolverket på lärares brist i saklighet och att 
undervisning om HBT utgår från tyckande och inte kunskap (se skolverket 2002; RFSL 2005; 
Östlund 2006). Här handlar utvecklingsarbetet om kompetensutveckling, dels i fråga om 
kunskap men även utifrån värdegrundsdiskussioner. Kompetensutveckling ligger även det 
inom specialpedagogens kunskapsområden och här har specialpedagogen flera verktyg att 
tillgå. Examensordningen talar om att specialpedagogen ska fungera som kvalificerad 



 14

samtalspartner och rådgivare. I förändringsarbetet kan det kvalificerade arbetet bedrivas dels 
som samtal men även i fråga om ren handledning inom kunskapsområden. Vad gäller 
arbetsformer för att bedriva ett inkluderande arbete på skolorna ställer även här 
examensordningen krav på specialpedagogen. 
 
 Ur specialpedagogisk synvinkel är området också intressant för att arbeta mot de värden som 
skolan skall vila på; �Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde� samt solidaritet med de svaga och utsatta�� (Lpf 94, 1.1 
Grundläggande värden, 3:e stycket, s.3). Dessa rader som finns i Läroplanerna för såväl grund- som 
för de frivilliga skolformerna gäller alla som arbetar inom skolan, såväl ämnespedagoger som 
specialpedagoger och skall också genomsyra arbetet i skolan.  
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Metod  
 
 I arbetet med bakgrunden framkom flera faktorer som antingen kan främja eller hindra ett 
förändringsarbete rörande norm och sexuell läggning. Flera faktorer som påverkar hur lärare 
undervisar och berör sexuell läggning framkom också. I en undersökning av en skolas 
förändringsarbete är det därför intressant att se vilka av dessa faktorer som framkommer 
starkast i en större undersökning för att kunna skönja tendenser. Av denna anledning har 
undersökningen genomförts som en enkätundersökning. Detta för att på kort tid kunna täcka 
större antal respondenter. 
 Den empiriska studien består också av en analys av skolans likabehandlingsplan för att kunna 
utröna hur skolledningen arbetar. 
 I en vidare forskning inom området skulle det vara intressant att med utgång i studien kunna 
genomföra djupare, kompletterande intervjuer för att söka djupare förståelse och för att se 
klarare samband. Även om studien inte kommer att kunna ge resultat som gör det möjligt att 
generalisera, då det endast rör sig om en undersökt gymnasieskola, går det att anta att 
resultaten kan kännas igen på andra gymnasieskolor. Skolan i Sverige har generellt en 
liknande kultur och historia och denna historia bygger på ett tidigare starkt styrt skolväsen, 
likaså har personalen i skolan liknande utbildning och liknande uppdrag. Därav kan 
gymnasieskolorna generellt antas ha likheter med varandra vad gäller undervisning, kultur 
och miljö. Undersökningen kan också fungera som en utgångspunkt för andra, dels när det 
gäller att arbeta med sin egen skolas kultur och även för vidare forskning inom området. 
  
Enkätundersökningen 
  Kartläggningen genomfördes på en av gymnasieskola i Norrland. Skolan är en av Sveriges 
största gymnasieskolor.  
 
Urval av respondenter 
 Urvalsgruppen begränsades till undervisande lärare som är anställda en termin på minst 50 
%. Populationen begränsas härikring då en viss medvetenhet om en skolas arbetssätt och 
kultur krävs för att undersökningens reliabilitet skall öka. Då lärare på gymnasieskolan 
undervisar i kurser finns lärare som undervisar en kurs på ett helt läsår dvs. tio veckor. 
 Undersökningen är en stickprovsundersökning (Stukát 1993) där hela populationen efter 
begränsningar består av 196 personer. Urvalet skedde genom slumpmässigt urval med 
avsikten att genomföra 30 enkäter. Det slumpmässiga urvalet genomfördes med tärningskast. 
 
Enkätinstrument 
 Undersökningen genomfördes med en tredelad enkät (se bilaga1) där den första delen, fråga 
1-6, var avsedd att studera hur lärare upplever skolans organisatoriska arbete med HBT. 
Denna del är relevant för att kunna se hur lärarna uppfattar och känner till det som ledningen 
menar att skolan står för.  Den andra delen, fråga 7 - 18 var avsedd att undersöka hur lärare 
arbetar med HBT i undervisningen och hur de upplever arbetet. Denna del syftar till att 
undersöka om lärare finner det lätt eller svårt att undervisa utifrån en inkluderande syn (ex 
använder könsneutrala begrepp, pekar på homosexuella förebilder, nämner familj, inte 
"Mamma och Pappa"), om de anser sig ha behov av kompetensutveckling och slutligen i hur 
hög grad de undervisar utifrån en inkluderande syn. Den tredje delen, fråga 19 � 25, syftar till 
att mäta lärares personliga inställning till HBT och hur de ser på HBT och norm både privat 
och utifrån ett skolperspektiv. 
Enkäten är utarbetad ihop med representanter för RFSL vilka har tagit del av enkäten och 
kommenterat den samt bidragit med frågor för attitydmätning och belyst områden av intresse. 
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 Enkäten är utformad med en s.k. Likert skala där det gällde att ta ställning till olika 
påståenden och hur respondenterna höll med om dessa till stor del eller inte alls. Frågorna i 
enkäten hade graderade svarsalternativ och kommer således vid sammanställningen tilldelas 
ett värde där svar som tyder på hög medvetenhet och aktivitet i skolan kring de berörda 
ämnena tilldelas ett högre värde. Genom detta kommer svaren att kunna värderas, tolkas och 
jämföras. 
 
Validitet 
 Gentemot syftet att undersöka hur lärares inställning till HBT påverkar deras arbete utifrån 
ett HBT perspektiv samt hur de arbetar utifrån en inkluderande syn, mäter enkäten hur de 
upplever detta arbete, hur de upplever arbetet ur en organisatorisk grund samt deras 
personliga attityd till HBT. Genom enkäten går det också att upptäcka eventuella samband 
mellan ex attityd och undervisning. 
 Enstaka frågor har lyfts ur enkäten i resultatet. Faktorer såsom kön, ålder, undervisningsämne 
och antal år i yrket har lyfts ur resultatet. Dessa faktorer hade varit intressanta om inte 
bortfallet hade varit stort. Då respondenterna är lovade anonymitet hade en redovisning av 
resultat kopplat till olika kategorier såsom undervisningsämne eller ålder gjort att det inom 
vissa arbetslag varit möjligt att finna vem som svarat på en viss fråga. Om antalet 
respondenter hade varit större hade det i underökning kunnat ske en tendensering eller 
möjlighet att tolka utifrån kön och ålder men underlaget är här för litet. 
 Fråga nummer 7, �Jag har kunskap om hur jag i undervisningen ska kunna inkludera alla 
sexuella identiteter på ett naturligt sätt�, har plockats ur resultatet. Detta då frågan 
förekommer en andra gång i fråga 16 och täcks där ur ett vidare perspektiv, �jag anser mig ha 
tillräcklig kunskap för att på ett lätt och inkluderande sätt undervisa utifrån olika sexuella 
identiteter och bedriva inkluderande undervisning�.  
 Vidare har fråga 24, �Jag reagerar annorlunda när jag ser två elever av samma kön visa 
kärlek öppet, mot om två elever av olika kön hade visat det�, lyfts ur resultatet då svaren på 
frågan inte visar om en annorlunda reaktion skulle vara positiv eller negativ och således inte 
kan sägas vara bra eller dålig. 
 Resultaten som enkäten givit kan sägas på ytan ge svar på forskningsfrågorna. Enkäten leder 
dock fram till nya frågor som kan vara av intresse att undersöka på djupet och då genom en 
kvalitativ studie. Enkäten har här brister då ex inte alla respondenter svarat på vilken form av 
fortbildning de önskar, dessa brister skulle kunna minimeras i en kvantitativ undersökning. 
 
Reliabilitet 
 Som tidigare påpekats kan resultaten inte sägas vara generella för skolor i största allmänhet. 
Resultatet kan ge en visning om hur det tenderar att vara på en särskild gymnasieskola. 
Reliabiliteten är också beroende av att området HBT är ett aktuellt område inom skolan och 
samhället idag. Här går det att ställa frågan om resultat av en attitydsmätning inom vissa 
områden kan betraktas som ärligt eller om svaren beror på att det finns mer eller mindre rätta 
svar. Här går det att välja en positiv inriktning där svaren tolkas utifrån att lärare svarar ärligt 
på denna undersökning och det är med denna ansats som svaren har tolkats. Dock kvarstår 
frågan om svarens trovärdighet och denna fråga återväcks när det i svaren framkommer en 
markant skillnad i attitydmätningen med en respondent som klart avviker från de övriga. 
Även här kan den kvalitativa metoden besitta vissa svagheter som en kvantitativ undersökning 
hade minimerat. Studeras svaren gentemot tidigare forskning så finns det ingen litteratur som 
motsäger att lärare skulle ha positiv inställning till HBT, endast att det arbete som bedrivs 
med HBT på skolorna utgår från lärares personliga inställning. Dock påvisas brister i detta 
arbete och således i lärares inställning till HBT vilket gör att de respondenter som svarat på 
enkäten, som grupp kan anses vara exceptionellt positiva. 
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Genomförande 
 Enkäterna lämnades i lärarnas postfack och de utvalda lärarna fick samtidigt via skolans e-
postsystem information om att de blivit utvalda och att enkäten fanns i deras postfack. 
Samtidigt blev de erbjudna möjligheten att svara på enkäten via e-post. Efter 14 dagar gick en 
påminnelse ut till dem som inte hade besvarat enkäten via e-post och i påminnelsen fanns 
enkäten bifogad. 
 Av 30 utsända enkäter returnerades 12 stycken slutligen. Samtliga hade svarat på alla frågor. 
Härvid väcks en fråga om att bortfallet är över 50 % trots påminnelser. Genom det e-post 
system som skolan använder visade det sig att alla lärarna som fått enkäten tillsänd sig, hade 
läst båda breven. Bortfallet beror således inte på att någon av de utvalda inte upptäckt 
enkäten. Flera teorier går att ställa om vad detta bortfall beror på men avsikten här är inte 
sådan utan bortfallet konstateras endast. Däremot kan det lilla antalet respondenter ses som en 
svaghet och utifrån detta kan resultatet endast ge en fingervisning om HBT arbetet på skolan 
dock är det en grund att utgå från i ett vidare arbete. 
  Vad gäller analysen av likabehandlingsplanen utgår den från Skolverkets allmänna råd och 
Olle Rimstens bok �kränkningar i skolan� (2006). Innehållet i planen ställs mot de uppdragna 
riktlinjerna och de reglerande styrdokumenten. 
 
Etiska överväganden 
 Vad gäller etiska ställningstaganden så är praxis att god sed följs. Enkätundersökningen 
genomfördes enligt vetenskapsrådets rekommendationer (www.vr.se) för god forskningsetik, 
vilket innebär att deltagandet var frivilligt, respondenterna garanteras full anonymitet. Även 
skall respondenterna informeras om tillvägagångssätt och bearbetningsmetod av resultatet.  
 När enkäten skickades ut bifogades ett brev där jag informerade om syftet med enkäten och 
att enkäten är frivillig att besvara. Samma information skickades ut via e-post. 
 Vidare kommer enkäterna inte redovisas på så sätt att enskilda respondenter kan avslöjas utan 
information rörande ålder och vilka ämnen de undervisar i kommer att redovisas i större 
sammanhang. 
 
Tolkning 
Resultatet av enkätundersökning redovisas utefter teman baserad på syftet, forskningsfrågor 
och tidigare forskning. Enkätresultatet kommer i diskussionen sammanställas med analysen 
av likabehandlingsplanen för att där skapa en bild av de behov som skolan har för att få till en 
gynnsam förändring av normarbetet. 
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Resultat 
 
Resultat av analys av likabehandlingsplanen 
 
Skolans organisatoriska arbete  
 Grunden i analysen av likabehandlingsplanen är skolverkets krav på att skolor ska upprätta 
en sådan. Kravet infördes i och med tillkomsten av lagen mot diskriminering och annan 
kränkande behandling. I tidigare kapitel har kraven på likabehandlingsplanen presenterats. 
Analysen kommer också genomföras med fokus på diskriminering och trakasserier på grund 
av sexuell läggning. 
 
 Den likabehandlingsplan som den undersökta skolan använder sig av är ännu inte fullt 
utarbetad. Den finns ännu inte publicerad någonstans utan rekvirerades genom direkt kontakt 
med den rektor som ansvarar för utarbetandet av planen. Den avidentifierade planen finns 
bifogad som bilaga 3. 
  
Nulägesanalys 
 Vad gäller de grundläggande delarna av planen, aktualitet och nulägesanalys, finns inte en 
genomförd sådan upptaget i planen. Däremot beskrivs att planen ska revideras årligen och att 
nulägesanalys ska göras med den årliga elevenkäten som grund för att få fram aktuell statistik. 
Det finns alltså en plan för hur analysen ska komma att genomföras. 
 Den andra grunden för planen som skolverket trycker på är att planen skall utformas i 
samarbete med föräldrarna och eleverna. I den plan som är analyserad finns inte samarbete 
upptaget, ej heller utarbetas planen i dagsläget ihop med eleverna. Däremot beaktas alla 
former av möjliga förekomster av kränkningar, såväl elev � elev relaterat som lärare � elev 
relaterade kränkningar. Däremot riktar sig planen språkligt mestadels mot elever och 
behandlar elevers rättigheter och skyldigheter och förbindelser att följa planen nämns endast 
för elever. Lärares ansvar tas upp under handlinsplanerna för kränkande behandling.  
 
Definitioner av diskriminering och trakasserier 
 Handlingsplanerna finns för både kort- och långsiktigt agerande. Här har skolan valt att dela 
upp kränkande behandling i �mobbning� och �annan kränkande behandling�, skolan har alltså 
valt en annan definition av begreppet kränkande behandling än den som skolverket använder 
sig av. Definitionen av mobbning utgår från synen på mobbning som upprepat och ur ett 
maktperspektiv. Som exempel på annan kränkande behandling definieras och tas som 
exempel upp �diskriminering�, �sexuella trakasserier�, �rasism�, �främlingsfientlighet� och 
�homofobi�. Vad gäller begreppet diskriminering definierar skolan det som negativ 
behandling av individer eller grupper och som situationer som kan upplevas som kränkande 
genom samhällsstrukturens uppbyggnad. Vad gäller det andra begreppet som går att återfinna 
i skolverkets allmänna råd, sexuella trakasserier, definieras det som kränkningar grundade på 
kön eller sexualitet. 
 När det gäller trakasserier på grund av sexuell läggning lyfter skolan det genom det äldre 
begreppet homofobi som definieras som motvilja eller förakt för homo- eller bisexualitet eller 
homo- eller bisexuella personer. Skolan väljer dessutom att nämna sexuell identitet i samband 
med sexuella trakasserier. Här kan finnas en skillnad mot skolverkets definitioner. Skolverket 
definierar sexuella trakasserier som trakasserier av sexuell natur medan skolan använder 
samma begrepp för trakasserier på grund av kön och sexuell läggning. 
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Lång och kortsiktig planering 
Vad gäller det kortsiktiga arbetet finns en väl utarbetad plan som gäller för mobbning, vilket 
kan tyda på en vana och en god grund för förebyggandet av mobbning, ansvaret för 
genomförandet läggs på en särskild utsedd grupp och klara instruktioner för hur samtal 
genomförs finns beskrivet. Vad gäller agerandet vid annan kränkande behandling väljer 
skolan att ha en annan plan för agerandet. Ansvaret för genomförande och dokumentation 
ligger här på elevhandledaren som också skall hålla i samtal med de inblandade. Här är 
agerandet inte lika klart som när det gäller mobbning 
 Det långsiktiga arbetet är uppdelat i två ansvarsområden, skolledningens ansvar och 
elevhandledarens ansvar. Skolledningen ansvarar för att personalens kompetens upprätthålls 
inom området kränkande behandling. För att upptäcka behovet av kompetensutveckling så ska 
området �motverkan av kränkande behandling� tas upp på utvecklingssamtalen. Om 
personalen upplever att de saknar kompetens ska detta tas upp i utvecklingsplanen. Ledningen 
tar även på sitt ansvar att verka för en god psykosocialmiljö och för att goda kontakter med 
föräldrar och vårdnadshavare upprätthålls och dessutom ska ledningen verka för god kontakt 
med myndigheter. 
 På elevhandledarens ansvar ligger att alltid vara uppmärksam på kränkande behandling och 
på ett aktivt sätt i elevgruppen undersöka om det förekommer. Elevhandledaren har även ett 
krav på sig att följa upp sina elevers frånvaro. 
 Informationskravet och kravet på att likabehandlingsplanen skall föras ut till alla instanser 
väljer skolan att lösa genom att, när likabehandlingsplanen är färdig, lägga ut den på 
hemsidan. Vidare ska också elever skriva under på att de tagit del av likabehandlingsplanen 
när de börjar på skolan. 
 
Resultat av enkätundersökningen 
 
Lärares upplevelse av arbetet 
 För att få en bild av hur lärarna upplever arbetet med området HBT så ställdes 25 stycken 
enkätfrågor (se bilaga 1). Dessa frågor berör det organisatoriska arbetet, dvs., hur upplever 
lärarna att HBT tas upp i likabehandlingsplan, är lärarna medvetna om innehållet i planerna, 
hur upplever de att ledningen förhåller sig till HBT området? Vidare berördes undervisningen 
för att få en uppfattning om hur lärare arbetar med HBT, i vilken stor utsträckning använder 
de neutrala begrepp, om lärare upplever att de har kunskap om HBT och om de upplever att 
de behöver kompetensutveckling. Slutligen mättes lärares attityd till HBT genom frågor om 
norm, umgänge och rektioner. 
 
Organisatoriska arbetet 
 En analys av det organisatoriska arbetet med enkäten som grund visar på att merparten av 
respondenterna upplever ett förhållandevis gott klimat på skolan och upplever att eleverna bör 
kunna vara trygga med att vara öppna med sin sexuella läggning. Av de 12 enkätsvar som 
kom in anger åtta av respondenterna �helt� eller �delvis� som svar på denna fråga (fråga 6) de 
fyra som svarar till liten del eller inte alls visar dock att åsikten inte gäller homogent. Ej heller 
finns det en samsyn vad gäller åsikten om skolledningen eller arbetslagsledare 
uppmärksammar arbetet med sexuell identitet (fråga 5). Här anger 11 av respondenterna att de 
bara till �liten del�, eller �inte alls�, anser att skolledningen uppmärksammar sexuell läggning 
i lika stor grad som övriga diskrimineringsgrunder. Detta återspeglas också i frågan om 
sexuell läggning upptas i lika stor utsträckning i skolans likabehandlingsplan. Här svarar sju 
av respondenterna att de inte tycker det och 3 uppger att de inte vet om sexuell läggning tas 
upp i lika stor utsträckning. Genomgående för upplevelsen av organisationsarbetet är att 
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respondenterna inte känner till det arbete som ska genomsyra en del av värdegrunden på 
skolan, endast två av respondenterna anger att de instämmer helt i att de känner till skolans 
långsiktiga plan för att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning (fråga 3) och 
hela 11 av respondenterna känner inte till skolans plan för kompetensutveckling inom detta 
område. 
 
Undervisningen 
 När det gäller undervisningen anger 11 av 12 respondenter att de anser sig ha tillräckligt med 
kunskap för att kunna undervisa på ett lätt och inkluderande sätt utifrån olika sexuella 
identiteter, (fråga 16). Här framkommer att de anser sig ha tillräcklig kunskap för att 
undervisa, däremot anser respondenterna sig ha ett kompetensutvecklingsbehov, på frågan om 
de anser sig behöva kompetensutveckling svarar 8 av respondenterna ja och här går det också 
att finna kommentarer kring detta. De kommentarer som framkommer är att de upplever sig 
behöva �lyfta� frågan till diskussion. Detta för att diskutera attityder och hur pedagoger skall 
agera ifråga om minoriteter som helhet och i fråga om sexuell läggning i synnerhet. En 
majoritet är också medveten om att de har föreställningar med sig in i undervisningen som 
inte kanske grundas på fakta, här svarar 11 av 12 att de påverkas av sin syn på sexuell 
identitet i sin undervisning. Kompetensutvecklingen de anser sig behöva handlar i de fall där 
det kommenterats alltså mer om ett samtalsbehov än ren kunskapsökning och kan behövas för 
att diskutera generella förhållningssätt för att undvika att undervisa från lärarnas egen attityd.  
 
 En majoritet av respondenterna, nio st, anser �helt� eller �delvis� att alla ämnen i skolan har 
en skyldighet att undervisa utifrån en inkluderande syn (fråga 12) och 11 respondenter anser 
att skolan ska betrakta alla sexuella läggningar utifrån ett normalperspektiv, fråga 20, däremot 
går det att ana svårigheter i detta rent praktiskt. Resultatet på fråga 10 och 11, huruvida 
respondenterna gärna utgår från andra normer eller om de gärna ser att eleverna utgår från 
andra normer än de heteronormativa så går det att se att fler respondenter, 10 st, gärna ser att 
eleverna utgår från andra normer medan endast sex stycken helt eller delvis själva gärna utgår 
från andra normer än den heteronormativa. 
 
Dessa svar kan tyda på att lärarna anser att skolan som helhet ska stå för en öppen och 
tillåtande syn på HBT men att den synen inte behöver genomsyra skolans verksamhet som 
helhet. Här går det att ana ett avkall på en värdegrund som ingår i skolans styrdokument. 
 Svaren kan också tyda på att lärare känner sig ha svårigheter i att arbeta normförändrande 
inom hela skolan. Svårigheterna kan bero på att de saknar tillvägagångssätt och material. 
Endast tre av respondenterna anger att de helt eller delvis använder sig av sådant material, 
fråga 15, detta kan höra samman med att alla respondenterna anger sig ha svårigheter med att 
finna material med en tillåtande syn och material som använder både hetero- och 
homosexuella förebilder. Här anger 5 av respondenterna att de delvis finner det lätt och 7 att 
de till liten del upplever det lätt att hitta sådant material. 
 
 Hur respondenterna uttrycker sig framkommer vid studier av fråga 8 och 9. Här visar 
resultatet på att majoriteten av respondenterna, 9 st., bara delvis, till liten del eller inte alls 
använder sig av neutrala begrepp eller låter bli att anspela på klassiskt manliga eller kvinnliga 
egenskaper i sitt arbete.  
 Resultatet på denna del kan belysa behovet av samtal om värdegrunden och i synnerhet då 
HBT relaterade frågor. Risken med att inte låta alla sexuella läggningar genomsyra 
undervisningen är att HBT frågor behandlas på temadager eller under speciella lektioner och 
då försvinner synen på HBT som normalt, den syn som respondenterna angav ska genomsyra 
hela skolan.  
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Lärares personliga inställning 
Samtliga respondenter med ett undantag tenderar att ha en positiv inställning till HBT och 
HBT frågor. Detta kan tolkas som att det finns en bra grund för att bygga en inkluderande 
undervisning utifrån sexuell läggning. 
 En sammanställning av frågorna 19 � 25, dock ej fråga 24, visar på att respondenterna anger 
genomgående instämmer helt eller delvis som svar. Respondenterna kan således sägas anse att 
homo och bisexualitet vara en normal företeelse, 11 av 12 anger att de helt eller delvis 
instämmer i detta påstående (fråga 19). Samtliga respondenter utom en anser också att alla 
oavsett sexuell läggning ska ha samma rättigheter (fråga 21) och 11 av 12 är också beredda att 
försvara homo- och bisexuella på sin arbetsplats om så skulle bli tvunget (fråga 22). 10 av 
respondenterna instämmer helt i att de utan skillnad tar emot komplimanger från såväl  
hetero-, homo- som bi- och transsexuella. 
 Dessa resultat bryts dock av en respondent som genomgående svarar till liten del eller inte 
alls på frågorna. Gruppen är alltså inte homogen utan bryts markant av en respondent. 
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Diskussion 
 
 Undersökningen och resultatet kan sägas bygga på flera delar som kan redovisas och 
analyseras var för sig. Här finner vi enkätresultat, resultat av analysen av likabehandlings-
planen och tidigare forskning. Då dessa delar var för sig representerar en liten del av en helhet 
är det av intresse att redovisa dem ihop. Detta kan också ses som ett naturligt tillvägagångssätt 
ur ett specialpedagogiskt perspektiv då delarna tillsammans ska peka på behov av insatser för 
ett gott utvecklingsarbete. Utan en helhets analys går det inte att föreslå helhetstäckande 
insatser. I diskussionen kommer resultatet av analysen och enkäten att diskuteras utifrån ett 
specialpedagogiskt perspektiv. Frågan blir alltså hur arbetet skulle kunna drivas vidare, vilka 
insatser är nödvändiga och vilken kompetensutveckling kan komma i fråga? 
 
HBT frågor i skolans likabehandlingsplan 
 
 I dagsläget har skolan inte en fullständig likabehandlingsplan utan detta arbete har påbörjats. 
Här går det att finna anmärkningsvärda avvikelser från de krav som skolverket har ställt på 
likabehandlingsplanerna. Skolverket har i och med Lagen mot diskriminering och annan 
kränkande behandling definierat såväl diskrimineringsgrunderna som begreppen 
diskriminering och trakasserier. Denna skärpning bygger på att skolor ska ha en gemensam 
utgångspunkt. Här har också påpekats att skolor har gömt arbetet med sexuell läggning bakom 
andra begrepp (se RFSL 2005; Nordberg 2005) Detta påstående kan bekräftas vid en analys 
av likabehandlingsplanen. Här har den undersökta skolan valt en annan definition av 
begreppet kränkande behandling än den som skolverket använder sig av. Definitionerna har 
också givits annan innebörd. 
 När det gäller trakasserier på grund av sexuell läggning lyfter skolan det genom det äldre 
begreppet homofobi som definieras som motvilja eller förakt för homo- eller bisexualitet eller 
homo- eller bisexuella personer. Skolan väljer dessutom att nämna sexuell läggning i 
samband med sexuella trakasserier. Här framkommer en markant skillnad mot skolverkets 
definitioner. Skolverket definierar sexuella trakasserier som trakasserier av sexuell natur 
medan skolan använder samma begrepp för trakasserier på grund av kön och sexuell läggning. 
 Genom användandet av olika definitioner kan skolan tyckas undvika två av 
diskrimineringsgrunderna, kön och sexuell läggning. Två grunder som skiljer sig dels från 
varandra och som dels skolverket kräver att skolan tar upp. I skolans val av definitioner kan 
situationer uppkomma där diskussioner snarare uppstår kring typen av kränkning än just själv 
kränkningen. För att undvika detta bör skolan ta avstamp i skolverkets definitioner när de 
upprättar likabehandlingsplanen. 
 Likabehandlingsplanen är ett steg i värdegrundsarbete från skolverkets sida. Ett 
värdegrundsarbete som ska genomsyra hela skolan och alla som arbetar och vistas i den, 
därför kan det synas märkligt att 3 respondenter inte vet ifall sexuell läggning finns upptaget i 
likabehandlingsplanen. Detta tyder på att hela skolan inte genomsyras av de dokument som 
ska vara grunden för verksamheten.  
 
 Då likabehandlingsplanen utarbetas av en representant för skolledningen kan den antas 
spegla skolledningens syn på diskrimineringsgrunderna. Även här finns resultat som blir 
anmärkningsvärda, hela 11 av 12 respondenter anser inte att skolledningen i lika hög grad 
uppmärksammar sexuell läggning som de andra diskrimineringsgrunderna. För de elever som 
identifierar sig som HBT kan detta få stora konsekvenser. Skolan har en skyldighet att arbeta 
för en inkludering av alla diskrimineringsgrunder. Här behöver påbörjas och genomföras ett 
förändringsarbete och en av grunderna för goda förändringsarbeten är just ledningens 
inställning. Ledningen behöver ha ett starkt engagemang i förändringsarbetet och 
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förändringsarbetet behöver ledas systematiskt. Om skolledaren undviker eller inte 
uppmärksammar en diskrimineringsgrund kommer detta med stor sannolikhet avspegla sig i 
förändringen och till slut visa sig i arbetet med eleverna. Här kommer då ett inkluderande 
arbete med HBT att falla bort och en förändring för dessa elever kommer inte att bli märkbar.  
 
 Resultatet kan här ses som att skolledningen inte i tillräcklig grad förmedlar sin syn på eller 
vision av ett arbete utifrån HBT perspektiv. En specialpedagog skulle i det här läget, med den 
kompetens specialpedagoger har genom utbildningen dels kunna arbeta förberedande inför 
upprättandet av likabehandlingsplanen dels kunna finna former för att föra ut skolledningens 
vision till de verksamma lärarna. I specialpedagogutbildning ingår utbildning i att arbeta med 
förändring och att skapa gynnsamma grunder för förändringsarbete. Här handlar det om för 
specialpedagogen således att genomföra en nulägesanalys på såväl organisations-, som grupp- 
och individnivå för att skapa en grund att utgå ifrån. Vidare kan det i ett uppdrag ingå att hitta 
former för samarbete mellan skolledning, lärare och elever för att, som skolverket kräver, 
tillsammans utarbeta en likabehandlingsplan. Vidare kan specialpedagogen också vara ett stöd 
i utförandet av ideologin till praktiken, där lärare upplever ett behov av att utvecklas. 
 
Lärare, undervisningen och kompetensen 
 
I enkäten framkom att lärare upplever sig ha tillräckligt med kunskap för att kunna undervisa 
ur ett inkluderande perspektiv när det gäller HBT. Däremot framkom också ett behov av 
kompetensutveckling inom området. Detta kan synas som två märkliga faktorer i en 
undersökning men vid en granskning av de övriga svaren framkommer en klarare bild av det 
kompetensutvecklingsbehov som de kan tänkas ha. 
 Hälften av respondenterna utgår inte gärna från andra normer än den heteronormativa i sin 
undervisning. Resultatet stämmer överens med tidigare presenterad forskning som visar på att 
lärare i skolan har en tendens att arbeta normbevarande. Marianne Nordberg (2005) menar här 
att detta beror på ett sätt att arbeta där lärare utgår från klassiska perspektiv på det manliga 
och kvinnliga, även detta bekräftas i undersökningen där en majoritet angav att de bara delvis 
eller till liten del kan instämma i påståendet att de låter bli att utgå från klassiska genus roller. 
Lärare har alltså svårigheter i att bryta normen även på denna skola. Svårigheterna i att 
uttrycka sig neutralt vad gäller sexuell läggning kan antas ligga i att området är relativt nytt att 
behandlas och nyligen medvetandegjort i skolorna, däremot kan det inte försvara det faktum 
att lärare anspelar på klassiskt manliga respektive kvinnliga egenskaper i sitt arbete. 
 Frågan är då om de har verktygen för att arbeta ur ett HBT perspektiv? Här framkommer en 
möjlig orsak till att så inte sker. Lärarna upplever det svårt att finna material för att arbeta 
med dessa frågor eller material som tar upp såväl homo- som bisexuella förebilder. Skolans 
brist på HBT perspektiv i värdegrundsarbetet kan också föreligga som orsak då perspektivet 
genomsyrar skolarbetet. Här framkommer HBT som något utöver de andra 
diskrimineringsgrunderna och något som lärare också ska ta upp i sin undervisning.  
 Här framkommer kompetensutvecklingsbehovet, lärare behöver finna vägar och möjligheter 
för att utan svårigheter arbeta utifrån en bred syn på norm och utgå från en icke 
heteronormativ grund. De kommentarer som lämnats rörande kompetensutvecklingsbehovet 
visar snarare på ett samtalsbehov än just faktaökningsbehov vilket bekräftas av att de anser 
sig ha tillräckliga kunskaper. Lärarna efterlyser att frågan om hur de ska arbeta inkluderande 
tas upp till diskussion och de anger att frågan och diskussionen är något som behöver �lyftas�.  
 Diskussion om och utveckling av värdegrunden är något som bör ske i grupp. Detta bekräftas 
av forskare som lyfter gruppens roll för det goda förändringsarbetet. Den undersökta skolan 
har dock valt att ta upp frågan som en enskild angelägenhet för lärarna, inte som en 
angelägenhet för skolan. I likabehandlingsplanen, som också ska behandla området 
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kompetensutveckling, framkommer att skolans plan för kompetensutveckling av lärare är att 
lärare får lyfta sitt behov under utvecklingssamtalen och om läraren upplever sig ha behov av 
kompetensutveckling inom området �motverkan av kränkande behandling� ska detta noteras. 
Här framkommer en procedur där den enskilda läraren ska vara medveten om sin brist på 
kunskap, anse det nödvändigt att öka denna kunskap och slutligen ta upp det på 
utvecklingssamtalen. Skulle läraren fallera i något av de här stegen, eller inte anse att HBT är 
ett område där de behöver utveckla sig, så framkommer inte heller utvecklingsbehovet. 
Ledningen för skolan blir då inte heller medveten om kunskapsbehovet.  
 De kompetensutvecklingsbehov som lärarna angett i enkäten är svårt att föra fram i det 
system skolan valt av två anledningar, dels så är det inte ett rent kunskapsbehov utan mer en 
känsla av att diskutera de har, och dels så är det svårt att lyfta upplevelsen av att behöva 
diskutera som kompetensutveckling i enskilda samtal. 
 Skolan skulle här med hjälp av en specialpedagog kunna kartlägga vilket övergripande behov 
av kompetensutveckling som finns. Specialpedagogen skull även här kunna stå för en del av 
den utvecklingen då specialpedagogen är utbildad för att vara kvalificerad samtalspartner och 
just pedagogisk rådgivare. Här skulle en specialpedagog kunna lyfta de frågor som lärare har, 
i ett gruppsamtal och de lärare som har verktyg för att arbeta inkluderande ur ett HBT 
perspektiv skulle kunna dela med sig av sina verktyg.  
 Specialpedagogen har också ett krav på sig för att arbeta för pedagogisk mångfald och för att 
delta i utvecklingen av skolan för att möta behoven hos alla elever. Här blir det 
specialpedagogiska uppdraget än tydligare då �alla elever� innebär att skolan måste hitta 
former för att även utgå från HBT elevers vardag. Här kan specialpedagogen hjälpa till att 
belysa material ur olika perspektiv, att lyfta lärares agerande och hjälpa lärare att tänka på och 
forma sitt agerande mot mer inkluderande former. 
 
Den personliga åsikten och undervisningen 
 
Vad gäller undervisningen och lärares personliga inställning är resultatet av 
enkätundersökningen intressant att ställa mot den presenterade undersökningen av HOMO att 
undervisning om HBT utgår från lärares personliga inställning och intresse (HOMO 2006). 
Samtliga respondenter med ett undantag tenderar att ha en positiv inställning till HBT och 
HBT frågor. Detta kan tolkas som att det finns en bra grund för att bygga en inkluderande 
undervisning utifrån sexuell läggning. 
 Här kan dock mot bakgrund av den respondent som svarade övervägande negativt i 
attitydmätningen väckas två frågor. Den ena frågan är huruvida respondenternas svar skiljer 
sig åt i så hög grad att det går att bekräfta HOMO:s påstående även på den här skolan. I 
sådana fall skulle respondenten med negativa svar skilja sig från de övrig även i fråga om 
undervisningen. Så är inte fallet. Det finns inga tendenser som skulle tyda på att 
undervisningen påverkas, den enskilda respondenten utmärker sig inte i 
undervisningsfrågorna. Den andra fråga som då väcks är redan tidigare väckt i reliabilitets 
diskussionen. I en jämförelse med den referensgrupp som genomförde enkäten och de 
personer på RFSL som testat enkäten visar den undersökta gruppen exceptionellt höga 
resultat. Detta kan bero på att referensgruppen under utprovandet av enkäten diskuterade 
sinsemellan men snarare väcks här återigen den tidigare påpekade frågan om respondenterna 
tenderar att svara �rätt snarare än ärligt�. 
 Kan det vara så att lärare tenderar att ana �rätt svar� i frågeformuläret och svara detta? Här 
går det inte att påvisa att så är fallet, ej heller är det rimligt att anta att lärare skulle svara mer 
�rätt� än ärligt utan med en ingång i att respondenterna svarat ärligt så är ett rimligt 
konstaterande att de lärare som svarat på enkäten har en positiv inställning till HBT frågor. 
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Dock går vissa resultat att lyfta fram och problematisera. Samtliga respondenter utom en 
anger att de anser att skolan har en skyldighet att betrakta alla sexuella identiteter utifrån ett 
normalperspektiv, och samma antal, 11 av 12, anser homo- och bisexualitet vara en normal 
företeelse. Däremot anser sex respondenter att alla ämnen inte har ett ansvar för att undervisa 
ur ett inkluderande perspektiv och man utgår inte heller gärna från andra normer och begrepp 
än de som är kopplade till heteronormen. Här finns en motsägelse som kan antas bero på den 
brist på HBT tanke i det värdegrundsarbete som genomförs. Skolan skall utifrån de 
styrdokument som gäller, genomsyras av värdegrunden i allt arbete och så även i 
klassrumsarbetet. Här finns dock, som tidigare redovisats, svårigheter. Här kan också anas en 
tanke hos respondenterna att skolan som organisation besitter vissa egenskaper och visst 
ansvar medan de inte behöver besitta samma egenskaper eller skyldigheter. 
 Här framträder också behovet av ett förändringsarbete. Lärare behöver, och kan med bl.a. 
specialpedagogens kunskaper, finna vägar för att få den ideologi som förekommer i skollag 
och läroplaner och även i likabehandlingsplanen att bli handling. Erfarenhet från 
värdegrundsarbete säger att det är lätt att formulera planerna men att de sällan omsätts i 
praktiken. Detta då lärare är medveten om den text som planerna ska innehålla men samtidigt 
inte kan omsätta detta i praktiken. 
 
Slutdiskussion 
 
 Undersökningen och resultatet därav tyder på brister i skolan som de bör åtgärda. På grund 
av bortfallet i antalet respondenter kan inte resultatet sägas vara helt gällande men kan ändock 
ge en fingervisning om situationen. Framför allt kan tyckas att ledningen för skolan bör ta ut 
värdegrundsarbetet och arbetet med likabehandlingsplanen från ledningsgruppen och omsätta 
skolverkets krav om samarbete i praktiken. Möjligtvis kan det vara så att ledningen tvivlar på 
elevernas förmåga att delta i detta arbete och möjligheten för lärare att avsätta tid för 
detsamma. Det visar inte resultatet. Resultatet visar bara på att detta samarbete saknas. Här 
finns, genom att utnyttja de kompetenser som skolan kan ha tillgång till, möjlighet att finna 
ett utgångsläge och former för att i samarbete med elevorganisationer och lärarorganisationer 
få till en likabehandlingsplan som kan bli verksam. Att skolan har vana av att arbeta 
framgångsrikt med handlingsplaner kan man finna tendenser till då det finns en väl 
genomarbetad och utarbetad handlingsplan för mobbning. Lärarna är också i fråga om 
mobbning och kränkande behandling medvetna om hur de ska agera vid mobbning och 
kränkande behandling.  
 Lärarna på den undersökta skolan, behöver omsätta sin positiva attityd till HBT att 
genomsyra även undervisningen. Lärarna visar också på en medvetenhet om behovet av detta 
och visar att de har behov av att diskutera värdegrunden och förhållningssätt. Detta bör 
skolledningen ta fasta på och stötta lärarna i detta. Skolan uppvisar möjligheter att utvecklas 
till en skola som täcker alla diskrimineringsgrunder i allt arbete även när det gäller HBT. Det 
som krävs är ett strukturerat förändringsarbete. 
 Ett specialpedagogiskt uppdrag inom detta område kommer att innebära att specialpedagogen 
berör alla områden av sin kompetens, även alla områden av förändringsarbetet och också alla 
nivåer av organisationen. Specialpedagogen har här förmåga att genomföra samtal med 
arbetslag, att handleda i arbetssätt och att vara med i utarbetandet av likabehandlingsplanen. 
Vidare kan specialpedagogen bistå ledningen genom den kunskap om analyserande av 
verksamheter och texter som specialpedagogen besitter. Specialpedagogen kan också finna 
vägar för såväl ledning som lärare att utgå från elevernas kunskaper och perspektiv. Genom 
att föra ner diskussioner och förändringsarbete till eleverna får dessa frågor en 
verklighetsanknytning och en genomslagskraft, och genom att utgå från elevernas tankar kan 
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skolan för diskussioner utifrån den verklighet som eleverna befinner sig i och skapa en norm 
utifrån den verkligheten. En norm där det är ok att vara såväl hetero, homo och bi. 
 
 Denna c-uppsats kan nog inte sägas leverera några avslöjande sanningar om skolan, mer 
bekräfta den bild som fanns av skolan och dess förhållande till HBT. Men uppsatsen kan ändå 
röna ett visst intresse, inte minst för den undersökta skolan där de presenteras en analys av 
läget och hur de bör gå vidare. Undersökningen är också intressant för att den lyfter ett 
tidigare relativt outforskat område. Studier om HBT och skolan i relation till varandra är en 
relativt ny företeelse och HBT är även ett relativt nytt område för skolan att ta ställning till. 
Under arbetets gång har jag varit i kontakt med flera personer inom skolan vilka inte har tänkt 
på att sexuell läggning ingår i värdegrunden. Genom denna undersökning lyfts då ett område 
som behöver lyftas. 
 C-uppsatsen lämnar också ringar på vattnet som kan komma att ligga till grund för vidare 
arbeten. Nästa steg i en uppföljning skulle kunna vara att djupintervjua lärare och elever för 
att få en gemensam bild. Ett annat område skulle kunna vara att titta på det material lärare 
använder sig av och genomföra en fältstudie där man introducerar nytt material för lärare.  
 Min yttersta förhoppning är dock, att uppsatsen genom sin existens, ska väcka reaktion och 
tanke och få pedagoger, blivande och verksamma, att fundera över hur den grupp elever de 
kommer att träffa ser ut, och hur den gruppens normskapande påverkas av pedagogernas 
språk, agerande och det material de använder. 
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Bilaga 1 Enkät 

 
Kön Man   kvinna
     
ålder     
     
Undervisar i följande 
ämnen     
    
Antal år i yrket     
 
 
Skolans organisatoriska arbete 
 
1. 
I vår lokala likabehandlingsplan finns området sexuell läggning upptaget i lika stor 
utsträckning som kön, etnicitet och handikapp. 

JA   NEJ   VET EJ   
 
2. 
Jag känner till likabehandlingsplanens innehåll och vet hur jag ska agera vid diskriminering 
eller trakasserier. 

Instämmer helt   Instämmer delvis   Instämmer till liten del   Instämmer inte alls   
 
3. 
Jag känner till skolans långsiktiga planering för att motverka diskriminering på grund av 
sexuell läggning 

Instämmer helt   Instämmer delvis   Instämmer till liten del   Instämmer inte alls   
 
4. 
Jag känner till skolans plan för kompetensutveckling av lärarna inom området diskriminering 
på grund av sexuell läggning. 

Instämmer helt   Instämmer delvis   Instämmer till liten del   Instämmer inte alls   
 
5.  
 Jag upplever att skolledning och arbetslagsledare uppmärksammar arbetet med sexuell 
identitet i lika stor utsträckning som arbetet med kön, etnicitet, handikapp och mobbning. 

Instämmer helt   Instämmer delvis   Instämmer till liten del   Instämmer inte alls   
 
6. 
Jag upplever klimatet på skolan som sådant att alla elever kan känna sig trygga med att ha en 
öppen sexuell identitet. 

Instämmer helt   Instämmer delvis   Instämmer till liten del   Instämmer inte alls   
 
 
 
 



 
 
Undervisningen 
7. 
Jag har kunskap om hur jag i undervisningen ska kunna inkludera alla sexuella identiteter på 
ett naturligt sätt. 

Instämmer helt   Instämmer delvis   Instämmer till liten del   Instämmer inte alls   
 
8. 
Jag använder mig i min undervisning av neutrala begrepp såsom partner när vi talar familj 
eller utgår från par i exempel. 

Instämmer helt   Instämmer delvis   Instämmer till liten del   Instämmer inte alls   
 
9. 
Jag låter bli att anspela på typiskt manlig respektive kvinnliga saker i mitt arbete, ex stökiga 
pojkar och tysta flickor. 

Instämmer helt   Instämmer delvis   Instämmer till liten del   Instämmer inte alls   
 
10. 
Jag utgår gärna från andra normer än den heteronormativa i min undervisning. 

Instämmer helt   Instämmer delvis   Instämmer till liten del   Instämmer inte alls   
 
11. 
Jag ser gärna att mina elever utgår från andra normer än den heteronormativa i min 
undervisning. 
Instämmer helt   Instämmer delvis   Instämmer till liten del   Instämmer inte alls   
 
12. 
Jag anser att alla ämnen i skolan har ett ansvar för att undervisa utifrån en inkluderande syn 
vad gäller sexuell läggning.  
Instämmer helt   Instämmer delvis   Instämmer till liten del   Instämmer inte alls   
 
13. 
Jag påverkas av min egen syn på sexuell identitet i min undervisning. 
Instämmer helt   Instämmer delvis   Instämmer till liten del   Instämmer inte alls   
 
14. 
Det är lätt att hitta arbetsmaterial som har en tillåtande syn på sexuell läggning och som 
använder såväl hetero- som homosexuella exempel och förebilder. 
Instämmer helt   Instämmer delvis   Instämmer till liten del   Instämmer inte alls   
 
15. 
När jag i min undervisning tar upp annan sexuell identitet utgår jag från material speciellt 
utformat för detta. 
Instämmer helt   Instämmer delvis   Instämmer till liten del   Instämmer inte alls   
 



 
 
 
16. 
 Jag anser mig ha tillräcklig kunskap för att på ett lätt och inkluderande sätt arbeta utifrån 
olika sexuella identiteter och bedriva inkluderande undervisning 
Instämmer helt   Instämmer delvis   Instämmer till liten del   Instämmer inte alls   
 
17.  
Den kunskap jag har om HBT har jag fått genom: 
Kompetensutveckling   Organisationer (ex RFSL)   Privat   På annat sätt :�������   
 
18.  
Jag skulle behöva mer kompetensutveckling om hur jag ska arbeta ur ett HBT inkluderande 
perspektiv. 
 
Ja         
Nämligen               
                
                
                
                
Nej         
        
 
Personliga frågor 
 
19. 
Jag anser homo och bi sexualitet vara en normal företeelse. 
Instämmer helt   Instämmer delvis   Instämmer till liten del   Instämmer inte alls   
 
20. 
Jag anser att skolan har skyldighet att betrakta alla sexuella identiteter utifrån ett 
normalperspektiv. 
Instämmer helt   Instämmer delvis   Instämmer till liten del   Instämmer inte alls   
 
21. 
Jag anser att homo- bi- och transsexuella fullt ut ska ha samma rättigheter som heterosexuella 
vad gäller myndigheter, lagar och juridiska förbindelser. 
Instämmer helt   Instämmer delvis   Instämmer till liten del   Instämmer inte alls   
 
22. 
Jag är beredd att öppet försvara homo- bi- och transsexuella om det skulle bli aktuellt ex på 
min arbetsplats. 
Instämmer helt   Instämmer delvis   Instämmer till liten del   Instämmer inte alls   
 
 
 
 



 
23. 
Jag umgås med homo- bi- och/eller transsexuella personer. 
Instämmer helt   Instämmer delvis   Instämmer till liten del   Instämmer inte alls   
 
24. 
Jag reagerar annorlunda när jag ser två elever av samma kön visa kärlek öppet, mot om två 
elever av olika kön hade visat det. 
Instämmer helt   Instämmer delvis   Instämmer till liten del   Instämmer inte alls   
 
25. 
Jag tar utan skillnad emot komplimanger från såväl hetero- homo- bi- som transsexuella. 

Instämmer helt   Instämmer delvis  Instämmer till liten del  Instämmer inte alls  
 



Bilaga 2. Missiv till enkät 
 
Hej 
 
 Jag heter Göran Christersson och jag arbetar på särskolan här på Skolanskolan. Jag skriver 
också C-uppsats inom ramen för specialpedagogprogrammet vid Umeå universitet och det är 
av denna anledning Du har fått detta brev. 
 Uppsatsens syfte är att undersöka skolan och dess relation till Homo- Bi- och Transsexualitet 
(HBT). Jag vill få reda på hur lärare upplever det att jobba med HBT-frågor i undervisningen 
och vilket fortbildningsbehov som kan finnas. Jag vill också undersöka hur skolans ledning 
ställer sig till HBT frågor och hur dessa frågor inkluderas i skolans likabehandlingsplan.  
 Enkäten kommer att ingå som en kartläggningsdel och kommer att behandlas i uppsatsen 
tillsammans med litteratur och forskning. 
 
 Enkäten är uppdelad i tre delar. Den första handlar om hur lärare upplever det organisatoriska 
arbetet, del nummer två handlar om hur lärare upplever det egna arbetet och del nummer tre 
handlar om den egna inställningen till HBT.  
 Enkäten består av frågor som besvaras med kryss i den ruta som motsvarar ditt alternativ. 
Känner du att du vill lämna mer kommentarer eller tillägga något går det bra att göra det på 
baksidan av enkäten. Skriv gärna vilken fråga det rör då. 
 Syftet är att visa på den uppfattning som finns idag och hur det kan se ut på en 
gymnasieskola. Syftet är inte att på något sätt moralisera eller peka på personliga brister hos 
lärare. I uppsatsen kommer alla enkäter behandlas anonymt och skolans namn kommer vara 
fingerat. Jag önskar att frågorna ska besvaras så ärligt som möjligt. 
 
 Ditt namn har jag fått tillgång till genom Skolanskolans administration och sedan är du en av 
slumpmässigt valda personer. Enkäten är markerad med en siffra och när du lämnat din enkät 
kommer jag stryka ditt namn för att garantera dig din anonymitet. Väljer du att inte svara på 
enkäten kommer jag stryka ditt namn den 12:e januari 2007. 
 
 Enkäten lämnas i mitt fack i PA, Göran Christersson. Har du några frågor kan du kontakta 
mig dels genom FC, Göran Christersson eller via tfn XXX XXXXXXXX 
Tack på förhand 
 
Göran Christersson 
 
 
 
 
 
 
 
För att underlätta besvarandet klargör jag här begrepp som förekommer i enkäten. 
 
HBT: Homo- Bi- och Transsexualitet. 
Sexuell identitet/sexuell läggning: Att identifiera sig som Homo-, Hetero eller Bisexuell. 
Heteronormativitet: Antagandet om att alla är heterosexuella. 
RFSL: Riksförbundet för sexuellt likaberättigande 



Bilaga 3.  
Avidentifierad likabehandlingsplan (namnet på skolan är ersatt med Skolan Skolan) 
 
Skolan skolans likabehandlingsplan 
 
En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande och personlig utveckling är en trivsam skolmiljö 
där eleverna känner sig trygga. Vid all verksamhet vid Skolan skolan ska alla mötas med respekt, bli 
positivt uppmärksammade och upptagna i den sociala gemenskapen. 
Genom ett medvetet arbete med att hävda en god arbetsmiljö ökar vi vår tolerans och förbättrar våra 
möjligheter att lyckas med en god integration och likabehandling. (rosendalsgymnasiet) 
 
Avståndstagande mot all kränkande behandling 

Skolan skolan tar avstånd från och motverkar alla former av kränkande behandling. 
Arbetet med att skapa en trygg arbetsplats omfattar alla på skolan. 
 

Exempel på olika former av kränkningar 
• Mobbning Den som utsätts kränks vid upprepade tillfällen, vilket skiljer mobbing från 
andra former av kränkande behandling. Vidare råder också en obalans i makt mellan den som 
mobbar och den som utsätts för mobbing. 
• Diskriminering Ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande 
behandling av individer eller grupper utifrån olika grunder såsom kön, etnisk tillhörighet, 
religion, eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Diskriminering 
används också som begrepp i fall där samhällsinstitutionerna genom t.ex. sina strukturer och 
arbetssätt upplevs som kränkande. 
• Sexuella trakasserier Kränkningar grundade på kön eller som anspelar på sexualitet. 
• Rasism Bygger på föreställningen om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån 
uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper. Mot bakgrund av en 
sådan uppfattning ses vissa folkgrupper som mindre värda och därmed legitima att förtrycka, 
utnyttja eller kontrollera. 
• Främlingsfientlighet Motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, 
kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika.  
• Homofobi Motvilja mot eller förakt för homo- eller bisexualitet och homo- eller 
bisexuella personer. (allmänna råd) 

 
Kränkningar kan vara: 

• Fysiska (t.ex. bli utsatt för slag och knuffar) 
• Verbala (t.ex. bli hotad eller kallad hora, bög) 
• Psykosociala (t.ex. bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) 
• Texter och bilder (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, och sms)  (rosendalsgymnasiet) 

 
Utgångspunkt för bedömning och utredning. 
 
Det är den utsattes subjektiva bedömning av den upplevda kränkningen som ska ligga till grund för 
bedömning och utredning av vad som har hänt. (allmänna råd) 

 
 



Lagtext och läroplaner 
"Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen i 
skolan ska behöva utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt 
bekämpas . Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 
diskussion och aktiv insatser"(Lpf 94). 
 
"Särskilt skall den som verkar inom skolan 
1. främja jämställdhet mellan könen samt 
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom.mobbning och rasistiska 
beteenden" Lag (1999:886). 

 
Upptäcka och förebygga kränkande behandling 
 
Var och en som arbetar eller är elev på skolan skolan har ett ansvar för att motverka alla 
former av kränkande behandling. 
 
Informationsspridning 
 
Likabehandlingsplanen skall finns publicerad på Skolan skolans hemsida under fliken 
skolinformation. 
 
Eleverna skriver på en överenskommelse om gällande skyldigheter och rättigheter vid studier 
vid Skolan skolan. I denna överenskommelse ingår att eleverna har tagit del av 
likabehandlingsplanen. 
 
Ska det finnas en ligthversion? 
 
Elevers rättigheter och skyldigheter 
 

Skolan skall sträva mot att varje elev 
• respektera andra människors egenvärde och integritet. 
• inte acceptera att männsikor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt 

medverkar till att bistå människor. 
• förstå och respektera andra folk och andra kulturer. (Lpf 94) 

 
 
Lagtext 
 
 
Nulägesanalys av kränkande behandling  
 

Elevenkäten används för att få fram statistik 
 
 
Mellan elever 
 
Mellan övrig personal och elever 

 
Målsättning



 
 
Formuleras utifrån utvärderingsbara mål i nulägesanalysen 
 
 
Strategier för långsiktigt arbete gällande kränkande behandling 

 
Ansvarsfördelning 
 
Skolledningen ansvarar för att 

• kompetensnivån är tillräckligt hög bland personalen gällande att motverka 
kränkande behandling genom att i utvecklingssamtalet alltid diskutera behovet 
av fortbildning inom sagda område. I kompetensutvecklingsplanen skall ett 
eventuellt behov av kompetensutveckling inom området motverkan av 
kränkande behandling dokumenteras. 

• aktivt verka för en god psykosocial arbetsmiljö för alla på skolan. 
• aktivt verka för ett gott samarbete med föräldrar/vårnadshavare. 
• upprätta goda kontakter med olika myndigheter som kan vara ett stöd i kampen 

mot kränkande behandling.  
• Vad mer ska ingå här? 
 

Elevhandledarna ansvarar för att 
• uppmärksamma och följa upp sina elevers frånvaro. 
• under utvecklingssamtalet alltid ta upp frågan om kränkande behandling 
• stödja och uppmuntra valda kamratstödjare och hjälpa till vid valet av 

kamratstödjare. 
• genomföra regelbundna träffar med sin elevhandledargrupp och där aktivt 

försöka fånga upp signaler om kränkande behandling. 
• vara uppmärksam på och rapportera vidare all form av kränkande behandling 

i undervisningsgrupperna. 
•  
• Vad mer ska ingå här ?  
• Skolhälsovårdens ansvar? 

 
Kommunicera med skolläkaren. 



Rutiner för akuta situationer gällande kränkande behandling 
 
All personal är ansvarig för att rapportera till skolledning när kränkande behandling 
upptäcks eller misstänks. 
 

 
 
Mobbning (skolan skolans mobbningsplan) Revideras? 
 
Mobbning mellan elever 

1. Upptäckaren pratar med den utsatte och dennes elevhandledare. 
2. Bedömer de att det finns en misstanke om mobbning anmäls detta till 

antimobbningsgruppen av elevhandledaren, eller av upptäckaren själv. 
Elevhandledarenskall informeras om sådan anmälan. 

3. Antimobbningsgruppen väljer ut två av gruppens medlemmar till att arbeta med fallet. 
4. De två utvalda träffar först den utsatte för att få information om händelsen och därefter 

tas även eventuell information från annat håll. 
5. Mobbningssamtal genomförs. Samtalet utförs av två personer. Mobbaren ska vara 

oförberedd och inte ha givits möjlighet att meddela sig till andra mobbare. Mobbaren 
behandlas med respekt trots att man visar fasthet och bestämdhet i samtalet. Samtalet 
får ej bli hotfullt och fördömande. 

6.  Uppföljningssamtal genomförs med de inblandade inom två skolveckor. Ansvariga är 
de som utfört mobbningssamtalen.´ 

7. Föräldrarna informeras. Undantagsvis kan bedömas under utredningens gång att 
samtalmed föräldrar inte skall ske. Elevhandledaren är ansvarig för informationen 

8. Steg 1-7 dokumenteras av antimobbningsgruppen. Dokumentationen lämnas till 
rektorsom svarar för förvaring och diarieföring av dokumentationen. (mall för 
dokumentation (bilaga 1) 

 
Mobbning mellan elev och vuxen 

1. Rektor/personalansvarig ledare och elevhandledare tar reda på så mycket som möjligt 
om situationen före samtalet med de inblandade. Om någon av dessa är inblandade går 
andra vuxna in. Rektor/gymnasiechef ansvarar för vilka. 

2. Rektor/personalansvarig ledare informerar facklig representant för den vuxne. 
3. Rektor och elevhandledare samtalar med den mobbade (om denne är elev). 

Personalansvarig ledare och facklig representant samtalar med den mobbade (om 
denne är vuxen) 

4. Om mobbaren är elev samtalar rektor och elevhandledare med den som mobbar så fort 
som möjligt. Om mobbaren är vuxen samtalar personalansvarig ledare och facklig 
representant med den som mobbar så fort som möjligt. 

5. Föräldrarna informeras. Undantagsvis kan bedömas under utredningens gång att 
samtal med föräldrar inte skall ske. Elevhandledaren är ansvarig för informationen. 

6. Uppföljningssamtal genomförs med de inblandade inom två skolveckor. 
7. Steg 1-6 dokumenteras. Dokumentationen lämnas till rektor som svarar för förvaring 

och diarieföring av dokumentationen. (mall för dokumentation �bilaga 1)



Annan kränkande behandling 
 

Kränkning mellan elever: 
1. Elevhandledaren samlar information om händelsen 
2. Allvarssamtal genomförs. Elevhandledaren ansvarig (se elevhandledarens lilla 

hjälpreda!). 
3. Berörda föräldrar informeras. Undantagsvis kan bedömas under utredningens gång att 

samtal med föräldrar inte skall ske. Elevhandledaren är ansvarig. 
4. Uppföljningssamtal genomförs inom två skolveckor. 
5. Steg 1-4 dokumenteras av den som hållit samtalen. Dokumentationen lämnas till 

rektor som svarar för förvaring och diarieföring av dokumentationen. (mall för 
dokumentation se bilaga 1) 

 
Kränkning mellan vuxen och elev: 

1. Rektor/personalansvarig ledare och elevens elevhandledare samlar information om 
händelsen. Om några av dessa är inblandade går andra vuxna in. Rektor/gymnasiechef 
ansvarar för vilka.´ 

2. Allvarssamtal genomförs. Elevhandledare samt rektor/personalansvarig ledare 
ansvariga (se elevhandledarens lilla hjälpreda!). 

3. Berörda föräldrar kontaktas liksom facklig representant för den vuxne. 
4. Uppföljningssamtal genomförs inom två skolveckor. 
5. Steg 1-4 dokumenteras av den som hållit samtalen. Dokumentationen lämnas till 

rektor som svarar för förvaring och diarieföring av dokumentationen. (mall för 
dokumentation, se bilaga 1: 

 
 

Uppföljning, utvärdering och revidering 
Ansvarsfördelning 
Skolledningen ansvarar för att handlingsplanen följs upp och revideras. 
Uppföljning och revidering av likabehandlingsplanen skall ske årligen före den (när ?) 
Inom ramen för kvalitetsförbättring? 
 


