
 

Vt 2012 

Examensarbete, 15 hp 

Lärarutbildningen Val II 270 hp 

Handledare Gunnel Grelsson 

Examinator Tomas Bergqvist 

 

 

 

 

HBT i skolan 

En undersökning av lärares arbete med hbt-elever och 
heteronorm 

Pär Brubäcken 

 



Sammanfattning 

En studie av hur lärare på gymnasiet arbetar med synliggörande av elever som identifierar sig 

som homo- och bisexuella eller transpersoner och motverkande av heteronorm. Vidare 

undersöker studien elevernas uppfattning av skolans och lärarnas arbete och kunskaper i hbt-

frågor. Syftet med studien är att undersöka hur lärarna arbetar med värdegrundsfrågor, 

speciellt hbt-frågor, vilken kompetens kring hbt-frågor de anser sig ha och hur miljön för bht-

personer är på skolan. Mot detta ställs liknande frågor till eleverna för att kunna jämföra 

lärarnas uppfattning av sitt arbete mot hur eleverna uppfattar det. Studien bestod av intervjuer 

med sex lärare, sex elever och en skolsköterska. Undersökningen visar att lärarna på den 

undersökta skolan är dåliga på att inkludera hbt-perspektivet i sin undervisning och på så sätt 

synliggöra dessa ungdomar. Undervisningen sker i de flesta fall heteronormativt och få av de 

intervjuade lärarna inkluderar hbt-perspektiv i sin undervisning. Undersökningen visar också 

att trots brister på synliggörande av hbt-personer i undervisningen är lärarna duktiga på att 

bemöta elever som identifierar sig utanför heteronormen och hbt-eleverna vågar i stor 

utsträckning vara öppna på skolan. Intervjuerna har skett på en liten skola med ungefär 250 

elever belägen i en mellanstor svensk kommun.  
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1 Inledning 

Varje dag går hundratusentals barn och ungdomar till skolan. En del av dessa identifierar sig 

utanför den heteronorm som genomsyrar samhället och även skolan.  

Även om hbt-personer utsätts för negativ särbehandling i samhället i stort blir detta extra 

allvarligt när det gäller skolan eftersom vi i Sverige har skolplikt upp till 16 års ålder. Även 

om gymnasieskolan är frivillig i teorin är den i realiteten inte det utan en förlängning på 

grundskolan. Det är betydligt svårare att få jobb utan gymnasieutbildning och arbetslösheten 

bland ungdomar utan gymnasieutbildning är mer än dubbelt så hög som hos de som har en 

eftergymnasial utbildning (Björkman, 2013). Våra ungdomar är alltså mer eller mindre 

tvungna att gå till skolan. 

Trots sitt uppdrag från Skolverket, att ”låta varje enskild elev finna sin unika egenart. Ingen 

ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning” verkar skolan brista i detta. ”Främlingsfientlighet och intolerans måste 

bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” (Skolverket, 2011). Skolan 

osynliggör de homo- och bisexuella ungdomarna samt de som har en könsöverskridande 

identitet genom att vara heteronormativ. ”Tyst i klassen” (Östlund, 2006) beskriver hur lärare 

i sex och samlevnadsundervisningen hoppar över hbt-frågor eller beskriver homosexualitet 

som en sjukdom. Författarna visar på att heteronormen kan vara just denna exkludering i 

undervisning eller om att inte kunna vara sig själv genom att inte passa in i den norm som styr 

hur pojkar och flickor ska klä sig och uppträda. 

En rapport från Ungdomsstyrelsen (Ungdomssyrelsen, 2010) visar att mobbing, hot om våld 

och våld är mycket vanligare bland hbt-ungdomar än andra ungdomar. Normen att man ska 

vara heterosexuell är stark i samhället och även i den svenska skolan. ”Unga vittnar även om 

att de känner sig kränkta och diskriminerade i skolan och i möten med sjukvården och 

socialtjänsten. Personalens bemötande kan bero på okunskap om unga hbt- personers 

livssituation, vilket kan leda till omedveten diskriminering.”  
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Förutom denna okunskap förekommer rena kränkningar av hbt-ungdomar från lärare och 

annan personal (Grossman & mfl, 2009) liksom kränkningar av personal från elever och 

annan personal (Östlund, 2006)  

Bland ungdomar som identifierar sig som transpersoner har hälften övervägt eller försökt ta 

sitt liv och bland homo- och bisexuella ungdomar är det dubbelt så vanligt med 

självmordstankar/-försök som bland ungdomar i stort (Roth, Boström, & Nykvist, 2005) 

Även en amerikansk undersökning (Mustanski, 2010) visar att en tredjedel av hbt-

ungdomarna lider av psykisk ohälsa. Femton procent lider av depressioner och ungefär tio 

procent har försökt ta sitt liv. Dock konstaterar författaren att de flesta, alltså 70 % av dessa 

ungdomar alltså inte mår sämre än andra.  

Vad har då personalen, framför allt lärare, på skolorna för kunskaper i hbt-frågor? Vad kan de 

om hbt-ungdomarnas livssituation? Använder de sina möjligheter att stärka hbt-elever med 

sin identitet genom att synliggöra homo- och bisexuella och transpersoner i sitt dagliga 

arbete? 

 

1.1 Bakgrund 

Efter ett samtal med en elev som just kommit ut som bisexuell samt mina egna erfarenheter 

från skolan, även om det var i en svunnen tid och mycket har förändrats, börjar jag inse att vi 

som jobbar i skolan påverkar eleverna mer än vad vi tror. Eleven påpekade att det finns 

människor i hens ålder som på allvar tror att homo- och bisexualitet är självvalt och en 

sjukdom. Hen ansåg också att skolan borde kunna informera mer om homo- och bisexualitet.  

Ungefär i samband med detta skrev en lokalpolitiker en motion om att alla som jobbar inom 

kommunen skulle få utbildning i hbt-frågor. Motionären menade att personalen framför allt på 

skolor och inom äldrevården har dålig eller ingen utbildning i att bemöta människor med en 

annan sexuell läggning en heterosexuell. Motionen avslogs eftersom majoriteten i 

kommunfullmäktige ansåg att kommunens personal hade tillräcklig utbildning. En 

webbundersökning från 2006 (Lärarnas riksförbund, 2013) visar dock att bara 2 % av lärarna 

anser sig ha dessa kunskaper.  



 

 

 

  3 

 

 

Undersökningen ”En utmaning för heteronormen” (Sahlström, 2006) visar på stora brister i 

lärares utbildning. På frågan ”I hur stor utsträckning tycker du att din yrkesutbildning 

förberett dig för att hantera frågor kring sexuell läggning i ditt arbete?” svarade 90 % av 

gymnasielärarna lite eller mycket lite, bara 10 % ansåg sig ha fått stor eller mycket stor 

förberedelse. Samma undersökning visar att 96 % anser sig ha fått lite eller mycket lite 

kompetensutveckling kring sexuell läggning. Vidare svarar 17 % av gymnasielärarna att de 

aldrig tar upp sexuell läggning i någon undervisningssituation, 46 % tar upp det någon 

enstaka gång och 37 % anger flera gånger eller ofta.  

Frågan om lärarna tar upp sexuell läggning i undervisningssituationer kan vara missvisande, 

vilket författaren också poängterar i rapporten. Vad menas egentligen med tas upp? Är det att 

nämna att det finns homo- och bisexuella personer eller är det att man faktiskt jobbar aktivt 

med att synliggöra av homo- och bisexuella? Dessutom saknar rapporten vilka ämnen 

svarande lärarna undervisar i.   

Andra studenter har i sina examensarbeten kommit till liknande slutsatser om lärarnas 

utbildning, bla Spoke Wintersparv (Wintersparv, 2005) och Caroline Bergren (Berggren, 

2007).  

Inte bara svenska lärarstudenter får för lite eller ingen utbildning i hbt-frågor, Schneider & 

Dimito (Schneider & Dimito, 2008) påvisar att bara 12 % av amerikanska och kanadensiska 

lärare får utbildning i hbt-frågor. Även andra yrkesgrupper tex sjuksköterskor saknar i sin 

utbildning hbt-kompetens (Rönndahl, 2011). 

Dåvarande HomO (Homoombudsmannen) gav 2008 ut en handbok där man ger tips till lärare 

kring heteronormen och ger exempel på diskriminering men även ett talande exempel på hur 

heteronormen i skolan är en form av härskarteknik där osynliggörande, förlöjligande, 

undanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam samt 

objektifiering drabbar hbt-elever genom både lärare och andra elever, medvetet och 

omedvetet. (Homo, 2008). Osynliggörande utgörs av att hbt-personer inte nämns i 

undervisning eller att lärare tilltalar elever på ett heteronormativt sätt. 

Andra undersökningar bl. a. Hon, hen, han (Ungdomssyrelsen, 2010) visar att gruppen unga 

hbt-personer mår sämre än andra unga. En av anledningarna är att de känner sig 
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diskriminerade och sämre behandlade av samhället; skola, socialtjänst etc. Ohälsan visar sig 

genom psykiska besvär som ängslan, oro och ångest men rapporten visar också att hbt-

ungdomarna i större utsträckning än andra röker, dricker och använder cannabis. 

Sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor verkar till stor del vara uppbyggd på 

temadagar eller temaveckor, det visar undersökningar från bl. a, Region Skåne (Jordy, 2009) 

och Västra Götalandsregionen (Axelzon, Fredholm, & Haikonen, 2008). Vanligtvis är det 

också i NO (Biologi) som ämnet behandlas, ibland också i ämnet samhällskunskap. De flesta 

skolor arbetar mest med ämnet under årskurs 8 och övervägande delen av skolorna tar mindre 

än 10 timmar i anspråk för sex- och samlevnadsundervisningen. (Jordy, 2009)  Skillnader 

förekommer dock, en femtedel av skolorna använder mer än 20 timmar under åk 8 till sex- 

och samlevnad. (Ibid)  

Temadagar förekommer också i Norge. Många norska skolor organiserar undervisningen i sex 

och samlevnad i vad de kallar projekt i nionde eller tionde klass. (Röthing, 2008). Röthings 

undersökning visar också att undervisningen i hbt-frågor i de flesta fall handlar om att 

undervisa om homo-/bisexualitet inte till homo-/bisexuella elever. Om undervisningen ser 

likadan ut i Sverige har jag inte lyckats få svar på. 

En stor europeisk undersökning visar att osynliggörandet av homo- och bisexuella historiska 

personer är stort, att lärarna till exempel inte nämner utrotningen av homosexuella i Tyskland 

under andra världskriget eller att eleverna inte får lära sig om säker sex mellan samkönade 

par. I många länder jämför också lärarna homosexualitet med sodomi och andra ”kristna 

synder”. (Takács, 2006)  

Förutom skrivningen om att inga elever ska diskrimineras i skolan pga. bl. a. sexuell läggning 

finns inga skrivningar i Läroplanen för Gymnasieskolan. (Skolverket, 2011) som specifikt tar 

upp hur skolor ska arbeta med hbt-frågan. I ämnesplanerna finns en del skrivningar. Tydligast 

är det i ämnet Naturkunskap: ” Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion 

kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.” Även i 

ämnet Historia: ”Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, 

kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras 

situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och 



 

 

 

  5 

 

 

sexualitet.” Dock finns även i t.ex. ämnet Samhällskunskap skrivningar där hbt-perspektivet 

kan och bör belysas: ”Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de 

individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika 

samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och 

perspektiv” och ”Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika 

ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och 

påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.” (Ibid) 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärarna arbetar med värdegrundsfrågor, speciellt 

hbt-frågor. Jag vill också försöka få svar på vilken kunskap lärare anser sig ha om hbt-frågor 

och hur de tror att hbt-elevers situation på skolan ser ut. 

Mot detta vill jag ställa elevernas syn på undervisning och deras syn på lärarnas kunskaper i 

hbt-frågor. Framför allt vill jag undersöka vad hbt-eleverna tycker men också höra vad några 

andra elever, som identifierar sig som heterosexuella, anser för att kunna jämföra deras 

uppfattningar. 

 

1.3 Frågeställning 

Utifrån syftet har jag haft följande frågeställningar: 

För lärare: 

På vilket sätt och i vilka ämnen arbetar lärarna med värdegrundsfrågor i allmänhet och hbt-

frågor i synnerhet? 

Vilken kompetens anser sig lärarna ha i hbt-frågor? 

Vilket klimat har skolan för elever som identifierar sig utanför heteronormen? 

För elever: 

Vad upplever eleverna att lärarna har för kompetens i hbt-frågor? 
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Hur upplever eleverna att skolan arbetar med värdegrundsfrågor speciellt hbt-frågor och vilket 

klimat upplever de för hbt-personer på skolan? 
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1.4 Begrepp 

Begrepp som används i rapporten. Samtliga definitioner kommer från RFSLs hemsida (RFSL, 

2013). 

Bisexuell En person som är bisexuell har förmågan att sexuellt och/eller emotionellt bli 

intresserad av både kvinnor och män. Det finns flera sätt att vara bisexuell på, vissa blir 

förälskade i motsatt kön och är sexuellt intresserade av båda könen medan för andra varierar 

intresset för relationer och/eller sexuella kontakter över tid etc. Bisexualitet är en sexuell 

läggning.  

Hbt Förkortning av homosexuella, bisexuella och transpersoner. 

Hen (henom) Könsneutrala pronomen. 

Heterosexuell En person som är heterosexuell har förmågan att bli sexuellt och känslomässigt 

intresserad exklusivt av personer av ett annat kön. Heterosexualitet är en sexuell läggning.  

Heteronormativitet Norm som utgår från att alla är och agerar på ett sätt där män är 

intresserade av kvinnor och tvärtom samt att allt som inte är på detta sätt är avvikande 

och/eller onormalt. Det förutsätts att det kön som du ser ut att tillhöra också är det som du 

känner dig som. Kan vara både medveten och omedveten. Detta är en social norm.  

Homosexuell En person som är homosexuell har förmågan att bli sexuellt och känslomässigt 

intresserad enbart av personer av samma kön som en själv. Homosexualitet är en sexuell 

läggning.  

Komma ut Att berätta om sin homo- eller bisexualitet för omgivningen. 

Transperson Ett samlingsbegrepp som vanligtvis avser individer vars könsidentitet och/eller 

könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerades för dem vid 

födseln. I begreppet ingår till exempel transsexuella och transvestiter. Transsexuell En 

person som har ett annat mentalt kön jämfört med sitt biologiska eller juridiska kön (om 

könskorrigering inte har gjorts). Transvestit Person som mer eller mindre ofta använder "ett 

annat köns" könsuttryck (kläder, attribut, kroppsspråk etc.) för att må bra.  
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2 Metod 

Jag valde att använda en semistrukturerad intervju, där frågorna till viss del varit givna men 

utifrån svaren har följdfrågorna varierat. Med denna metod anser jag att jag kan få en mer 

nyanserad bild av hur lärarna arbetar med hbt-frågor och heteronorm samt vilken kunskap de 

anser sig ha i detta ämne än med t.ex. en enkät.  

En enkät hade å andra sidan gett mig möjlighet att ha en större referensgrupp eftersom enkäter 

kan delas ut eller e-postas till en hel skola. Däremot hade det med en enkät varit svårare att 

anpassa följdfrågor och därmed hade jag förlorat möjligheten att få djupare svar. En annan 

nackdel med enkäter är att bortfallet ofta är stort vilket skulle ge en än sämre validitet. Genom 

att välja att intervjua både lärare och elever kan jag också jämföra svaren från de olika 

grupperna.  

För att undersöka skolhälsovårdens erfarenheter av hbt-elevers upplevelser på skolan 

intervjuade jag även skolsköterskan. Syftet med denna intervju var även att få veta hur 

skolsköterskan ser på sin utbildning i hbt-frågor. 

2.1 Urval: 

För att kunna jämföra hur hbt-elever och övriga elever upplever skolan och lärarnas 

kunskaper om och attityd till hbt-frågor har respondenterna valts utifrån de av skolan kända 

elever som identifierar sig som homo- eller bisexuella och som valt att delta i 

undersökningen. Av fyra elever fick jag kontakt med tre varav samtliga samtyckte till att delta 

i undersökningen. Övriga elev-respondenter har valts slumpmässigt ur samma klasser som 

hbt-eleverna går i samt bland de lärare som undervisar dessa klasser genom lottning. Totalt 

har tretton respondenter intervjuats, tre elever som identifierar sig som homo- eller bisexuella, 

tre elever som identifierar sig som heterosexuella, sex lärare samt en skolsköterska. 

Intervjufrågorna som ställdes till lärarna syftar till att ge svar på hur rustade de anser sig vara 

för sitt uppdrag, specifikt hbt-frågor, samt för att undersöka lärarnas uppfattning av sin 

undervisning och skolans klimat för hbt-personer.  
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Frågorna till eleverna ställdes för att kunna jämföra deras uppfattning om lärarnas syn på 

dessa frågor. För att se om det skiljer sig något mellan hbt-elever och andra elever har jag valt 

att specifikt välja ut elever ur hbt-gruppen och klasskompisar till dessa. 

Trots att homosexuella, bisexuella och transpersoner finns i alla årskurser och i alla 

skolformer har jag valt att utföra min undersökning på en gymnasieskola. Detta dels för att jag 

själv jobbar på gymnasiet dels för att det är i den åldern de flesta hbt-elever kommer ut, om de 

inte redan gjort det. Dessutom har eleverna fyllt femton vilket gör att jag inte behöver tillstånd 

av målsman för intervjuer. (Bryman, 2008) 

Då jag inte fått kontakt med någon transperson inriktar sig undersökningen mot homo- och 

bisexuella elever. 

 

2.2 Validitet  

Utifrån syftet, att få lärarnas och elevernas uppfattning om hur undervisningen på skolan 

inkluderar hbt-personer och utmanar heteronormen och jämföra dessa anser jag att 

undersökningen ger en ganska rättvis bild av enskilda klasser på skolan. Med tanke på det 

faktum att undersökningen genomförts på bara en skola, i ett fåtal klasser måste validiteten 

ändå sägas vara låg. Att vissa elever valts ut drar också ner på validiteten men jag anser ändå 

att det var berättigat för att kunna nå den primära målgruppen för undersökningen.  

 

 

2.3 Reliabilitet  

Resultaten av min undersökning ger inte en bild på hur skolor i allmänhet fungerar. En 

semistrukturerad undersökning på en skola i några klasser ger bara resultatet som just de 

respondenterna ger. Att jag använt en semistrukturerad intervjumetod där följdfrågorna till 

viss del varierat gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att göra om undersökningen med 

samma resultat.  Med en intervjuundersökning är det dock svårt att nå en hög reliabilitet. 

(Bryman, 2008) 
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2.4 Insamling och bearbetning 

Genom lottning utifrån klasslistor från de klasser där hbt-eleverna gick sorterades tre elever 

fram till intervjuer, alla tre accepterade inbjudan.  Lärarna lottades på samma sätt ur dem som 

undervisar i klasserna. Lärarna undervisar i gymnasiegemensamma ämnen som svenska, 

samhällskunskap, idrott, religion samt två programspecifika ämnen: foto och mediakunskap. 

Då skolan bara har en skolsköterska, som dessutom gärna ställde upp på intervju, så har inte 

denna lottats eller valts ut. 

Intervjuerna skedde i ett läsrum i kontakt med skolans bibliotek, ett lugnt och trevligt rum i 

yttre delen av skolan. Valet av plats beror dels på att rummet går att boka och att det då går att 

sitta ostört och dels tack vare att det finns trevliga fåtöljer att sitta i.  

Några av intervjuerna har spelats in på mobiltelefon men övervägande delen av dem har 

noterats för hand. Inspelningarna avslutades eftersom jag märkte att respondenterna tenderade 

att koncentrera sig allt för mycket på att prata tydligt och jag ansåg att det blev lite stelt. När 

jag antecknade för hand i ett block blev det mer av intervjukänsla. Jag tyckte själv att det var 

enklare att anteckna svar än att lyssna av inspelningar och anteckna efter dessa. Eftersom jag 

inte spelade in alla intervjuer försökte jag ändå få med skiftningar och betoningar genom att 

styrka under eller på annat sätt markera i mina anteckningar. Intervjuerna tog mellan 30 

minuter och en knapp timme att genomföra. 

Transkriberingen av samtalen gjordes så snart som möjlig efter avslutande intervju för att 

bättre komma ihåg hur samtalen förlöpte. Jag har sammanställt svaren för de olika grupperna 

och jämfört hur lärarna upplever sin undervisning mot hur eleverna uppfattar det. Vidare har 

de båda elevgruppernas svar jämförts för att se om det finns skillnader i uppfattningarna av de 

olika frågeställningarna.  

Svaren har sorterats i olika kategorier när jag upptäckte att det rörde sig om fyra kategorier av 

svar; hur respondenterna ser på begreppet värdegrund, hur inkluderingen av hbt-frågor i 

undervisningen sker, hur lärare och elever ser på klimatet för hbt-elever på skolan och en 

kring lärarnas utbildning i hbt-frågor.   

Frågorna till skolsköterskan har till viss del avvikit från de övrigas eftersom hen inte har 

undervisning och därmed inte kan berätta hur hen inkluderar hbt-frågor i denna. Där har 



 

 

 

  11 

 

 

frågorna istället handlat om hur hen tycker att hen kan bemöta hbt-frågor, vilken kompetens i 

dessa frågor hen tycker sig ha och hur hen anser att miljön för elever utanför heterogruppen är 

på skolan. 

Fråga 3 och 4 tenderar att ge samma svar, eleverna ger redan i svaren på fråga 3, Vilka ämnen 

tycker du att man kan arbeta med hbt-frågor i? exempel på både ämnen och hur man skulle 

kunna inkludera hbt-frågor i dessa. Fråga 4 Har du konkreta förslag på hur man kan arbeta 

med hbt-frågor? har således varit onödig eller kunnat ställas som följdfråga ifall eleven inte 

gett några förslag. 

 

Jag har alltså intervjuat sex lärare, en skolsköterska och sex elever. Alla har blivit informerade 

om att syftet med undersökningen, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att hoppa av, 

allt enligt etiska principer. (Bryman, 2008) Informationen har varit muntlig men jag har även 

haft med mig en skriftlig version av informationen. Alla anteckningar har skett anonymt med 

endast respondentens roll (lärare/skolsköterska/elev) med en siffra (1-6) samt ämne eller 

årskurs. För eleverna har även deras sexuella identitet klargjorts. För lärarna har jag inte 

ansett detta vara relevant för undersökningen. Inte heller i inspelningarna har namn angetts 

utan även här bara elev, siffra, årskurs och sexuell identitet redovisats. 

 

3 Resultat 

Lärarna på den undersökta skolan anser sig ha goda kunskaper om värdegrund och alla har 

läst skolans likabehandlingsplan. Förutom vid speciella temadagar eller temaarbeten arbetar 

lärarna sällan aktivt med värdegrundsfrågor i undervisningen, utom i ämnena 

samhällskunskap och religion. Alla tycker dock att de kan bemöta exempelvis 

främlingsfientlighet eller homofobi i situationer när sådant dyker upp. 

Eleverna instämmer till stor grad i att lärarna är dåliga på att arbeta med värdegrundsfrågor 

specifikt men att de, lärarna, är bra på att prata om hbt-frågor, rasism och kränkande 

behandling.   
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3.1 Eleverna och lärarnas syn på värdegrund 

 

Eleverna visar dålig förståelse för ordet värdegrund när man frågar. När man förklarar 

innebörden så förstår de däremot. Hbt-gruppen verkar ha en större förståelse för begreppet än 

de andra eleverna. 

Jag känner knappt att jag tagit del av något sånt alls. På grundskolan fanns i 

och för sig handikappdagar och så. Tjej, åk 3, identifierar sig som heterosexuell 

 

Värdegrund för mig är att alla är lika mycket värda, för de är vi! Kille, åk 3, 

identifierar sig som bisexuell 

 

Värdegrundsfrågor? Inte alls, fast jo, vi har ju pratat om diskriminering och 

sånt. Fast i hbt-frågan har vi nog inte pratat alls Kille, åk 3, identifierar sig som 

heterosexuell 

 

Lärarna är mer samstämmiga vad gäller värdegrundsfrågorna även om definitionerna skiljer 

sig en del åt. 

 

För mig är värdegrund samma sak som grundläggande värderingar, d.v.s. 

basen för vilken typ av samhälle vi ska ha och hur vi ska bemöta varandra. En 

nypa lagstiftning och flera nypor sunt förnuft, helt enkelt. Lärare 1, media 

 

Värdegrund är ramarna inom vilka vi avgör vad vi anser vara rätt och orätt i 

tankar, men framför allt handlande. 

Att ha en viss värdegrund är till exempel att stödja likaberättigande oberoende 

av kön, ras eller sexualitet. Lärare 2, svenska 
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3.2 Inkludering av hbt i undervisning 

 

Det framkommer av svaren att lärarna generellt är dåliga på att inkludera hbt i sin 

undervisning. Några vet inte riktigt hur de ska göra för att det inte ska bli konstlat, andra 

tycker inte att de kan få in det i sina ämnen.  

En anledning till att det kan vara svårt att implementera det rakt av i 

undervisningen är att det kan bli för mycket ”skriva på näsan” av det, d.v.s. 

uppenbara pekpinnar. Dessutom kan jag själv uppleva att det bakomliggande 

syftet riskerar att blir övertydligt och genomskinligt: ”Visst är det INTE okej att 

vara otrevlig mot lesbiska?”. Klart att alla elever håller med, då de snabbt kan 

räkna ut vad man vill att de ska tycka. Däremot tror jag på att ha hbt-frågor i 

diskussionsämnen, där man har möjlighet att stöta och blöta både sina och 

andras åsikter. Lärare 1, media 

 

Idrott är ju idrott. Jag vet inte om det skulle ge något att direkt prata om 

homosexuella idrottare. Fast kanske? Lärare 5, idrott 

Svenskläraren är den ende som påstår sig någon gång specifikt implementera hbt-frågor i sin 

undervisning. 

En sak i svenskan som är rätt naturlig är till exempel att belysa Sapfos diktning, 

och klargöra att hon var homo- eller åtminstone bisexuell och försöka visa det 

fina i det. Kärlek kan vara gränsöverskridande och normbrytande.  Lärare 2, 

svenska 

I samhällskunskap och religion arbetar man med etik och moral samt könsrollsfrågor, inte så 

mycket specifikt med hbt-frågor. Ändå tycker lärarna att de borde ta upp hbt-frågor i t.ex. 

samhällskunskap och historia. Kemi, matte och idrott anses däremot inte aktuellt för att 

inkludera hbt i tror de intervjuade. Två av lärarna anser är att det är svårt att rymma hbt-frågor 

inom undervisningstiden på sin kurs. 
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Eleverna har flera uppslag på hur lärarna kan arbeta med hbt-frågor och tycker att man kan se 

”homofilm” på svenskan eller engelskan eller läsa böcker med hbt-tema eller av författare 

som identifierar sig utanför heteronormen.  

Se filmer på svenskan, läsa böcker av/om lesbiska/bögar. På engelskan kan man 

också se film, kanske Brokeback mountain Kille, åk 2, identifierar sig som 

homosexuell. 

Spontant inget men det är klart att man borde kunna jobba med det i historia 

och samhällskunskap. Och naturkunskap, det gjorde vi nog på högstadiet men 

det var inte mycket. Kille, åk 2, identifierar sig som heterosexuell 

Nästan alla elever tycker att man på samhällskunskapen kan ta upp lagar som ändrats utifrån 

att samhället ändrat attityd till homo- och bisexuella. Även i historia tycker elever att det går 

att ta med ett homo-perspektiv. Överlag har hbt-eleverna fler förslag på ämnen som kan 

inkludera hbt-perspektivet. Värt att notera är att hälften av eleverna inte haft undervisning i 

historia, samhällskunskap eller religion på gymnasiet ännu.  

Både elever och lärare kommer med fler förslag när jag själv ger exempel på vad man skulle 

kunna göra i olika ämnen. 

Eleverna uppger att de fått väldigt lite information om hbt-frågor. Varken under grundskolan 

eller gymnasiet har det varit något som tagits upp i undervisningen. När jag ställer följdfrågor 

så kan någon elev komma på att de pratat om olika sexualiteter på NO i grundskolan. En elev 

tror att de hade en skolinformation från RFSL på sin förra skola men att hen var sjuk då. 

Bland de elever som identifierar sig som homo- eller bisexuell har ingen varit med om någon 

information. Svaren skiljer sig inte mycket mellan grupperna av elever. 
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3.3 Utbildning i hbt 

 

Lärarna uppger samstämmigt att de har dålig eller ingen utbildning i hbt-frågan, bara en av 

lärarna har fått någon som helst utbildning på lärarprogrammet, en föreläsning från RFSL. 

Här skiljer sig skolsköterskan från lärarna, hen säger sig ha gått en ”fyllig” kurs i ämnet.  

Haha, nja Nej. Kunskap eller utbildning? Kunskap har man väl men vad är 

tillräcklig? Har ju inte fått någon utbildning i det på universitetet t.ex. Det är ju 

av homovänner iså fall. Lärare 5, idrott 

Med tanke på att jag själv inte är så typisk manlig, föredrar mjuka värden 

framför sport och motorer och öl, så vet jag inte ens om jag har fullständiga 

kunskaper om den heteronorm jag själv antas ingå i. Men någon utbildning har 

jag aldrig fått. Lärare 6, foto 

Inte heller eleverna tycker att lärarna har eller visar kunskaper i hbt-frågor. De anger att ”vissa 

verkar ha det men inte alla”. Två av hbt-eleverna svarar att lärarna är öppna för hbt-eleverna 

eller att de inte är homofobiska. Något sådant reflekterar inte referenseleverna på. 

Nä, inte vad de visar i alla fall. Men ingen är då homofobisk. Tjej, åk 2, 

identifierar sig som homosexuell. 

Ingen aning. Men jag tycker att YYY och ZZZ (lärare på skolan) är väldigt bra 

på att prata om det. Kille, åk 3, identifierar sig som homosexuell. 

Naturligtvis är det omöjligt för eleverna att veta vilken utbildning lärarna har i olika frågor 

men att ställa frågan ger ändå en fingervisning om och hur eleverna uppfattar lärarnas 

kunskaper. 
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3.4 Klimatet på skolan 

 

Lärarna anser sig kunna bemöta hbt-elever på ett bra sätt och de intervjuade eleverna, lärarna 

och skolsköterska uppger att de tycker eller tror att det är ganska lätt att vara öppen på den 

undersökta skolan men ändå långt ifrån enkelt: 

Tycker att det verkar rätt lätt, har aldrig jobbat på en skola med så många 

öppna elever. Fast, lätt och lätt. Lättare i alla fall. Lärare 5, idrott. 

Rätt ok på den här skolan. Jag tror att frågan inte är så dramatisk idag som den 

var för 10 år sedan. Idag är det mer ok att vara "avvikande" från normen och 

ingen bryr sig. Specifikt på XX-skolan och andra små skolor är det nog ännu 

lättare. Vad jag har sett förekommer det ingen mobbning. Lärare 2, svenska 

 

Hbt-eleverna jämför med sin tidigare skoltid, vilket bara en av de andra intervjuade eleverna 

gör. Eleverna menar att det är lättare att vara öppen på gymnasiet än på grundskolan, eleverna 

är mognare. Några av lärarna gör kopplingen till att det är en liten skola samt att det finns en 

lärare som är öppet homosexuell på skolan, den kopplingen drar även någon av hbt-eleverna.  

Dom som är det skäms då inte för det om man säger så. Vi har ju då inte bara 

en. Men det är klart nog har dom jobbigt ändå. Som transperson skulle det nog 

inte vara lätt, men jag tror inte det skulle vara lätt någonstans. Tror inte att det 

är lätt att vara något av det, det är svårt att vara annorlunda.  Tjej, åk 3, 

identifierar sig som heterosexuell. 

På min skola är det inga problem idag! Men tidigare när jag inte var öppen med 

det så var det inte speciellt roligt. Folk som hört det via ryktesvägen kunde hålla 

på och säga fula saker till en och håna en. Oftast äldre elever. Därför tror jag 

också det är viktigt att man börjar med sådana här frågor redan i 3:an 

(grundskolan) eller något där omkring. Kille, åk 3, identifierar sig som 

bisexuell. 
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3.5 Skolsköterskan 

Skolsköterskan tycker sig ha rätt goda kunskaper i hbt-frågor även om hen inte på något sätt 

ser sig som expert. Hen har stött på elever som mår dåligt för sin sexuella läggning men kan 

inte instämma i att hbt-elevgruppen generellt skulle må sämre än andra elever. Hen uppfattar 

också att elever och personal på den undersökta skolan är väldigt toleranta mot hbt-elever och 

– personal. 

Inga problem bland personalen vad jag kan se. Hur det är bland eleverna kan 

jag inte svara på men i mina samtal med elever har det inte kommit fram att 

någon skulle ha några problem. Skolsköterska 

 

4 Diskussion 

Min undersökning kommer fram till en liten paradox. Elever och lärare är rätt eniga i att det i 

undervisningen sällan eller aldrig arbetas direkt med värdegrund och att lärarna är väldigt 

dåliga på att inkludera hbt-perspektiv i sin undervisning. Undersökningar visar att 

amerikanska skolor som jobbar aktivt med hbt-frågor har mindre mobbing och trakasserier. 

(GLSEN, 2012)  

Trots detta verkar samma elever och lärare anse att det inte är några problem att vara öppet 

homo- eller bisexuell på den undersökta skolan. Detta kan ha olika orsaker, skolan är liten och 

”alla känner alla”, på skolan arbetar en öppen homosexuell lärare och personalen i allmänhet 

har en öppen och fördomsfri inställning. Skolan upplevs som familjär. 

Det första som slår mig är hur dåliga vi lärare är på att synliggöra hbt-ungdomar i 

undervisningssituationer. Jag skriver vi för jag är inte så mycket bättre själv. När vi inte 

synliggör dem, inkluderar dem i undervisningen, hur ska vi då kunna få dem att känna sig 

trygga?  

Man ska komma ihåg att skolan är en av unga människors viktigaste sociala delar, där större 

delen av dagen spenderas, och att skolan därmed har ett stort ansvar för att ge alla elever en så 

trygg miljö som möjligt. Trygg inte bara i att man som elev ska slippa mobbing och annat 
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förtryck utan även en trygghet i att vara sig själv oavsett vem man är, var man kommer ifrån 

eller har för sexuell läggning eller könsidentitet.  

Den undersökta skolan uppvisar enligt intervjuerna en trygg miljö där eleverna vågar vara 

öppet homo-/bisexuella vilket många skolor inte gör. Andra studier visar att homofobiska 

kommentarer, mobbing och våld är vanligt förekommande i skolor, framför allt i Europa och 

USA. (Takács, 2006) (GLSEN, 2012) 

Många skolor i USA har Gay – Straight Alliances (GSA) eller andra föreningar för hbt-

personer. Hbt-ungdomarna på dessa skolor utsätts för mindre mobbning, mindre våld och 

skolkar mindre från skolan. (GLSEN, 2012) Det kan kanske vara ett sätt för svenska skolor att 

minska på mobbning och utanförskap. 

Att lärare tycker att det är svårt att ”rymma” hbt-aspekten i sin undervisning visar nog mer på 

att man inte ser exkluderingen av en grupp eleverna än på att personen i fråga har något emot 

homo-/bisexuella eller transpersoner. Eller att man anser att hbt-frågan saknar relevans i sitt 

undervisningsämne. Att det på något sätt är självklart och att man därför inte behöver ta upp 

det eller ha exempel på hbt-personer. Ingen har i mina intervjuer, eller på annat sätt, visat 

tecken på homofobi. Andra orsaker kan vara att man känner sig obekväm, tycker sig ha för 

lite kunskap och kompetens för att prata om hbt-frågor eller att man är rädd för att det ska bli 

diskussioner som man inte är beredd på. Där har skolledarna ett ansvar att utbilda sin personal 

i hbt-frågor.  

Jag försöker att inte lägga någon fokus på hbt-frågor dvs jag ser inte nån 

skillnad på folk oavsett vem dom är. Lärare 5, idrott 

Att synliggöra bör inte vara isolerade händelser eller lektioner när man arbetar specifikt med 

hbt-frågan. Det kan istället vara att när man pratar om spansktalande länder även tar upp om 

situationen för homosexuella i dessa länder. Att när man behandlar Andra världskriget i 

historiakursen inte bortse från de homosexuella som skickades till koncentrationsläger, att 

man studerar heteronormativ reklam i reklamanalyser eller att specifikt titta på reklam som 

vänder sig till hbt-gruppen. Det kan vara att ta upp om och läsa homo/bisexuella författare 

som Selma Lagerlöf eller Oscar Wilde. Detta är några egna exempel, andra exempel är att i 

undervisningen visa att det finns barn och ungdomar som har två pappor eller två mammor 
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visar andra ungdomar med samkönade föräldrar att de inte är ensamma i den situationen. 

(Berggren, 2007) 

Temadagar eller projektveckor kan vara ett komplement till annan undervisning men om de är 

det enda tillfället som skolan tar upp hbt så brister skolan i sitt uppdrag. En föreläsning eller 

temadag är naturligtvis bättre än att inget görs men det finns en risk att skolledning och 

personal känner sig nöjd med detta.  

Det är inte bara frånvaron av exempel på hbt-personer i undervisningen som är problematisk. 

En annan del av heteronormen och osynliggörandet är hur vi pratar till eleverna. Vi kan utan 

att mena något som helst med det uttala oss på ett sätt som verkligen får en homo- eller 

bisexuell ungdom att känna sig osynlig. Ett autentiskt exempel är när en ur personalen på min 

skola uttryckte sig till en grupp elever: 

Nu när ni är på praktik får ni äta på YYY-skolan istället. Det blir ju 

jättespännande, (vänder sig till tjejerna i gruppen) då kan ni spana på killarna 

där, och du (vänder sig till den ende killen) kan ju spana på tjejerna. 

Utan att ha tänkt på hur hen förstärker heteronormen har hen förklarat för tjejerna att de ska 

spana på killar och att killen förväntas spana på tjejer. Det hade varit lika enkelt att säga till 

hela gruppen:  

 Då kan ni spana på eleverna där 

 eller för att överhuvudtaget slippa blanda in ”spanande” i situationen  

 Det blir väl roligt att få se andra elever än de ni ser dagligen här. 

Sådana uttalanden är inte alls ovanliga och behöver inte tyda på homofobi utan är ett exempel 

på hur heteronormativiten ständigt är närvarande utan att vi tänker på det. Andra exempel kan 

vara att fråga vad mamma och pappa heter istället för att fråga vad föräldrarna heter. Eller att 

fråga pojken om han har flickvän och inte fortsätta med eller pojkvän.  

Som tidigare nämnts anser sig endast en av de intervjuade lärarna ha fått någon utbildning i 

hbt-frågor, en temadag på universitetet. Ingen av de övriga intervjuade lärarna har fått någon 

sådan utbildning utan har fått sin kunskap dels genom eget intresse men i många fall av 

bekanta som identifierar sig som homo- eller bisexuella. Denna brist i lärarnas utbildning 
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visas också i tidigare examensarbeten t.ex. Spoke Wintersparvs (Wintersparv, 2005) och 

Caroline Berggrens (Berggren, 2007). Samma resultat visar som tidigare nämnts ”En 

utmaning för heteronormen” (Sahlström, 2006). Även utländska undersökningar kommer 

fram till samma slutsats. En kanadensisk/amerikansk undersökning visar att 82 % av lärarna i 

underökningen fått ingen eller bristfällig utbildning i hbt-frågor. (Schneider & Dimito, 2008).  

Det kan tyda på att lärarprogrammen på lärosätena är dåliga på att utbilda blivande lärare i 

hbt-frågor. Inte bara lärarprogrammen saknar utbildning i hbt-frågor. I en artikel i Nurse 

Education Today av Gerd Rönndahl pekar hon på att ingen av hennes respondenter på 

sjuksköterskeprogrammet kan påminna sig en enda föreläsning eller seminarium kring hbt-

frågan under sin utbildning. (Rönndahl, 2011). Jag kan tycka att det är anmärkningsvärt att 

inte ta upp hbt-frågan i utbildningar som dessa där studenterna efter examen med allra största 

sannolikhet kommer att stöta på personer utanför heteronormen.  

Värt att nämna är att även om elever och lärare är samstämmiga om bristen på inkluderingen 

av hbt-frågor i undervisningen så verkar miljön för hbt-personer på den undersökta skolan 

vara gott. Skolan har rätt många öppna elever som dessutom verkar ta med sina partners till 

skolan. Att ta med sin samkönade pojk- eller flickvän skulle kunna vara provocerande för 

många men så verkar inte fallet vara.  

Jag hittar mycket lite nyare forskning kring mina frågor om lärarnas utbildning/kompetens i 

hbt-frågor. Jag har också svårt att hitta relevanta undersökningar på hur klimatet för hbt-

ungdomar är på skolorna, det finns undersökningar som tar upp hur hbt-ungdomar mår men 

inte specifikt hur situationen är för dessa elever ute i skolorna.  

Något som också framkommit i intervjuerna med eleverna är att det fortfarande finns 

individer som anser att homo- och bisexualitet är självvalt. Eleverna vittnar också om att de i 

mycket liten grad fått någon undervisning i sex- och samlevnad.  Det tyder på att skolan som 

institution brister i sitt uppdrag trots att sex- och samlevnadsundervisning har funnits i svensk 

utbildning sedan 1955. 

Samhället har förändrats kraftigt de senaste tio, femton åren. Artister, skådisar, tv-

personligheter och idrottsstjärnor har kommit ut på ett sätt som varit omöjligt, eller i varje fall 

svårt för femton år sedan, så förebilder finns för ungdomarna. Dock saknas i många fall 
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vanliga förebilder i samhället och på skolorna. Lärare som vågar vara öppna på sin arbetsplats 

gör att det blir lättare för hbt-elever att våga komma ut. Att vara öppen bög eller lesbisk lärare 

kan tyvärr vara svårt. Det är inte helt ovanligt att homo-/bisexuella lärare mobbas av elever 

eller till och med tvingas sluta sina jobb för att föräldrar inte vill att de undervisar deras barn. 

(Östlund, 2006).  

Det faktum att jag antecknade svar istället för att spela in samtalet i den övervägande delen av 

intervjuerna kan eventuellt gjort att jag förlorat vissa nyanser i språket. En betoning på något 

som jag inte fick med i nedskriften, även om jag försökte stryka under eller skriva med 

versaler, eller kanske att jag genom att anteckna fick respondenten att komma av sig, är frågor 

jag inte kan få svar på i efterhand. Med facit i hand kanske jag skulle ha spelat in samtliga 

intervjuer och bara fört anteckningar på låtsas för att få en mer avslappnad intervjukänsla.  

Intressant hade varit att jämföra denna förhållandevis lilla skola med en större. Annat 

intressant hade varit att studera mer homogena klasser, om situationen varit samma i en klass 

med bara killar eller bara tjejer, och om det i så fall varit skillnad mellan klasserna. 

Andra aspekter att ta hänsyn till är att de flesta av eleverna gick i ”den gamla” 

gymnasieskolan. Ämnesplanerna i GY11 har i många fall mer specifika skrivelser kring kön, 

sexualitet och normer. De flesta lärare hade vid intervjutillfället förmodligen inte läst in sig på 

ämnesplaner de inte börjat undervisa utifrån. 
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5.1 Bilaga - intervjufrågor 

Lärare: 

 Hur tolkar du begreppet värdegrund? Vad är värdegrund för dig? Detta för att ta reda 

på om lärarna inkluderar hbt-perspektivet i denna värdegrund. 

 Hur arbetar du med (värdegrund i allmänhet och) hbt-frågan i synnerhet i kontakten 

med elever? I undervisningssituationer? För att få svar på om lärarna arbetar med hbt-

frågan i sina ämnen. 

 Anser du att du har möjlighet att inkludera hbt-frågor i din/dina kurser? Ja/Nej, 

beroende på svar följdfrågan: Varför/varför inte? Här vill jag se om lärarna tar de 

möjligheter de har för att bryta heteronorm och synliggöra hbt-eleverna. 

 Hur tycker du att skolan i stort arbetar med hbt-frågor? Specifikt på din skola eller 

allmänt i skolan.  

 Anser du att du har tillräckliga kunskaper i hbt-frågor och för att kunna implementera 

hbt och heteronorm i din undervisning? 

 Hur upplever du klimatet för homo- och bisexuella elever att vara öppna på skolan? 

Specifikt din skola eller skolan i allmänhet. 

Eleverna: 

 Vad är värdegrundsfrågor för dig? 

 Hur tycker du att skolan arbetar med värdegrundsfrågor i allmänhet och hbt-frågor i 

synnerhet? 

 Vilka ämnen tycker du att man kan arbeta med hbt-frågor i? 

 Har du konkreta förslag på hur man kan arbeta med hbt-frågor? 

 Tycker du att lärarna har tillräckliga kunskaper i hbt-frågor? 

 Hur upplever du klimatet för homo- och bisexuella elever att vara öppna på skolan? 

Specifikt din skola eller jämför med andra skolor du känner till. 


