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Förord 
När jag började arbeta som lärare på SFI - svenska för invandrare - var det första gången på 
flera år som jag bestämde mig för att inte vara öppen om min sexuella läggning. Jag var 
osäker på hur eleverna, som kom från vitt skilda kulturer och hade helt olika erfarenheter med 
sig i bagaget, skulle reagera på att ha en lärare som var homosexuell. När jag frågade en 
kollega hur hon tyckte att jag skulle göra, fick jag svaret att det nog var bäst att hålla tyst om 
det, dessutom har ju eleverna inte att göra med vad jag gör i sängen. Detta fick till följd att jag 
inte kunde svara på elevernas frågor om jag hade pojkvän, vad jag gjorde i helgen, hur min 
familj ser ut eller om jag skulle kunna gifta mig med en man från Bangladesh. Vi är alla olika, 
vissa lärare skulle inte berätta sådana saker om sig själv oavsett hur okontroversiella 
familjeförhållanden de hade. Själv tyckte jag att det var svårt. När jag sedan har fortsatt 
undervisa, har jag kommit underfund med att det måste vara ännu svårare för de elever som är 
homosexuella, då deras möjligheter till öppenhet helt beror på stämningen i klassen och 
lärarens attityd. Jag har inte haft någon aning om hur andra lärare förhåller sig till 
homosexualitet i en klassrumssituation, men i informella samtal har jag förstått att det är en 
känslig fråga. Därför har jag valt att skriva denna uppsats, om de attityder till homosexualitet 
som möter elever som kommer till SFI. 
 
Jag vill tacka min handledare, Christine Bladh, för det intresse hon har visat, de synpunkter 
hon har framfört, de kloka frågor hon har ställt och framför allt det förtroende hon har visat 
mig under mitt arbete med detta examensarbete. Jag vill också tacka alla som avviker från 
normer om hur människor bör vara, älska och leva och som genom sin öppenhet förändrar 
världen en liten aning varje dag.  
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1. Inledning 
På SFI1 möts vuxna människor mellan 18 och 65 år från länder över hela världen, med olika 
religiösa uppfattningar, kulturella vanor och seder och olika personligheter och individuella 
erfarenheter. En del av dessa är homosexuella. I denna uppsats kommer förhållandet SFI-
homosexualitet att behandlas - ett ämne som inte är särskilt undersökt och som av många 
inom SFI uppfattas som tabubelagt och svårt.2 Fokus kommer att ligga på vad som förmedlas 
i läroböcker och av lärare och hur den inställning som förmedlas kan tolkas ur ett 
homopolitiskt och queerteoretiskt perspektiv - och ur perspektivet hos de homosexuella 
kursdeltagare som studerar på SFI. 
 
2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka attityder till homosexualitet som möter elever 
som kommer till SFI � svenska för invandrare - och synliggöra eventuell heteronormativitet 
och ett eventuellt osynliggörande av homosexuella kursdeltagare. Detta syfte kan delas in i tre 
underliggande syften:  
1) Att ta reda på hur ett antal SFI-lärare handskas med ämnet homosexualitet när de 
undervisar. 
2) Att jämföra representationen av heterosexuella med representationen av homosexuella i 
läromedel som används på SFI.  
3) Att jämföra lärarnas inställningar och beteenden med rekommendationer i LPF 943 och 
kursplanen för SFI.  
 
Jag utgår från följande frågeställningar: Vilka perspektiv har SFI-lärare när de diskuterar, eller 
undviker att diskutera, homosexualitet i klassrummet? Hur väl överensstämmer SFI-lärarnas 
inställning med vad som står i LPF 94 och kursplanerna för SFI? Hur representeras 
homosexuella och heterosexuella i läromedel som används på SFI? I vilka sammanhang 
nämns homosexualitet och vilka särskilda mekanismer som bidrar till homosexuellas 
utanförskap kan kopplas till materialet? 
 
3. Metod och material 
För att få material från så många lärare som möjligt och samtidigt få en djupare förståelse för 
lärarnas tankegångar, har jag valt att kombinera enkäter och intervjuer. Fördelen med att 
använda enkäter är att det går att få material från fler källor vilket gör det möjligt att 
kartlägga, generalisera och dra statistiska slutsatser. Enkätens nackdel är att både frågor och 
svar kan misstolkas, då frågeställaren inte står i direkt kommunikation med informanten. 

                                                
1 Svenska för invandrare 
2 Baserat på de höjda ögonbryn och kommentarer jag fick av flera SFI-anställda när jag satte igång min 
undersökning 
3 LPF= läroplanen för de frivilliga skolformerna 
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Därför ingår tre intervjuer i undersökningen, där informanterna har fått möjlighet att tolka och 
utveckla resonemang som har dykt upp i enkätsvaren. Jag har även valt att göra en analys av 
tre läroböcker som används på många SFI-skolor, för att få en mer helhetlig bild av hur SFI-
skolornas inställning till homosexualitet kan uppfattas av eleverna. 
 
3.1 Enkätens utformning 
Tanken med enkäterna är att få material från ett stort antal informanter och försöka få en 
generell bild av SFI-lärares tankar kring att diskutera homosexualitet. Informationen från 
enkäterna kommer sedan att tolkas med hjälp av de mer djupgående intervjuerna. Ett par 
frågor är flervalsfrågor, detta för att underlätta den statistiska delen av analysen. De flesta 
frågorna är dock så kallade �öppna frågor� som har utformats för att så långt som möjligt ge 
informanterna möjlighet att utveckla sina tankar i den riktning de vill. Flera frågor har 
formulerats med syfte att indirekt ta reda på hur en homosexuell elev kan uppfatta lärarens 
inställning, till exempel fråga 4a; Hur reagerar du själv om ämnet homosexualitet kommer på 
tal i klassrummet? I den sista frågan ges informanten möjlighet att utveckla sina svar eller 
komma med andra synpunkter som berör homosexualitet och SFI. Hela enkäten finns i sin 
helhet som bilaga 1. 
 
3.2 Intervjuer 
I materialet ingår tre intervjuer med SFI-lärare. Dessa intervjuer baseras på samma frågor som 
frågorna i enkäten, med den skillnaden att intervjuer ger utrymme för följdfrågor och frågor 
som inte skulle få samma effekt i en enkät, som till exempel �har du tänkt på att det kan 
finnas en eller flera homosexuella i klassen�. Intervjuerna är så kallade halvstrukturerade 
intervjuer, vilket enligt Steinar Kvale, ledare för Center for kvalitativ metodeudvikling vid 
Aarhus Universitet, innebär att de varken är helt öppna samtal eller omfattas av ett strängt 
strukturerat frågeformulär.4 Syftet med intervjuerna är att få en djupare förståelse för olika 
perspektiv som uttryckts i enkäterna. Intervjuerna genomförs efter en första bearbetning av 
enkäterna, för att kunna vara till så stor hjälp som möjligt vid analysen av enkätsvaren.  
 
3.3 Val av informanter 
På olika skolor kan olika värderingar, stämningar och normer råda. Därför är det viktigt att 
enkäten fylls i av lärare på olika SFI-skolor, så att resultatet speglar verkligheten och inte bara 
attityden på en enda skola. Inför detta arbete tog jag kontakt med alla SFI-anordnare i 
Stockholms län via telefon. Det stora flertalet besvarade inte mina samtal, en skolledare 
avböjde att delta i undersökningen och kvar blev tre SFI-anordnare med fyra arbetsplatser 
spridda över hela storstockholm. När jag besökte skolorna frågade jag också om det fanns 

                                                
4 Kvale, Steinar: Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, 1997 sid.32 
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någon lärare som frivilligt kunde tänka sig att bli intervjuad. Jag förklarade att personen som 
intervjuas inte behövde ha någon speciell HBT-kompetens5.  
 
På skolorna arbetar fler än de sammanlagt 22 informanter som har svarat på enkäten. 
Bortfallet beror på att alla lärare inte har varit närvarande vid min presentation av enkäten. På 
en skola fylldes enkäten i vid ett APT-möte6 och de som inte närvarade vid mötet fyllde inte 
heller i enkäten. På två skolor gjordes enkäten på en fredag när bara halva personalstyrkan var 
kvar på skolan och på en skola underlät tre anställda att svara på enkäten på grund av tidsbrist, 
då de bara hade fått ett par dagar på sig att fylla i den. De informanter som har svarat på 
enkäten kan alltså ses som ett representativt urval, då bortfallet har andra orsaker än en ovilja 
att svara på frågor om homosexualitet och SFI.  
 
Bortfallet av skolor berodde till övervägande del på att ingen svarade i telefon på de skolor 
som inte har svarat på enkäterna. Jag talade in meddelanden på flera telefonsvarare, men 
ingen hörde av sig. Urvalet av skolor kan alltså definieras som �de skolor som svarade i 
telefon den 5:e eller 6:e maj 2006�. Den skola som svarade i telefon men inte ville medverka, 
tackade nej på grund av att det var en väldigt liten skola, att lärarna hade väldigt mycket att 
göra, att ingen tycktes veta vem som hade ansvar för att att tacka ja eller nej och att �det 
verkar krångligt�. 
 
3.4 Läromedel 
De läromedel jag har valt att undersöka är Form i Fokus B, som är en övningsbok i svensk 
grammatik från 1997 och som på olika sätt används på alla skolor jag har besökt, samt Bra 
början 2 och +46 del 2, som båda är text- och grammatikböcker som är uppdelade i olika 
ämnesområden. I dessa tre böcker tittar jag endast på representation av homosexuella och 
andra som avviker från den heterosexuella normen. 
 
3.5 Avgränsning 
Att ifrågasätta heterosexualiteten som norm innebär mycket mer än att diskutera attityder till 
homosexualitet. Förkortningen HBT - homo-, bi-, trans - har blivit ett populärt begrepp för att 
inkludera alla som bryter mot heterosexualitetsnormen och många väljer att inte definiera sig 
själva som något annat än �icke-heterosexuell�. Inom queerteorin ifrågasätts inte bara 
heterosexualiteten som norm, utan även tvåsamhetsnormer och könsstereotyper. I denna 
undersökning kommer jag att beröra dessa delar i queerteorin, dock kommer jag att fokusera 
på homosexuella och homosexualitet i mina analyser av enkäter, intervjuer och 
undervisningsmaterial. Detta beror bland annat på att homosexualitet är den tydligaste 

                                                
5 HBT = homo- bi- och transsexualitet 
6 Arbetsplatsmöte 
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avvikelsen från heterosexualitet och en kategori som alla SFI-lärare i undersökningen 
rimligen bör känna till och ha behövt förhålla sig till i undervisningen. 
 
3.6 Begreppsförklaringar 
Heterosexualitet  
Många queerforskare är överens om att heterosexualitet inte bara innebär en attraktion mellan 
män och kvinnor, utan också normer om hur relationerna mellan män och kvinnor bör se ut. 
Under rubriken 5.1 vad innebär homosexualitet vidrörs denna diskussion, men i analysen av 
intervjuer, enkäter och läromedel kommer ordet �heterosexualitet� endast att representera 
attraktion och kärleksrelationer mellan män och kvinnor. 
 
Kultur 
Där begreppet kultur nämns i denna uppsats analysdel, refererar begreppet till en 
gruppgemenskap som växt fram genom att en grupp människor geografiskt och historiskt har 
utvecklat gemensamma normer, lagar, seder, litteratur och konstuttryck. Begreppet kultur 
representerar här alltså inte religion, även om religiösa skrifter och påbud och människors 
tolkningar av dessa kan påverka kulturens utveckling. En problematisering av begreppet 
kultur finns under rubriken 5.7 föreställningar om andra kulturer. 
 
4. Bakgrund 
 
4.1 Skolans styrdokument  
Under denna rubrik presenteras läroplaner, kursplaner och SFI-uppdraget i stort, men framför 
allt de delar som kan sättas i relation till syftet med denna uppsats. 
 
4.1.1 Läroplanen 
I LPF 94 - 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna - står under rubriken �skolans 
värdegrund och uppgifter� att �intolerans måste mötas med kunskap, öppen diskussion och 
aktiva insatser� och att �tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas�. Det påpekas att 
åsiktsfrihet råder i skolan men att skolpersonal aktivt bör framhålla vissa grundläggande 
värden, vilket illustreras av följande citat: �Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar 
och uppmuntra att de framförs (...) Alla som verkar i skolan skall dock alltid hävda de 
grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det 
som strider mot dem�.7  
 
4.1.2 SFI-uppdraget 

                                                
7 LPF 94 - 1.1 Grundläggande värden 
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SFI är den svenskundervisning som gratis erbjuds alla som i vuxen ålder invandrar till 
Sverige. SFI-verksamheten är uppdelad i tre olika studievägar, anpassade efter de olika 
förutsättningar olika elever har - är man analfabet på sitt eget språk, aldrig har lärt sig ett 
främmande språk förut och dessutom har ett modersmål som skiljer sig mycket från svenska, 
har man självklart andra förutsättningar att lära sig svenska än någon som redan kan fem 
språk och har studerat flera år på universitetet. 1, 2 och 3. Läser man studieväg 1 ska man i 
slutet av utbildningen ha klarat målen för kurs A och B. Studieväg 2 börjar med målen för 
kurs B och man ska även klara av målen för kurs C. Studieväg 3 innefattar kurs C och kurs D. 
Efter kurs D skriver man NP - Nationella Provet och klarar man det har man möjlighet att 
fortsätta studera på komvux och sedan universitet och högskola.  
 
I de olika kursbeskrivningarna finns mål som eleven ska uppnå inom olika områden, för att 
kunna godkännas och gå vidare till nästa nivå. Många av målbeskrivningarna rör 
språkinlärning, men några formuleringar handlar om hur eleven ska vara förtrogen med 
normer och värderingar i det svenska samhället. I målbeskrivningen för kurs B står att �eleven 
skall [...] känna till samhällsliv i Sverige och ha kunskaper om hur demokratiska värderingar 
tar sig uttryck i det svenska samhället� och i betygskriterierna står att �eleven ger exempel på 
hur grundläggande demokratiska värderingar tar sig uttryck i det svenska samhället t.ex. vad 
gäller yttrandefrihet, jämställdhet och barns rättigheter�. I D-kursens målbeskrivning står att 
�eleven skall [...] ha kunskaper om hur det svenska samhället är uppbyggt och fungerar samt 
om normer och värderingar, rättigheter och skyldigheter� och i betygskriterierna står att 
�eleven beskriver hur demokratiska värderingar tar sig uttryck i samhället, och redogör för 
grundläggande rättigheter och skyldigheter.�8 
 
Klassrummen på SFI rymmer elever från totalt skilda kulturer, australiensare möter 
thailändskor, homosexuella flyktingar från Irak studerar med hängivna missionärer från USA, 
ålder, klass, härkomst, erfarenheter skiljer sig extremt mycket åt. Skillnaden mot en 
mångkulturell grundskola är att det är vuxna elever som kommer med många års erfarenhet i 
bagaget och att nästan alla kommer direkt från sina hemländer.  
 
4.1.3 SFI och kultur 
Marie Carlson har skrivit en avhandling som heter Svenska för invandrare - brygga eller 
gräns? där hon undersöker SFI-lärares syn på kunskap och lärande inom SFI-undervisningen. 
I sin slutsats fokuserar hon på vad som händer i undervisningen då lärarens �svenska� 
värderingar möter annorlunda värderingar hos kursdeltagare. Trots att det finns många som 
påpekar vikten av att SFI-utbildningen ska präglas av ömsesidighet, samspel och delaktighet i 
samhällsprocessen så förekommer detta enligt Carlson detta i mycket liten utsträckning. 

                                                
8 http://www3.skolverket.se 8 maj 2006 
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�Snarast framträder vissa sociala tomrum och �det svenska� framstår som självklar norm och 
måttstock i de sociala rum där interaktion väl kommer till stånd. I dessa förhållanden finns ett 
antal demokratifrågor som är viktiga att ställa. Vid motsättningar, värdekrockar och paradoxer 
tilldelas kursdeltagaren en klart underordnad position.�9 
 
4.2 Homosexualitet och kultur 
4.2.1 Vad innebär homosexualitet 
Begreppet �homosexualitet� kan vid en första anblick verka enkelt att definiera. En 
homosexuell person attraheras av och förälskar sig i personer av samma kön. Men 
homosexualitet existerar i en kulturell kontext, där ordet länkas samman med identiteter, 
förväntningar, attityder och värderingar. Fanns inte ordet homosexuell skulle inte heller den 
homosexuella identiteten se ut som den gör, eller frammana de reaktioner den orsakar. 
Queerteoretikern Tiina Rosenberg skriver att �både homosexualitet och heterosexualitet är 
problematiska kategorier och i lika stort behov av analys och förståelse. 
Hetero/homosexualiteten utgör historiskt sett inget jämlikt par utan representerar en hierarkisk 
opposition där heterosexualitet definieras genom ett avståndstagande från det homosexuella. 
Homosexualitet definieras och förkastas som allt det som heterosexualitet inte är�.10 Inom den 
homosexuella aktivismen har det varit viktigt att definiera den homosexuella identiteten, 
eftersom en grupp för att kunna hävda sina rättigheter först måste definiera sig. Det har också 
varit viktigt  - och är fortfarande viktigt för många - att kunna definiera sig som homosexuell 
för att inte känna sig ensam med sina känslor, att ha en gemenskap och känna att det finns 
andra som förstår en. Det ska dock påpekas att den homosexuella identiteten och �gruppen� 
ofta har karaktäriserats av icke-gemenskap, då homosexuella inte är samlade på samma ställe, 
som exempelvis etniska grupper.11 Homosexuella kan inte beskrivas i samma termer som 
klass eller etnicitet, eftersom dess sammansättning är helt annorlunda. Den homosexuella 
gruppen definieras av de normer som stänger den ute, men varje homosexuell människas 
upplevelse av sin situation är i mångt och mycket unik. På senare år har queerteoretiker 
påpekat vikten av att inte fokusera på homosexualitet som denna obalanserade dikotomis ena 
motpol, utan att påvisa heterosexualitetens normerande ställning och luckra upp tanken att alla 
bör etiketteras som homo- hetero- eller bisexuella. 
 
4.2.2 Hur förtrycks homo- och bisexuella? 
Ett tydligt område där heterosexuella har varit och fortfarande är priviligerade, är de skrivna 
lagarna. I Sverige var homosexuella handlingar förbjudna fram till 1944 och homosexualitet 
betraktades som en sjukdom fram till 1979. År 1995 trädde partnerskapslagen i kraft i 
Sverige, en lag som i mycket liknar äktenskapsbalken, men inte i allt. År 2003 fick 
                                                
9 Marie Carlson: Svenska för invandrare - brygga eller gräns? 2002 sid.254 
10 Tiina Rosenberg: Queerfeministisk agenda 2003 sid.88 
11 Rosenberg sid. 59 
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samkönade par adoptera barn och sambolagen blev könsneutral. Jämfört med de flesta andra 
länder har Sverige kommit långt i lagstiftningen kring homosexuellas rättigheter, även om 
äktenskapet fortfarande är förbehållet heterosexuella relationer. I skrivande stund uppger 
RFSL (riksförbundet för sexuellt likaberättigande) på sin hemsida att homosexualitet är 
kriminaliserat i över 70 länder. I de allra flesta länder har samkönade par inget politiskt eller 
socialt skydd och deras relationer erkänns inte som likvärdiga heterosexuella relationer. 
Rapporter om våld på grund av sexuell läggning och myndigheters ignorans av, eller rentav 
deltagande i sådant våld är vanligt förekommande. 
 
Förutom den tydliga, nedtecknade diskrimineringen som går att läsa i varje nations lagar, 
består förtrycket av bi- och homosexuella av många andra komponenter. Våldshandlingar, 
glåpord och utfrysning är några exempel på vad homo- och bisexuella i högre grad än 
heterosexuella får utstå, men dessa hatyttringar är bara ett symptom på hur heterosexualiteten 
är den självklara normen i samhället och hur mycket mer accepterat det är att attackera 
homosexuella än heterosexuella. De fysiska uttrycken är alltså ett resultat av en inställning 
som säger att homo- och bisexuella är underliga, mindre viktiga, �de andra�. Detta synliga, 
men inte lagstadgade förakt kan man se som en andra del i förtrycket av homo- och bisexuella 
och manifesterandet av heterosexualiteten som norm. I antologin I den akademiska 
garderoben skriver Don Kulick om heteronormen att �rent konkret betyder det allt från 
dagisfrökens uppmaning att Kalle ska fråga chans på söta Stina, men inte på Stefan, till 
reaktionerna på två killar som pussas offentligt, till åsikterna om huruvida en flata kan bli 
statsminister eller drottning, till lagar som förnekar lesbiska kvinnor tillgång till assisterad 
befruktning.�12 Den tredje delen är osynliggörandet.  
 
4.2.3 Osynliggörande 
En konsekvens av ett heteronormativt tänkande, är att allt som inte följer det heterosexuella 
mönstret blir så marginaliserat att man inte ens märker det. Heterosexualiteten blir osynlig, 
eftersom �allt� är heterosexuellt, och av samma anledning blir även homosexualiteten osynlig, 
eller åtminstone så avlägsen att vi inte behöver reflektera över dess eventuella närvaro. Don 
Kulick skriver om en undersökning gjord av Arbetslivsinstitutet, där det visar sig att de 
kränkningar som många homo- och bisexuella män och kvinnor upplever på jobbet inte mest 
handlar om homofobiska handlingar eller glåpord, utan den heteronormativa atmosfär som 
omger dem.13    
 
Homosexualitet är inget som syns på en människa och det gör det lätt för andra människor att 
utgå från att alla är heterosexuella. I alla situationer som inte inbegriper kärleksfull 
                                                
12 Don Kulick, �queerteori, performativitet och heteronormativitet� i I den akademiska garderoben, Olsson & 
Olsson 2004 sid. 27 
13 Don Kulick sid. 21 
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kroppskontakt med partner eller konversationer om familjeliv, uppfattas homo- och bisexuella 
av de allra flesta som heterosexuella. De tillfällen då homo- och bisexualitet faktiskt syns, är 
då samkönade par visar sin kärlek offentligt. Kanske är det därför många homosexuella får 
höra att de skryter om sin läggning även om de bara håller sin partners hand - uppfattningen 
att alla är heterosexuella är så stark att den gör minsta synlighetstecken till ett 
ställningstagande.  
 
När en heterosexuell kvinna pratar om vad hon ska göra i helgen, frågar om man är gift, 
diskuterar vilka killar hon tycker är snygga, inspireras av klädannonser med omslingrade 
heterosexuella par och läser tidningar med lockande rubriker som �så fångar du drömkillen� 
eller �tjejernas favorithunk�, funderar hon förmodligen inte över att hennes handlingar är 
heterosexuellt färgade. Den heterosexuella personen behöver aldrig reflektera över hur stor 
del av hennes omgivning som bekräftar hennes heterosexualitet. Följaktligen behöver hon 
heller inte reflektera över hur detta heterosexuella samhälle uppfattas av den som inte delar 
hennes heterosexuella känslor, och hon kan dra slutsatsen att homosexuella gör alldeles för 
stor sak av något som bara rör deras sexliv. Anna-Clara Olsson skriver i inledningen till I den 
akademiska garderoben att �i mångas ögon handlar homo- och bisexualitet fortfarande just 
om vad folk gör i sängen, till skillnad från heterosexualitet som är en självklar identitet och 
livsstil som gärna avhandlas på varje lunchrast, omfattande allt från bröllopsbestyr, 
semesterplanering till barnbarnens dop.�14 
 
Osynliggörande kan ta sig olika uttryck, vilka alla har sitt ursprung i en av två inställningar; 
att alla är heterosexuella, eller att homo- och bisexuella visserligen finns men hör till �de 
andra�, de som inte är som du och jag. Ett exempel på det senare kan vi se i en 
doktorsavhandling från 2003 vid namn Kön och känsla, där Maria Bäckman har analyserat 
modern sex- och samlevnadsundervisning för ungdomar i Sverige. Avhandlingen bygger till 
stor del på fältstudier. Bäckman beskriver hur ungdomarna i diskussionerna om 
homosexualitet �gav uttryck för ett vi-och-dom-tänkande, där den som har talposition och 
tolkningsföreträde är heterosexuell och de andra är homosexuella. Härigenom blev 
klassrummet scenen för ett mer eller mindre omvedvetet skapande av heterosexuell normalitet 
och självbekräftelse.�15  
 
4.2.4 En i varje klassrum 
Är det viktigt hur stor andel av mänskligheten som är homosexuell? Frågan kvalar in i samma 
kategori som �är det viktigt att veta varför vissa blir homosexuella�. Det är inte viktigt, men 
det kan ge legitimitet. I detta fall skulle antalet homosexuella ge legitimitet till 

                                                
14 Anna-Clara Olsson & Caroline Olsson (red) (2004) I den akademiska garderoben, Falun 2004 sid. 16 
15 Maria Bäckman: Kön och känsla, Göteborg 2003 sid. 82 
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utgångspunkten att lärarna på SFI bör ta hänsyn till att alla elever inte är heterosexuella. I 
genomsnitt är faktiskt en till två elever i varje klassrum homosexuella, skulle man kunna 
anföra som argument till att lärare inte bör förbise deras existens. Det är den siffran, 5 till 10 
procent, som är den vanligast förekommande när man uppskattar andelen homosexuella. Den 
tidigaste omfattande undersökningen gjordes av Alfred Kinsey år 1948. Hans resultat visade 
bland annat att 37 procent av amerikanska män hade haft homosexuella kontakter och att 4 
procent levde uteslutande homosexuellt efter puberteten. Den så kallade Kinseyrapporten har 
fått mycket kritik, både på grund av Kinseys val av informanter och på grund av hur den 
enbart baserades på sexuella erfarenheter, inte känslor. Andra undersökningar har resulterat i 
uppgifter som rör sig kring allt från 0,5 till 15 procent, men av flera orsaker är det omöjligt att 
komma fram till en exakt siffra.16  Många homo- och bisexuella vill inte berätta om sina 
känslor, många har svårt att redogöra för sin sexualitet genom att sätta ett kryss i en ruta och 
det är svårt att hitta ett representativt urval ur befolkningen, som alla vill svara på intima och 
privata frågor om sin sexualitet. Dessutom kan själva definitionen ställa till problem. Under 
rubriken 4.2.1 vad innebär homosexualitet diskuterades definitionen av homosexualitet, 
vilken kan vara ännu luddigare om man kommer från en kultur där det inte finns en öppenhet 
kring frågor om sexuell läggning. Homosexualitet är inte något man kan fastställa utifrån och 
frågan �är du homosexuell� kan för en person betyda �attraheras du av personer som har 
samma kön som du� och för en annan �är du pervers�.  
 
Om man tänker sig att homo- och bisexuella utgör en intressegrupp som inte bör förbises i 
samhället, skolan eller SFI-undervisningen, då kan det vara lämpligt att påvisa att gruppen 
faktiskt inte är så liten så att den blir marginell. Men att motverka heteronormativitet handlar 
inte bara om att värna om den homosexuella gruppens existensberättigande. Det mest 
påtagliga resultatet, om man slutar utgå från heterosexualiteten som allenarådande norm, är att 
man enkelt kan underlätta för tio procent, eller för all del fem promille, av alla SFI-studerande 
att leva sina liv utan självförakt och garderobstvång. Men det handlar också om att 
dekonstruera en norm som ger alla människor ett minskat handlingsutrymme och som inte 
fyller någon annan funktion än att exkludera vissa människor från samhällsgemenskapen.   
 
4.2.5 Att balansera mellan respekt för negativa åsikter om homosexuella och respekt för 
homosexuella 
Den grundläggande konflikten i temat för denna uppsats, är den mellan elevernas förmodade 
homofobi som en del i deras kultur, och den officiella svenska synen på homosexuella 
relationer som (nåja) likvärdiga heterosexuella. I Sverige finns lagar mot diskriminering på 
grund av sexuell läggning17 och brott mot homosexuella på grund av deras sexuella läggning 

                                                
16 http://www.rfsl.se/boras/bgcmars2005.htm den 6/5 2006 
17 http://www.rfsl.se/?p=413 7 maj 2006 
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betraktas som hatbrott med högre straffskala. Inställningen är att homosexuella är lika mycket 
värda som heterosexuella och att homosexuell kärlek är lika �riktig� som heterosexuell. 
Samtidigt finns också en uppfattning om att man måste respektera andra kulturer. I många 
kulturer har man inte samma syn på homosexualitet och homosexuella, och en konflikt 
uppkommer mellan den öppna och toleranta synen på homosexualitet som finns i Sverige och 
inställningen att man bör respektera varandras olikheter. Kan man räkna förakt för 
homosexuella som en åsikt som bör respekteras, eller bör man se det som respektlöshet inför 
demokratiska värderingar och bemöta det på ett sådant sätt? 
 
Frågan har inte diskuterats nämnvärt när det gäller homosexuellas rättigheter kontra respekt 
för kulturer, däremot har samma dilemma uppkommit när man har diskuterat kvinnors 
rättigheter. I antologin Om det som djupast angår, en sammanställning av olika texter som 
berör religionsundervisning, skriver Anna T. Höglund om motsättningarna mellan 
religionsfrihet och demokratiska värderingar. Hon citerar filosofen Martha Nussbaum som 
påpekar att det �trots allt finns ... kulturer som inte ens i teorin accepterar principen att 
människor är värda lika respekt om omtanke� och ställer frågan vad man då gör om man vill 
ha en öppen inställning till religioner och kulturer och samtidigt är övertygad om allas lika 
värde. Höglund beskriver hur de nya FN-konventionerna, som inte bara tillskriver individer 
rättigheter, utan också grupper, kan bli svårtolkade då det handlar om att rättigheter ställs mot 
varandra.  
 
Artikeln som blev startskottet för diskussionerna kring motsättningar mellan olika rättigheter, 
skrevs av Susan Moller Okin och heter Mångkulturalism - kvinnor i kläm? Okin beskriver hur 
synen på minoritetsgrupper - invandrare såväl som inhemska befolkningsgrupper - har 
förändrats, från att man i majoritetskulturen tyckte att dessa grupper borde anamma den 
dominerande kulturen till att man nu ser ett värde i kulturella olikheter och värnar om olika 
gruppers särart. Det är denna förändring som har gjort att konflikter mellan olika gruppers 
rättigheter har uppstått, då kritik mot en minoritetskultur ses som närmast rasistiskt. Okin 
ägnar framför allt sin analys åt vad som händer när kvinnors position i olika 
minoritetskulturer krockar med kvinnornas rättigheter i det land de befinner sig i. Enligt Okin 
ignoreras oftast aspekten att vissa minoritetskulturer innefattar normer som förtrycker 
kvinnor, detta på grund av framför allt två orsaker: Att förespråkarna för grupprättigheter 
betraktar minoritetskulturer som monolitiska block och hellre ser skillnaderna mellan 
kulturerna, än inom dem. Och att de inte bryr sig om den privata sfären utan anför att 
kulturen, det yttre sammanhanget, hjälper människans självbild och förmåga att avgöra vilket 
slags liv hon vill leva. Okin säger att vi inte kan bortse från hierarkier, bara för att de tillhör en 
minoritetskultur, och att vi oavsett kultur måste kunna se hur hierarkierna gynnar vissa och 
förtrycker andra. Hur kan det vara acceptabelt att kvinnor könsstympas som en garanti för att 
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det sexuella samlivet för hennes del enbart kommer att vara en äktenskaplig plikt, bara för att 
hon tillhör en viss kultur? �Varför ska en kvinna från en mera patriarkal kultur som kommer 
till USA (eller någon västerländsk i grunden liberal stat) skyddas mindre från manligt våld än 
andra kvinnor?�18 frågar Okin och visar på flera exempel där förövare har dömts till mildare 
straff än straffskalan förespråkar, på grund av deras kulturella tillhörighet. I ett svar till Okins 
artikel utvecklar Katha Pollit de mekanismer hon ser som tillåter hänvisningar till kulturella 
seder att avgöra rättsmål:  
 

En ryss eller italienare kan inte ursäkta att han slår sin hustru till döds 
genom att hänvisa till traditionen i det kära gamla Moskva eller 
Kalabrien fastän antalet ryska kvinnor som dödas av sina manliga 
partners uppgår till astronomiska siffror och delar av Italien har en 
synnerligen gammaldags syn på dessa ting. En orsak till detta är 
mångkulturalismens koppling till en �tredjevärldism� och de vita 
liberalernas dåliga sambete för tredje världen. En annan är att amerikaner 
begriper att Ryssland och Italien är dynamiska samhällen som hela tiden 
förändras och att det där som hemma finns kolliderande intressen.19  

 
Många andra debattörer bemöter Okin genom att belysa problemen med att bedöma andra 
kulturer 20 Flera visar på motsättningarna mellan minoritetskulturen och majoritetskulturen 
och påpekar hur många kvinnor väljer att identifiera sig med sin ursprungskultur även om den 
missgynnar dem jämfört med männen i samma kultur. Saskia Sassen skriver att �när det 
föreligger sådana spända och diskriminerande relationer mellan majoritetens och minoritetens 
kultur är försvaret av den egna kulturen inte bara ett sätt att bevara ojämlika könsrelationer�.21 
Frågan huruvida detta gäller även homosexuella som kommer från homofoba kulturer är svår 
att besvara med hjälp av den lilla forskning som finns, men en stor skillnad som kan vara värd 
att påpeka är att homosexuella i en homofob kultur oftast inte ens tillkänns ett existensvärde, 
medan kvinnor i kvinnodiskriminerande kulturer åtminstone har en plats i det sociala 
systemet. Det kan alltså ses som ett logiskt antagande att fler homosexuella än kvinnor i en 
patriarkal och homofob struktur skulle vara positiva till en övergång till nya värderingar, men 
det finns ingen tillgänglig forskning som kan styrka den teorin. 
 
4.2.6 Osynligheten i att vara homosexuell invandrare  
Det är ofta lätt att uppfatta att det finns personer som har annan etnisk bakgrund än svensk 
eller personer av olika kön i ett klassrum. Det är svårare att se någons sexuella preferenser. 
Många ser bara dem som syns. Man dömer utifrån sina föreställningar och bekräftar dem på 
samma gång, eftersom antagandena om vilka som är homosexuella kan visa sig stämma men 

                                                
18 Okin, Susan Moller: Mångkulturalism - kvinnor i kläm? 1999 sid. 27 
19 Katha Pollit, �Vems kultur� i Okin sid. 37 
20 Okin sid. 85 
21 Saskia Sassen, �Kultur bortom genus� i Okin sid. 93 
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utan att vara relevanta eftersom man samtidigt missar tio andra som är homosexuella utan att 
passa in i föreställningarna.  
 
Dina Avrahami har forskat om lesbiska invandrarkvinnor och kommit fram till att de upplever 
ett dubbelt utanförskap, där ett av de återkommande problemen är osynligheten de upplever i 
att vara homosexuella och invandrare. I sin text om lesbiska invandrarkvinnor berättar hon om 
bristen på forskning om lesbiska, vilket i sig illustrerar den osynlighet som hennes 
informanter säger sig uppleva. Avrahami påpekar också hur det faktum att alla hennes 
studieobjekt är lesbiska gör att invandrarbakgrunden som primär faktor för gruppinformation 
måste ifrågasättas.22  
 
4.2.7 Föreställningar om �andra kulturer� 
Yael Tamir påpekar i ett svar till Susan Moller Okins artikel att �det ligger en god portion 
paternalism i antagandet att medan vi kan överleva förändring och innovation och uthärda de 
spänningar som moderniteten skapar, klarar dom det inte; medan vi ständigt kan omskapa oss 
själva, vår kultur och våra traditioner måste dom hålla sig till kända kulturmönster�23 På 
samma sätt är vi människor ofta snabba att generalisera andra kulturer än vår egen - medan vi 
ser oss själva som unika medlemmar av ett dynamiskt samhälle ser vi människor från andra 
kulturer än vår egen som indoktrinerade representanter för dessa kulturer. Därmed bortser vi 
från det faktum att människor är olika, att kulturer utvecklas och förändras och att företeelser 
vi förknippar med en viss kultur kan mycket väl förekomma i mycket liten skala, framföras av 
högljudda, självutnämnda representanter för en nation eller religionsinriktning eller 
överrepresenteras i media. Ett exempel är hedersmord; ett delvis kulturellt, men framför allt 
patriarkalt fenomen som diskuterats flitigt de senaste åren. Hedersmord förekommer inte ens i 
alla muslimska kulturer - ändå finns det många icke-muslimer som vid ett möte med en 
muslimsk kvinna undrar om hon inte är rädd för att bli dödad av sin familj.24 Generaliseringar 
som �muslimer kan tänka sig att mörda sina döttrar för att rädda sin heder�, �afrikaner kan 
aldrig hålla tiden� eller �sydamerikanska män är otrogna av naturen� förstärker våra 
uppfattningar om att �de� är annorlunda, att de blint följer mönster som de inte förmår 
ifrågasätta och att vi inte behöver anstränga oss för att förstå personen eftersom vi redan 
�förstår� kulturen. Om sedan vi själva har svårt att passa tider, om vi har ett häftigt 
temperament eller lätt blir svartsjuka, hänvisar vi det till vår personlighet. Vår egen kultur är 
dynamisk och ger oss stort utrymme att utveckla unika personligheter, andras kultur är statisk 
och dikterar allt från temperament till politiska åsikter och inställning till homosexualitet. 
 

                                                
22 Dina Avrahami, �Migration som sexuellt fält�, Occasional papers no. 8 2005, Stockholm sid. 20 
23 Yael Tamir, �Att ta ställning för dem som är i underläge� i Okin sid. 63 
24 Tornberg, Ulrika: Om språkundervisning i mellanrummet, Stockholm 2000, sid. 90 
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Ulrika Tornberg har skrivit en doktorsavhandling i pedagogik där hon undersöker sambandet 
mellan språkundervisning och begrepp som �kultur� och �kommunikation�. Hon beskriver 
hur kultur i många sammanhang och i skolans målbeskrivningar ses som något 
nationalitetsbundet. Detta, förklarar hon, är ett resultat av sociopolitiska strävanden, 
upprättandet av nationella gränser och ofta våldsamma försök till homogenisering av 
heterogena folkgrupper. Ökad globalisering leder dock till en uppluckring av uppfattningen 
att nationalitetskulturen existerar. �Att föreställningen nu krakelerar hänger dessutom samman 
med en ökande medvetenhet om att kulturer är dynamiska och provisoriska, sammanstta som 
de är av en mångfald av kulturella grupperingar och kulturyttringar i en ständig process av 
gränsöverskridanden, konflikt och förändring. En perspektivförskjutning har därmed ägt rum i 
talet om �kultur� och i de teoretiska utgångspunkterna för kulturfenomenens utforskande.�25  
 
6. Representation i läromedel 
I en av enkäterna som kommer att avhandlas under rubriken 7. Analys av enkäter och 
intervjuer, finns en reflektion om läromedel: Jag har funderat på SFI-litteraturen. Det har 
märkts hur könsroller varit en aspekt i litteratur och läromedel (typ Lisa arbetar med fysik 
och Kalle hämtar barnen på dagis). Sen kom etniska aspekten. Nu handlar alla 
grammatikböcker om Ali & Farida. Men aspekten sexualitet har inte slagit igenom. Alla är 
fortfarande hetero.  
 
I detta avsnitt undersöks hur homosexuella och heterosexuella representeras, både i lösryckta 
exempelmeningar och i texter som skulle vara lämpade att inkludera homosexualitet, såsom 
texter om relationer, familjerätt och diskriminering. 
 
6.1 Form i fokus 
Form i fokus B är en 251 sidor lång övningsbok som består av förklaringar till grammatiska 
företeelser i det svenska språket och ett stort antal övningar, som till överväldigande del består 
av lösryckta meningar - exempelmeningar - där eleven ska identifiera grammatiska fel, fylla i 
ord, avsluta meningar eller välja rätt grammatisk form på ord eller formuleringar. I boken 
finns också fyra längre texter som fyller samma syfte som exempelmeningarna.  
 
I analysen av Form i fokus har jag identifierat samtliga exempelmeningar och lucktexter som 
handlar om kärleksrelationer, för att se hur heterosexuella respektive homosexuella relationer 
och familjebildningar representeras. Jag har inte gjort någon komplett genusanalys med 
statistik över representationer av kvinnor och män, men i arbetet med den analys jag har gjort 
har jag ändå gjort vissa iakttagelser på det området. I Form i fokus B förekommer flitigt orden 
gifta sig, vilket enligt äktenskapsbalken endast kan appliceras på heterosexuella relationer. 

                                                
25 Tornberg sid. 270 
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Dock har jag valt att inte räkna meningar som �Olle är nervös för han ska gifta sig imorgon� 
som representationer av heterosexualitet, eftersom även homosexuella talar om att gifta sig, 
även om det i lagens mening borde kallas att ingå partnerskap. Jag har inte heller räknat med 
exempelmeningar där man enligt alla könsrollsmönster skulle kunna antaga att meningen 
handlar om en kvinna och en man, men där det inte uttrycks explicit. Ett exempel på en sådan 
mening är Redaktör Blad med fru fanns bland gästerna på direktör Eks middag i lördags.  
 
I Form i fokus B finns 64 exempelmeningar och lucktexter som tydligt refererar till 
kärleksförhållanden mellan män och kvinnor. Exempel på dessa meningar är Pernilla och 
Torbjörn ska gifta sig i kyrkan nästa år och Vad heter Jans fru? Hon heter Kajsa. Förutom 
dessa mycket tydliga referenser finns dessutom 20 exempel på män och kvinnor som bor ihop, 
men där det inte klart uttrycks att mannen och kvinnan är ett kärlekspar. Alla heterosexuella 
relationer är förstås inte glorifierade, vi har tillexempel Elsa som gifter sig för pengar26 och 
Gustav som har övergivit Elsa efter 30 års äktenskap27. Det förekommer inga större 
generaliseringar av typen �alla män gillar vackra kvinnor�, däremot finns två generaliseringar 
som rör kön snarare än sexuell läggning; �Män och kvinnor talar inte riktigt samma språk�28 
och �flickor vill ofta vara smala. Vad bör de inte äta? De bör inte äta kakor, choklad och 
glass�.29 
 
Man kan kanske tycka att en utpräglad grammatikbok som denna, där språkets form inte skall 
överskuggas av kontroversiellt innehåll i exempelmeningarna, bör vara så neutral som möjligt 
och inte mana till tankar och diskussioner om vad som är normalt och inte, eller vad som är ett 
acceptabelt levnadssätt och inte. Dock är hela Form i fokus 2 fylld av exempel på pappor som 
tar hand om barn, kvinnliga chefer och män som diskar och lagar mat, något som strider mot 
normerna i många samhällen. Dessa företeelser presenteras som fullt normala och ofta 
positiva, som i exempelmeningen �Hos oss lagar alltid min man mat. Det gillar jag�.30 
Däremot finns inte ett enda exempel på samkönade kärleksrelationer och heller inte några 
exempel som ens skulle kunna antyda något åt det hållet, såsom beskrivningar av två män 
som bor i samma hus, eller en kvinna som väntar på ett brev från en annan kvinna.  
 
6.2 Bra början 2 
Bra början 2 är en textbok med texter och dialoger och inslag ur verkliga livet, som annonser, 
diagram och tabeller. Boken är uppdelad i teman som på jobbet, liv och pengar och kropp och 
själ och texterna handlar ofta om personerna Anna, Panos, Maria och Johan som alla har 

                                                
26 �Elsa har gift sig med herr Berg för att hon ska få det bra ekonomiskt�, Form i Fokus 2 sid. 208 
27 �Gustav har övergivit Inga efter 30 års äktenskap�, Form i fokus 2 sid. 83 
28 Form i fokus 2 sid. 27 
29 Form i fokus 2 sid. 225 
30 Form i fokus 2 sid. 225 
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någon koppling till hotellet Svanen i den svenska semesterorten Svanevik. I Svanevik finns 
också andra personer som då och då förekommer i texterna. I början av boken presenteras 
hela persongalleriet och vi får veta att Risto är en metallarbetare som är gift med Gunnel, att 
Kristina är gift med Johan och att Markus är Lindas flickvän. Historien börjar med att ett gift 
par, Bo och Lena Palmgren, checkar in på hotellet. Senare i boken får vi även läsa om den 
skäggige Alex, som är gift med Marita, Astrid och Odd Spalder, Karin och Lars Friberg, 
Johan och Kristina Nilsson och Ture Forsberg som försöker förföra en yngre kvinna. Några 
personer i boken lever ensamma, men ingenstans finns någon antydan till att någon skulle 
föredra andra familjekonstellationer än den heterosexuella kärnfamiljen. Vi får veta att Panos 
har haft en fru och att Maria har levt i ett dåligt äktenskap med en man. 
 
Även i denna bok finns exempel på diskussioner som rör mer eller mindre kontroversiella 
ämnen. Det finns en text om Linda som skaffar p-piller31, en diskussionsfråga om abort32, en 
text om barnaga33 och ett avsnitt som behandlar skilsmässa34. Här tar författarna tydligt 
ställning, även om diskussionsfrågorna som följer på texterna är någorlunda öppet 
formulerade. Pappan som slår sitt barn skäms efteråt, Panos ångrar att han ville att hans fru 
skulle göra allt hemarbete och i texten om p-piller nämns inte ens att det inte är lika 
okontroversiellt för alla, i alla delar av världen. 
 
På ett ställe finns tillfälle för en påpasslig lärare att nämna kärlek mellan två kvinnor eller två 
män. Detta händer i kapitlet �några människor� där Eva Dahlgren, Ulf Lundell, Jonas Gardell 
och Carola Häggkvist presenteras och eleven uppmanas svara på om han/hon känner till något 
mera om personerna. I några sammanhang finns längre texter om kända svenskar. I dessa 
texter nämns alltid om de har varit gifta eller haft heterosexuella relationer.  
 
När texterna handlar specifikt om kärlek och relationer, ges i boken inga tillfällen att nämna 
samkönad kärlek. Under rubriken vigsel står: �En man och en kvinna vigs av en präst i kyrkan 
och blir ett gift par. Det är också vanligt att man vigs i rådhuset. Det kallas borgerlig vigsel. 
Ibland firar man bröllop efter vigseln och har en stor fest. Men många har bara en enkel 
bjudning för släkten och de närmaste vännerna�.35 I ett kapitel presenteras kontaktannonser. 
Där finns tre exempel på män som söker kvinnor och två exempel på kvinnor som söker män.  
 
Det finns en notis om diskriminering, men diskriminering på grund av sexuell läggning tas 
inte upp.  

                                                
31 Bra början 2 sid. 105 
32 Bra början 2 sid. 108 
33 Bra början 2 sid. 181 
34 Bra början 2 sid. 195 
35 Bra början 2 sid. 44 
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6.3 +46 del 2 
+46 del 2 är även denna en textbok uppdelad i teman. Boken är 234 sidor lång. I varje kapitel 
finns en text och en övningsdel. Alla grammatikförklaringar finns sist i boken, som en egen 
del med förklaringar och övningar. En återkommande övning i boken heter vad ska de göra? 
och består av texter om personer som står inför olika dilemman. Dessa texter är gjorda för att 
skapa diskussion hos kursdeltagarna. 
 
I kapitel 2, �på tal om familjen�, diskuteras olika typer av familjebildning. På första sidan 
finns en bild på en kvinna med en katt på huvudet, med bildtexten �en modern familj?�. 
Sedan följer en text om en kvinna som vill att hennes barn ska flytta hemifrån. Under rubriken 
vad ska de göra får vi läsa om Salome och Lars-Ove som vill skaffa barn, Amal som inte får 
åka på klassresa för att hennes föräldrar inte litar på pojkarna i klassen och Lisa som 
misstänker att hennes vänner slår sina barn. Nästa avsnitt handlar om vad lagen säger 
angående familjer. Man får veta vad föräldrar har för ansvar för sina barn och vad som händer 
när man skiljer sig. Sedan följer en text om giftermål, samboskap och kvinnans rättigheter. 
Här nämns förstås inte att även homosexuella kan vara sambor, eftersom boken kom ut ett år 
innan sambolagen blev könsneutral. Men inte heller registrerat partnerskap nämns, trots att 
texten just behandlar skillnader mellan förr och nu och olika sätt att leva ihop. I kapitlet 
definieras också olika civilstånd. Där förklaras �änka� som �en person vars man har dött�. I 
slutet finns diskussionsfrågor, där en fråga öppnar för en påpasslig lärare att ta upp 
homosexuell parbildning - �vad är det för skillnader och likheter mellan familjerna i Sverige 
och i ditt hemland?�. Dock indikerar resten av frågorna att dessa svenska familjer finns 
representerade i texterna som finns beskrivna här ovan. Under rubriken Sexualundervisning 
berättas historien om preventivmedel från början av 1900-talet fram till nu, hur 
sexualundervisning blev ett skolämne och hur lagen om fri abort kom till. I informationsrutor 
får vi läsa om RFSU, könssjukdomar och smittovägar. Det enda som nämns om 
homosexualitet finns under frågan �är påståendena rätt eller fel?� där ett av påståendena är 
�HIV smittar bara homosexuella�. 
 
Även i denna bok finns tydliga indikationer på att författarna har ett dolt syfte att fostra 
kursdeltagarna och lära dem att adoptera vissa värderingar. I en text om barnuppfostran 
beskrivs tre familjer med döttrar som alla ska på samma fest. I en familj tar föräldrarna inte 
reda på vad dottern tänker göra, i en familj förbjuder föräldrarna dottern att gå på festen vilket 
resulterar i att hon smyger ut bakom deras ryggar och i en familj resonerar föräldrarna med 
dottern och låter henne gå på festen. I slutet av historien får dottern i den sista familjen en 
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trevlig kväll, medan döttrarna i de två andra familjerna råkar ut för otrevliga och fulla killar, 
dricker öl och mår illa på morgonen, varpå frågan ställs: vilka föräldrar tycker du var bäst?36  
 
I +46 del 2 finns 47 tydliga referenser till heterosexuella relationer, i exempelmeningar och 
texter. Här har jag inte räknat de meningar där någon refererar till sin �mamma och pappa� 
såvida det inte tydligt framgår att mamman och pappan har en kärleksrelation. I de fall samma 
relation nämns flera gånger har den bara räknats en gång.  
 
7. Analys av enkäter och intervjuer 
7.1 Hur vanligt är det att man pratar om homosexualitet i klassrummet  
Sexton av de tjugotvå informanterna har kryssat för ja som svar på frågan: har ämnet 
homosexualitet kommit upp under diskussioner i klassrum där du har varit lärare? En av de 
sex informanter som har kryssat för nej har samtidigt strukit under formuleringen under 
diskussioner vilket kan tolkas som att informanten har tagit upp ämnet, men inte under 
diskussioner. Denna informant har inte svarat på följdfrågan hur har frågorna kommit upp, så 
det är svårt att veta säkert hur hon resonerade, men det är tydligt att formuleringen har en 
komplex karaktär för många. Detta blir allt tydligare när man undersöker de sex �nejsägarna� 
mer grundligt. En informant har kryssat för nej och på nästa fråga - hur har frågorna kommit 
upp - svarat I samband med ämnesområde �familj� - familjesammansättning - hur kan den se 
ut i Sverige. På lärarens initiativ togs äv. homosex. parbildn. upp. En annan av dessa 
informanter har skrivit Det har inte kommit upp som ämne, mer som kortare 
informationssekvenser, ibland har någon fråga uppkommit, varvid jag har svarat. Man ska 
alltså vara försiktig med att dra några bestämda slutsatser utifrån hur många av informanterna 
som har kryssat nej - i vissa fall handlar det bara om lärarens egen bedömning av vad som 
räknas som diskussion och inte och en annan lärare med samma erfarenheter kunde ha kryssat 
ja. I enkäten ställs visserligen frågan om homosexualitet har kommit upp under diskussioner, 
homosexualitet behöver alltså inte vara själva ämnet som har diskuterats, men det är möjligt 
att några av dem som svarat på enkäten har tolkat det som att diskussionen måste gälla 
homosexualitet. En annan aspekt kan vara att några lärare helt enkelt inte vet om de har pratat 
om homosexualitet eller inte. I en av intervjuerna illustreras denna osäkerhet: 
 

Frågeställaren:  När... när har det tagits upp... homosexualitet i klassrummet? 
Informant1: Det har inte tagits upp 
Frågeställaren:  Ingenting 
Informant 1: Inte vad jag kommer ihåg faktiskt...  
Frågeställaren:  nej 
Informant 1: om det har tagits upp så är det väldigt em kort... i så fall 
Frågeställaren:  ja 

                                                
36 +46 del 2 sid. 52 
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Informant 1: för det är ingenting som jag kan minna mig i alla fall att det har kommit 
   upp... att vi har diskuterat 
(senare i samma intervju:) 
Informant 1: det kom faktiskt upp en liten sekvens idag... det var när det handlade om 
   pronomen och då var det nån som sa hennes fru och då sa jag menar du.. 
   menar du hennes eller hans ja hans förstås sa han jaa annars om du menar 
   hennes då betyder det att två kvinnor är gifta sa jag och det kan ju också 
   vara så sa jag nånting och sen.. och då var det ingen som sa nåt (skratt) och 
   sen gick jag vidare... så att jaa det är ungefär så som jag har kommenterat 
   om det är nånting på det... på det sättet 
 
Det visar sig alltså att många, som uppfattar att de inte diskuterar homosexualitet, ändå visar 
sig prata om det i klassrummet på olika sätt. Informanten i intervjun ovan tyckte först att hon 
aldrig tar upp homosexualitet, men kom senare ihåg att hon så sent som samma dag hade 
nämnt att två kvinnor kan vara gifta med varandra.  
 
Det är svårt att utifrån materialet få någon klar bild om hur vanligt det är att man pratar om 
homosexualitet på SFI. Som illustreras i intervjucitatet ovan och som syns i vissa av 
enkäterna, tycker vissa lärare att de aldrig talar om homosexualitet trots att det visar sig att de 
faktiskt gör det, medan andra lärare som uppger att diskussionerna faktiskt existerar i deras 
klassrum, kan påpeka att det inte händer särskilt ofta - en informant kryssade ja och lade till 
en eller två gånger på tjugo år!!. Vi kan alltså inte veta precis hur ofta homosexualitet nämns, 
pratas om eller diskuteras på SFI, men utifrån materialet kan vi åtminstone sluta oss till att det 
förekommer. 
 
7.2 Hur kommer homosexualitet upp i klassrummet? 
Tre informanter uppger att både lärare och elever har tagit initiativ till att prata om 
homosexualitet. Tre informanter nämner endast elever som initiativtagare, fem nämner endast 
lärare och övriga anger bara att det har �kommit upp� utan att förklara hur. Fem informanter 
uppger att de har använt färdigtryckt material där homosexualitet har nämnts. Av dessa fem 
påpekar två informanter att det färdigtryckta materialet inte har varit skolmaterial, utan 
tidningsartiklar och dylikt, två förtydligar att det har varit skolmaterial och en anger inte 
vilken sorts material hon har använt.  
 
Fyra informanter uppger att homosexualitet har nämnts under lektioner som handlar om 
familjekonstellationer i allmänhet och information om sambolagen. I dessa fall har läraren 
varit initiativtagare. I andra sammanhang nämner ytterligare fyra informanter att det kan vara 
lämpligt att prata om homosexualitet i samband med familj och sambolagen. 
 
Man kan se en viss skillnad mellan de svar som går ut på att eleverna själva har tagit upp 
ämnet och de som handlar om att läraren har tagit initiativet till diskussionerna eller nämnt 
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homosexualitet i förbigående. Två av de tre informanter som endast anger kursdeltagare som 
initiativtagare, uttrycker en rädsla för det hat som vissa kursdeltagare visar angående 
homosexualitet, medan ingen av de lärare som anger att de själva har tagit upp frågan nämner 
kursdeltagarnas eventuella homofobi som ett problem. Det behöver inte betyda att dessa lärare 
inte har upplevt att kursdeltagare har varit negativt inställda; olikheterna i svaren kan snarare 
tolkas som vad som är respektive lärares första associationer när de reflekterar över ämnet 
homosexualitet kontra SFI - några associerar till lärarens ansvar att sprida en accepterande syn 
på homosexualitet, andra till de homofobiska elevernas agerande. En annan skillnad 
framträder vid en jämförelse mellan svaren på fråga 237 och fråga 5a38. De lärare som uppger 
att de själva har tagit initiativ till att prata om homosexualitet, reagerar generellt kraftigare på 
elevers negativa uttalanden om homosexuella än de lärare som uppger att ämnet endast har 
kommit upp på elevernas initiativ. Lärare som själva tar initiativ till diskussioner redovisar 
ofta för detaljerade strategier om en elev uttalar sig negativt, till exempel jag skulle nog leka 
djävulens advokat, förstärka det negativa och fråga om det var OK. Och vid nejsvar fråga 
varför inte? Och därifrån ta en diskussion. En annan strategi som nämns av en 
initiativtagande lärare är t.ex. bögar är äckliga (KD39 säger) Afrikaner luktar illa (förklarar 
att det är samma sak - kränkande). De lärare som säger att eleverna är initiativtagare, talar i 
mer vaga ordalag om vad de skulle göra om någon uttalade sig negativt om homosexuella. En 
informant talar tydligt om att det är en diskussion hon inte själv skulle vilja leda - som 
gemensamt svar på fråga 4a och 5a svarar hon att hon lyssnar, modererar samtalet, 
diskussionen. Vill man prata om detta så ok. Men jag leder inte samtalet. 
 
De olika sätten att ta upp homosexualitet på kan delas in i tre olika kategorier. Den första 
kategorin är den där elever har tagit upp homosexualitet och uttryckt negativa åsikter. I den 
andra kategorin hittar vi diskussioner om homosexualitet som har tagits upp av lärare med 
syftet att just diskutera homosexualitet. Den tredje kategorin är den där homosexualitet har 
funnits med som en naturlig del i diskussioner som har handlat om familj, sambolagen, 
diskriminering eller jämställdhet.  
 
7.3 Bör man diskutera homosexualitet 
Fråga 3 i enkäten - Tycker du att man som lärare på SFI bör diskutera homosexualitet - 
visade sig även denna vara svårtolkad. Hela åtta informanter valde att varken svara ja eller 
nej; en informant kryssade för jag vet inte, en gjorde en egen ruta och skrev annat, en 
kryssade för både ja och nej och fem personer valde inget svarsalternativ alls. Tretton 
informanter kryssade ja och endast en informant kryssade nej. Att så många hade svårt att 

                                                
37 Om ämnet har diskuterats, har det varit på initiativ av elever, initiativ av lärare eller som en del i färdigtryckt 
undervisningsmaterial? 
38 Hur reagerar du om någon kursdeltagare uttalar sig negativt om homosexuella? 
39 kd=kursdeltagare 
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välja ruta kan tyda på två saker. Antingen har man svårt att veta vad som menas med frågan - 
hur diskuterar man homosexualitet, måste homosexualitet vara huvudtemat i diskussionen, 
räknas ett snabbt samtal som en diskussion och vad menas med bör? Eller så har man inte 
funderat så mycket på frågan och är osäker på vad man egentligen har för åsikt.  
 
Vad som möjligen är en positiv effekt av frågans eventuella tvetydighet är att alla informanter 
utom två har kommenterat frågan under motivera ditt svar och det finns därför många 
förtydliganden som förklarar varför frågan är svår att svara på.  Tre av de åtta osäkra 
förtydligar att man endast skall diskutera homosexualitet om det �behövs� och om det finns 
ett intresse bland kursdeltagarna för att diskutera ämnet. Tre av de osäkra skriver att det beror 
på kursdeltagarnas språkliga nivå, en förklarar att hon bara vill diskutera frågan i klasser där 
det inte finns homosexuella och tre tycker att det är bra med diskussioner, men bara om det 
ingår i ett allmänt ämne som livskunskap eller något annat ämne där homosexualitet kommer 
in på ett naturligt sätt. Av de tretton informanter som kryssade för ja, motiverade sju 
informanter sitt svar med att det är viktigt att informera om att det är helt ok i Sverige att vara 
homosexuell eller att det handlar om mänskliga rättigheter. Tre stycken refererade till 
språkutvecklingen och att man måste kunna prata om allt i klassrummet och två valde att inte 
motivera sitt svar. Fyra av dessa tretton informanter uttryckte även de en viss ambivalens 
inför frågeformuleringen, eller hade vissa förbehåll. En av dessa skriver jag tycker att det är 
viktigt, men jag har också upplevt att det är svårt. En annan påpekar vikten av att 
kursdeltagarna har nått en rimlig utbildningsnivå innan man börjar diskutera homosexualitet. 
En tredje skriver ja, men bara om eleverna tar upp det. Det är inget speciellt som bara gäller 
homosexualitet - det gäller även heterosexualitet eller sexualitet överhuvudtaget. Jag inriktar 
mig inte på sexualundervisning. (om inte eleverna själva skulle vilja ha det så klart) och den 
fjärde skriver jag vet egentligen inte exakt hur man ska tolka �öppna diskussioner om 
homosexualitet�. Jag tycker nog inte att man ska gå in på huruvida det är rätt eller fel att 
vara homosexuell, men det är viktigt att presentera fakta och lagar som rör homosexualitet. 
Självklart kan man inte låtsas om som att det inte existerar. I en intervju påpekar en av 
informanterna samma sak - att �diskussioner om homosexualitet� inte borde handla om 
huruvida det är rätt eller fel att vara homosexuell:  
 
Informant 3:  om man börjar diskutera tycker ni det är normalt eller inte det tycker inte jag 

man ska ta upp som ett diskussionsämne är det normalt eller inte... för... det 
tar jag ju inte om... är det normalt eller inte att vara... liksom... puckelryggig 
liksom om det finns nån i klassen... förstår du vad jag menar om jag om jag 
ska säga ja nu ska vi diskutera är det normalt eller inte och så kanske det 
sitter några som är det... hur förolämpande skulle inte det vara liksom att... 
tycker jag så jag tycker det är jättesvårt... att ta upp sådär så att jag jag vill 
göra det på det sättet att... grunden ska vara att det här såhär ser vi på det 
såhär eller jag ser på det såhär och that�s it liksom det är ingen idé att börja 
tjafsa om om folk är normala eller sjuka i huvet eller sådär 
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Den enda informant som kryssade för alternativet nej, man bör vara restriktiv med att 
diskutera homosexualitet på SFI motiverade sitt svar såhär: �motståndare� visar hat: �jag 
skulle döda...� Jag har blivit rädd inför detta hat. Kan det drabba någon elev i klassen...?  
 
Det visar sig att de flesta av dem som svarar ja på frågan motiverar sitt svar med att det är 
viktigt att redogöra för den svenska, accepterande synen på homosexualitet, att förklara lagar 
som skyddar både homosexuella och invandrare och att rätten till ens egen sexualitet är en 
mänsklig rättighet. Det verkar alltså som om dessa ser diskussionerna om homosexualitet som 
ett steg mot ökad tolerans hos eventuella homofobiska kursdeltagare, snarare än diskussioner 
om huruvida homosexualitet är rätt eller fel, där intoleranta åsikter får stå oemotsagda.  
 
7.4 Ingen stor grej 
Flera av informanterna uttrycker att de inte tycker att man ska göra någon stor sak av 
homosexualitet. I två enkäter uttrycks detta mycket tydligt under sista frågan40 med 
formuleringar som tycker inte att det är någon �stor� sak och jag tycker inte man behöver 
göra någon stor sak av homosexualitet. I andra enkäter uttrycks motsatt åsikt, om än inte lika 
rakt på sak. 
 
I en av intervjuerna uttrycks samma åsikt; innan du frågade har jag inte tänkt på det... jag 
tycker inte det är så stor grej egentligen. När alla frågor är ställda och intervjun egentligen är 
över, får jag veta att informanten har en vän som är homosexuell och hon uttrycker sin 
förvåning inför den starka betydelse hennes vän fäster vid sin homosexualitet - det är ju ingen 
stor grej egentligen, det handlar bara om vem man förälskar sig i. Vi pratar om huruvida 
homosexualitet är en stor grej eller inte.  
 

Informant 1:  men det är inte... jag tror inte att det är det om man inte är det själv kanske 
Frågeställaren:  ja... precis, för det är många som har skrivit det i enkäterna... det är inte en 
   så stor grej...  
Informant 1:  nej 
Frågeställaren:  och så tänker jag på alla homosexuella elever som kanske har kommit hit för 
   att de är homosexuella 
Informant 1:  ja... ja då är det ju förstås en stor grej det beror ju på hur man blir behandlad 
   i hemlandet om man blir stenad för det eller nånting då är det ju verkligen 
   stort alltså... ja det visst, det är det ju det är ju många från arabländer också 
   killar och sådär det kan jag tänka mig... ja då är det ju jättestort, men jag 
   menar som i vårat liv och samhälle det är... liksom... och man är ju inte från 
   en annan planet för det så stor skillnad behöver det ju inte va ändå... tycker 
   jag... personligen 
 

                                                
40 Övriga tankar som rör homosexualitet och SFI och som inte rymts i svaren ovan 
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Vad olika människor menar med att homosexualitet inte skulle vara någon stor sak, kan 
förstås variera väldigt mycket. Två informanter skriver för mig är det inte en stor fråga och 
det är inte så big deal för mig som svar på fråga 4b - varför tror du att du reagerar som du 
gör (när homosexualitet kommer på tal i klassrummet). Detta innebär troligtvis att 
homosexualitet för dem är något helt normalt som inte känns jobbigt att diskutera - en 
tolkning som förstärks av att en av dessa informanter på andra ställen i enkäten har framhållit 
att hon tycker att det är viktigt med diskussioner om homosexualitet och att homosexuella 
borde representeras mer i SFI-litteraturen. Detta medan en åsikt som jag tycker inte man 
behöver göra någon stor sak av homosexualitet som svar på fråga 641 kan tolkas som att 
informanten inte tycker att homosexualitet över huvud taget är något som är viktigt att 
diskutera. Informanten som skrev detta, har mycket riktigt genom hela enkäten påpekat att det 
inte är nödvändigt att ta upp homosexualitet om inte kursdeltagarna själva uttrycker önskemål 
om att ha sådana diskussioner. 
 
7.6 Homosexualitet som sex 
Som diskuterades under rubriken 5:3 finns det många som ser på homosexualitet som något 
som bara rör det sexuella. I enkäterna märks denna inställning av i två enkäter. En person 
skriver under fråga 342: det är inget speciellt som bara  gäller homosexualitet - det gäller även 
heterosexualitet eller sexualitet överhuvudtaget. Jag inriktar mig inte på sexualundervisning. 
En annan informant skriver att sex är ju inget man diskuterar med okända människor.  
 
7.7 Lärarrollen 
Många lärare påpekar att de i klassrummet reagerar annorlunda än de hade gjort som 
privatpersoner. Lärarrollen är ett ord som ofta nämns i enkäterna. I denna lärarroll ingår en 
viss återhållsamhet, man diskuterar inte sina privata åsikter eller berättar om sitt privatliv. En 
informant skriver: Jag försöker att hålla mig till fakta, ta det lugnt och inte stressa upp mig 
eller bli arg. Jag anser att jag som lärare måste bete mig på detta sätt. I privata sammanhang 
är det en helt annan sak. [...] Som lärare måste jag vara saklig och följa skolans olika 
styrdokument. 
 
Det verkar finnas en allmän uppfattning om att lärarrollen innebär en �neutralitet� som inte 
närmare definieras. Ett försvar för homosexuellas rätt att leva som homosexuella skulle 
förmodligen inte ses som neutralt i alla länder och inte ens i alla sammanhang i Sverige, så 
denna neutralitet förtjänar en närmare analys. En informant berättar att han reagerar som 
neutral lärare som förespråkar tolerans för allt och alla. Samma lärare skriver som svar på 

                                                
41 Övriga tankar som rör homosexualitet och SFI och som inte rymts i svaren ovan 
42 Tycker du att man som lärare på SFI bör diskutera homosexualitet? 
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fråga 5a43 att om någon berättar att det inte tycker om det personligen är det en åsikt. Sen om 
den personen förolämpar eller kommer med dumma kommentarer stoppar jag det. 
En informant förklarar sitt agerande i klassrummet med att hon utgår från [sin] roll som SFI-
utbildare. Det agerande hon beskriver är följande: (som svar på fråga 4b44) Jag �reagerar� 
inte, jag håller mig till olika teman i undervisningen. Demokrati ska genomsyra hela 
undervisningen. Därför kan det komma upp, men jag har aldrig tänkt �idag ska vi prata om 
homosexualitet� och (som svar på fråga 5a45) I det fallet skulle jag nog påpeka att invandrare 
och homosexuella är två grupper som kan vara utsatta för nazister/rasisters våld. En lärare 
utmålar sig själv som någon som inte är �tillräckligt� neutral - fortfarande inte kommit längre 
i min acceptans av åsikter som avviker från mina egna. Några lärare uppger i likhet med 
denna lärare att de själva tar illa upp när någon uttalar sig fördomsfullt om homosexuella. Två 
informanter skriver som svar på fråga 5a - Hur reagerar du om någon kursdeltagare uttalar 
sig negativt om homosexuella - att de blir arga. En informant skriver det är jobbigt [för att] de 
uttrycker (ibland och verkligen inte alla) sånt förakt och total avsaknad för tolerans. En 
informant skriver att hon har blivit rädd inför detta hat och en annan skriver jag blir - kanske 
inte arg - men jag säger att jag tycker han/hon har fel!  
 
I alla intervjuer pratar vi om lärarrollen och hur man som lärare bör förhålla sig i ämnen där 
man själv har åsikter. Det visar sig att de olika lärarna har olika strategier. 
 

Informant 1: ja jag s... svårt att säga men jag skulle... jag vill ju inte påverka åsikterna jag 
försöker ju alltid hålla mig så neutral som möjligt men jag skulle nog ta upp 
det här rent allmänt vad som gäller i Sverige och vilka lagar och rättigheter 
man har här och... och säga det på det sättet att i Sverige är det såhär att man 
har rätt... till... ja... alla rättigheter man har i en demokratisk... i ett 
demokratiskt land va... man har rätt till sin sexualitet och åsiktsfrihet och 
allting sånt där... så skulle jag nog säga i så fall 

Frågeställaren:  mm 
Informant 1: utan att säga vad jag själv tycker om det (skratt) 
(senare i samma intervju) 
Frågeställaren:  men du försöker hålla dina egna åsikter utanför 
Informant 1: ja jag försöker väl det men ibland märks det väl ändå men (skratt) jag 

försöker det 
Frågeställaren:  aa 
Informant 1: jag vill inte påverka på det sättet, jag vill bara tala om vad som gäller och 

sen... får de väl bilda sig en egen uppfattning 
Frågeställaren:  finns det nånting som dom skulle kunna säga där du skulle reagera utifrån 

dig själv förstår du... nånting som dom skulle kunna säga som... som skulle 
få dig att inte förhålla dig så neutral 

                                                
43 Hur reagerar du om någon kursdeltagare uttalar sig negativt om homosexuella? 
44 Varför tror du att du reagerar som du gör? 
45 Hur reagerar du om någon kursdeltagare uttalar sig negativt om homosexuella? 
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Informant 1: det är mycket möjligt... och ibland reagerar jag ju på det jag hör men jag 
försöker ju att inte visa det... utan försöker och besvara det på ett allmänt 
plan så att säga och.. försöker liksom å lämna mina egna värderingar och 
känslor utanför 

Frågeställaren:  mm.. .tror du att alla gör det 
Informant 1: alla lärare 
Frågeställaren:  aa 
Informant 1: jag vet inte... ingen aning faktiskt... jag vet inte (skratt) 
 

Informant 2: jag har min egen åsikt och det är det som jag grundar på så jag menar det 
gäller väl det här lagen om yttrandefrihet så var och en får säga eh... vad den 
har för åsikter 

Frågeställaren:  Säger du vad du har för åsikt eller försöker du vara neutral 
Informant 2: Nej men jag säger... jag yttrar mig alltså jag säger själv att jag tycker det är 

helt normalt och var och en får göra vad den vill i sitt eget liv 
Frågeställaren:  Vad händer om det är någon som uttalar sig jättenegativt om det är någon 

som ba alla bögar är så jävla äckliga och dom ska dö och brinna i helvetet 
Informant 2: Ja du... eh... jag har inte tänkt så mycket på det men... jag försöker inte 

påverka den människan det gör jag inte men däremot så är det att man ska 
påpeka då att vi lever i ett modernt samhälle och det är väl så vanligt här i 
Sverige att man... att många har accepterat det så.. .det är det... så är det 

 

Informant 3:  jag säger ju jag tycker det är normalt och sen end of discussion liksom 
(skratt) nej inte så men nej... ja... det är svårt men... 

Frågeställaren: tycker du att man ska ta upp sina egna åsikter över huvud taget... alltså på 
SFI... 

Informant 3:  ja men såhär... ja... men om de frågar mig vilket parti jag röstar på eller det 
behöver jag ju inte berätta vad jag tjänar i lön eller... nånting... sådär tycker 
jag... men en sån sak så liksom... man måste ju vara ett föredöme på nåt vis... 
tycker jag. 

 
7.8 Vilka elever fokuseras på 
I enkäter och intervjuer kan man se att lärarna kan ha två olika elevfokus - de kan fokusera på 
de heterosexuella eleverna eller de homosexuella eleverna. En lärare kan förstås fokusera på 
båda grupper på samma gång och många svar avslöjar inte något alls av nämnda perspektiv, 
men i många enkäter och intervjuer är något av perspektiven särskilt framträdande.  
 
Ett typiskt exempel på hur man kan ha de homosexuella elevernas perspektiv i åtanke, 
återfinns i ett av svaren på fråga 5a46, där informanten skriver: jag försöker även förklara för 
kd att det kan finnas andra kd i klassen som är homosexuella och att dessa inte får känna sig 
kränkta av andras uttalanden.  Detta perspektiv syns endast i två enkäter. Två informanter (en 
som har besvarat en enkät och en av dem som intervjuades) tycker att man inte bör diskutera 
homosexualitet just med tanke på att det kan finnas homosexuella elever i klassen. Den ena av 

                                                
46 Hur reagerar du om någon kursdeltagare uttalar sig negativt om homosexuella? 
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dem berättar att hon har tagit upp ämnet genom en tidningsartikel som kursdeltagarna fick 
diskutera, men skriver sedan att man bör vara försiktig, för att inte utsätta någon för 
nedvärderade uttalanden. Jag har vid ett par tillfällen haft homosexuella i min grupp - och då 
skulle jag absolut inte ha delat ut den där tidn.artikeln. Det perspektivet illustrerar nästan 
övertydligt heteronormativitetens grundtanke och vad många bi- och homosexuella kan vittna 
om - tills du har deklarerat din bi- eller homosexualitet är du heterosexuell. Informantens 
fokus ligger i detta fall på den homosexuella eleven, men bara om eleven tydligt kan 
identifieras som homosexuell. 
 
Det andra perspektivet, att ha de heterosexuella eleverna i fokus, representeras framför allt i 
de svar som försvarar elevernas rätt till sina åsikter, men också de som vill förändra elevernas 
uppfattning med hänvisning till svenska lagar och normer. En informant skriver tillexempel 
under fråga 347: Jag förklarar att tankar som ovan ska man inte uttrycka i Sverige eftersom 
det är hets mot folkgrupp. Jag brukar också fråga varför de är så rädda. Fokus på de 
heterosexuella eleverna - de vars homofoba åsikter ska respekteras eller de som ska läras att 
respektera homosexuella - uttrycks tydligt i tio av enkäterna. De resterande enkäterna säger 
ingenting om eleverna, utan fokuserar till exempel på hur man bör prata om ämnet och hur 
läraren själv tänker kring sin lärarroll. 
 
I intervjuerna var jag intresserad av att ta reda på om lärarna har haft homosexuella elever i 
åtanke när homosexualitet har diskuterats. I två av intervjuerna ställde jag frågan om 
informanten har haft homosexuella elever i klassen. I den tredje intervjun var det tydligt redan 
från början att informantens perspektiv låg hos de homosexuella eleverna, så där behövde inte 
frågan ställas. 
 

Informant 1:  ibland märker man ju om det... om dom är bögar tillexempel... om det är 
överdrivet då kan ... då märker man ju det och ibland syns det liksom men... 
men det är ingenting som jag har märkt och ingen som har sagt det heller så 
att... ibland vet man ju inte då kan ju vem som helst va utan att man vet det 
om de inte talar om det 

 

Frågeställaren:  Har du har du tänkt på ifall du har homosexuella elever 
Informant 2:  Ja det har jag tänkt eftersom jag tror att jag har (skratt) såå visst 
Frågeställaren:  Hur... Varför tror du det 
Informant 2:  För att jag menar jag har ju en killkompis som är homosexuell och eh... han... 

alltså jag pratar jämt med honom och jag har en elev som jag tror är det men 
jag har inte pratat med honom om det och jag menar det är hans egen sak så 
jag ska inte gå in på det 
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Frågeställaren:  Hur tänker du när man tar upp homosexualitet i klassen... alltså vilka hänsyn 
tar du...när du.. 

Informant 3:  Nä men jag tar ju hänsyn till... jamen dom i klassen eller... alltså om det finns 
några homosexuella där men även om det inte finns några där det kan jag ju 
inte veta.. så måste man ju förutsätta att det kan finnas...  

 

Alla tre respondenter har alltså någon gång haft tankar om att deras elever skulle kunna vara 
homosexuella. Två av respondenterna börjar tala om de kursdeltagare som enkelt kan 
etiketteras som homosexuella, medan den tredje aldrig nämner några speciella elever utan 
säger att hon alltid förutsätter att kursdeltagare i klassen kan vara homosexuella. Det kan 
också vara värt att notera att de lättidentifierade homosexuella i båda fall är män.   
 
7.9 Den svenska synen eller mänskliga rättigheter 
Två andra perspektiv som man kan utläsa i enkätsvaren, handlar om varför man pratar om 
homosexualitet i klassrummet. Det ena kan beskrivas med orden den svenska inställningen, 
alltså att man bör prata om homosexualitet för att berätta om �den svenska synen�, som enligt 
informanterna ofta skiljer sig från synen man har på homosexualitet i kursdeltagarnas 
hemländer. Åtta informanter har nämnt detta i sina svar. Det andra perspektivet har jag 
benämnt tolerans och mänskliga rättigheter. Exempel på detta perspektiv finns i svar som 
man måste bädda för mänskliga rättigheter och det är en knepig fråga att det anses rasistiskt 
att ifrågasätta någons religion, men om de tolkar religionen på ett sätt som leder till 
intolerans, ska vi väl inte behöva vara toleranta mot intoleransen. Även detta perspektiv 
återfinns i åtta av enkäterna. Skillnaden mellan de båda perspektiven är att man genom att 
hänvisa till den svenska inställningen inte själv behöver ta ställning och inte heller angripa 
någon annans inställning, medan den lärare som väljer att tala om homosexualitet med 
tolerans och mänskliga rättigheter i fokus lättare själv blir involverad i diskussionen. Detta 
perspektiv är också annorlunda eftersom det innebär att man ser på inställningen till 
homosexualitet som en individuell fråga snarare än kulturell. 
 
8. Diskussion  
En del av syftet med denna uppsats är att ta reda på hur lärarnas inställning stämmer överens 
med de riktlinjer som formuleras i LPF 94 och kursplanerna för SFI. I LPF 94 står att 
�intolerans måste mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser� och att 
�tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas�. Som framgår i homosexualitets- och 
queerforskning är osynlighet, marginalisering och utpekande av homosexualitet som anomali 
några av de största problemen för den som inte följer den heterosexuella normen. Det påpekas 
också att �den homosexuella gruppen� inte helt följer mönstret för andra diskriminerade 
grupper, då den gemensamma nämnaren ofta är ensamhet och utanförskap. Det är utifrån 
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denna kunskap diskussionen måste föras om huruvida man i SFI-undervisningen verkligen 
möter intolerans med aktiva insatser och aktivt bekämpar tendenser till trakasserier. 
 
8.1 Homosexualitet som en integrerad del av samhället  
Om homosexuella relationer ska ses som likvärdiga heterosexuella, räcker det inte med att 
homosexualitet tolereras som en avvikelse �vi� inte har något emot. Varje gång 
heterosexualiteten sätts som självklar och exkluderande norm, påminns den homosexuella om 
att hon eller han inte är en del av samhället, vilket är lika tragiskt som när andra grupper inte 
ges tillfälle att känna sig delaktiga i majoritetssamhället. I läroböckerna är det extra tydligt att 
homo- och bisexuella utesluts ur beskrivningen av verkligheten, i vissa fall genom rent 
felaktiga påståenden som att en änka är en person som har mist sin man - en formulering som 
troligtvis inte får en heterosexuell lärare att höja på ögonbrynen men som effektivt utesluter 
både bögar och lesbiska. Flera informanter ger uttryck för åsikten att homosexualitet bör ses 
som en integrerad del av samhället, då de uppger att de tar upp homosexualitet som en 
naturlig del i de teman där relationer mellan människor diskuteras, eller där man diskuterar 
lagstiftning kring familj eller diskriminering. Samtidigt är det många som beskriver 
homosexualitet som något �extra�, något man kan välja att diskutera om det är av intresse 
eller något som bara har att göra med vad människor gör i sängen. I läromedlen är denna syn 
särskilt framträdande - för en betraktare med icke-heterosexuella glasögon kan det rentav se ut 
som om författarna har kört verkligheten genom ett heterofilter innan de började beskriva den 
med sina texter och exempelmeningar.  
 
För den heterosexuella läraren är homosexualitet kanske inte något som har någon viktig plats 
i hennes liv, men den homosexuella eleven omges av ett heterosexuellt samhälle. Den 
heterosexuella läraren matas hela tiden, precis som den homosexuella eleven, med budskapet 
att heterosexualitet är så överväldigande vanligt att homosexualitet inte ens är värt att nämna, 
såvida diskussionsämnet inte är sexuella avvikelser. Detta budskap, i kombination med 
lärarens livvsituation, gör det lätt att i undervisningen reproducera synen att homosexualitet är 
något avvikande och oviktigt.  
 
I analysen av läromedel ser vi att heterosexualiteten alltid är närvarande. På alla sätt som 
heterosexuella relationer refereras till i skolmaterial och i undervisningen, kan även 
homosexuella relationer refereras till utan att för den skull utpekas som annorlunda och något 
man kan ha en åsikt om. En exempelmening i en grammatikbok, en lärares nyanserade sätt att 
tala om kärleksrelationer och information om vilka rättigheter man har som homosexuell, 
skulle för homosexuella elever medföra en känsla av att vara inkluderad och lägga den grund 
av trygghet som för många är nödvändig för att man ska våga komma ut som den man är.  
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8.2 Acceptans av homosexualitet som svensk företeelse 
Åtta lärare uppger att de vill prata om homosexualitet i klassrummet för att presentera �den 
svenska synen�. Svaren är inte oväntade; i SFI-uppdraget ingår att berätta om svenska 
värderingar, normer och traditioner. Vad som är problematiskt är när läraren endast har detta 
argument till varför hon eller han pratar om homosexualitet. När en lärare framställer det som 
att acceptans av homosexualitet är något som kan variera mellan kulturer, är det lätt att tolka 
det som en kulturföreteelse bland andra. I Sverige duschar vi inte efter klockan 22, vi står i kö 
på Pressbyrån och vi accepterar homosexualitet, men i andra länder gör man annorlunda. 
Resultatet av �den svenska inställningen� är kanske att homosexuella accepteras, men bara för 
att acceptansen råkar vara en del av en kultur. I definitionen av den svenska acceptansen av 
homosexualitet, kan alltså grundfrågan om alla människors lika rätt till sin sexualitet 
försvinna. Ett annat problem med denna inställning är att man lätt ignorerar och osynliggör 
gayrörelser över hela världen och definierar invandrare som intoleranta. Genom att använda 
definitionen �svensk� berättar man för en kursdeltagare att hon eller han blir mer svensk 
genom att acceptera homosexualitet, man antyder att detta är något som alla svenskar håller 
med om och att det handlar om kultur snarare än tolerans, acceptans och mänskliga 
rättigheter. Man ser dessutom kulturen - både den svenska och andra nationalitetskulturer - 
som något statiskt och oföränderligt, snarare än något föränderligt, heterogent och dynamiskt 
där respekt och tolerans för andra människor alltid är en potentiell ingrediens. 
 
8.3 Heteronormativiteten i acceptansen av homosexualitet 
Även i diskussionen om homosexualitet, utgår många från att alla är heterosexuella. Precis 
som eleverna i Anna-Clara Olssons fältstudier så självklart talade om homosexuella som �de 
andra�48, syns i enkäterna en tendens att inte beröra tanken att några av deltagarna i 
diskussionen kan vara homosexuella. En SFI-lärare kan definiera �den svenska gruppen� som 
en grupp som till skillnad från invandrare är tolerant mot homosexuella och som till skillnad 
från homosexuella är heterosexuell. Den generella synen blir då inte �vi kommer alla från 
olika länder och några av oss är homosexuella� utan �ni kommer från intoleranta länder och 
detta är ett tolerant land; ni bör anamma vår toleranta syn och betrakta de andra - de 
homosexuella - med mer tolerans, för annars kan ni fällas för hets mot folkgrupp.� Detta är 
inte bara beklagligt med tanke på åtskillnaden som görs mellan svenskar och invandrare, utan 
också mellan heterosexuella och homosexuella. Genom att inte ta hänsyn till eventuella 
homosexuella kursdeltagare, kan man bidra till deras känsla av utanförskap även i en 
diskussion om deras egna rättigheter. 
 
8.4 Garderobens makt 

                                                
48 Se 5.3 Osynliggörande 
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Flera lärare uttrycker att det är svårt att diskutera homosexualitet på SFI, just för att det är 
SFI. Många människor av olika nationalitet och med olika bakgrunder samlas på ett och 
samma ställe och lärarna berör på olika sätt svårigheterna med att man i många av elevernas 
hemländer inte har den minsta respekt eller tolerans för homosexuella. Vad man också bör 
tänka på, men vad som inte nämns i enkätsvaren, är att många av de homosexuella eleverna 
också kommer från just dessa länder. Dessa elever är med all säkerhet medvetna om att 
homofobi existerar, har säkerligen utsatts för homofobi på flera olika sätt men kanske aldrig 
varit med om att en auktoritet har försvarat deras rätt att vara som de är. Konsekvensen av att 
dessa homosexuella (och andra icke-heterosexuella) elever kommer från länder där 
homosexualitet inte accepteras, kan bli att de känner stort obehag inför att öppet berätta om 
sin läggning och att de inte själva skulle föra ämnet på tal även om en diskussion som 
inkluderar homosexualitet skulle betyda mycket för deras trygghet, identitet och självkänsla. 
Med detta som utgångspunkt blir åsikten att man bara behöver diskutera homosexualitet �om 
det finns ett intresse� tämligen absurd - i de fall där intresset verkligen finns, finns troligtvis 
ingen som vågar uttala det. 
 
8.5 Varför är inte acceptans av homosexualitet lika viktig att normalisera som 
jämställda heterorelationer? 
Marie Carlson kommer i sin avhandling fram till att �läroböcker och annat material liksom 
själva undervisningspaktiken ger uttryck för och interagerar med rådande värderingar, normer 
och tänkesätt. De värden och bilder som förmedlas till sfi-deltagarna i läroböckerna under 
olika tidsperioder handlar mycket om att bli duktiga arbetare, goda klienter och goda elever 
och inte minst goda �demokratiska� medborgare i en �svensk� anda�.49 Diskussionen har två 
sidor; det kan ses som problematiskt att man inom SFI-utbildningen försöker få kursdeltagare 
att ändra sina normer och anpassa sig till �svenska värderingar�, och det är underligt hur 
acceptans av homosexualitet inte får plats i presentationen av dessa svenska värderingar. I 
analysen av de tre läroböckerna finns många exempel som illustrerar Carlsons slutsats - 
exempelmeningarnas städande och diskande män, mannen som ångrar att han krävde av sin 
fru att hon skulle göra allt hemarbete och lanserandet av skilsmässa som en ibland positiv 
lösning på äktenskapsproblem. Så varför berörs i det undersökta materialet överhuvudtaget 
inte acceptans av homosexuella i någon av texterna, varför finns bland alla exempelmeningar 
om par som förälskar sig, förlovar sig, flyttar ihop och gifter sig inte ett enda exempel på 
samkönade par? Det finns flera tolkningsmöjligheter: Författarna kanske inte ser sina egna 
försök att insocialisera kursdeltagare i svenska mönster, eftersom dessa mönster är så 
vardagliga för författarna själva, medan tal om homosexualitet mycket tydligare skulle 
uppfattas som ett försök att tvinga på kursdeltagarna �våra� värderingar. Författarna skulle 
också kunna vara medvetna om sina försök att insocialisera kursdeltagarna i svenska mönster, 

                                                
49 Carlson 2002 sid. 105 
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men anse att acceptans av homosexualitet är alltför extremt i kursdeltagarnas ögon för att 
behandlas i SFI-undervisningen. En annan förklaring är att författarna själva ser 
homosexualitet som något så avvikande att det inte är värt att nämna, eftersom det ändå inte 
rör kursdeltagarna och deras vardag.  
 
8.6 Paradoxer i maskopi 
I analysen av enkäter, intervjuer och undervisningsmaterial framträder ett antal paradoxer, 
som alla samverkar för att motivera en utelämning av homosexualitet i undervisningen. 
Homosexualitet är ingen stor sak, därför behöver man inte nämna det i undervisningen. 
Samtidigt är homosexualitet en så stor och kontroversiell sak att det vore farligt både för 
gruppdynamiken, stämningen i klassrummet och enskilda elever att prata om det. I 
läromedlen tar man upp alla ämnen som kan skapa diskussion om �svenska� värderingar 
kontra kursdeltagarnas egna normer, samtidigt som man helt utelämnar både representation av 
homosexuella och information som rör lagstiftning och familjebildning kring homosexuella.  
 
8.7 Att ta ställning 
I diskussionen om kultur och svenska värderingar framträder frågan: bör man som lärare 
motarbeta kursdeltagares homofobiska uttalanden och sprida en accepterande syn på 
homosexualitet eller bör man respektera kursdeltagarnas åsikter och alltså inte angripa 
kursdeltagarnas syn på homosexualitet även om den är negativ och kan uppfattas kränkande? I 
materialet framkommer att de allra flesta av informanterna skulle reagera på homofobiska 
uttalanden och framhålla �svenska� värderingar, men ett par informanter tycker att man ska 
respektera elevens åsikter och många skriver att de skulle försöka balansera elevens uttalande 
snarare än att försöka ändra elevens uppfattning. Carlson lägger i sin analys stor vikt vid den 
fostrande roll många SFI-lärare medvetet eller omedvetet intar för att insocialisera 
kursdeltagarna i svenska mönster. Efter att ha begrundat detta kan man undra: innebär ett 
tydligt ställningstagande mot homofobi en brist på respekt för kursdeltagarna? Mitt svar är en 
fråga; vilka kursdeltagare?  Valet står kanske inte mellan �den svenska inställningen� och 
�kursdeltagarnas kulturer�. Valet står kanske mellan dem som är självutnämnda - eller av 
läraren utnämnda - representatörer av �kulturen� och dem som både inom denna kultur och i 
övrigt i samhället står i underläge och kanske inte ens vågar berätta om sin läggning. 
 
9. Avslutande diskussion och reflektion 
9.1 Styrdokumenten och de homosexuella kursdeltagarna 
För att kunna koppla attityden till homosexualitet på SFI med de rekommendationer som finns 
i LPF 94, måste vi se dessa rekommendationer ur ett queerteoretiskt och homopolitiskt 
perspektiv. Queerteoretiker pekar på vikten av att homo- och bisexualitet ses som en 
integrerad variation i samhället snarare än något som representeras av �de andra�. De 
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�tendenser till trakasserier� som nämns i LPF 94 får möjlighet att gro i miljöer där 
homosexualitet ses som något konstigt, något oviktigt och något som inte rör oss. En 
inkluderande atmosfär är av yttersta vikt för att homosexuella kursdeltagare ska känna sig 
trygga och utan risk att trakasseras om de skulle berätta om sina familjeförhållanden, 
semesterplaner, bakgrundshistorier och annat som rör deras liv. Total inkludering i 
undervisningen skulle innebära att homosexuella representeras i kurslitteratur, att lärare 
refererar till homosexuella relationer i de sammanhang där de refererar till heterosexuella och 
att homofobiska yttranden bemöts som vilka andra kränkande uttalanden som helst. Analysen 
av lärarnas enkäter och intervjuer visar att de flesta lärare försöker motverka eller �balansera� 
homofobiska uttalanden, dock görs det ofta med utgångspunkten i att de homosexuella som 
ska accepteras inte är närvarande. I den undersökta kurslitteraturen finns inga referenser till 
homosexuella, med undantag för frågan huruvida HIV bara drabbar homosexuella (vilket är 
en underlig fråga i sig eftersom många kursdeltagare kommer från länder där HIV är mycket 
utbrett bland den heterosexuella befolkningen och inte har något som helst samband med 
homosexualitet). När det gäller referenser som görs i undervisningen syns hos många lärare 
tendenser att inkludera homosexuella relationer där det är relevant - i sammanhang som rör 
familjekonstellationer, kärlek och familjelagstiftning. Detta tillvägagångsätt är det som mest 
stämmer överens med den inkluderande hållning som beskrivs ovan, men bara om läraren i 
sitt tal och sitt agerande tar hänsyn till att homosexuella finns överallt - även i klassrummet. 
 
9.2 Att luckra upp kategorierna 
Resonemangen om kultur, nationalitet och sexuell läggning landar i slutsatsen att alla dessa 
kategorier bör luckras upp. En kultur aldrig kan beskrivas utan att därigenom - åtminstone 
delvis - berövas sin dynamik och mångfald. Varken �den svenska inställningen�, �den 
irakiska inställningen� eller �den portugisiska inställningen� till homosexualitet representeras 
av alla medborgare i respektive land och utgör heller inga argument om det inte samtidigt 
finns en analys av själva inställningen. När det gäller sexuell läggning är det framför allt 
heterosexualiteten som behöver problematiseras och inte tas för given i den utsträckning som 
sker i både läroböcker och lärares inställning. En uppluckring av kategorier förutsätter att vi 
har tillräckliga kunskaper för att inte låta uppluckringen bli till godtyckliga representationer 
av hur vi uppfattar verkligheten - en lärare måste känna till den heterosexuella normen och 
mekanismerna som bidrar till osynliggörandet av allt som avviker från den, för att i sin 
undervisning kunna ta hänsyn till homo- och bisexuella elever och på ett adekvat sätt �möta 
intolerans med aktiva insatser� och �aktivt bekämpa tendenser till trakasserier�.  
 
9.3 Reflektioner efter avslutat arbete 
I efterhand kan man tycka att frågan tycker du att man som lärare på SFI bör diskutera 
homosexualitet kunde ha formulerats på ett annat sätt, kanske hade svaren blivit annorlunda 
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om man hade bytt ut ordet diskutera mot beröra, nämna eller samtala om. Dock resulterade 
denna starka formulering i många utförliga svar om hur man bör och inte bör diskutera 
homosexualitet, vilket är positivt för denna undersökning.  
 
I analysen har jag försökt göra en avvägning mellan teoretisk queerteori och vad som logiskt 
och praktiskt skulle kunna vara ett steg närmare en undervisning som inte exkluderar icke-
heterosexuella. Avvägningen har i vissa fall lett till en generalisering av homosexuella, 
exempelvis utgår vissa resonemang utifrån att homosexuella vill representeras av 
homosexuella par medan det i verkligheten finns många som väljer att leva ensamma eller i 
polyamorösa relationer. I ett mer omfattande arbete hade det varit intressant att förutom 
inställning till och representation av homosexuella, även fokusera på andra avvikelser från 
den heterosexuella normen, undersöka framställningen av kön och sexualitet samt göra en 
djupare analys av hur dessa kategorier framställs i förhållande till �svenskheten�. 
 
10. Sammanfattning 
I denna uppsats har jag undersökt SFI-lärares inställning till hur man bör beröra ämnet 
homosexualitet i SFI-undervisningen, genom att analysera lärares svar i 22 enkäter och tre 
intervjuer. Jag har också gjort en analys av läromedel där jag har undersökt hur hetero- och 
homosexuella relationer representeras i tre olika böcker avsedda för SFI-undervisning. Syftet 
har varit att se hur väl litteraturen och lärarnas inställning stämmer överens med de 
formuleringar som står i läroplaner och kursplaner om tolerans och bekämpning av tendenser 
till trakasserier, att sätta dem i relation till queerteoretiska resonemang samt att synliggöra ett 
eventuellt osynliggörande av homosexuella kursdeltagare. 
 
I litteraturen hittas hundratals exempel på representation av heterosexualitet, men ingen 
representation av homosexuella relationer. Inte heller berörs ämnet i de kapitel som rör 
familjekonstellationer, sexualitet eller politik. I analysen av enkäter och intervjuer framgår att 
de flesta av lärarna som ingår i undersökningen, tycker att man bör diskutera, eller prata om 
homosexualitet i klassrummet. Vissa hänvisar till att man bör redovisa för den svenska synen 
på homosexualitet och förklara svenska lagar och normer. Andra hänvisar till att man måste 
sprida tolerans, acceptans och värna om mänskliga rättigheter. De allra flesta har i sina 
resonemang de heterosexuella eleverna i fokus; de som antingen ska respekteras för sina 
åsikter, lära sig att respektera homosexuella eller lära sig om svenska lagar som rör 
homosexualitet. Endast ett litet fåtal lärare berör i sina svar tanken på de homosexuella 
eleverna, och i endast en enkät och en intervju tar informanterna spontant upp aspekten att 
elever kan vara homosexuella utan att det på något vis märks. Många lärare uppger att de tar 
upp homosexualitet när de diskuterar områden som familj och diskriminering, vilket visar på 
en ambition att förmedla homosexualitet som en naturlig och integrerad del av samhället. 



 36

 
I queer- och homosexualitetsforskningen påvisas ofta hur heterosexualiteten som 
exkluderande norm leder till sämre mående hos de människor som avviker från normen. 
Heteronormativitet leder till en blindhet inför möjligheten att vem som helst i vår närhet kan 
vara bi- eller homosexuell, och en brist på medvetenhet om hur man själv reproducerar denna 
exkluderande norm i sitt dagliga liv. I analysen av enkäter och intervjuer framkommer att 
många lärare har en ambition att sprida en tolerant och accepterande syn på homosexualitet. 
Åsikterna om hur och varför detta bör göras skiljer sig dock åt, och förståelsen för de 
homosexuella elevernas situation lyser ofta med sin frånvaro.  
 
I analysen kan vi se hur acceptans av homosexualitet ofta beskrivs som �svenska värderingar� 
vilket skapar gränser mellan �de intoleranta invandrarna� och �de toleranta svenskarna� och 
försvårar en nyansering av kulturer. Samtidigt finns en tendens att tala om homosexuella som 
om de varken vore en del av �den svenska, toleranta kulturen� eller �de utländska, ofta 
intoleranta kulturerna�, utan en helt egen, främmande kategori som vi andra kan vara toleranta 
eller intoleranta inför. Lösningarna på dessa dilemman skulle kunna vara en uppluckring av 
kategorier, kombinerat med en djupare förståelse för homosexuellas situation och 
heteronormativitetens innebörd.
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bilaga 1: Enkät 
 
Denna enkät är en del i ett examensarbete som behandlar SFI-lärares tankar om hur man i klassrummet 
handskas med det ofta mycket tabubelagda ämnet homosexualitet. Vilka hänsyn bör man ta, vilka 
konflikter kan uppstå och är det över huvud taget en diskussion vi bör ge oss in på? Du svarar helt 
anonymt och din enkät blandas med enkäter från andra lärare på andra SFI-skolor. I slutet av enkäten 
finns utrymme för övriga tankar. Du får gärna utveckla dina svar på baksidan av enkäten eller på ett 
extra papper om det behövs.  
 
Jag som svarar är: 
□ kvinna 
□ man  
 
1. Har ämnet homosexualitet kommit upp under diskussioner i klassrum där du har varit 
lärare? 
□ Ja  
□ Nej 
 
2. Om ämnet har diskuterats, har det varit på initiativ av elever, initiativ av lärare eller som en 

del i färdigtryckt undervisningsmaterial? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
3. Tycker du att man som lärare på SFI bör diskutera homosexualitet?  
□ Ja, men bara om det är konkreta frågor som rör språket (�vad betyder homosexuell�) 
□ Ja, det är bra att föra öppna diskussioner om homosexualitet i klassrummet 
□ Nej, man bör vara restriktiv med att diskutera homosexualitet på SFI 
□ Jag vet inte 

Motivera ditt svar: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
4a. Hur reagerar du själv om ämnet homosexualitet kommer på tal i klassrummet? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4b. Varför tror du att du reagerar som du gör? 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5a. Hur reagerar du om någon kursdeltagare uttalar sig negativt om homosexuella? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
5b. Varför tror du att du reagerar som du gör? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Övriga tankar som rör homosexualitet och SFI och som inte rymts i svaren ovan  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 


