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Abstract 
 
This study deals with how the Swedish school system handles questions concerning sexuality 
and normality. It is also an analysis of how the guidance material Någonstans går gränsen 
from RFSL Stockholm is used and could be used in teaching. 
 
The study consists of two parts. The first part is a study of literature that portrays how 
teaching concerning these issues is performed in schools, what methods that are 
recommended and what methods are actually used in teaching. The second part consists of 
interviews with people dealing with these issues in school and in organizations. 
 
My results show that schools often use a �pedagogy of tolerance� while the guidance material 
and the research and theories concerning sexuality and normality advocate a more �queer 
pedagogy�. The perspectives of queer theory are making their way into the school system by 
the help of organizations such as the Swedish RFSL and their �school information� 
(Skolinformation). 
 
The study also shows that Någonstans går gränsen is not often used among teachers and 
therefore I discuss how it could be used and why the school system and teaching might have 
problems in using materials that use pedagogical methods of criticizing normality. 
 
 
Nyckelord: sexualitet, normalitet, homofobi, heteronormativitet, tolerans, skola, undervisning 
 
 
 
 
 
Förord 
 
Jag vill tacka alla dem som har hjäpt till i arbetet med att skriva denna uppsats, först RFSL 
Stockholm för information, hjälp med adresser, kopior och många brevporton. Jag vill också 
tacka alla informanter för att jag har fått tagit del av era tankar och kunskaper. Författarna till 
Någonstans går gränsen tackas för att de delat med sig av sina tankar kring handledningen.  
Alla som arbetar med heteronormativitet och hbt - frågor i skolan och överallt � all styrka till 
er. 
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1. Inledning   
 

Läroplanen från 1994 är ett dokument som säger att skolan är skyldig att behandla alla elever 

likvärdigt, och den bygger delvis på FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Ändå 

behandlas inte alla elever lika i skolan och det förekommer olika typer av kränkande 

behandling såsom mobbning, rasism och sexuella trakasserier. I Läroplanen står att de värden 

som skolans undervisning ska vila på är: �människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga 

och utsatta�.1 Skollagen skärptes 1998 så att det blev tydligare hur skolan ska arbeta mot 

diskriminering: �Alla i skolan ska nu aktivt motverka alla former av kränkande behandling�.2 

I Läroplanen  står också att skolan ska motverka traditionella könsrollsmönster.3 

Värdegrundåret, utlyst av regeringen 1999, kom också fram till att lärarna måste använda sin 

pedagogiska makt för att �bryta sociala och kulturella barriärer och traditionella 

könsmönster�. Skolan ska utveckla kunskap om �ungdomars syn på och erfarenheter av 

undervisning om samlevnad och relationer utifrån ett makt- och genusperspektiv.�4  

 

Homofobi är en typ av kränkande behandling som ofta faller bort och hamnar i övergripande 

formuleringar för arbete mot kränkande behandling.5 Homosexualitet tas upp på olika sätt i 

olika skolor, ämnen och undervisning, och arbetet kan ha olika fokus. Ofta ligger fokus på 

homosexualitet och arbete mor homofobi, men det skulle också kunna ligga på normen, 

heterosexualitet, och på att motverka förtryckande normer. 

 

Inom forskning som rör kön/ genus och sexualitet har ett perspektivskifte skett. Man har gått 

från att undersöka det avvikande till att undersöka normen � och specifikt 

heteronormativiteten, det vill säga de institutioner och ideologier som gör att heterosexualietet 

framstår som naturligt och önskvärt och som gör att avvikelser från denna norm straffas, 

genom att beröva de avvikande makt och osynliggöra dem.6 I Rosenbergs Queerfeministisk 

agenda beskrivs queerteorin som är en ung teori, inspirerad av bland annat feminism, 

                                                
1 I regeringens skrivelse En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och 
diskriminering (2000/2001: 59) talas om hur Sverige bör arbeta mot homofobi och diskriminering.  s. 54. 
2 Ibid. 
3 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 (Stockholm: Skolverket 
och CE Fritzes AB, 2005) 
4 Nationell handlingsplan, s. 55. 
5 Öppna! : Om skolans ansvar att främja elevers lika rättigheter oavsett sexuell läggning (HomO, 2003). 
 
6 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda (Stockholm: Atlas, 2003), s. 102. 
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konstruktivism och maktanalys. Den förespråkar ett nedbrytande av kategorier och en syn på 

identitet, kön/ genus och sexualitet som socialt, historiskt och geografiskt konstruerade.7 

 

I läroplanen och i andra dokument som på något sätt tar upp sexualitet i skolans värld talas det 

nästan uteslutande om homosexualitet som en avvikelse, och väldigt sällan om normen, det 

vill säga heterosexualitet. Trots detta ska skolan arbeta långsiktigt med problem som 

homofobi och diskriminering, och i detta arbete rekommenderas ofta arbete med normer och 

attityder. I skolan finns alltså ett dilemma där arbete mot homofobi och arbete med 

normfrågor står emot varandra. Skolan är dessutom en trög organisation som är svår att 

förändra.8 Speciellt sex- och samlevnadsundervisningen är ett traditionstyngt ämne som 

mycket tydligt bygger på heterosexualiteten som norm.9 

 

Utöver de riktlinjer som skolan har att förhålla sig till i Lpo 94 , kursplanerna (som beskriver 

vad varje elev ska uppnå i varje ämne) och Skollagen har varje kommun en skolplan och varje 

skola en arbetsplan där Läroplanens och kursplanernas mål ska konkretiseras. I dessa lokala 

styrdokument är homosexualitet väldigt sällan uppmärksammat. Endast 19% av skolorna i 

RFSL Ungdoms undersökning av biologiböcker och sex- och samlevnadsundervisning har 

tagit upp homosexualitet och �Skolorna uppger sig arbeta med värdegrundsfrågor, vilka också 

framställs som viktiga i de lokala arbetsplanerna, men samtidigt förefaller de utesluta sådana 

frågor som till exempel mångkulturalism och sexuell läggning.�10 

 

 

                                                
7 Ibid, s. 63. 
8 Se t.ex. Anna Sofia Lundgren Tre år i g, (Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion, 2000), kapitel 6. 
9 Många arbeten visar detta, till exempel Erika Nysäters Vi svenska,  heterosexuella män som vill ha samlag: en 
queerfeministisk textanalys av åtta biologiläromedel för höstadiets sex- och samlevnadsundervisning 1977-1995 
(Huddinge, Södertörns högskola, 2004) och RFSL Ungdoms granskning Homosexualitet är inte olagligt om man 
är över 15 år. 
10 Ryng, Sysimetsä och Blomqvist, �Homosexualitet är inte olagligt om man är över 15 år�: Inkludering och 
exkludering av homosexuella, bisexuella och transpersoner i biologiböcker (Stockholm: RFSL Ungdom) s, 10. 
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Någonstans går gränsen11 är en lärarhandledning från RFSL Stockholm som handlar om 

heteronormativitet och som har vänt på perspektivet. Här är det den heterosexuella normen 

som studeras och inte homosexualiteten eller det som �inte är normalt� som annars är vanligt i 

all undervisning. Den vill ifrågasätta och rasera gränser och förtryck men också synliggöra 

och skapa en medvetenhet kring de gränser och förtryck som finns. Handledningen vill 

motverka synlig och osynlig diskriminering. Fundamentet är alla människors lika värde - 

samma fundament som Läroplanen och andra dokument som gäller skolan bygger på. 

Handledningen fungerar i praktiken genom att dels arbeta mot mobbning och dels att 

motarbeta heteronormativitet: 
 

 

Någonstans går gränsen handlar om att förebygga mobbning och diskriminering, genom att med 

olika övningar starta samtal som vidgar gränsen för vad människor får vara, känna och uttrycka. 

Utgångspunkten är alla elevers rättighet att skapa sin egen identitet genom att efter egen lust 

experimentera med gränsen mellan maskulint och feminint, hetero och homo � utan att utsättas för 

diskriminering.12 

 

NGG (som den för enkelhetens skull kommer att kallas hädanefter) innehåller olika övningar 

som ifrågasätter normer för att vidga perspektiv och öka förståelse för sexualitet och 

normalitet. 

 

Handledningen behöver inte användas i sex- och samlevnadsundervisningen utan kan 

användas i det sammanhang som läraren eller personen som använder den tycker att den kan 

behövas. Jag ville undersöka användningen av handledningen men fick mycket begränsade 

resultat. Detta är intressant i sig för min undersökning och kan diskuteras i relation till 

perspektivskiftet inom forskningen och i relation till skolan som institution. Frågan om varför 

det verkar finnas ett glapp mellan forskning och praktik i skolan är viktig för denna uppsats. 

Eftersom ämnet, begreppet heteronormativitet och handledningen NGG är så pass nya för 

skolan har jag valt att söka information hos andra personer och organisationer för att mer 

övergripande undersöka frågan. Exempel på organisationer är RFSL. Jag har också sökt 

information om lärarutbildningarna för att se hur begreppet behandlas där. 

 

                                                
11 Gunilla Edemo och  Joakim Rindå,  Någonstans går gränsen (RFSL Stockholm, 2004). 
12 Ibid., s. 8. 
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Mitt intresse med denna uppsats är att se hur perspektivskiftet inom forskningen påverkar 

skolan, och att undersöka om heteronormativitet och arbete som handlar om 

heteronormativitet som begrepp och fenomen konkretiseras pedagogiskt i skolan och i så fall 

hur. Jag vill också bredda frågeställningen till att också handla om hur detta arbete sker i olika 

organisationer. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att se om och eventuellt hur heteronormativitet som begrepp och 

fenomen konkretiseras i skolan genom analys av NGG och dess användning, litteraturstudier 

och intervjuer med olika personer som på olika sätt handskas med heteronormativitet. 

Frågeställningarna hör ihop med de olika områden där jag har sökt information om 

heteronormativitetsarbete i skolan: 

- Hur konkretiseras heteronormativitet pedagogiskt i RFSL:s skolinformation? 

- Hur talar man om heteronormativitet och sexualitet i lärarutbildningar? 

- Vilka rekommenderade arbetssätt i undervisning finns för skolan när det gäller arbete med 

heteronormativitet, homosexualitet och homofobi? 

- Vilka arbetssätt används i undervisning? 

- Hur ser NGG:s pedagogiska förhållningssätt ut och hur skiljer det sig från andra 

förhållningssätt?  

 

1.1.2 Avgränsning 

 

Eftersom min undersökning är begränsad, och svaren i enkäten om användningen av NGG 

blev få,  kan denna uppsats endast vara ett försök att belysa hur ämnen kring sexualitet och 

normativitet konkretiseras pedagogiskt i skolan. Ämnet är dock viktigt på många olika sätt, 

vilket forskning kring till exempel homofobi visar, och jag hoppas därför att denna uppsats 

kan utgöra ett exempel på hur arbete kring sexualitets- och normalitetsfrågor ser ut i skolan. 

De begränsade svaren i enkäten gjorde att jag vände mig till litteratur som beskriver 

undervisning om exempelvis homosexualitet. Litteraturen gav mer utförliga svar, men de 

kunde inte kopplas till NGG. Litteraturstudierna ger därför inte lika direkt information om hur 

arbete med heteronormativitet och homosexualitet konkretiseras i skolan som en mer utförlig 

enkätundersökning hade givit. Jag vände mig också till andra referensmaterial som beskrev 

hur man borde arbeta kring temat homosexualitet i skolan. För att djupare undersöka ämnet 
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intevjuade jag skolinformatörer från RFSL. Dessa informatörer kunde ge ett till perspektiv på 

arbetet med sexualitet och normativitet i skolan. 

 

 

1.2 Bakgrund 

 

Detta avsnitt tar upp huvudsakliga områden, begrepp och teman som är relevanta för 

uppsatsen. De utgör en bakgrund till min undersökning av materialet. Eftersom jag använder 

mig av queerteoretiska ingångar, beskrivs och kritiseras skolan som heteronormativ institution 

i detta avsnitt. Skolans förhållningssätt till homosexualitet och sex- och 

samlevnadsundervisningens perspektiv undersöks också. På detta sätt vill jag ge en bakgrund 

till de exempel på pedagogiskt arbete kring homosexualitet och heteronormativitet som min 

undersökning visar. 

 

1.2.1 Skolan som normativ institution 

 

Skolan tillvaratar vissa värden i samhället och för dem vidare, att fungera konservativt är en 

av skolsystemets funktioner. Skolan reproducerar till exempel  kunskaper, traditioner och kön 

i samhället.13 Skolsystemet har också en lång och mörk tradition av att definiera �de normala� 

och �avvikarna�.14 Exempelvis har vissa elever alltid segregerats från �vanlig� och �normal� 

undervisning och satts i specialundervisning. Detta kan ha en starkt stigmatiserade effekt på 

personen som segregeras.15 

 

Lundgren (2000) använder Bourdieus begrepp symboliskt våld för att beskriva skolan. Detta 

innebär att �människor inordnas i system av symbolik och mening [�] på ett sådant sätt att 

systemen upplevs som legitima, rättmätiga och logiska.�16 Legitimiteten gör att 

maktförhållanden blir osynliga. Eleverna i Lundgrens undersökning Tre år i g  påverkades av 

de traditioner och maktförhållanden som genom tiderna har präglat skolan. Skolan som 

                                                
13 Se till exempel Britt- Marie Berge och Gaby Weiner,  Kön och kunskap (Lund: Studentlitteratur, 2001). 
 och Christine Gilljams �Tystnadens tyranni� i I den akademiska garderoben (Stockholm: Atlas, 2004), s. 102. 
14 Rolf Helldin, Specialpedagogisk kunskap som ett socialt problem (Stockholm: HLS, 1997). 
15 Peder Haug, Pedagogiskt dilemma � specialundervisning (Stockholm: Statens skolverk: Liber distribution, 
1998). 
16 Lundgren (2000), s. 47. 
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system ifrågasattes därför inte av eleverna och �dess formmässiga grundtanke överrensstämde 

med elevernas kunskap om vad undervisning är.�17  

 

Alltså kan skolan ses som en stelbent struktur som har svårt att anpassa sig till kulturella 

förändringar i samhället. Skolan kan bli obegriplig för eleverna eftersom den fortfarande har 

kvar idén om en objektiv kunskapsmassa men samtidigt uppmanar elever till reflexivitet och 

frihet. Lundgren uttrycker det som att skolan slits mellan en modern, stel struktur och 

elevernas postmodernism som innebär en friare och mer rörlig syn på hur identiteter kan 

skapas och kunskap inhämtas.18 Skolans stela struktur och syn på kunskap som någonting fast 

kan sägas fungera normativt genom att tala om vad som är �rätt� och �normalt� samt �fel� 

och �avvikande�. Lundgren uttrycker dock att skolan försöker utveckla sig i detta hänseende. 

 

Att skolan är heteronormativ märks på det sättet att det som behöver förklaras när det kommer 

till sexualitet är det som avviker från heterosexualitet � homosexualitet. Normen, det vill säga 

heterosexualiteten, är osynlig och självklar. Heteronormativiteten verkar på alla nivåer i 

skolan � i undervisning och kunskapsstoff men också i samspel mellan elev och elev och 

mellan elev och personal.19 

 

1.2.2 Undervisning 

 

I Folkhälsoinstitutets rapport Vad hände sen? (1997:28)20 om homosexuellas situation i 

samhället, dras slutsatsen att det är lärarnas och skolledarnas engagemang som avgör vilken 

undervisning eleverna får om homosexualitet. Oftast tas frågan upp konkret genom att 

informatörer från RFSL kommer till skolan.21  

 

Teman som rör normalitet och sexualitet, kön och genus skulle givetvis kunna tas upp på 

olika sätt i undervisningen, i olika ämnen osv. Men enligt tradition är det ämne där sexualitet 

tas upp biologiämnet. Biologi i årskurs nio är också det enda ämnet som i sin kursplan har en 

nationell målformulering för sex- och samlevnadsundervisning. Vissa andra ämnen har 

                                                
17 Ibid, s. 48. 
18 Ibid, s. 174-175. 
19 Öppna, s. 4. 
20 Vad hände sen? Riksdagsbeslut och myndigheters åtgärder för att förbättra homosexuellas situation, 
Folkhälsoinstitutets rapport 1997:28 
 
21 Nationell handlingsplan, s. 31. 
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målangivelser som gör att samlevnadsfrågor kan tolkas in.22 Men kursplanerna eller 

Läroplanen nämner inget specifikt om normalitet och sexualitet i kursplaner för andra ämnen. 

Trots detta är skolans rektor skyldig att integrera sex- och samlevnadsundervisningen i olika 

ämnen.23 Tystnadens tyranni, ett referensmaterial om heteronormativitet i skolan från 

HomO,24 påpekar att när man enbart diskuterar homosexualitet på biologilektionerna 

förstärker man fördomar och kränker elevers rätt till lika behandling. Homosexualitet måste 

liksom heterosexualiteten integreras i alla ämnen och detta måste ske med ett tydligt 

perspektiv på alla människors lika värde.25  

 

1.2.3 Sex och samlevnadsundervisning 

 

Att ämnen som rör sexualitet och normalitet är hänvisade till sex- och 

samlevnadsundervisning inom biologiämnet ger undervisningen och traditionen en viss 

prägel. Den tenderar att handla om biologi, kön och heterosexuell sex och samlevnad. 

Olika forskning om sex- och samlevnadsundervisningen tar upp hur litteraturen och 

undervisningen tar upp homosexualitet som just en avvikelse från normen, det vill säga 

heterosexualiteten. Det skapas därför ett �vi och de� - tänkande.  

 

Erika Nysäter har analyserat biologiläromedel från 1977 till 1995 och deras texter om sex- 

och samlevnad. Hon finner att materialet överhuvudtaget är heterocentriskt och att det 

heterosexuella samlaget är norm för beskrivning av sexuella handlingar. Böckerna utgår ifrån 

en heterosexuell attraktion som kommer av en naturlig sexdrift väckt av könshormoner.26 

Könsdikotomisering och heterosexualitet naturaliseras och görs till norm medan 

homosexualitet exkluderas.27  

 

I RFSL Ungdoms granskning av biologiböcker: �Homosexualitet är inte olagligt om man är 

över 15 år� svarade 82% av eleverna att homosexuella relationer sällan eller aldrig togs upp i 

undervisningen.28 Cirka 20% säger att dessa relationer inte beskrivs som likvärdiga då de tas 

upp. En majoritet svarade att i sex av sju skolämnen hade man aldrig tagit upp ämnet, 

                                                
22 Ibid,  s. 57. 
23 Lpo 94, s. 17, Nationella kvalitetsgranskningar, s. 54. 
24 Tystnadens tyranni � om heterosexualiteten som norm och homofobi i skolan, (HomO, 2003). 
25 Ibid, s. 8. 
26 Nysäter, s. 49. 
27 Ibid. 
28 Ryng, Sysimetsä, Blomqvist, 9. 
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generellt var homosexualitet och homofobi ett av de teman som togs upp minst i 

undervisningen.29 När homosexualitet tas upp framställs det dessutom som negativt.  I 

biologiböckerna går ordval och värderingar emot skolans värdegrund och principen om alla 

människors lika värde.30 De största bristerna i materialet rör bisexualitet och könsidentitet. 

Bisexualitet osynliggörs och om könsöverskridande finns knappt någon information alls och 

den som finns innehåller faktafel. Ingen av böckerna uppfyller RFSL Ungdoms 

grundläggande krav.31 Ett problem är, enligt granskningen, att sex- och 

samlevnadsundervisningen hamnar mellan stolarna eftersom inget tar det ämnesövergripande 

ansvaret för dessa frågor. Rektorn fullföljer alltså inte sitt uppdrag. Detta är samma kritik som 

Skolverket i sin granskning riktade mot sex- och samlevnadsundervisningen.32  

 

Sandra Dahléns bok Hetero säger såhär om sex- och samlevnadsundervisning: �Trots att 

skolans sex- och samlevnadsundervisning bara handlar om heterosexuell kärlek och attraktion 

så uttrycks det inte. Undervisningen kallas för sex- och samlevnadsundervisning istället för 

undervisning för heterosexuella�.33  

 

1.2.4 Homosexualitet och homofobi 

 

Skolans fokus på homosexualitet och homofobi präglar alla dokument jag har läst som 

används eller ska användas i skolan, som styrdokument, referensmaterial (NGG och 

uppföljaren Bryt undantagna), och material i sex- och samlevnadsundervisning. 

 

Till en början hade homofobi en psykologisk definition, det var jämförbart med till exempel 

klaustrofobi. Efter 70- talet och framåt har en förskjutning i betydelsen skett och idag betyder 

det inte att vara psykiskt sjuk utan att hysa en rädsla för något, och begreppet är nu jämförbart 

med till exempel xenofobi, rädsla för främlingar. Öppna rekommenderar denna definition:  

 
 

 

                                                
29 Ibid. 
30 Ibid, s. 12. 
31 Ibid, s. 13. �Kriterierna för en godkänd bok är att den på ett fördomsfritt och icke fördömande sätt tar upp 
sexuella läggningar som homosexualitet och bisexualitet, och även innehåller ett avsnitt om könsidentitet och 
könsöverskridande beteende där korrekt och saklig information presenteras.� 
32 Ibid, s. 16. 
33 Sandra Dahlén, Hetero (Stockholm: Tiden, 2006), s. 135. 
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Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett 

samhälle och som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller på homo- eller 

bisexuella människor. En homofobisk hållning strider mot principen om alla människors lika värde 

och rättigheter.34 

 

Ungefär en niondel av de kränkningar som förekommer i skolan är homofobiska enligt 

rapporten Kränkningar i skolan � förekomst former och sammanhang (2003).35 Kränkningar 

förekommer i hela skolan, utfrysning kan till exempel vara en vanlig kränkningsform i 

klassrummet.36 Enligt rapporten är homofobi bland killar ett sätt att sätta gränsen för vad som 

är �en riktig man�. Homofobi i skolan är tydligt kopplat till heteronormativitet, och hur tjejer 

och killar får vara. Att kalla en kille �bög� är därför ett sätt att ifrågasätta hans maskulinitet.37 

Ett annat referensmaterial från HomO, Tystnadens tyranni, visar att homosexuella ungdomar 

ifrågasätts på olika sätt: sexualiteten tas inte på allvar, omgivningen tycker att man är för 

�provocerande� eller genom att man utsätts för våld eller kränkningar.38 Det påpekas hur 

viktigt det är att skolan kan upptäcka homofobi på olika nivåer, både från ett 

individperspektiv och från ett strukturellt perspektiv.39  

 

Enligt Skolverkets granskning tas homosexualitet upp i drygt hälften av de 80 undersökta 

skolorna. Ämnet tas ofta upp efter en negativ incident. Detta tyder på att homosexualitet inte 

tas upp på ett genomtänkt och organiserat sätt. En diskussion bland lärare saknas och lärarna 

ser svårigheter med till exempel �bögnoja� på högstadiet. Homosexualitet integreras sällan i 

sammanhang där det är möjligt.40 Enligt granskningen finns det också hos lärarna en rädsla 

för sex- och samlevnadsundervisningen, ingen vill �ta i� ämnet.41 

 

HomO skriver i Tystnadens tyranni att skolan inte erbjuder en trygg miljö för homo- och 

bisexuella elever och att en strukturell homofobi finns inbyggd i utbildningsväsendet.42 

Skolans förhållningssätt till homosexualitet kan sammanfattas med detta citat ur NGG: 

 

                                                
34 Öppna, s. 9 
35 Kränkningar i skolan � förekomst former och sammanhang, Centrum för värdegrundsstudier, 
(Göteborgsuniversitet, 2003), s. 185. 
36 Ibid, s. 105. 
37 Ibid, s. 107. 
38 Tystnadens tyranni, s. 7. 
39 Ibid, s. 5. 
40 Nationella kvalitetsgranskningar, s. 79-80. 
41 Ibid, s. 94. 
42 Tystnadens tyranni, S. 4. 
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Ofta kommer arbete mot homofobi i skolan att handla om att öka förståelsen för en bi- och 

homosexuell minoritet (som förutsätts inte finnas närvarande i klassrummet, utan finnas på en 

abstrakt plats �därute i samhället�). [�] Problemet med ett sådant förhållningssätt är att det saknar 

maktperspektiv. Det förändrar inte någonting av orsaken till diskriminering, eftersom det inte 

ifrågasätter den norm som majoriteten tar för neutral, önskvärd och självklar.43  

 

1.2.5 Lärarhandledningar 

 

Det nyaste referensmaterialet för sex- och samlevnadsundervisning som är utgivet av 

Skolverket är Erik Centerwalls Kärlek känns! Förstår du från 1995. Det finns dock fler 

referensmaterial om homofobi och heteronormativitet att få tag på som inte kommer från 

Skolverket � exempelvis från HomO: Öppna!- om skolans ansvar att främja elevers lika 

rättigheter oavsett sexuell läggning, Tjej eller kille - spelar roll? och andra material för 

skolan. NGG är oberoende av ämne och inte knuten till sex och samlevnadsundervisningen. 

Den är utgiven av RFSL Stockholm. I år (2006) kom en uppföljare till NGG � Bryt som har 

ett liknande perspektiv och metoder och kan användas i skolan, på arbetsplatser och i 

organisationer. 

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Åsa Gustafsson har skrivit en C-uppsats i sociologi som analyserar ett referensmaterial i sex- 

och samlevnadsundervisning � Centerwalls Kärlek känns! Förstår du från 1995.44  

Gustafsson analyserar bilden av homosexualitet i materialet och kommer fram till att det 

framställer homosexualitet som en avvikande sexualiet som beskrivs som problematisk 

smärtsam för ungdomarna. Hennes analys visar att materialet är heteronormativt trots att det 

försöker inkludera olikheter. Typiskt är också att materialet endast talar om homosexualitet 

och inga andra sexualieter. Framförallt definieras aldrig heterosexualitet, eftersom den är 

norm för Centerwall behöver den aldrig förklaras. Gustafsson undersöker inte hur materialet 

har använts. 

 

                                                
43 Edemo och Rindå, s.  6. 
44 Åsa Gustafsson, Homosexualitet i sex- och samlevnadsundervisningen (Huddinge: Södertörns högskola, 
2004). 
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En annan C- uppsats, denna i pedagogik, tar också upp Centerwalls referensmaterial. 

Författaren Catharina Johansson ser mer positivt på materialet. Hennes uppsats heter 

Identitetsstärkande sex- och samlevnadsundervisning och bygger på observationer och 

intervjuer med lärare och kuratorer om deras undervisning i sex- och samlevnad.45 Johansson 

undersöker huruvida undervisningen syftar till att stärka identiteten eller om den är enbart 

negativ och varnar om faror med sexualitet.  Johansson säger att Centerwalls material kan 

fungera identitetsstärkande och att Centerwall menar att undervisningen inte bara kan riktas 

till heterosexuella utan att den också måste rikta sig till homosexuella i varje moment.46 Både 

Centerwalls material och Johanssons uppsats visar en syn på homosexualitet (den enda och 

�avvikande� sexualiteten som tas upp) som en inneboende läggning. �Läggningen� framställs 

också negativt i båda materialen. Johansson säger till exempel att homosexualieten kan vara 

ett problem eller en misstanke hos unga människor.47 Uppsatsen låter homosexualitet och 

handikapp representera �olikheter� � alltså det som avviker från �normal� och vanlig 

heterosexualitet. På detta sätt är uppsatsen i sig heteronormativ.  

 

Skolverkets rapport Nationella kvalitetsgranskningar från 1999 granskar bland annat sex- och 

samlevnadsundervisningen. Granskningen har skett i 80 skolor. Frågor om perspektiv på 

undervisningen har ställts, som till exempel elevinflytande, hur många delar av 

kunskapsområdet som tas upp och synen på lärande.48 Läroplanens mål och målen för sex- 

och samlevnadsundervisningen har sedan använts för att analysera resultaten.49 

Rapporten kommer fram till att målen med undervisningen är diffusa och att styrningen från 

rektorn är avgörande för hur kvalitén på undervisningen blir. Det finns stora skillnader mellan 

och inom skolor vad gäller kvantitet och kvalitet på undervisningen. Förekommer en 

medveten diskussion bland lärare och skolledning om begrepp som sexualitet och 

jämställdhet blir kvalitén på undervisningen bättre.50 Rapporten handlar främst om hur 

skolorna organiserar sex- och samlevnadsundervisningen. 

 

 

 
                                                
45 Catharina Johansson, Identitetsstärkande sex- och samlevnadsundervisning: är det rimlig att genom sex- och 
samlevnadsundervisning stärka elevers självförtroende (Huddinge, Södertörns högskola, 2002). 
 
46 Ibid, s. 6. 
47 Ibid, s. 14. 
48 Nationella kvalitetsgranskningar, s. 52. 
49 Ibid. 
50 Ibid, s. 52-53. 
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1.4 Teori 

 

1.4.1 Queerteori - vad är heteronormativitet? 

 

Rosenberg har i Queerfeministisk agenda beskrivit queerteorin, dess innehåll, historia och 

användning. Queerteorin har sin grund i lesbiska och gaystudier och feministiska teorier men 

samlar också influenser från fransk poststrukturalism, dekonstruktionsteorier och Michel 

Foucaults analys av förhållandet mellan diskurs, kunskap och makt.51 Teorin visar på 

omöjligheten hos en �naturlig� och essentiell sexualitet och ifrågasätter begrepp som �man� 

och �kvinna�. �Centralt för queerteorin är att betrakta sexualiteter som socialt, historiskt och 

geografiskt konstruerade�.52 Istället fokuseras den heterokulturella dominansen som 

förtryckande mekanism.53 Fasta identiteter och kategorier ifrågasätts vilket har skapat 

konflikter, speciellt bland feminister.54  Maktanalys är mycket centralt för queerteorin. 

 

Judith Butler är det stora namnet inom queerteorin sedan genombrottet med Gender Trouble 

1990. Butlers bärande tankegångar är genealogi och performativitet. Den första principen 

innebär kön inte innebär något fast eller naturligt och att genus inte kan återföras på ett 

naturligt kön. Genus är alltså inte ett uttryck för kön.  Den andra principen förklarar hur kön/ 

genus inte är något man är utan något man gör.55 �Den heterosexuella matrisen� är också ett 

centralt begrepp. Den är den förutsättning som gör att kroppar blir begripliga i kulturen 

genom att skapas till två tydliga kön/ genus � ett kvinnligt/ feminint och ett manligt/ 

maskulint.56  

 

Butler betonar att heterosexualiteten har som främsta uppgift att utesluta homosexualiteten.57 

Centralt för teorin blir därför att kritisera och studera heteronormativitet och 

heterosexualiteter.58 Heteronormativitet definieras som: �de institutioner, strukturer, relationer 

och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som något enhetligt, naturligt och 

allomfattande.�59 Heteronormativiteten fungerar dels genom uteslutning av avvikelser, vilket 

                                                
51 Rosenberg, s. 64. 
52 Ibid, s. 63. 
53 Ibid. 
54 Ibid, s. 68-69. 
55 Ibid, s.70. 
56 Ibid, s. 71. 
57 Ibid, s. 83. 
58 Ibid, s. 87. 
59 Ibid, s. 100. 
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leder till hierarkisering och orättvisor. Dels fungerar den assimilerande genom att genom ett 

�förment erkännande� av avvikelserna införliva dessa i normen. På detta sätt berövas också 

avvikelserna makt och blir osynliggjorda.60 Genom assimileringen får också �de normala� 

privilegiet att ignorera att de själva är en grupp. De blir den måttstock som andra grupper 

definieras efter. Exkludering och assimilering kallar Rosenberg för heteronormativitetens två 

bärande principer. 

 

Dahléns Hetero riktar sig till ungdomar och som på ett enkelt och slående sätt beskriver hur 

heteronormativiteten fungerar. Den har många konkreta exempel som illustrerar Rosenbergs 

beskrivning av queerteori och heteronormativitet. Här beskrivs hur heteronormativitetens 

privilegier fungerar:  

 
Om man omfattas av den bästa lagstiftningen som gäller par som bor ihop kan man vara säker på att 

vara hetero. Om man har privilegiet att kunna gå på stan och hålla den man älskar i handen utan att 

vara rädd för främmande människors hot och våld � då är man hetero.61  

 

Här beskrivs också hur heterosexualiteten uppfanns � den gick från att benämna ett överdrivet 

sexuellt beteende till att göras till det normala och rätta.62 Från början drogs gränsen mellan 

normal och onormal mellan sexhandlingar men i normaliseringsprocessen av 

heterosexualiteten började istället gränsen dras mellan val (och kön på) sexpartners.63 På ett 

liknande sätt skapades också homosexualiteten och blev den kategori som ställdes som 

negativ motsats till heterosexualiteten.64  

 

1.4.2 Etnologi och socialantropologi - Hur genus och sexualitet skapas bland elever 

 

Antropologin var tidig med att studera sexualitet och har haft stor betydelse för queerteorin. I 

Sverige är till exempel många heteronormativitetsforskare antropologer.65 Etnologi behandlar 

också gärna heteronormativitet.66  

                                                
60 Ibid, s. 102. 
61 Dahlén, s. 29. 
62 Ibid, s. 66. 
63 Ibid, s. 69. 
64 Ibid, s. 68 
65Ulrika Dahl, �Det viktigaste är inte vad extremisterna säger utan vad den stora massan tycker�: från hatbrott 
och homofobi till heteronormativitet och intersektionalitet: en kunskapsinventering och situering av forskning 
(Stockholm: Forum för levande historia: Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning 
(HomO), 2005), s. 27. 
66 Ibid. 
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I olika svenska böcker inom antropologisk eller etnologisk forskning som handlar om 

ungdomar har man undersökt genus och hur det skapas. Just etnologisk forskning har 

fokuserat skolan och hur heteronormativitet skapas där. Till exempel har tidigare nämnda  

Lundgren i Tre år i g följt en högstadieklass under tre år och undersökt hur 

högstadieungdomar skapar sin identitet. Detta sker genom bland annat självrepresentationer, 

berättelser om högstadiet och inordning av kroppen. Dessa processer tar plats i skolan som är 

en speciell plats där till exempel vissa tvång och traditioner råder.  

 

Fanny Ambjörnsson har i sin bok I en klass för sig följt tjejer i två olika gymnasieklasser och 

undersökt hur de skapar genus och sexualitet.67 I boken visas att heteronormativiteten är 

väldigt central, både i den process där tjejerna �blir tjejer� men också i hela skolan och 

därmed hela samhället. Ambjörnsson problematiserar med sin bok de teman kring genus och 

sexualitet som i media behandlas ytligt, som till exempel uttryck för homofobi och 

användandet av könsord hos eleverna.  

 

Etnologen Maria Bäckman har undersökt sex- och samlevnadsundervisning (som i den 

aktuella skolan kallas livskunskap) och ungdomars tankar om sexualitet i Kön och känsla.68 

Hon har följt olika klasser på gymnasiet och har speciellt följt en lärare. Boken innehåller 

mycket av lärarens metoder för och tankar om undervisningen vilket gör boken intressant för 

min undersökning. Ett speciellt kapitel tar upp homosexualitet � hur läraren tar upp det och 

hur responsen från eleverna ser ut.  

 

Genomgående för dessa böcker är att de vidgar perspektivet bortom individen, eller eleven. 

Inte heller fokuserar dessa böcker på det avvikande utan försöker istället beskriva normen och 

hur den fungerar � det som kan se ut som ett personligt hat mot homosexuella är istället ett 

sätt och själv definiera sig som �det normala� � heterosexuell. 

 

                                                
67 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (Stockholm: Ordfront, 
2004). 
68 Maria Bäckman, Kön och känsla: samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet (Göteborg: 
Makadam, 2003). 
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Genom att undersöka hur normer skapas i skolan kopplas denna forskning till Någonstans går 

gränsen som genom praktiskt arbete i skolorna vill förändra normerna och motverka 

diskriminering. 69  

 

1.4.3 Feministisk pedagogik 

 

Gaby Weiner och Britt- Marie Berge har i Kön och kunskap beskrivit hur en feministisk 

pedagogik kan se ut. De kritiserar också Läroplaner ur ett feministiskt perspektiv och 

beskriver olika feministiska arbeten inom pedagogisk forskning. 

 

Eftersom denna uppsats vill undersöka arbetssätt är det intressant att se hur Weiner och Berge 

tycker att en feministisk pedagogisk praxis ser ut. Praxis inom pedagogiken definierar Weiner 

och Berge som �initierade handlingar (av �läraren som forskare� eller �den reflekterande 

praktikern�) som flödar från speciella åtaganden i ljuset av speciella omständigheter och 

problem.�70 En kritisk praxis innebär att utveckla en praktik som integrerar egna politiska och 

sociala värderingar. En kritisk praxis ska också �utmana och upplösa konventionella och 

styrande vedertagna dualismer�.71 En liknande målsättning finns hos queer- teorin, och 

feministisk forskning och praxis var också en byggsten i queer- teorin. Queer- teorin vill dock 

bryta med den del av feminismen som har en essentialistisk syn på kön, vilket denna bok till 

stor del också har.72  

 

Feministisk pedagogik uppstod ur missnöjet med att det saknades intresse och analys för 

genus som kategori inom pedagogisk teori. Ett poststrukturalistiskt feministiskt 

förhållningssätt i utbildningen skulle innebära att ifrågasätta allmängiltigheten i 

kunskapsstoff, läroplaner och kursplaner, skapa icke- sexistiska och icke- diskriminerande 

                                                
69 Mer litteratur på området är bland annat Jesper Fundbergs bok om pojkfotboll och maskulinitet � Kom igen 
gubbar! (Stockholm: Carlssons bokförlag, 2003) där en av de centrala delarna i pojkarnas skapande av 
maskulinitet är att definiera sig som varken bögar, kärringar eller invandrare. I boken Genusnormer på skolans 
arena (Falun: Dalarnas forskningsråd, 2004) av Eva Lundgren och Renita Sörensdotter beskrivs också attityder  
och normer bland elever. 
70 Berge och Weiner s. 116. (Definitionen kommer ifrån Carr och Kemmis, 1986). 
71 Ibid., s. 121. 
72 Boken kritiserar till exempel �manliga förhållningssätt� utan att närmare definiera detta och den har som 
målsättning att inkludera fler kvinnor på alla nivåer i skolsystemet, eftersom deras pedagogik (ibland per 
automatik) presenteras som bättre än mäns. Jag ser dock inte detta som ett problem för att använda delar av 
bokens teori. 
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styrdokument och texter samt att skapa feministiska mot- diskurser.73 En feministisk praktik 

förenar enligt Weiner och Berge teori och praktik.74 

 

Teorin utgör en bakgrund till analysen, diskussionen och till NGG. NGG stödjer sig på queer-

teorin genom att använda sig av dess begrepp och perspektiv, men också delvis på feministisk 

pedagogik som gör läraren till en medforskare i en kunskapsprocess. Den essentialistiska 

synen på kön tar dock NGG avstånd ifrån. Etnologins fokus på normer och hur de skapas, 

fungerar och ger för följder är också centralt för NGG. För att hårddra min användning av 

teorin, kan man säga att jag mot bakgrund av bakgrundsavsnittet och teoriavsnittet har sökt 

efter olika pedagogiska förhållningssätt i materialet och hur arbetssätt som hör ihop med 

dessa förhållningssätt ser ut. Förhållningssätten kan kallas för �toleranspedagogik� och en 

strävan efter en �queer pedagogik�. 

 

1.5. Metod och material 

 

Min undersökning består dels av litteraturstudier och dels av empiriska undersökningar, det 

vill säga svar från enkäter och intervjuer. De två delarna i studien är menade att komplettera 

varandra. De har olika metoder, litteraturstudien är en studie av texter medan den empiriska 

studien använder intervjuer och enkäter som metod. De två delarna har också olika material, 

litteraturstudien bygger på information från litteratur och den empiriska studien på intervju- 

och enkätsvar. I båda materialen har jag alltså på olika sätt letat efter svar på hur frågor kring 

heteronormativitet och homosexualitet pedagogiskt konkretiseras i skolan. 

 

1.5.1 Litteraturstudier 

 

Litteraturstudierna visar ett exempel på skolans förhållningssätt till och arbete med främst 

homosexualitet (eftersom heteronormativitet som begrepp används i mycket liten 

utsträckning). Jag undersöker vilka arbetssätt som rekommenderas i detta arbete i till exempel 

referensmaterial, vilka arbetssätt som jag har sett användas i litteratur samt vilket pedagogiskt 

perspektiv NGG har. I litteraturen har jag också sökt information om lärarutbildningar och hur 

de tar upp frågor kring heteronormativitet och homosexualitet.  

 

                                                
73 Ibid, s. 110-112. 
74 Ibid, s. 118. 
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Studien är en textanalys, som analyserar innehållet i texten och i detta fallet, teman och 

propositioner. Teman är det som texten rör sig kring och handlar om, medan propositioner är 

de framställningar av temat som görs i texten, det vill säga vad texten säger om sina teman.75 

Analysen tar upp teman och propositioner på en övergripande nivå, det vill säga, analysen 

kommer inte att gå in på hur teman och propositioner underordnas i makro- och mikroteman 

samt makro- och mikropropositioner. Analysen behandlar inte heller implicita teman, utan 

endast det som explicit uttrycks i texterna. Termerna teman och propositioner används inte 

heller i analysen, utan analysen är en övergripande tematisk analys. 

 

Som material i litteraturstudierna används de olika undersökningar, granskningar och 

referensmaterial som tar upp arbetssätt i skolan som behandlar heteronormativitet, 

homosexualietet och homofobi. Dessa är referensmaterialen Öppna och Tystnadens tyranni 

från HomO, Skolverkets granskning av sex- och samlevnadsundervisningen, Bäckmans Kön 

och känsla samt Johanssons Identitetssträrkande sex och samlevnad, vilka båda tar upp 

arbetssätt i sex- och samlevnadsundervisningen. Gilljams �Tystnadens tyranni� ur I den 

akademiska garderoben och ett föreläsningsmaterial från forskaren Eva Reimers fungerar 

som material i analysen av lärarutbildningar. 

 

Urvalet har skett genom att jag har sökt efter litteratur som säger någonting om mina 

frågeställningar. En större studie skulle givetvis kunna göras, som skulle ge ett mer allmänt 

resultat och som skulle kunna säga mer om skolans förhållningssätt i dessa frågor. 

Litteraturstudien är alltså begränsad. 

 

1.5.2 Enkät 

 
Jag har skickat ut en enkät per brev till de personer som från RFSL Stockholm har köpt eller 

beställt handledningen. Adresserna fick jag från RFSL Stockholms register, och jag fick också 

hjälp av RFSL Stockholm med portot för att skicka dessa brev. (Frågor som ställdes och 

brevet som skickades återfinns i bilaga nummer 1 och 2). Enkäten är en enkät med inledning, 

eller följebrev, som lades först i brevet.76 (Se bilaga  nummer 1 och 2). Enkäten har öppna 

frågor och informanterna får svara med egna ord på ett obegränsat utrymme.77 

                                                
75 Lennart Hellspong och Per Ledin, Vägar genom texten � handbok i brukstextanalys (Lund: Studentlitteratur, 
1997), s. 117-122. 
76 Jan- Axel Kylén, Att få svar - intervju, enkät, observation (Stockholm: Bonnier utbildning, 2004), s. 59. 
77 Ibid, s. 61. 
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Urvalet är de personer som köpt handledningen. Personerna är lärare men också kuratorer och 

anställda på olika organisationer. De presenteras tillsammans med sina svar i bilaga nummer 

3. Allt som allt var de 85 stycken. De har frågats om hur de har använt NGG och vad de har 

för tankar om resultat och om utveckling av handledningen. Har man inte använt 

handledningen har man frågats om varför. Detta för att komma åt hur handledningen konkret  

har använts i skolorna och i organisationer och hur man upplever detta arbete. Av de 85 som 

fick enkäten gav 16 personer svar som innehöll någon typ av information om användningen 

eller icke- användningen. Dessa svar togs med i undersökningen och finns i bilaga nummer 3. 

Vissa delar av svaren kommer att användas för att kommentera resultat i analysen, eftersom 

de i sig själva inte kan användas som huvudsakligt material. 

 

I enkätundersökningen finns ett stort bortfall, vilket kan bero på att de personer som köpt 

NGG finns utspridda i hela landet, varför jag inte har kunnat söka upp dem personligen. En 

annan orsak till bortfallet kan också vara att brevet och enkäten kan ha hamnat hos en person 

som har distribuerat handledningen men inte själv använt den. Den relativt korta tiden 

informanterna hade på sig att svara har också bidragit till bortfall, samt att inget �sista datum� 

för svar på enkäten fanns med i brevet. De få och kortfattade svaren kan bero på de öppna 

frågorna och det obegränsade svarsutrymmet � kanske fanns för lite �styrning� som kunde 

hjälpa informanterna att formulera sina svar. Min utgångspunkt var dock att inte styra 

frågorna för mycket då jag ville ha informanternas egna tolkningar av hur de använt NGG och 

hur de hade uppfattat arbetet.78 

 

1.5.3 Intervjuer och ytterligare enkät 

 

Ytterligare intervjuer har gjorts med författarna till NGG och med skolinformatörer från 

RFSL för att undersöka hur NGG har tagits emot och för att undersöka hur arbetet med 

sexualitet och normer konkretiseras i skolan. Intervjuerna är menade att komplettera 

enkätundersökningen och litteraturstudierna. Skolinformatörerna utgjordes av �Johanna� som 

arbetat under drygt ett år som skolinformatör för RFSL och av �Emma� som arbetat tidigare 

och inte under lika lång period som Johanna. Namnen är fingerade enligt forskningsetiska 

principer. Johanna deltog i en intervju i maj 2006 som spelades in och var ca 50 minuter lång. 

                                                
78 Kylén beskriver svårigheterna med öppna frågor då de ställer krav på formulering. Den stora friheten i öppna 
enkätfrågor har därför både fördelar och nackdelar. S. 61. 
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Vid denna tidpunkt hade Johanna precis slutat att arbeta som informatör. Emma svarade på en 

enkät per mejl vid samma tidpunkt, och svarade på samma frågor som Johanna. På grund av 

att Johanna deltog i en intervju blev hennes svar dock utförligare. (För vilka frågor som 

ställdes till informatörerna - se bilaga nummer 1). Skolinformatörernas svar används som 

material för att ge ett exempel på hur de uppfattar arbete med homosexualitet och 

heteronormativitet i skolan. Eftersom endast två informatörer har tillfrågats och endast en 

svarat riktigt utförligt kan inga slutsatser dras om hur informationen eller skolan fungerar eller 

bemöts generellt, utan dessa svar får ses som ett exempel. 

 

En intervju har också genomförts med författarna till NGG � Gunilla Edemo och Joakim 

Rindå � i maj 2006. Intervjun var ca en timme lång ägde rum på en restaurang i Stockholm 

och har inte spelats in utan består av anteckningar. Intervjun används som material för att 

beskriva hur NGG:s pedagogiska förhållningssätt ser ut. 

 

Båda intervjuerna, den med Johanna och den med författarna,  kan enligt Kylén definieras 

som djupintervjuer då de var ungefär en timme långa och hade öppna frågor som tillät 

följdfrågor.79 Intervjuerna hade därför en form av utredande samtal. Intervjun med författarna 

kan kallas en gruppintervju då den hade en intervjuare och flera intervjuade. Enligt Kylén är 

gruppintervjuns idé att �skapa ett samtal mellan de intervjuade�.80 Detta stämmer väl in på 

intervjun, även om samtalet endast innefattade två personer. Intervjun kan därför med fördel 

kallas parintervju, något som Kylén rekommenderar i vissa situationer. Eftersom författarna 

tillsammans arbetat med handledningen såg jag det som nödvändigt och mest givande att göra 

en parintervju, då jag ville ha båda författarnas syn på arbetet. Att de var två i samtalet bidrog 

också till mer uttömmande och givande svar då de kunde �spinna vidare� på det den andra 

sagt. 

 

Fler intervjuer skulle göra materialet rikare, speciellt intervjuer med skolinformatörer 

eftersom urvalet bland dem är litet och selektivt. Bara de informatörer som jag snabbt kunde 

kontakta intervjuades, och bara en hade tid att genomföra en djupintervju. Fler synvinklar på 

skolinformationen skulle därför vara givande för analysen, eftersom den nu enbart bygger på 

främst en informatörs utsaga. 

 

                                                
79 Ibid, s. 18. 
80 Ibid, s. 22. 
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1.5.4 Tillvägagångssätt 

 

Syftet med uppsatsen var från början att enbart studera användningen av NGG, men eftersom 

enkätundersökningen om användningen av NGG gav så begränsade resultat har syftet 

utvidgats till att behandla även andra aspekter av arbete kring sexualitet och normalitet i 

skolan. På grund av att tiden för denna undersökning varit begränsad blev resultaten 

begränsade och materialet litet och brett. Eftersom materialet breddades krävdes också olika 

typer av metoder. Problemet med analysen är därför att den är ytlig och specifik och inte kan 

säga någonting generellt om skolors arbete kring sexualitet och normalitet.  

 

2. Analys 

 

Här redovisas resultaten utifrån syftets frågeställningar om hur arbete kring normalitet och 

sexualitet kan utföras i skolan. Avsnittet om RFSL:s skolinformation bygger på en intervju 

med skolinformatören Johanna och svar från enkät av skolinformatören Emma. Nästa avsnitt 

om lärarutbildningar är resultaten av en litteraturstudie av ett föreläsningsmaterial av Eva 

Reimers, forskare på Linköpings universitet, samt av Gilljams text �Tystadens tyranni� i I den 

akademiska garderoben. Som en kommentar till deras slutsatser finns svar från två personer 

som svarat på enkäten av användningen av NGG. (Svaren återfinns också i bilaga nummer 3). 

De två nästkommande avsnitten som handlar om undervisnng, rekommenderade arbetssätt 

och använda arbetsätt, bygger på en litteraturstudie av Skolverkets granskning av sex- och 

samlevnadsundervisningen, Bäckmans Kön och känsla, rererensmaterialen Öppna och 

Tystnadens tyranni från HomO, samt rapporten Olikas lika värde som har utrett arbete mot 

mobbning och kränkande behandling i skolor. Det näst sista avsnittet, Användning av NGG 

redovisar resultaten från enkäten som skickades ut till lärare och andra som köpt NGG från 

RFSL Stockholm. Det sista avsnittet som tar upp NGG:s pedagogik utgör resultaten från 

intervjun med författarna till NGG. 

  

2.1 RFSL- Skolinformation 

 

RFSL informerar i grundskolan, gymnasiet och högskolan sedan 1970. Informationen har 

enligt RFSL:s hemsida två syften: att öka kunskapen om RFSL:s medlemsgrupper och minska 

fördomar, samt att ge eleverna en möjlighet att identifiera sig med informatörerna. 
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Informationen täcker en eller flera lektioner. Två informatörer, en tjej och en kille informerar 

om homosexuella, bisexuella och transpersoner. Informatörerna identifierar sig själva som 

tillhörande någon av de tre grupperna. Informationen tar upp frågor kring kön, sexualitet, 

heteronormativitet och hbt- historik.81 Största delen av informationen lämnas till elevernas 

frågor. 

 

Johanna beskriver  heteronormativitetsmodellen som är ny för skolinformationen för 

vårterminen 2006. Den ska tas upp i informationen enligt direktiv. Där beskriver man hur 

heteronormer fungerar genom att på tavlan rita och beskriva hur barn när de föds delas in i 

killar och tjejer och förväntas vara på ett visst sätt och bli kära i personer av motsatt kön som 

är heterosexuella på �rätt sätt�. Man talar om förväntningar på killar och tjejer och inte om hur 

det är, för att undvika att �pracka på� eleverna ett visst synsätt. I modellen diskuterar man 

varför det är så viktigt att dela in människor efter kön, och hur killar och tjejer förvantas vara. 

Johanna tycker att det är viktigt att prata om andra normer först för att skapa förståelse. Vad 

händer till exempel om man inte tar av sig skorna när man kommer hem till någon? kan vara 

en fråga att ställa. Detta leder vidare till en diskussion om vad som händer om man inte gör 

det som heteronormer förväntar av en. Johanna förklarar också för eleverna att heteronormen 

inte bara påverkar homo- eller bisexuella utan även heterosexuella. Hon tycker att eleverna 

alltid förstår vad hon menar, och hon brukar säga till eleverna att alla någon gång har passerat 

gränsen för vad man som tjej eller kille inte �borde� göra eller vara. Eller så har man passerat 

en gräns i något annat sammanhang. När hon frågar eleverna vad de tycker om att det ser ut 

såhär brukar de svara att det inte är bra eftersom det får människor som avviker från 

heteronormen att må dåligt. Men samtidigt säger vissa att det kan vara ganska skönt att veta 

hur man ska göra och hur man ska vara för att vara �normal�. 

 

Johanna tycker att det kan vara problematiskt att prata om heteronormativitet om man som 

informatörer har olika syn på kön. Hon efterlyser en diskussion om kön hos informatörerna. 

Hon ser det också som problematiskt att från början definiera sexuella läggningar och inte 

nämna fler än homo-, bi- och heterosexualitet och att informatörerna själva måste identifiera 

sig som homo- eller bisexuella. Hon tror att skolinformationen tyvärr kan förstärka kategorier, 

föreställningar om att bögar är på ett visst sätt och flator på ett visst sätt till exempel. Trots det 

har själva informationsdelen ett stort värde, tycker hon. Ibland kan det kännas som att 

                                                
81 www.rfsl.se. �Hbt� står för homosexuella, bisexuella och transpersoner. 
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informatörerna är någon slags alibin, säger Johanna. Det kan kännas konstigt att vara en 

representant för homosexualitet, för även om man säger att man är bisexuell ses man ändå 

som en flata, tror hon. Johanna tror att en av utgångspunkterna med informationen är att 

informatörerna ändå ska framstå som �normala�. Denna förväntning (eller krav) på 

skolinformationen tror hon kommer både från RFSL som organisation och från skolan.  

 

Informatörerna och informationen bemöts olika på olika skolor, säger Johanna. Ibland är 

skolorna väl förberedda och mycket positiva och ibland måste informatörerna själva leta upp 

klassrummet där de ska vara och klassen är inte förberedd alls. Själva informationen bemöts 

också mycket olika, men generellt ligger inte de eventuella problemen hos eleverna utan hos 

lärarna, enligt Johanna. Lärarna ställer ofta konstiga frågor, tycker hon. Att lärarnas attityder 

kan vara ett problem bekräftas också av Emma, en före detta informatör: �Lärarna kan ibland 

lägga sig i och ta över showen från eleverna av olika anledningar; de vill inte släppa fram 

fördomar som de tror finns i klassen eller så har de egna fördomar som styr deras frågor.� 

 

Lärarna kan nog se sig själva som icke- sexuella och neutrala, tror Johanna. �Man tycker inte 

illa om homosexuella [...] men det är ändå �de� hela tiden�, säger hon om vissa lärares 

inställning. Hon tror att lärarna ofta kan ses som representativa för genomsnittssvensken och 

att de därför har en �vanlig� attityd till homo- och bisexualitet.  

 

Hur kan undervisningen och informationen förbättras? Johanna säger att det är bättre att jobba 

mer med heteronormer, speciellt i gymnasiet, än bara ha utgångspunkten �titta ett homo� i 

undervisning som tar upp sexualitet. Hon tycker också att det skulle vara bra att jobba med 

både lärare och elever parallellt, eftersom lärarna verkar behöva skolinformationen minst lika 

mycket som eleverna. Att diskutera och förändra informationens utseende skulle också vara 

bra. Johanna har aldrig hört ordet �heteronormativitet� nämnas i undervisning som inte är 

skolinformation, och hon tycker inte att skolan har något genomgående hbt- perspektiv. Ofta 

låter man RFSL komma till skolan en gång om året och sedan tycker man att man har gjort 

allt, tycker hon. Att så få lärare och elever är öppna med till exempel homo- och bisexualitet i 

skolan förstår hon eftersom skolan är en ganska hård miljö. 

 

Emma säger att heteronormativitet borde tas upp hela tiden i all undervisning för att skapa en 

förändring. Reaktioner hos elever då man tar upp heteronormativitet kan vara att de antingen 

förstår heteronormativitetens logik, att de inte vågar diskutera eller att de tycker att allt låter 
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väldigt abstrakt. Men hon tycker inte att det borde finnas några hinder alls för att ta upp 

heteronormativitet i skolan, men �det kanske inte kommer naturligt till de lärare som aldrig 

själva reflekterat över problematiken.� Det kan också vara så att det går slentrian i lärarnas 

undervisning och att det blir krångligt att ta in �ett perspektiv till�, tror hon. Eventuellt kan 

också finnas en konflikträdsla hos lärarna, och att den kan göra att man undviker ämnet 

heteronormativitet. 

 

 2.2 Lärarutbildningar 

 

Enligt Gilljam tas homosexualitet och arbete mot homofobi upp i liten utsträckning i 

lärarutbildningarna. Endast ett fåtal lärare gör något konkret för att motverka homofobi.82  

Lärarutbildningarna har ett stort ansvar. Gilljam påpekar att studenterna kan antas utgöra ett 

tvärsnitt av befolkningen, och det finns därför säkerligen de som hyser värderingar som inte 

svarar mot skolans värdegrund. Detta kommer sedan att visa sig i lärarens undervisning. 

Gilljam säger också att arbete med värdegrund på lärarutbildningarna sällan innefattar arbete 

med homosexualitet och homofobi:  

 
Det finns en strukturell diskriminering inbyggd i utbildningsväsendet när man via Lärarhögskolornas 

hemsidor kan man (sic) konstatera att det tillhör undantagen att någon skola nämner homofobi eller 

sexuell läggning i kursinnehållet för områdena mångfald och värdegrund.83 

 

Eva Reimers, universitetslektor på Linköpings universitet och forskare inom PiUS � forskning 

inom pedagogik i utbildning och skola - för i en föreläsning ett resonemang kring 

värdegrunden och arbetet med heteronormativitet och homosexualitet inom en lärarutbildning. 

Läraren behandlas i utbildningen som en neutral person, utan sexuell läggning, varken hetero- 

eller homosexuell. Detta gör att sexualiteten osynliggörs och automatiskt blir heterosexuell. 

Lärare och lärarstudenter framställs, och framställer sig själva, som att de delar värdegrundens 

värderingar � därför �kan� de inte hysa fördomar om till exempel homosexuella. På detta sätt 

försvinner också denna diskussion om homosexualitet på den lärarutbildning Reimers har 

observerat.84  

 

                                                
82 Gilljam, s. 91. 
83 Ibid, s. 96-97. 
84 Reimers, föreläsningsmaterial. 
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En av personerna (person 7, se bilaga 3) som har svarat på enkäten om användning av NGG 

har arbetat inom lärarutbildning och arbetar nu inom vårdutbildning för vård av unga och 

missbrukare. Hon vill ifrågasätta biologiskt kön som kategori och vill få igång diskussioner 

för att utmana föreställningar om kön/genus och sexualitet hos studenter. Resultat av detta 

arbete anser hon är diskussioner om vilka hbt - personer är, hur de representeras i media och 

vilka rättigheter de har. Det hela blir en �orgie i tankar� om speciellt homosexuella 

representerade av bögar. B och T i hbt glöms oftast bort.85 Vissa studenter motsätter sig 

frågan eftersom hbt- personer är en minoritet och andra får en aha- upplevelse när de 

upptäcker heteronormativiteten.  

 

En annan person (person 3) som svarat på enkäten och arbetar med folkbildning tror att det 

ofta enbart blir de som har intresse för heteronormativitetsfrågor som arbetar med dem. Han 

efterlyser arbete som är utformat som ett �koncept� för att arbeta med heteronormativitet 

bland lärare. 

 

Begreppet heteronormativitet och ämnen som rör sexualitet börjar trots allt att hitta in på 

lärarhögskolorna. Till exempel finns ett forskningsprojekt, �Under ytan� inom Equal - 

programmet86, och en nystartad kurs på Lärarhögskolan i Stockholm som heter �Normalitet 

och sexualitet i skolan�.  

 

2.3 Undervisning- Rekommenderade arbetssätt  

 

Öppna, HomOs referensmaterial om heteronormativitet i skolan, påpekar att för att arbetet 

mot kränkningar och homofobi ska bli effektivt måste frågorna inkluderas i strukturer för 

arbetet i vardagen. Arbetet måste vara långsiktigt, brett och regelbundet. Vidare säger Öppna 

att man �förebygger diskriminering på grund av sexuell läggning bland annat genom att 

arbeta med norm- och attitydfrågor.�87 Genom en likabehandlingsplan ska skolan tvingas 

konkretisera det den vill göra. För att likabehandlingsplanen ska blir levande bör alla i skolan 

känna till den och det är nödvändigt att identifiera vilka som har ansvar för planen och 

arbetet. �Detta ansvar bör inte vara beroende av enskilda personers engagemang. [�] 
                                                
85 Johanna bekräftade att B och T i HBT ofta försvann i skolinformationen, både i klassrumssituationen och i 
själva skolinformationsmaterialet. Bögen tenderar att bli norm enligt henne. 
86 Equal- programmet är ett EU- program och samlar ungefär 1500 projekt som alla arbetar mot diskriminering 
och för ökad mångfald inom arbetslivet.  (www.paraplyprojektet.se). �Under ytan� tar bland annat upp 
heteronormativitet bland lärare. 
87 Öppna s. 12. 
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Ansvaret bör därför vara knutet till funktion och inte till person.�88 I likabehandlingsplanen 

bör man ta upp området studiemiljö. Här bör man skapa förhållningssätt och åtgärder för att 

handskas med oavsiktlig och slentrianmässig diskriminering. Till exempel måste skolan ge 

elever och personal förutsättningar för att reflektera över sina egna värderingar men också 

över skolans traditioner och miljöer.89 Arbetet handlar om normfrågor, men man bör också 

arbeta mer konkret och visa synligt material med till exempel homo- och bisexuella ungdomar 

i skolan.90  

 

Alla i skolan ska informeras om likabehandlingsplanen och det ska ses som självklart att 

homo- och bisexuella elever och lärare kan vara öppna med sin sexualitet och förhålla sig på 

samma självklara sätt som heterosexuella förhåller sig till sin sexualitet. Vidare bör 

undervisningen visa exempel där till exempel samkönade par förekommer i undervisning och 

material på samma självklara sätt som när heterosexuella par visas upp.91 

 

Vad gäller trakasserier ska det tydligt framgå att skolledningen tar ställning mot alla 

trakasserier och vilka åtgärder som följer på trakasserier. Det krävs tydliga rutiner om hur 

trakasserier hanteras och denna information ska omfatta alla i skolan samt föräldrar.  

Konkreta tips som materialet ger är vidare att: inhämta kunskap om homosexuella och 

homosexualitet  - begrepp, myter och stereotypier, presentera positiva förebilder och hämta 

kunskap från samhället. Att använda ett språk som inte förutsätter att alla är heterosexuella 

och inte förtiga homo- och bisexualitet. Att inkludera frågor om homofobi i undervisning och 

diskussioner kring värdegrunden och att integrera temat i många ämnen. Skolans 

antidiskrimineringspolicy ska inkludera sexuell läggning.92  

 

Tystnadens tyranni ger liknande tips men lägger till vissa konkreta övningar som 

värderingsövningar, forumspel och att använda filmen �Det är självklart � att samtala med 

elever om homosexualitet�.93 Värderingsövningar innebär till exempel att man tar ställning till 

olika påståenden genom ställa sig upp och byta plats. (Denna övning brukar kallas �heta 

stolen�). Forumspel är en pedagogisk rollspelsmetod som används för att bearbeta konflikter. 

                                                
88 Ibid, s. 16. 
89 Ibid, s. 19. 
90 Ibid. 
91 Ibid, s. 20. 
92 Ibid, s. 29. 
93 Tystnadens tyranni, s. 11. Filmen distribueras av Svenska Filminstitutet. 
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Arbetssättet syftar till att ge deltagarna distans till konflikten för att kunna tänka ut 

konstruktiva lösningar. Eleverna ska upptäcka idéer och bli medvetna om egna resurser.94 

 

Olikas lika värde, en rapport om arbete mot kränkande behandling i skolan, beskriver också 

andra metoder som har använts i arbetet mot kränkande behandling, till exempel MOD- 

modellen (Mångfald och Dialog). MOD är en handledning för ledare. �I samtal, 

gruppövningar, idéstormar, rollspel och drama prövas gruppens värderingar. [�] Förmågan 

att se sig själv och den man verkligen är övas genom MOD- metoden.�95  

 

Olikas lika värde visar på det organisatoriska planet i stort sett samma rekommenderade 

förhållnings- och arbetssätt som Öppna och Tystnadens tyranni. Det är viktigt att ansvaret 

fördelas tydligt och att alla i hela skolan känner till och använder sig av samma 

förhållningssätt och åtgärder. Man bör utgå från värdegrundsmål och det är viktigt att dessa 

mål konkretiseras. Genom samtal och reflektion kan man integrera värdefrågorna i det dagliga 

skolarbetet. Kunskap och kompetens på området och kunskap om egna värderingar och 

attityder är också avgörande för ett lyckat arbete.96 Skolan bör också samverka med andra 

aktörer och myndigheter samt försöka att förankra skolans förhållningssätt i miljön utanför 

skolan där barnen vistas.97 Till sist bör man använda sig av flera olika arbetssätt för att kunna 

arbeta både förebyggande och åtgärdande.98 

 

2.4  Undervisning - Använda arbetssätt  

 

Bäckman har följt en lärare och hennes undervisning i livskunskap. Bäckman säger att 

heterosexualieten förvisso fungerar som undertext i sex- och samlevnadsundervisningen men 

att läraren hade pedagogiska ambitioner som tydde på motsatsen. Läraren använde elevernas 

förståelse av sexualitet som heterosexualitet för att peka på normen och sedan ifrågasätta 

den.99 Dialog och samtal användes mycket i undervisningen och Norrskolans undervisning 

var enligt Bäckman ett exempel på �den sökande och utforskande pedagogik som ofta 

                                                
94 Olikas lika värde (Myndigheten för skolutveckling, 2003) s. 50. (Forumspelet introducerades i Sverige av 
kulturarbetaren Augusto Boal ). 
95 Ibid, s. 51. 
96 Ibid, s. 34-39. 
97 Ibid, s. 42. 
98 Ibid, s. 50. 
99 Bäckman, s. 18. 
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dominerar i dagens skola.�100 Relationen manligt- kvinnligt problematiserades genomgående i 

undervisningen, men det fanns också vissa �ensidigt problemorienterade� områden som togs 

upp, till exempel hiv/ aids och preventivmedel.101 

 

Målet för undervisningen var: �personlighetsutveckling och ökad förståelse för viktiga 

livsfrågor; ökad förståelse och respekt för sig själv och andra människor; möjlighet att få 

argumentera och resonera kring etiska frågor; få självkännedom och självkänsla; samt till sist, 

att ge nycklar till ett rikare liv.�102 En liknande målformulering finns i Skolverkets 

granskning, där det ges exempel på lyckade formuleringar. En övergripande tanke och 

arbetssätt i Skolverkets lyckade exempel är också dialog och samtal. Det är dock ett problem 

att målen sällan granskas eller utvärderas, och detta är ett genomgående problem.103 Som 

goda exempel på förhållningssätt nämner Skolverket en �främjande syn� på sexualitet och 

hänvisar till ett skifte från ett negativt till ett positivt perspektiv inom sex- och 

samlevnadsundervisningen. Ett bra arbetssätt är varierat, elevaktivt och reflekterande.104 

Konkreta arbetssätt som Skolverket ger exempel på från en speciell skola är: 

värderingsövningar, �killsnack� och �tjejsnack�, danstävling i sällskapsdans, eleverna skriver 

kontaktannonser och kärlekslyrik, samt att ta in informatörer från RFSL.105 

 

De skolor som enligt Skolverket har lyckats bra arbetar med ämnet homosexualitet med till 

exempel teater, rollspel, värderingsövningar, film och debatt. Fucking Åmål ges som exempel 

på en film som visas i skolorna. �Samtal� rekommenderas som arbetssätt och det sägs att 

samtal redan används som arbetsmetod i hög utsträckning. Hinder för att använda arbetssättet 

sägs vara brist på tid och för stora klasser. Vidare rekommenderas ett elevaktivt och 

varierande arbetssätt.  

 

I Johanssons Identitetsstärkande sex- och samlevnadsundervisning används också samtal som 

arbetssätt och undervisningen ses som en process där både elever och läraren utvecklas.106 

Lärarna delar till exempel upp eleverna i kill- och tjejgrupper och låter dem sedan ställa frågor 

om det andra könet. Detta motiveras med att det är viktigt att höra vad det andra könet anser 

                                                
100 Ibid, s. 30. 
101 Ibid. 
102 Ibid, s. 31. 
103 Nationella kvalitetsgranskningar, s. 66-69. 
104 Ibid, s. 74. 
105 Ibid, s. 75. 
106 Johansson, s. 14-15. 
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om saker och ting.107 Här förutsätts att killar och tjejer fungerar olika och att de behöver få 

veta hur �det andra könet� tänker. Det är underförstått att frågorna ska handla om sex och att 

killar och tjejer ska attraheras av varandra.108 Johansson drar slutsatsen att personerna i 

hennes undersökning omedvetet använder �den svenska individcentrerade heterosexuella 

normen som grund för sin undervisning.�109 Trots detta har läraren och kuratorn som 

intervjuas i uppsatsen en positiv inställning och försöker motverka fördomar. Kuratorn 

påpekar hela tiden att man inte kan döma någon som avviker från normen. Johanssons slutsats 

blir att sex- och samlevnadsundervisningen kan fungera både �identitetssträkande� och 

�identitetsförsvagande�.110 

 

Kuratorn som intervjuas i undersökningen och vars undervisning observeras har som syfte för 

undervisningen att ge eleverna en bra själv- och kroppsuppfattning och att acceptera att alla 

inte är lika samtidigt som man ändå lär sig se likheter. Kuratorn vill vidga begreppen sex och 

sexualitet och skapa förståelse för sex och sexualitet.111 Kuratorn använder 

värderingsövningar men påpekar att det är viktigt att få ändra uppfattning i 

värderingsövningen.112 I alla lektionspass är homosexualiteten integrerad � den lyfts inte fram 

som ett speciellt tema. Kuratorn använder könsneutrala ord för att alla ska känna att 

undervisningen angår dem, men också för att som han uttrycker det �avdramatisera 

homosexualiteten.113  

 

2.5 Användning av NGG � enkät 

 

Av de 85 personer som köpt NGG av RFSL Stockholm och fått enkäten, svarade 16 personer. 

Fler personer svarade, men utan att svara på frågorna i enkäten. Endast de svar som gav någon 

information om användningen eller icke- användningen av NGG togs med i undersökningen. 

Hälften av dessa svarande svarade att de hade använt handledningen, alltså 8 av 16 personer. 

Detta var både lärare och personer som arbetar inom olika organisationer. Oftast hade ett 

urval av övningar skett. Arbetet upplevdes överlag som lyckat. Resultat sades bland annat 

                                                
107 Ibid, s. 16-17. 
108 Ambjörnsson beskriver ett liknande undervisningstillfälle där läraren bara riktar frågor om killar till tjejer. 
Den enda öppet lesbiska tjejen i klassen tvingas svara på frågan om vad hon tycker är mest attraktivt hos killar. 
109 Johansson, s. 20. 
110 Ibid, s. 20-21. 
111 Ibid, s. 15. 
112 Ibid. 
113 Ibid, s. 18. 
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vara, diskussion bland deltagarna och insikter om till exempel innebörden i begreppet 

tolerans. 

 

Hälften av de svarande som tagits med i undersökningen svarade att de inte hade använt 

handledningen. Anledningar till detta var bland annat tidsbrist och för hög nivå på övningarna 

eller fel typ av övningar för den gällande klassen. Vissa personer hade delat ut NGG men 

själva inte använt den. 

 

2.6 NGG: s pedagogik 

Författarna till NGG, Gunilla Edemo och Joakim Rindå114 beskriver i en intervju det 

pedagogiska förhållningsättet som de ville föra fram i NGG som ett förhållningssätt där man 

inte fokuserar på det annorlunda utan på normen och där man ger verktyg för att utforska 

verkligheten och inte svar. De ville att NGG skulle ha ett lustperspektiv där det är spännande 

för lärare och elever att trots blinda fläckar utforska vad det är som styr ens handlande.  

Gunilla säger också att man genom handledningen ville sätta fokus på intressekonflikter med 

till exempel Queermanifestet och toleransavsnittet. Vad händer till exempel om något 

uttrycker att han eller hon �hatar straighta�, som det uttrycks i Queermanifestet? En 

konfliktorientering är alltså en del av det pedagogiska förhållningssättet.  

 

I övningarna ville man inte ge några svar, men Joakim säger att övningarna förhoppningsvis 

ska leda fram till slutsatsen att den som har makt ogärna vill ge bort den. Detta är en inte 

uttalad men ändå ganska given slutsats.  

 

Gruppen som arbetade fram NGG var trötta på urvattnade metoder och ville att 

handledningen skulle vara avancerad och inget �frälsarprojekt�. Gunilla säger att hon genom 

projektet själv ville utforska hur en queer pedagogik skulle kunna se ut. Vad är till exempel 

skillnaden mellan en queer pedagogik och en �toleranspedagogik�? 

 

Förhållningsättet går också ut på att se att alla äger frågan om heteronormativitet, precis som 

alla i skolan äger frågan om antirasistiskt arbete, påpekar Joakim. Även om man undervisar i 

träslöjd har man ansvar för ett icke- heteronormativt arbete, säger Gunilla. Det är inte fråga 

om ett intresse att ta upp frågan, vilket det ofta framställs som.  

                                                
114 I referenser till intervjun nedan kommer författarna att kallas vid sina förnamn, och i referenser till NGG vid 
efternamn. 



33 33

 

Författarna säger att de skrev den bok de ville skriva utan att anpassa den till till exempel 

ålder och ämne. Handledningen var kompromisslös och grundtanken var inte att den skulle  

anpassas efter skolans behov. Detta ger en stor frihet till lärarna men ställer också krav på 

reflektion och kunskap. Denna frihet kan vara ett hinder men borde egentligen öka 

användningen för att läraren har mandat att använda handledningen som hon / han vill, tror 

Joakim. Det är antagligen bara de som är mest intresserade som kommer att använda den, vill 

läraren ha något enkelt får man leta någon annastans, säger han. Om Myndigheten för 

Skolutveckling skulle göra ett dokument om heteronormativitet skulle det se helt annorlunda 

ut och antagligen vara anpassat till skolans struktur och behov. Men det var inte den bok vi 

ville göra, säger Gunilla. 

 

2.7 Sammanfattning av resultat  

 

Två skilda perspektiv och förhållningssätt med skilda arbetssätt och representanter går att 

urskilja i materialet. Dels finns referensmaterial som anpassats efter skolans behov och som 

talar om homosexualitet och tolerans. Detta förhållningssätt representeras av HomO, 

Skolverket och skolans styrdokument. Det andra perpektivet fokuserar normen och inte det 

avvikande, och talar inte om enbart homosexualitet, utan ser gränserna som mycket mer 

flytande. Här finns NGG som representant och i detta förhållningssätt problematiseras 

tolerans, heterosexualitet och heteronormativitet. Rent pedagogiskt ges läraren mycket frihet 

att själv använda och tolka övningarna. De två förhållningssätten skulle kunna exemplifieras 

med det som Gunilla i intervjun kallade �queer pedagogik�, vilken var den pedagogik som 

NGG strävade efter och utforskade, och en �toleranspedagogik�, som återfinns i till exempel 

HomO:s referensmaterial, men framförallt i skolans styrdokument. 

 

Den queera pedagogiken i NGG har vissa rekommenderade arbetssätt men ger stor frihet i 

arbetet, där det också för läraren och eleverna ska handla om ett utforskande, och inget fast 

och färdigt arbete i olika steg. Skolverket och HomO:s referensmaterial definierade närmare 

vilka arbetssätt som rekommenderades, och arbetet definieras också som �arbete mot 

homofobi�.  

 

RFSL:s skolinformation kan tolkas som att den ligger någonstans mitt emellan de två olika 

pedagogiska förhållningssätten. Själva informationen som tar upp 
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heteronormativitetsmodellen lutar åt det queera hållet. Men det är tydligt att det 

skolsammanhang som informationen placeras i är ett toleranssammanhang, och att 

informationen delvis är anpassat efter detta. Till exempel det att som informatör tidigt själv 

definiera sig som antingen homo- eller bisexuell inför klassen och därmed bli en representant 

för en viss sexualitet, kan ses som en strategi för att skapa tolerans och förståelse hos 

eleverna. Detta syntes också i RFSL:s beskrivning av informationen på hemsidan. Att detta 

kunde vara problematiskt bekräftades av en av informatörerna, Johanna. Hon förstod dock att 

förhållningssättet fyllde en funktion. Skolinformationen är just en information och är viktig 

och bra som just sådan, tycker Johanna.   

 

Att skolinformationen precis har börjat undervisa med heteronormativitetsmodellen visar att 

en diskussion om heteronormativitet kan vara på väg in i skolans undervisning, och kanske 

kommer då de förhållningsätt som presenterades i bakgrundsavsnittet att förändras från att 

visa upp homosexualitet som en avvikelse till att istället ifrågasätta heteronormer. 

 

Joakim sade i intervjun att en av förhoppningarna med NGG var att de lärare som hade haft 

skolinformation skulle vara intresserade av att arbeta vidare och då skulle använda sig av 

NGG. Handledningen kan ses som en slags fortsättning men också en motpol till 

skolinformationen. NGG skulle vara något nytt, något som inte är skolinformation, säger 

Joakim. 

 

Det queera pedagogiska förhållningssättet kan kopplas till queerteorin och är en slags 

konkretisering av teorin för användning i skolan. Att NGG har skapats är alltså en pedagogisk 

utveckling av arbete med frågor kring sexualitet och normativitet. Den visar på att 

forskningen om normalitet och sexualitet som beskrevs i teoriavsnittet har fått fäste eller 

kommer att få fäste i skolan. I intervjuerna märktes att begreppet heteronormativitet och 

arbete med sexualitet och normativitet är mycket aktivt i organisationer som RFSL och med 

deras hjälp på väg nå skolan. NGG är också ett resultat av detta arbete. Användningen av 

NGG:s pedagogiska förhållningssätt kan därför tolkas som en utveckling i jämförelse med 

sex- och samlevnadsundervisningens perspektiv och i jämförelse med Centerwalls 

referensmaterial Kärlek känns! Förstår du, som analyserades av Gustafsson, vars uppsats 

fanns med i tidigare forskning. 

 



35 35

Skolan tvingas också mer eller mindre till att behandla ämnen som rör sexualitet eftersom 

olika undersökningar slår fast att icke- heterosexuella ungdomar inte mår bra överhuvudtaget, 

och speciellt inte i skolan.115 

 

Men trots forskningens framsteg visade resultaten att skolan ofta är kvar i homofobi- 

diskussionen och toleranspedagogiken. Både Olikas lika värde, Öppna och Tystnadens 

tyranni är överens om att arbetet mot homofobi ska genomsyra hela skolans verksamhet, att 

ansvaret ska vara tydligt fördelat och att alla på skolan ska ha kännedom om och följa skolans 

regler och förhållningssätt. Trots detta visade Skolverkets granskning att det fanns stora 

brister i fördelningen av ansvar, och att arbetet med sex- och samlevnadsundervisning skilde 

sig mycket åt från olika skolor. Gilljam påpekar samma sak i arbetet mot homofobi och 

synliggörande av homosexualitet.  

 

Rekommenderade arbetssätt och använda arbetssätt för undervisning kring homosexualitet 

(och inte heteronormativitet eftersom det sällan nämns) ser ganska lika ut i materialet. Samtal, 

dialog, värderingövningar och rollspel är olika återkommande arbetssätt. Samtal, diskussion 

och rollspel används också mycket i NGG. Arbetssättet där är varierat och elevaktivt. Dock 

används inte värderingsövningar, då arbetssättet inte går ut på att uttrycka sina egna 

värderingar, det handlar istället om att diskutera kring värderingar och främst kring normer, 

samt att kunna vända på invanda perspektiv.  

 

3. Diskussion  

 

3.1 RFSL- Skolinformation  

 

Resultaten från intervjuerna med skolinformatörerna visade att, trots att det endast handlar om 

två informatörers utsagor, att skolinformationen till viss del arbetade med heteronormativitet 

genom heteronormativitetsmodellen, men att skolinformationen också använder sig av vissa 

strategier som skulle kunna kopplas ihop med en �toleranspedagogik�. Till exempel definieras 

tre olika sexualiteter, och informatörerna ska helst, enligt informatören Johanna, definiera sig 

som antingen bi- eller homosexuella. 

 

                                                
115 Se Gilljam, Öppna, Tystnadens tyranni, Ryng, Sysimetsä och Blomqvist. 
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Min tolkning av resultaten är att förväntningar och krav från skolan och dess sex- och 

samlevnadsundervisning gör att skolinformationen får en del av den prägel som sex- och 

samlevnadsundervisningen och skolans styrdokument har, vilket visades i bakgrundsavsnittet 

och i tidigare forskning; ett fokus på homosexualitet och en tolerans av de homosexuella. 

Enligt min åsikt fyller skolinformationen en viktig funktion i skolan, delvis på grund av att 

skolan ser ut som den gör, och jag ser det som en positiv utveckling att skolinformationen nu 

tar upp heteronormativitet. 

    

 3.2 Lärarutbildningar 

 

De resultat som framkom vad gäller lärarutbildningar visade att homosexualitet och 

framförallt heteronormativitet sällan tas upp i lärarutbildningarna. Trots att det vore möjligt 

kopplas diskussioner om heteronormativitet och sexualitet sällan till frågor som rör skolans 

värdegrund. Detta visade Eva Reimers föreläsningsmaterial och Christine Gilljams text. Trots 

allt är en diskussion om heteronormativitet och homosexualitet på väg in på lärarhögskolorna, 

genom olika forskningsprojekt och högskolekurser. Informatören Johanna tyckte att lärarna 

och eleverna kunde arbeta parallellt med heteronormativitetsfrågor. Flera texter uttryckte 

vikten av att läraren reflekterade över sin egen syn på och förhållningsätt till 

homosexualitet.116 

 

Anledningar till att heteronormativitet och homosexualitet tas upp i ganska liten utsträckning 

kan enligt min tolkning vara skolans övergripande förhållningssätt till bi- och homosexualitet 

som avvikelser som ska tolereras. Här kan dras paralleller till hur invandrarelever har 

behandlats i skolan, men också till hur man har sett på elever som behöver 

specialundervisning som avvikare.117 Ett normkritiskt förhållningssätt skulle vara värdefullt 

då man skulle fokusera på normen och hur den fungerar istället för på avvikaren. Att både 

lärarna och eleverna arbetar med NGG skulle bidra till reflektion och kunskap om normer hos 

båda två grupper. Den etnologiska forskning som beskrevs i teorin skulle kunna vara ett 

värdefullt verktyg i detta arbete, då den beskriver hur normer skapas i skolan och möjligggör 

att normerna kan ifrågasättas. 

     

 

                                                
116 Gilljam och Öppna uttryckte detta. 
117 Se Lahdenperä och Haug. 
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3.3 Undervisning - Rekommenderade arbetssätt och använda arbetssätt 

  

De rekommenderade arbetssätten i HomO:s Öppna och i Skolverkets granskning av sex- och 

samlevnadsundervisningen bestod främst i att motverka homofobi, eller att prata om homo- 

och bisexualitet. Men det framkom också att ett normkritiskt arbete var viktigt. De använda 

arbetssätten visade att undervisning i sex- och samlevnad oftast grundar sig på 

heterosexualitet, men att denna undervisning ändå strävade efter att mer och mer inkludera 

homosexualitet. De använda arbetsätten var varierande men stämde delvis ihop med den 

beskrivning av sex- och samlevnadsundervisningen som fanns i bakgrundsavsnittet, de hade 

en syn på heterosexualieten som norm, men tendenser till normkritik kunde ändå urskiljas. 

 

Dahl diskuterar i sitt arbete Det viktigaste är inte vad extremisterna säger utan vad den stora 

majoriteten tycker hur forskningen kring bland annat homofobi slits mellan �en spänning 

mellan kunskap om och bekämpning av lagbrott och en tes om att normer måste ifrågasättas 

för att en verklig förändring ska ske.�118 Min tolkning är att skolan befinner sig i ett liknande 

dilemma. Skolan arbetar med en toleranspedagogik men vet också, bland annat genom 

forskning, att det är nödvändigt att ifrågasätta normer för att nå en förändring. Här märks hur 

skolan har tagit del av det perspektivskifte som skett inom forskningen; ett skifte från ett 

toleransperspektiv till ett normkritiskt perpektiv, men ännu inte satt det i praktiken. Skolan 

tycks alltså ha ett glapp mellan forskning och praktik � något som kan göra det svårt för nya 

teorier och idéer att få fäste i skolan. Lundgrens (2000) resonemang om skolan som slits 

mellan en stel, modern struktur och en postmodernt förhållningssätt där eleverna har en friare 

syn på hur identiteter formas och kunskap ser ut kan också säga något om problemet.119 NGG 

kan sägas representera den postmoderna synen, det queera pedagogiska förhållningssättet. Här 

ses inte identiteter som essentiella utan som socialt skapade och därför konstruerade. Detta 

bryter mot skolans syn på identitet och kunskap som någonting fast, om Lundgrens 

resonemang skulle användas i detta sammanhang.  

 

Vissa av de arbetssätt som rekommenderas och har använts går, enligt min uppfattning, inte i 

linje med NGG:s målsättning att bekämpa heteronormativitet. Där en skola till exempel 

ordnar danstävling i sällskapsdans och författande av kontaktannonser har jag svårt att se att 

två killar eller två tjejer vill tävla som par i danstävlingen eller att en kille kunde skriva en 

                                                
118 Dahl, s. 33. 
119  Lundgren (2000), s. 174-175. 
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kontaktannons där han söker en annan kille. Även om det var tillåtet (vilket det säkert var, det 

framgår inte av granskningen) så skulle det vara svårt att våga på grund av heteronormen. Så 

trots att dessa är de arbetssätt som rekommenderas i sex- och samlevnadsundervisningen, 

bidrar de antagligen till att reproducera heteronormen. Skolverket uppmuntrar nog till en 

bejakande och positiv syn på heterosexualitet, och ser därför detta som ett positivt sätt att 

arbeta. Men om en kille vill skriva en kontaktannons till en annan kille och inte får det, eller 

inte vågar göra det, är arbetssättet istället kränkande. Arbetsätten är på detta sätt 

heteronormativa. 120  

 

I Bäckmans beskrivning av livskunskapen sägs också att manligt och kvinnligt 

problematiseras � men frågan är hur? Ifrågasätts begreppen manligt och kvinnligt kopplat till 

heteronormativitet eller diskuteras manligt och kvinnligt med heterosexualitet som 

utgångspunkt? I enlighet med queerteorin och den normkritiska forskningen inom till exempel 

etnologin är det centralt att inte utgå ifrån �naturliga kön� med �naturliga egenskaper�. En 

diskussion med denna utgångspunkt skulle varken vara normkritisk eller feministisk enligt 

Weiner och Berges definition av feministisk pedagogisk praxis som ett ifrågasättande av det 

till synes självklara.121 

 

Alla arbetssätt kan vara bra arbetssätt men det handlar om hur de används och vilken tanke 

man har bakom. Då man inte har formulerat vilken syn och vilket perspektiv som ska 

genomsyra hela arbetet är det lätt att man hamnar i heteronormativa mönster, trots att man 

kanske ville motverka det från början. Hur fel värderingsövningar kan gå, som i Skolverkets 

granskning sågs som ett lyckat arbetssätt, illustreras i Öppna:  

 
Två lärare leder en värderingsövning kallad �Heta stolen�. Läraren säger �homosexuella är förtryckta�. 

Ingen elev håller med om påståendet. En elev säger: �Jag tycker de är äckliga�. Två andra ropar: �Jaa�. 

Detta utrop avslutar diskussionen och inget mer sägs om homosexualitet vid detta lektionstillfälle.122 

 

Av denna anledning är det viktigt att ha kontroll på de övningar man gör och de arbetssätt 

man använder, eftersom en värderingsövning inte innebär att man kan säga vad man vill om 

                                                
120 Reimers påpekar att jämställdhetsprojekt vanligtvis görs inom en heterosexuell norm. Se också Boys will be 
boys � några exempel på hur kön konstrueras i en skola (Campus Norrköping: Linköpings Universitet, 2001) av 
Marko Leppälä där författaren bland annat har undersökt hur lärare uppfattar jämställdhetsarbete. 
121 Berge och Weiner, s. 110 � 112. 
122 Öppna, s. 6. 
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till exempel homosexuella.123 En kränkning är fortfarande en kränkning även om den skulle 

ingå i en värderingsövning, och den är ett brott mot skollagen. Detta förtydligas av bland 

andra Gilljam. Olikas lika värde uttrycker det som att �ibland kanske just säkerheten och 

beredskapen när det gäller ett arbetssätt är viktigare än vilken metod man använder sig av.�124 

 

Att arbetssätten varierar så pass mycket och kanske ibland används utan större kontroll kan 

bero på att �arbete mot homofobi� eller �arbete med jämställdhet� tolkas på olika sätt av olika 

lärare. Här kan man dra paralleller till jämställdhetsarbete som kan tolkas mycket olika, och 

som enligt mycket feministisk forskning inte skulle tolkas som feministiskt arbete. Detta visar 

Leppälä i uppsatsen om jämställdhet i skolan, som nämndes tidigare.125 På samma sätt kan 

man diskutera om allt arbete mot homofobi eller med sexualitet är normkritiskt eller om det 

tvärtom kan förstärka kategorier. Jag anser att min undersökning har visat att det man tolkar 

som arbete mot till exempel homofobi kan ha motsatt verkan, som i exemplet ovan där 

värderingsövningen slutar med att kränka homosexuella. 

 

3.4 Användning av NGG- enkät 

 

Resultaten från enkäten visade att ungefär hälften av de som svarade hade använt 

handledningen, ibland i ganska liten utsträckning, och att hälften av de svarande inte hade 

använt handledningen. Bland dem som hade använt handledningen arbetade ungefär hälften i 

organisationer av olika slag. Dessa personer hade också använt flera övningar i NGG, och 

svarade mer utförligt i enkäten. NGG har alltså använts i ganska liten utsträckning bland 

lärare. Därför kan man fråga sig varför NGG verkar vara svår att använda i skolan, trots att 

mina resultat är mycket bristfälliga. En anledning är att ämnet och begreppet 

heteronormativitet är nytt för skolan. 

 

Då man jämför sex- och samlevnadsundervisningen med NGG:s pedagogik, kan man urskilja 

de två olika förhållningssätten � det som handlar om tolerans och det som handlar om 

normkritik. Skolverkets granskning bekräftade att ofta var den enda information eleverna fick 

om homosexualitet då RFSL kom till skolan. Om det förhåller sig så, och om biologiboken är 

det enda som tas upp ytterligare, är antagligen steget långt till att tala om flera sexualiteter, 
                                                
123 Josef Elveskog, föredrag. 
124 Olikas lika värde, s. 33. 
125 Leppäla visar att jämställdhetsarbetet till exempel kan uppfattas med utgångspunkten om en biologisk 
skillnad mellan könen och �kvinnliga� eller �manliga� egenskaper som borde stävjas eller förstärkas. 
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om heterosexualiteten som norm och om en ovilja att definieras som �bara� homosexuell. 

NGG och queerteorin uttryckte som sagt en kritik mot dessa kategoriseringar.  

Min tolkning är därför att de två förhållningssätten kan krocka i skolans undervisning och att 

NGG därför kan vara svår att använda. Det bekräftades också av Joakim i intervjun att NGG 

inte var menad att vara lättanvänd. Den skulle istället ställa krav på läraren, krav på reflektion 

och på kunskap kring sexualitets- och normfrågor. 

 

Eftersom RFSL Ungdoms undersökning visade att de lokala styrdokumenten för skolan 

mycket sällan tar upp bi- och homosexualitet, tyder detta på att skolan har få verktyg för att 

arbeta med dessa frågor. Gilljam  påpekade också att skolan sällan tar upp frågor kring 

sexualitet i arbete med värdegrunden. Jag tolkar detta som att skolan har svårt att konkretisera 

hur arbetet kring normalitet och sexualitet ska ske. Olika organisationer och myndigheter 

försöker därför konkretisera arbetet för skolan. Här tänker jag främst på RFSL och HomO. 

Eftersom homofobin är tydlig och ofta öppen i skolan (vilket bland annat bekräftades i 

Öppna) kan det också vara så att rent arbete mot homofobi prioriteras, och handledningar som 

NGG kan bli liggande. Kanske borde skolan därför först ta itu med homofobin. Min åsikt är 

dock att detta förhållningssätt från början bygger på ett toleransperspektiv och därför inte 

automatiskt gör skolan mindre heteronormativ.126 Därför anser jag att arbetet mot homofobi 

borde ske samtidigt som arbete med till exempel NGG, som handlar om heteronormativitet. 

Flera av dokumenten som beskriver rekommenderade arbetssätt efterlyser också ett 

långsiktigt, brett och varierat arbete127, och jag är övertygad om att NGG:s 

heteronormativitetsperspektiv och uttalade målsättning att motverka diskriminering skulle 

göra stor nytta i arbetet på området. Den är också ämnesövergripande, vilket skulle kunna 

vara ett problem för skolan, men som å andra sidan skulle hjälpa skolan att uppfylla målet 

med en ämnesövergripande sex- och samlevnadsundervisning. Jag anser också att 

handledningen passar mycket bra in i Läroplanens formulering: �Skolan har ett ansvar att 

motverka traditionella könsmönster. Den ska ge utrymme för elever att pröva och utveckla 

förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet.�128 

 

 

                                                
126 Dahl bekräftar också i sitt arbete att arbete mot homofobi inte per automatik innebär arbete med 
heteronormativitet, s. 33. 
127 Till exempel Öppna, Olikas lika värde och Skolverkets granskning. 
128 Reimers ser ett omstörtande potential i denna formulering � man skulle kunna tolka det som att skolan 
uppmanar till att visa upp och leva ut olika sexualiteter. 
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4. Sammanfattning  och avslutning 

 

För att återgå till syftet med denna uppsats som var att undersöka om och i så fall hur 

heteronormativitet som begrepp konkretiseras pedagogiskt i skolan har olika resultat 

framkommit. Undersökningens material är begränsat och därför kan resultaten endast ses som 

ett exempel på hur skolan arbetar med sexualitets- och normalitetsfrågor. Inga slutsatser kan 

dras om alla skolor och deras arbetssätt eller förhållningssätt. 

 

Allt arbete i skolan som på något sätt tar upp sexualitet är inte arbete med normativitet. Detta 

märktes då två olika pedagogiska förhållningssätt kunde urskiljas i materialet. Dels 

�toleranspedagogiken� som var vanligast förekommande, och speciellt i skolans 

styrdokument och i sex- och samlevnadsundervisningen. Toleranspedagogiken kategoriserar 

sexuella läggningar och utgår oftast ifrån heterosexualiteten som norm. Andra avvikande 

sexualiteter ska tolereras. Avvikande sexualiteter är begränsade och olika transidentiteter 

osynliggörs ofta. Toleransperspektivet märktes i biologiböcker, i styrdokument, men också i 

HomO:s referensmaterial och även till viss del i RFSL:s skolinformation, där tolerans 

fortfarande är en viktig del. Detta förhållningssätt inom skolinformationen skulle kunna vara 

en del av RFSL:s hållning och identitetspolitik, men också en del av skolans 

toleranspedagogik gentemot avvikande sexualiteter, trodde skolinformatören Johanna. 

 

Olika dokument som mer eller mindre anammat toleranspedagogiken definierar olika 

rekommenderade arbetssätt och förhållningssätt i frågor kring sexualitet och normalitet. Här 

gäller det dock främst homosexualitet eftersom förhållningssättet innebär att arbeta med 

tolerans gentemot en avvikande (eller möjligen några fler) avvikande sexualiteter. Trots att 

arbetssätten är någorlunda väl definierade varierar olika arbetssätt och tillämpningen av dem i 

skolor mycket. Det är också svårt att avgöra hur arbetssätten verkligen fungerar. Bristen på 

enhetlighet och konsekvens i arbetet med till exempel homosexualitet beror antagligen på att 

skolans lokala styrdokument saknar formuleringar kring ämnet, som RFSL Ungdoms 

granskning visade, och skolans glapp mellan forskning och praktik � där frågor kring 

heteronormativitet bara delvis har nått skolans värld, och detta genom intensivt arbete utanför 

skolan, främst inom organisationer som RFSL. 

 

Den queera pedagogiken (eller en strävan efter den) var den pedagogik som utgjorde det 

andra förhållningssättet i materialet. Den representerades av handledningen Någonstans går 
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gränsen, men också till viss del av RFSL:s skolinformation. Den queera pedagogiken innebär 

att fokusera på normen istället för det avvikande, att bryta ned kategorier och att ifrågasätta 

invanda perspektiv och normer. Detta gick väl ihop med queerteorin men också delvis med 

det som Weiner och Berge kallade en feministisk pedagogik.  

 

NGG gav stor frihet åt läraren att själv tolka arbetssätten och uppmanade läraren att släppa sin 

självklara roll som kunskapsförmedlare och istället ägna sig åt utforskande, blinda fläckar till 

trots, som författarna uttryckte det i intervjun. Denna frihet och utforskning stämmer också 

väl med den feministiska pedagogiska praxisen. Friheten kan utgöra ett hinder för 

användningen av handledningen men samtidigt kan friheten ge ett mycket större potential än 

de material som tydligare definierat sina arbetssätt. Eftersom NGG inte är anpassad efter 

skolans behov utan frikopplad från skolan som struktur och organisation har läraren frihet att 

tolka övningarna som han eller hon vill. 

 

Alla dokument och deltagare i undersökningen är överens om att arbete med 

heteronormativitet borde genomsyra hela skolan, dess organisation, all dess personal och dess 

lärare. Skolinformatören Emma såg inget hinder mot att arbete med heteronormativitet skulle 

kunna bedrivas i all undervisning. 

 

I stort visar min studie att arbete kring heteronormativitet har konkretiserats i olika 

organisationer, främst inom RFSL, och att diskussionen är på väg in i skolan. Att NGG ändå 

har använts av några lärare i min enkät är ett pedagogiskt framsteg, och NGG är ett 

pedagogiskt framsteg i sig. Förhoppningsvis kommer den diskussion kring normativitet och 

sexualitet som förs inom queerteorin och den etnologiska forskningen i större utsträckning ta 

plats i skolan och konkretiseras. Kanske genom den feministiska praxis som Weiner och 

Berge förespråkar. Då skulle det heteronormativa material och de heteronormativa arbetssätt 

som bakgrunden och analysen i denna uppsats har visat upp kunna utmanas, och mer och mer 

ersättas av en normkritisk undervisning. 

 

Denna undersökning skulle därför tjäna på att göras om i framtiden för att se hur utvecklingen 

av konkretiseringen av queerteori och queer pedagogik i skolan har gått till. Hur en queer 

pedagogik kan se ut är viktigt och intressant att fortsätta undersöka, samt en noggrannare 

analys av NGG. Ytterliggare kritiska analyser av sex- och samlevnadsundervisningen och 

skolans arbete mot homofobi, gärna ur ett maktperspektiv, är också nödvändiga i framtiden. 
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Studier av normskapande i skolan är också av stor vikt för att kunna skapa en mindre 

heteronormativ skola. Skolinformationen från RFSL och dess utveckling är också ett mycket 

intressant område att undersöka, speciellt då informationen kan kopplas till skolans 

toleransperspektiv eller normkritiska perspektiv i frågor kring sexualitet och normalitet. 
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Bilagor 

 

Bilaga nummer 1: 

 

Frågor till de som köpt NGG: 

 

Om du har använt Någonstans går gränsen: 

 

- I vilket ämne/ i vilket sammanhang har materialet använts? 

- Vilka har varit involverade? 

- Hur gick arbetet till rent konkret? Hur gjorde du/ ni? 

- Vad var positivt? Under arbetet och efteråt? Varför blev det som var positivt 

lyckat tror du? 

- Vilka problem stötte du/ ni på? Varför tror du dessa problem uppstod? 

- Vilka resultat tycker du/ ni att du/ni har uppnått? Kortsiktigt och långsiktigt? 

- Hur skulle du/ni fortsätta arbetet/ utveckla det? 

- Hur ser din super-framtidsvision för skolan ut? 

 

Om du inte har använt Någonstans går gränsen: 

 

- Till vilket ändamål köpte du/ ni handledningen? 

- Varför har du/ ni inte använt handledningen? 

- Är det några speciella svårigheter i materialet eller materialets tema som är 

orsaken? 

- Eller har det praktiska orsaker? Vilka då? 

 

 

Frågor som ställts till författarna: 

 

- Hur har Någonstans går gränsen tagits emot? 

- Varför gjorde ni den? 

- Vad tycker ni att den har gett för effekt/ resultat? 

- Vad ser ni i efterhand som det mest positiva/ negativa med Någonstans går 

gränsen, dvs., vad blev lyckat och vad blev problematiskt? 
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Frågor som ställts till informatörer: 

- Kan du kort beskriva hur en skolinformation ser ut? 

- Vad tycker du är positivt/ negativt med skolinformationen? 

- Hur bemöts ni i skolorna? 

- Om ni tar upp heteronormativitet, hur tar ni upp det? 

- Vad får ni för reaktioner? 

- Varför tror du det kan vara svårt att ta upp heteronormativitet i skolan? 

- Hur tycker du att arbete med heteronormativitet i skolan borde se ut? 

 

Bilaga nummer 2: 

Det brev som skickades ut till de som köpte NGG: 

Hej! 
Jag heter Mimmi Corneliusson och går sista terminen på lärarprogrammet på Södertörns 
högskola. Jag skriver mitt examensarbete om lärarhandledningen Någonstans går gränsen från 
RFSL Stockholm. Uppsatsen kommer främst att handla om hur Någonstans går gränsen har 
använts, och hur de som har använt handledningen tycker att det har gått. Jag behöver därför 
hjälp från er som har köpt handledningen. Har ni inte använt handledningen skulle det var 
jättebra om ni kunde svara på frågor om varför ni inte har använt den.  
 
Om du har beställt Någonstans går gränsen för att distribuera den till andra som har använt 
den skulle jag vara mycket tacksam om du kan vidarebefordra detta brev! 
 
Jag riktar mig främst till lärare men alla svar är mycket välkomna! 
 
Jag har fått er adress från RFSL Stockholm. Vill du att adressen ska tas bort från deras 
register så hör av dig till Marie Carlsson, marie.carlsson@stockholm.rfsl.se 
 
Frågor finns nedan. Du behöver inte svara på alla frågor utan välj ut dem du tycker är 
relevanta. Svaren kan mejlas till mig:��.. eller skickas till: 
 
Mimmi Corneliusson 
�����.. 
�����.. 
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig på mejl eller på 
telefon �����.. 
 
Stort tack för hjälpen! 
 
Vänliga hälsningar Mimmi Corneliusson 
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Bilaga nummer 3: 

 

Resultat från enkät- användning av NGG 

Åtta av sexton personer som har svarat på enkäten har använt NGG. På frågan hur de har 

använt handledningen svarar de olika. 

Person 1 är en lärare som har använt delar av övningar i en klass där det förekommer mycket 

homofobiska yttringar. 

Person 2 har använt handledningen som litteraturtips i utbildningar för skolpersonal inom en 

organisation som arbetar med jämställdhet. 

Person 3 jobbar inom en organisation som förmedlar föreläsningar inom folkbildning för 

vuxna. Positiva effekter som denna person har upplevt med arbetet med handledningen är: 

aha-upplevelser hos deltagarna, diskussion, nya perspektiv. Övningen �Hemlig fotboll� har 

använts och upplevs ha blivit mycket lyckad. Personen tror att det ofta bara blir de som har 

intresse för heteronormativitetsfrågor som arbetar med dem. Han tycker också att det skulle 

vara bra om skolan började arbetet med NGG men en inspirationsföresläsning � så att arbetet 

med handledningen blev till ett helt koncept. 

Person 4 arbetar inom en organisation som främjar sexuell hälsa och har använt NGG under 

två seminarier för fritidsledare, barnmorskor, lärare etc., för att öka deras homokompetens. 

Positiva effekter upplevs vara reflektion och eftertanke kring begreppet tolerans. Materialet 

upplevdes som spännande och tankeväckande. 

Person 5 har använt en övning i arbete med vuxna som jobbar med ungdomar och har använt 

�Hemlig fotboll�. Övningen upplevs som lyckad. 

Person 6 har använt handledningen inom konstpedagogik och inom en utställning om 

feministisk konst. Övningar som använts är �Slopa kategorierna� och �Superhjältar�. 

Materialet har också lagts till en �idébank�. Användaren  tycker att det är positivt att 

handledningen finns överhuvudtaget och att dess normkritiska perspektiv är positiva. Problem 

med materialet kan vara en för hög språklig nivå för mindre barn. Resultat från användningen 

är: den väcker tankar, ger diskussion, argumentation och reflektion och den synliggör normer 

och deras begränsande funktioner. 

Person 7 har använt �tänket bakom� NGG i utbildning av lärare och inom utbildning för 

ungdoms- och missbrukarvård. Handledningen upplevs vara riktad till yngre personer. 

Eftersom tänkandet bakom materialet har använts i föreläsningar har detta inte gett utrymme 

för de attitydövningar som finns i NGG. Personen arbetar medvetet med genus- och 
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sexualitetsfrågor i sin undervisning och upplever att handledningen är bra. �Barbara på 

barrikaderna� är en favoritövning som kan användas i framtiden.  

Person 8 är en lärare som har använt övningar som tar upp tolerans och kategorier och har 

diskuterat �homosexualitet m.m.� i undervisningen. Resultat anges vara förståelse hos elever 

som kan ha lite trångsynta värderingar. 

 

Åtta av de sexton personerna som har svarat har inte använt handledningen och svarar på 

varför de inte har använt den: 

Person 9 har inte använt NGG på grund av tidsbrist. 

Person 10 har inte använt den eftersom man i den klass personen undervisar inte använder sig 

av attitydsövningar för tillfället. NGG köptes för att läraren var intresserad av 

rollspelsövningarna. 

Person 11 motiverar köpet av NGG med ett allmänt intresse för genus och jämställdhet men 

har inte använt den på grund av �situationen på arbetsplatsen�. 

Person 12 har delat ut NGG på ungdomsgårdar i en församling men har inte använt 

handledningen. 

Person 13 är inte lärare och har därför inte använt handledningen, men tyckte att koncepten 

var bra. 

Person 14 är lärare och har inte använt handledningen men blev intresserad av den då det 

framkom att den hade köpts in. 

Person 15 är lärare och tyckte att övningarna var på för hög nivå för den aktuella klassen 

NGG eventuellt skulle användas i. 

Person 16 är lärare och har inte använt NGG på grund av tidsbrist. Vissa övningar ses som 

svåra att ta till sig och det finns en risk att eleverna �flamsar bort� övningarna. Detta vore 

synd då skolan är måna om att motverka homofobi. 

 

Någonstans går gränsen kan laddas ned på www.levandehistoria.org - Utbildning � 

Utbildningsmaterial � Lärarhandledning � Någonstans går gränsen 

 


