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Abstract. 

 

Title: Why an LGBTQ perspective? The children are so young…. A study regarding if 

teachers are including an LGBTQ perspective in their teaching methods with children ages  

6 – 9. 

Author: Jenny Odenholm 

Supervisor: Signe Bremer 

Term: Spring term 2014 

 

This study investigates whether teachers working with children ages 6 – 9 are including an 

LGBTQ perspective in their teaching methods. The purpose is to critically examine sexuality 

and gender as part of the teaching methods in Swedish schools; whether teachers are working 

with LGBTQ questions in their classes, and if so, how. The following research questions are 

answered: 

 

- Are the teachers incorporating an LGBTQ perspective in their classes, and if so, in 

what sense? 

- Are LGBTQ questions relevant and of interest in the education?  

- Do teachers feel like they have gained the right tools in their pedagogical education 

and/or in their workplace to work with LGBTQ questions in their class room? And if 

so, in what way? 

 

The method used is qualitative research in the form of interviews and observations. The 

conclusions reached are that in theory most teachers agree that an LGBTQ perspective is of 

importance in the classes; however in practice it is not that easy. Most teachers agree that is it 

difficult to incorporate this perspective. All teachers stress that their pedagogical education 

lacked in providing an LGBTQ perspective, but a couple teachers point out that they have 

received it from their workplace instead. 

 

Keywords: LGBTQ, heteronormativity, norms, teaching methods, norm – critical pedagogy, 

ages 6 – 9. 

Nyckelord: Hbtq, heteronormativitet, normer, undervisningsmetoder, normkritisk pedagogik, 

årskurs F – 3. 
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1. Inledning och bakgrund. 

1:1 Inledning och bakgrund. 

Samhället är uppbyggt utifrån ett heteronormativt synsätt som innebär att det endast existerar 

två kön i samhället, detta innebär då att en individs könsidentitet skall passa ihop med hens 

juridiska (RFSL Ungdom 2010 & 2011:5 – 6). Därför var min tanke med detta examensarbete 

att göra en undersökning om huruvida lärarna i årskurs F-3 använde sig av ett hbtq-perspektiv 

i sin undervisning, eller om det endast är heteronormativiteten som får ta plats i skolan. Hbtq 

står för homosexuell, bisexuell, transperson och queer. Att vara homosexuell betyder att en 

attraheras känslomässigt och/eller sexuellt till en annan person av samma kön
 
(www.rfsu.se ). 

Bisexuella personer kan attraheras och/eller bli kära i personer av båda könen. 

 

Många har sex med personer av olika kön, men väljer eller blir bara 

kära i personer av samma kön, eller också kan det vara tvärtom (RFSL 

2004:14). 

 

Ovanstående citat är hämtat från broschyren Höra hemma (RFSL 2004:14) och ger en bra 

förklaring till vad det innebär att vara bisexuell. För att förklara vad det innebär att vara en 

transperson så ger nedanstående citat från RFSU:s (Riksförbundet För Sexuell Upplysning) 

hemsida (www.rfsu.se) en bra definition på det nämligen;  

 

ett samlingsbegrepp för personer vars könsidentitet och/eller 

könsuttryck tidvis eller alltid avviker från normen för det kön som 

registrerades vid födseln (www.rfsu.se ).
1
  

 

Ambjörnsson som är socialantropolog, genusvetare och forskare menar att Queer handlar om 

det som anses avvikande och onormalt, det vill säga det som går emot normen (Ambjörnsson, 

2006:8 – 9).  

Denna uppsats genomfördes med hjälp av intervjuer med lärare som arbetar i 

årskurs F-3 samt fyra observationer av undervisningen i ämnet trä – och metallslöjd. 

Examensarbetet har primärt utgått från ett lärarperspektiv. Intervjuerna genomfördes på fyra 

olika skolor på Södermalm i Stockholms stad. Observationerna skedde enbart på en utav 

                                                           
1
 http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Sex-ABC/, 2013-10-03, kl 11.36. 

http://www.rfsu.se/
http://www.rfsu.se/
http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Sex-ABC/
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dessa skolor och då endast med en utav de lärarna som jag intervjuade. Ett förtydligande om 

detta återges under rubriken material och metod.  

I Lgr 11 på sidan 7, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 står det följande under grundläggande värden att:  

 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart 

och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet (Lgr 11:7). 

 

En tolkning av ovanstående citat är att lärare kan använda sig av ett hbtq-perspektiv i sin 

undervisning för en mer normkritisk pedagogik. Bromseth, som är norsk dr. art i 

tvärvetenskapliga kulturstudier, och Darj, som har en fil. kand. i genusvetenskap, menar att en 

normkritisk pedagogik innebär att en tittar på hur olika normer interagerar med varandra och 

vilka konsekvenser det blir av det, dessutom så handlar en normkritisk pedagogik om att 

synliggöra dessa normer som samspelar med varandra samt att trotsa dem (Bromseth & Darj 

(red) 2010:13). Vidare under förståelse och medmänsklighet i Lgr 11, på sidan 7, står 

följande: 

 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana 

tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans 

måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser 

(Lgr 11:7). 

 

Min tolkning av ovanstående citat är att det påvisar vikten av att en bör tillvarata ett hbtq-

perspektiv i undervisningen, i synnerhet då samhället utgår från ett heteronormativt synsätt. I 

och med att ovanstående citat står med i styrdokumenten för grundskolan så började jag 

fundera på hur en i sin lärarroll kan sträva efter att arbeta utifrån en normkritisk pedagogik i 

klassrummet och/eller på övriga skolområden.  Vidare funderade jag på hur jag upplevde att 

undervisningen sett ut då jag varit ute på min verksamhetsförlagda utbildning och hur jag 

själv undervisade i den klass som jag var placerad i. Jag kom fram till att mina upplevelser av 

undervisningen var att den vanligen utgick från heterosexualitet och att jag själv nog troligen 
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gjorde det också. Detta gjorde mig upprörd då jag anser att det är ett exkluderande sätt att 

undervisa på. Dessa reflektioner skapade en vilja hos mig att försöka göra något åt detta. Jag 

menar att en mer inkluderande undervisningsmetod bör finnas i skolan med tanke på att alla 

elever troligen inte känner sig trygga och hemma i heteronormativiteten.  

Så därför har mitt val av ämne till detta examensarbete blivit att undersöka hur 

lärare tar upp hbtq-frågor i sin undervisning i årskurs F-3. Ytterligare skäl till att jag vill 

undersöka detta är att jag inte har funnit så mycket forskning om hbtq-frågor i dessa åldrar. Så 

min förhoppning är att min uppsats kan bidra med kunskaper inom det här området. 

 

1:2 Syfte och frågeställning. 

Syftet med detta examensarbete är att med utgångspunkt i kritiska perspektiv på sexualitet och 

kön undersöka om och i så fall hur lärare arbetar med hbtq-frågor i sin undervisning i årskurs 

F – 3. Jag vill även undersöka om lärarna känner sig trygga och kompetenta att kunna arbeta 

med dessa frågor i sin undervisning. De frågeställningar jag kommer utgå från är följande: 

 

- Synliggörs det enligt lärarna ett hbtq-perspektiv i undervisningen och i så fall hur? 

- Anses hbtq-frågor vara relevanta och intressanta i undervisningen? Varför då i så fall? 

- Anser lärarna att de har fått de rätta verktygen i deras utbildning och/eller inom skolan 

för att arbeta med hbtq-frågor i undervisningen och i så fall på vilket sätt? 

 

1:3 Teori och centrala begrepp. 

Jag har valt att utgå från queerteorin i denna uppsats på grund av att den teorin har det 

begrepp och den relevans som jag behöver för att kunna göra denna forskningsstudie som 

handlar om huruvida ett hbtq – perspektiv integreras i undervisningen med grundskolans 

yngre åldrar, det vill säga årskurs F – 3. De underliggande begrepp jag har valt att använda är 

normer, heteronormativitet, performativitet, inkludering och exkludering.  

 

1:3:1 Teori.  

Queerteorin har sin utgångspunkt i att ha en kritisk inställning till de normgivande i samhället 

(Ambjörnsson 2006:27). Detta tankesätt utgår från flera olika perspektiv på samhällen, 

kulturer och identiteter som allmänt menar att de sociala händelser som utgår från 

heterosexualitet som norm kan vara problematisk och kan därför behöva ifrågasättas och 

förklaras. Detta på grund av att alla människor inte identifierar sig som heterosexuell. 

Queerteorin studerar heterosexualitet som något icke självklart, något som har konstruerats 
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och vuxit som norm under historiens gång genom kulturella och sociala förlopp (Berg & 

Wickman 2010:32). Dessa olika aspekter intresserar sig med andra ord för de föreställningar 

som finns om vad som anses normalt och vad som anses avvikande, ett ifrågasättande av hur 

dessa föreställningar uppkommer menar Ambjörnsson (2006:51). De centrala begreppen som 

jag kommer använda mig av i denna studie är en del av den teori jag valt, det vill säga 

queerteorin, och nedan följer ett avsnitt med begreppens innebörd. 

 

1:3:2 Centrala begrepp. 

Normer är det som anses vara det normala och godtagbara beteendet i till exempel olika 

sociala grupper med mera. Det finns till exempel normsystem i olika samhällen som talar om 

vilka mönster som anses vara normala. Dessa mönster förväntas människor anpassa sig till 

och leva efter, samt så bör en människas handlingar följa den norm som råder (Martinsson & 

Reimer, 2008:8 – 12 ). En kan även säga att normer kan vara osynliga och informella regler 

om hur vi människor skall uppföra oss gentemot varandra. En norm är inget som syns förrän 

någon eller några går emot den. Så länge som alla uppför sig i enlighet med det som anses 

vara det normala så betraktas det som något vanligt, något som ska vara på ett visst sätt. Det 

finns en balans, en harmoni som känns trygg (Wedin 2011:48). Reaktioner kommer först när 

något/någon avviker mot det som tycks vara det rätta, vilket då kan ”skaka” om den 

harmoniska balansen. För att normer ska vara meningsfulla så behöver de avvikelser, en norm 

består med andra ord av dessa två delar. De föreställningar som finns om det onormala och 

det avvikande, behöver omtalas för att en ska kunna fastställa vad som anses normalt. De 

normer som finns är kontextbundna värderingar, både medvetna och omedvetna. Värderingar 

är något som är föränderliga och ser därför olika ut genom tiderna (ibid). Det finns flera 

normer som samverkar med varandra och detta samarbete kan ofta leda till olika typer av 

inkluderingar och exkluderingar, till exempel vithetsnormen som innebär att vita människor 

har högre rang än icke – vita (Brade, Engström, Sörensdotter & Wiktorsson 2008:22). 

Begreppen inkludering och exkludering kommer vara en del av denna uppsats, 

då jag anser att det är viktiga begrepp att använda när en talar om hbtq – frågor och normer. 

Detta är av vikt i och med att en konsekvens av normer är just inkludering och exkludering. 

Inkludering innebär att människor som är intresserade av ett specifikt socialt sammanhang blir 

inräknade som medlemmar utan att ifrågasättas (Arvastson & Ehn 2007:154). Jag skulle med 

andra ord vilja säga att inkludering innebär att människor välkomnas i specifika grupper för 

att de passar in i de rådande normativa föreställningar om vilka som är gruppens vi. 

Exkludering innebär att människor inte välkomnas in i grupper och sociala kontexter utan de 



Jenny Odenholm  7609090043  Examensarbete VT 2014 

10 
 

blir istället uteslutna på grund av att de inte når upp till de unika kraven på tillhörighet som 

ställs för den specifika gruppen som det handlar om (Arvastson & Ehn 2007:151).  Jag menar 

till exempel att en kan bli exkluderad från en grupp som bygger sin tillhörighet på popularitet 

om en inte når upp till de krav som behövs för att en ska anses populär, som fel utseende 

etcetera. Ett annat exempel på exkludering handlar om att det mesta i samhället är uppbyggt 

utifrån att människor förväntas vara och leva som heterosexuella, vilket då exkluderar hbtq – 

personer, det vill säga heteronormativiteten. 

Heteronormativiteten är en uppsättning av flera normer som jag har valt att 

fokusera på då detta begrepp innebär den normen som är starkt styrande i samhället och att 

det även är denna norm som talar om vad människor förväntas eftersträva. Kontentan är att vi 

människor får lära oss att det som anses vara det rätta sättet att leva är som heterosexuell man 

eller kvinna med en partner av motsatt kön med planer på att leva tillsammans och fortplanta 

sig. Det innebär även att regler skapas för hur en förväntas vara som kvinna respektive man 

(Brade, Engström, Sörensdotter & Wiktorsson 2008:15). Även Eva – Karin Wedin som är en 

erfaren pedagog och utbildad genuspedagog, håller med Brade, Engström, Sörensdotter och 

Wiktorsson om att heteronormativitet står för alla de processer som upprätthåller och alstrar 

den heterosexuella normen (Wedin 2011:54 – 56). Heteronormativiteten dikterar även att 

killar och tjejer förväntas uttrycka sin sexualitet på ett könsrollsbestämmande sätt. Det vill 

säga flickor bör vara passiva och kvinnliga i det sexuella rollspelet medan pojkar bör vara de 

som leder rollspelet och förväntas även vara den som tar det första steget till sex bland annat 

(RFSL Ungdom 2010 & 2011:5 – 6). 

 

Heteronormen omfattar och begränsar alla, oavsett sexuell läggning 

eller kön, eftersom den reglerar vad man ska gilla att göra, vilket kön 

man ska känna sig som och vilka man ska bli kär i (RFSL Ungdom 

2010 & 2011:5 – 6).   

 

Ovanstående citat från RFSL Ungdoms broschyr Under huden – Sexualundervisning och 

normkritisk pedagogik (RFSL Ungdom 2010 & 2011:5 – 6) och det innebär att en människa 

förväntas uppföra sig på ett specifikt sätt baserat på om en har en snippa eller en snopp mellan 

benen tänker jag. 

Det finns ytterligare infallsvinklar som ingår i den heteronormativitet som råder 

här i Sverige och det är att den även utgår från klass och etnicitet, nämligen en vit 

medelklassnorm. Det vill säga att när en pratar om det heteronormativa idag så talar en delvis 
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om det som sagts ovan angående kvinnor och män, men en talar dessutom utifrån klass och 

etnicitet, närmare bestämt den vita medelklassen (Bromseth 2010:29 – 30). Andra 

normaspekter som ingår i heteronormativiteten är tvåsamhetsnormen och kärleksnormen. En 

tvåsamhetsnorm innebär att sex enbart bör praktiseras mellan två individer. Dessutom talar 

den om för att människor att meningen med livet är att hitta en partner att leva med tills döden 

skiljer dem åt samt att det absolut bästa sättet att leva sitt liv är i en fast parrelation. 

Kärleksnormen står för att sex är som bäst och viktigast när det äger rum mellan individer där 

de är kära i varandra eller när de lever i en kärleksrelation (RFSL Ungdom, 2010, 2011:6). Jag 

menar att dessa två ovanstående normaspekter återspeglas väldigt tydligt i barnens 

rollspelslekar när jag observerat barn under min verksamhetsförlagda utbildning under min 

studietid samt när jag varit ute och arbetat i skolan.  

Ytterligare ett begrepp som kan kopplas till heteronormativitet är 

performativitet som betyder att kön/genus primärt inte är något som någon är utan det handlar 

om att något som någon görs/skapas till enligt Judith Butler, politisk filosof och professor i 

retorik och jämförande litteratur (Rosenberg 2003:70). Arvastson & Ehn menar detsamma, det 

vill säga att performativitet innebär att identiteter och kön skapas, människor agerar som 

kvinna eller man utifrån vad som förväntas vara kvinnligt och manligt handlande (Arvastson 

& Ehn 2007:158). Men tanken på att kön/genus är något som skapas är dock inget nytt menar 

Ambjörnsson. Redan i slutet på 1940-talet använde sig Simone de Beauvoir av tesen ”man 

föds inte till kvinna, man blir det,”(Ambjörnsson 2006:138). Simone de Beauvoir (f. 1908 – d. 

1986) var filosof och fransk författare som med boken Det andra könet (1949), myntade 

ovanstående tes och som har en stor betydelse för feministisk teoribildning än idag 

(www.ne.se ).
2
  

 

1:4 Tidigare forskning. 

Här kommer jag redogöra för den tidigare forskning som jag använt mig av i denna uppsats. 

Det jag vill poängtera är att jag inte har hittat så mycket om mitt ämne som då handlar om 

hbtq – perspektiv i undervisningen för årskurs F – 3, det vill säga åldersmässigt 6 – 9åringar. 

Jag har då tagit hjälp av vetenskapliga studier som gjorts i andra åldrar och försökt se 

paralleller till den ålderskategori jag fokuserat på i denna uppsats samt annan relevant 

forskning. Jag kommer här nedan att presentera den forskning jag använt mig av. 

 

                                                           
2
 http://www.ne.se/lang/simone-de-beauvoir. 20131028, kl 12.45. 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/lang/simone-de-beauvoir.%2020131028
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I normens öga – metoder för en normbrytande undervisning. Denna bok är 

uppbyggd som en metodbok som ger en flera olika konkreta exempel på hur lärare kan arbeta 

på ett normkritiskt sätt i sin undervisning, att arbeta normkritiskt innebär att en har ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot de rådande normerna generellt och framförallt de normerna som är 

avgränsande för människor (Brade, Engström, Sörensdotter & Wiktorsson 2008:19). Vidare 

innebär det att synliggöra att de rådande normer är just norm och bör problematiseras då den 

rådande normen styr människors agerande. Dessutom så handlar det om att påvisa det som 

står utanför normen, det som anses ”onormala” (Brade, Engström, Sörensdotter & Wiktorsson 

2008:24).  

Denna bok ger dessutom konkreta exempel på hur en kan arbeta normkritiskt i 

de olika skolämnen samt avslutas med intressanta övningar att använda sig av i ens lärarroll. 

Det är en bok som handlar om hur en kan arbeta med att ifrågasätta de gällande normer som 

omfattar människor. Boken är baserat på ett treårigt projekt som handlar om genus och de 

sexualitetsnormer som kan förekomma i skolans värld. Friends är initiativtagare till projektet 

och organisationen har arbetat fram det hela i samarbete med flera författare. Författarna som 

har agerat som projektledare för denna bok och som har samarbetat med Friends är följande: 

Lovise Brade, cand. scient. i sociologi samt fil. kand. i genusvetenskap. Hon har arbetat med 

antidiskriminering, mänskliga rättigheter samt likabehandling i flera länder. Carolina 

Engström, fil. kand. i statsvetenskap och genusvetenskap. Hon har arbetat som lärare och 

genuspedagog och är nu egenföretagare inom område genus och jämställdhet. Renita 

Sörensdotter är forskare i genusvetenskap och fil. kand. i social antropologi. Hon har inriktat 

sin forskning på etnicitet, klass, genus och sexualitet inom diverse olika områden. Pär 

Wiktorsson har i många år arbetat med frågor som handlar om diskriminering, jämlikhet och 

utbildning, bland annat genom att agera som jämlikhetskonsult och utredare. Driver 

Perspektivbyrån och är redaktör för internetsajten ungdomsmottagningen (Brade, Engström, 

Sörensdotter & Wiktorsson 2008:6). 

Normkritisk pedagogik – makt, lärande och strategier för förändring. Janne 

Bromseth och Frida Darjs är redaktörer för denna bok som handlar om innebörden av vad 

normkritiskt perspektiv är och vägen till att arbeta med detta perspektiv. Boken är indelad i tre 

delar. I den första delen så ligger fokus på ”kritiska perspektiv på strategier på förändring” 

(Bromseth & Darj 2010:16), det vill säga att här fokuserar boken på olika strategier som kan 

leda till att en kan påbörja ett förändringsarbete för ett mer inkluderande synsätt (ibid). Den 

andra delen fokuserar de olika författarna på ”Reflexiva blickar på normkritiska arbetssätt” 

(Bromseth & Darj 2010:17). Här ligger fokus på de reflexiva utvecklingar som kantas av att 
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arbeta med en normkritisk pedagogik samt reella exempel på hur en normbrytande 

undervisning kan ske. Den tredje och sista delen handlar om ”En normkritisk arbetsstruktur” 

(Bromseth & Darj 2010:17). Boken fokuserar här på hur en arbetar i olika organisationer 

utifrån normkritiska perspektiv (ibid). Så syftet med denna bok är att upplysa om vad 

normkritisk pedagogik är, hur en kan använda sig av boken och att skapa insikter och 

diskussioner om begreppet då det per 2010 inte finns så mycket skrivet om det ännu 

(Bromseth & Darj 2010:16).  

Redaktörerna för denna bok är Janne Bromseth, norsk dr. art i tvär -

vetenskapliga kulturstudier och arbetar numera som lärare och forskare inom genusvetenskap 

(per 2010) samt Frida Darj, fil. kand. i genusvetenskap och hon har en anställning hos RFSL 

Ungdom som projektledare och utbildare (per 2010).  

Jag sa att jag älskade honom men jag har redan sagt förlåt för det. Ålder, 

genus och sexualitet i skolans tidigare år. Denna avhandling syftar till att ta reda på hur 

normer, framförallt ”ålders –, genus – och sexualitetsnormer formar och formas i skolan som 

särskilt sammanhang” (Bengtsson 2013:11). Med andra ord så är denna avhandling baserad på 

undersökningar om hur ovanstående normer skapas, påverkar och samverkar och vilka 

konsekvenser det kan bli för barnen som går i grundskolans tidigare år. Undersökningen 

gjordes på två olika skolor i två klasser, en 2:a och en 3:a. Analysen visar att ovanstående 

normer är något som ständigt görs i skolan och att både lärare och elever är aktiva aktörer som 

skapar dem. Författaren är Jenny Bengtsson och det är hennes avhandling i pedagogik vid 

Linköpings universitet. 

Genusperspektiv i skolan – om kön, kärlek och makt. Boken är en antologi som 

riktar sig till lärarutbildningar med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasiet. Den 

tar upp människor olikheter och rättighet att vara sig själva samt så handlar den om varför till 

exempel hbtq – frågor, genus och jämställdhet, med flera, har rätt att ta plats i undervisningen. 

Vidare handlar det om att som lärare måste en diskutera och analysera dessa olika frågors vikt 

i undervisningen och varför det är viktigt att prata med barnen om dessa frågor (Franck 

2007:5 – 6). Olof Franck är redaktör för denna antologi. Han är docent i religionsfilosofi 

samt lektor i filosofi och religionskunskap. 

”Nya medier” – men samma gamla barnkultur? Om det tredje könets lek, 

lärande och motstånd via TV, video och datorspel. Margareta Rönnberg är professor i 

filmvetenskap och författare. Hon skriver ofta om barns perspektiv om barnkultur med mera 

och likaså i denna bok. Denna bok tar hon bland annat upp ålder som en maktkategori där hon 

beskriver barn som en marginaliserad grupp vilket innebär att de har en begränsad möjlighet 
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att göra sina röster hörda. Dessutom så menar hon att när en talar om barn som individer så 

innebär det en underförstådd avpolitisering av barn (Rönnberg 2006:19 – 22). I denna bok 

synliggörs det med andra ord att barn är underordnad den vuxna och vilka konsekvenser det 

kan bli. Utgångspunkten för boken är i barns perspektiv i barnkulturen och de vuxnas 

påverkan på detta med deras barnperspektiv. Barns perspektiv innebär att det är barnen som 

för deras egen talan medan barnperspektiv är då de vuxna för barnens talan ovanför deras 

huvuden så att säga. 

 

2. Material och metod. 

För att genomföra denna studie så valde jag att använda mig av kvalitativa metoder i form av 

intervjuer och observationer. Att jag valde att använda dessa kvalitativa metoder beror på att 

jag behövde få lärarnas egna synpunkter på om huruvida hbtq – perspektiv användes i 

undervisningen. Eva Fägerborg, som är fil.dr i etnologi, menar att med hjälp av att intervjua 

olika människor så får en som forskare ett varierat källmaterial i flera nyanser och som är 

baserat på olika erfarenheter då intervjuer ofta utgår från den enskilda individen (Fägerborg 

1999:55). Min grundtanke var att när jag valde intervjuer var det just det som Fägerborg 

säger, jag ville ha ett rikt, varierat och intressant källmaterial. När jag gjorde mina intervjuer 

så var min målsättning att utgå från att intervjuerna skulle vara semi – strukturerad och till 

min hjälp hade jag en intervjuguide (se bilaga 1) samt en diktafon.  Resultatet av intervjuerna 

blev att vissa var mer eller mindre strukturerade beroende på hur mötet kändes med mina 

olika informanter. Vissa intervjuer blev mer som samtalsintervjuer där jag var en aktiv 

intervjuare, medans andra blev mer semi – strukturerade och jag var mer passiv. 

Jag har även genomfört fyra olika observationstillfällen hos en utav de lärarna 

som jag intervjuade. Mitt mål var från början att observera alla lärarna som jag intervjuade för 

att se om det som framkom vid intervjuerna tillämpades i verkligheten. Men tyvärr kunde det 

inte ske på grund av att övriga lärare inte kände att det hade tid eller att de ville bli 

observerade av mig. Genom observationer får forskaren skildringar av olika händelser som de 

ser ut i det vardagliga livet i specifika sammanhang och interaktioner menar Öhlander som är 

forskare och fil.dr i etnologi (Öhlander 1995:75). Min tanke var att observationerna kunde 

komplettera de intervjuerna som jag genomförde för att studien skulle få ett mer varierat 

material.  

Jag valde att inte använda mig av kvantitativa metoder då det innebär att en 

lägger fokus på den stora massan, resultaten i kvantitativa metoder är begränsande. Det är 

begränsande i den mening att metoden handlar om standardiserade frågor till en större massa 
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och dessa frågor är svåra att följa upp om en vill veta mer vad en informant egentligen 

menade på någon specifik fråga till exempel (Larsen 2009:25 – 26). 

 

2:1 Genomförandet. 

Mina intervjuer genomfördes med sex lärare som arbetade med elever i årskurs F-3 och mina 

observationer skedde hos en utav dessa lärare som verkar inom ämnet trä – och metallslöjd. 

Denna studie utgår från ett lärarperspektiv då det handlar om huruvida dessa sex lärare anser 

att de tar tillvara på ett hbtq – perspektiv i deras undervisning. Jag valde att genomföra mina 

intervjuer på tre olika skolor på Södermalm i Stockholms stad. Observationerna skedde endast 

på en utav dessa skolor där intervjuerna genomfördes och då med endast en utav de lärarna 

som jag intervjuade. Jag valde Södermalm i Stockholm på grund av att det finns ett stort 

utbud av skolor där.  

Efter genomförda observationer så kände jag att det inte riktigt framkom något 

som kunde vara användbart för denna studie så jag kommer inte att redovisa eller analysera 

dem. Jag menar att under tiden som jag observerade så uppkom det aldrig några situationer 

som innebar att en kunde använda sig av ett hbtq – perspektiv och därför har jag valt att inte ta 

med dem i studien. 

 

2:2 Urval. 

Jag fick tag i mina informanter genom att skriva 200 mejl till tolv olika skolor på Södermalm. 

I mejlet så talade jag om vem jag var och vad jag behövde få hjälp med. Jag informerade även 

om att de som kunde tänkas sig att ställa upp garanterades anonymitet samt att de hade 

möjligheten att dras sig ur närhelst de ville (se bilaga 2). Det var elva lärare som svarade på 

mitt mejl varav två tackade nej på grund av att det inte hade tid. En lärare nekades av mig då 

jag redan hade åtta informanter. En informant blev sjuk och kunde inte ställa upp, och en 

intervju blev bortplockad på grund av tidsbristen att transkribera den. Den intervju som blev 

borttagen var den som jag genomförde sist och den blev borttagen innan jag lyssnat på den. 

Det jag menar är följande; jag har inte valt ut de intervjuer som skulle passa bäst till studien 

utan jag tog bort den sista då jag tyvärr fick tidsbrist att hinna gå igenom alla sju intervjuerna. 

Så sammanlagt fick jag möjligheten att intervjua sju lärare på fyra olika skolor som tidigare 

nämnts, men på grund av tidsbrist så blev den sjunde och sista bortvald. Så de är med andra 

ord sex intervjuer som jag kommer analysera och redogöra för. 
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2:3 Analysmetod. 

Jag har valt att göra en tematisk analys. En tematisk analys innebär att en försöker finna 

mönster i det källmaterialet som samlats in under empirin. Dessa mönster kan bestå av 

likheter eller skillnader som en jämför och redogör för i sin analys. En analyserar dessa 

skillnader och likheter under olika teman eller kategorier i sin redogörelse (Larsen 2009:101 – 

102). Det vill säga att när jag går igenom mitt insamlade material som utifrån min teoretiska 

ram så är det min mening att jag ska titta på gemensamma likheter och skillnader som jag 

sedan kommer att dela in i och analysera i olika kategorier.  

 

2:4 Källkritisk diskussion. 

När jag reflekterade över mitt insamlade material, det vill säga mina intervjuer med flera 

lärare och mina observationer utav en av dessa lärare, som kom jag fram till att det var flera 

saker som jag hade velat göra på ett annorlunda vis. Det första hade varit att med hjälp av min 

intervjuguide skapat bättre och mer tydliga frågor. Jag upplevde nämligen att flera av mina 

informanter hade svårt att förstå vad jag egentligen menade med vissa frågor. En annan sak 

jag hade velat göra var att observera alla mina informanter under deras lektioner för att på så 

vis kunna se om de levde upp till det som de faktiskt sade i intervjuerna. Det hade varit 

väldigt intressant att se om de lärarna som sade sig arbeta normkritiskt även gjorde det i 

praktiken. Dessutom så hade det varit intressant att se om de som sade sig vara normkritiska 

endast var det vid normbrott eller kontinuerligt. 

En annan intressant sak hade varit att få intervjua mina informanter i en miljö 

där de inte kände sig så nervösa utan mer trygga, för vissa av mina informanter var nervösa 

och jag undrar om det skulle ha blivit annorlunda om de hade fått välja en tryggare plats för 

dem. När jag genomförde intervjuerna så skedde det på de skolor som de arbetar på och det 

förekom nästan alltid att vi hörde barnen emellanåt vilket kanske kändes stressande för mina 

informanter. Min första intervju skedde hemma hos den informanten och det upplevdes mer 

avslappnat då. Som sagts ovan, det skulle vart intressant att intervjua dem på en annan plats 

än deras arbetsplats för att de då kanske hade känt sig mer trygga och avslappnade, vilket 

kanske hade lett till andra perspektiv än vad som nu getts. 

 

2:5 Etiska principer. 

I min analys av det empiriska materialet har jag tagit hänsyn till de etiska principerna som en 

forskare bör göra och som finns närmare preciserat av vetenskapsrådet. De etiska principer 

som varit aktuella för denna studie handlar om samtycke, information och konfidentialitet. 
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Med samtycke så menas det att informanterna har frivilligt gått med på att bli intervjuade utan 

påtryckningar av yttre faktorer samt att det är informanterna som bestämmer om de vill 

fortsätta vara delaktiga i studien eller om de vill dra sig ur (Dalen 2007:20 – 21). Den etiska 

principen som behandlar information innebär att forskaren ska informera informanterna om 

vad studien innebär, det vill säga vilka metoder som studien kommer bygga på samt hur 

studien kommer förmedlas och visas upp (Dalen 2007:22). Konfidentialitet innebär att 

informanterna skall garanteras anonymitet i studien så långt det går (Dalen 2007:23). Jag var 

noga med att tala om dessa etiska principer vid intervjuernas början samt vid behov under 

intervjutillfället. Jag gjorde på så vis för att ibland upplevde jag en känsla av osäkerhet från 

mina informanter, jag var då noga med att tala om det etiska med dem men informanterna 

menade att de ville fortsätta och att de inte ville dra sig ur. De litade på mig menade de. 

 

3. Analys – och resultat. 

I detta kapitel kommer jag att redovisa och analysera mitt källmaterial, det vill säga mina 

intervjuer som jag har genomfört med flera lärare som är verksamma vid olika skolor på 

Södermalm i Stockholm. Jag har valt att använda mig av tematisk analys och utifrån denna 

analysmetod kommit fram till fyra kategorier. Under dessa kategorier kommer jag både 

presentera och analysera mitt källmaterial, det vill säga jag kommer att göra båda sakerna 

samtidigt.  

När jag gick igenom mina intervjuer efter att ha sammanställt dem så var det 

intressant att jag fann en hel del likheter mellan vissa av mina informanter ena stunden och 

andra stunden så var det andra informanter som uttryckte olika likheter. Givetvis så var de 

olikheter som jag hittade minst lika intressanta. Baserat på dessa likheter och skillnader så har 

jag valt att dela upp min analys i fyra olika kategorier: Vadå, hbtq och normer? De rätta 

verktygen, Alla individers lika värde och den sista kategorin; Ett normkritiskt förhållningssätt 

vinner i längden. 

 

3:1 Presentation av informanter. 

Alla informanters namn är fingerade och likaså namnen på skolorna. 

- Informant ett heter Mats, han är 35 år och han jobbar som trä – och metallslöjdslärare 

på Kopernikusskolan som är en kommunal skola. Han har arbetat i 4 år som 

slöjdlärare och han har årskurs 2 – 6.  
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- Informant två heter Anna och är 38 år hon har en årskurs 2 på den kommunala skolan 

Kopernikusskolan. Hon har arbetat som lärare i 5 år men har jobbat inom skolan i 15 

år.  

- Informant tre heter Anna – Lena 62 år och hon blev färdig lärare 1972. Hon har arbetat 

i 42 år som lärare och är verksam på Mallskolan som är en kommunal skola. Hon har 

behörighet för att arbeta i alla ämnen i årskurs 1-3.  

- Informant fyra heter Moa som är 35 år och hon har jobbat som lärare i 7 år. Moa 

arbetar vid Lokskolan som är en friskola.  

- Informant fem heter Jonna och hon är 31 år. Hon har varit verksam som lärare i 5 år, 

det vill säga sen 2008. Jonna jobbar nu på friskolan Lokskolan med en årskurs 1:a.  

- Informant sex heter Nathalie och hon är 35 år och har varit verksam lärare i drygt 5år. 

Hon arbetar vid den kommunala skolan Kopernikusskolan med en årskurs 1:a. 

 

3:2 Analys och diskussion. 

3:2:1 Vadå, hbtq och normer? 

Alla sex informanter för denna studie anser i viss mån att hbtq – frågor och normer i samhället 

är viktiga frågor. Men hälften av dessa informanter verkar inte var så engagerade i dessa 

frågor medans den andra hälften uppfattas vara betydligt mer engagerade i dessa frågor. De 

tre informanterna som verkar ha lite mer förförståelse om hbtq – frågor och de normer som 

råder i samhället menar att det som anses som norm i dagens samhälle, det vill säga 

heteronormativiteten, är förlegat. Denna skillnad mellan de olika informanterna visade sig när 

de tillfrågades vad de ansåg om hbtq i allmänhet. Nathalie till exempel, som är en av de 

informanter som är involverad i dessa frågor svarade då följande: 

 

Jag tänker normer, prata mycket om normer i skolan, i klassrummet, i 

arbetslaget och med vår specialpedagog om vad normer är och inte. 

Alltså kanske att vi har en förlegad syn av vad norm är [hon talar om 

dagens sexualitets – och kärleksnormer] och försöka bredda den biten 

och här kommer de här frågorna in, att det är lika mycket norm som 

allt annat. Att försöka bryta ner den bilden av att det ser ut på ett visst 

sätt eller ska se ut på ett visst sätt eller man kan bli kär i någon av 

motsatt kön och så vidare, eller vad är kön och föreställningar om det. 

Så det tycker jag är jätteviktigt att man talar om. Det är väl en av våra 

stora frågor, att man ska få vara den man är utan att bli kränkt för det 
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och oavsett vad man har för sexuell läggning eller för bild av sitt kön 

och så vidare, så jag tycker det är viktigt och då tänker jag att då kan 

jag påverka dem (eleverna, författarens anmärkning) att se på 

människor här till vardags liksom och lära sig sin framtidssyn. 

 

Nathalie menar att oavsett om en individ identifierar sig som homosexuell, bisexuell, 

transperson, queer eller heterosexuell så bör alla dessa kategorier anses som normalt. Det vill 

säga att hon önskade att människor vore mer fördomsfria och en såg människor för den person 

hen än må vara. Hon menar även att heteronormativiteten inte borde ses som den norm som är 

självskriven för allt som sker i samhället. Samhället bör likaså ta till vara på att det finns 

personer som identifierar sig utanför heteronormativiteten. Brade, Engström, Sörensdotter och 

Wiktorsson förklarar att heteronormativitet bland annat innebär att människor förväntas vara 

heterosexuella och leva i en heterosexuell parrelation där kvinnor förväntas attraheras av män 

och vice versa (Brade, Engström, Sörensdotter och Wiktorsson 2008:21). Vidare menar 

Nathalie att som lärare är det hennes uppgift att lära sina elever att se människor för just 

människor. Det vill säga individer som inte är en annan individ lik och att detta bara är något 

positivt och berikande att alla är olika och unika i sitt slag.  

När intervjun gjordes med Nathalie uppstod känslan av hon försökte synliggöra 

och ifrågasätta vad som är normer i sin undervisning bland annat genom att: 

 

Vi försöker att granska läromedel genom att beställa provexemplar från 

förlagen, och sen sätter vi oss ner i arbetsslaget och diskuterar läromedlen 

utifrån de olika diskrimineringsgrunderna i läroplanen. 

 

 Hon menar att i och med att arbetslaget försöker göra på detta vis så blir det lättare att 

synliggöra vad som är norm och att det just är norm. Nathalie nämnde även att hon anser att 

det är förhållandevis enkelt att variera sin undervisning med ett hbtq – perspektiv. Genom att 

exempelvis vid ett problemlösningstal i matematiken byta ut det heteronormativa mamma och 

pappa som går och handlar till att det är mormor och mormor som går och handlar istället. 

Brade, Engström, Sörensdotter och Wiktorsson menar, precis som Nathalie, att det är lätt att 

arbeta med dessa frågor i undervisningen, men för att det ska vara lätt så bör lärarna titta 

utanför de givna läromedlen som finns och hitta eget undervisnings – material. Exempelvis 

nämner ovanstående forskare och författare historielektioner och menar då att när en som 

lärare går igenom undervisningsmaterialet i historia så består det vanligen utav av historiska 
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manliga personer och dess bedrifter. Detta innebär då att läraren bör finna och föra in flera 

kvinnliga historiska personer i sin undervisning (Brade, Engström, Sörensdotter och 

Wiktorsson 2008:24).  

I och med att Nathalie byter ut det heteronormativa mot det icke normativa, 

sporadiskt när det passar in, i undervisningen så arbetar hon på ett normkritiskt vis. Renita 

Sörensdotter menar att när en arbetar på ett normkritiskt vis så innebär det att en ifrågasätter 

de dominerande normerna som finns i samhället för att ge utrymme till nya frågor på sådant 

som en redan tar för givet. Det handlar även om att utöka ens kunskaper om det normativa 

och det icke – normativa, samt varför det normativa anses vara just norm. Vidare handlar det 

likaså om att alla i samhället är en del av att reproducera det normativa (Sörensdotter 

2010:141). Det Nathalie försöker göra när hon byter ut mamma och pappa mot exempelvis 

mormor och mormor är att synliggöra att människor kan leva på andra vis än som mamma, 

pappa och barn. Det vill säga hon försöker att göra det som Sörensdotter menar här ovan, 

utöka barnens kunskaper samt att ifrågasätta en av de dominerande normer som finns, i detta 

fall heteronormativiteten.  

Jonna, en av de informanter som upplevdes mindre engagerad i hbtq – frågor och 

normer och hon sade så här när frågan om hur hon såg på hbtq – frågor ställdes: 

 

Alltså ja, jag tycker det är viktigt fast det är ingenting som jag är 

engagerad i eller som jag går och tänker på men jag tycker det är en 

viktig fråga. Och om man tänker på media sådär så visst ja jag tycker 

man kan diskutera det mera. 

 

Jag tror som sagt inte att hennes intresse för hbtq – frågor inte fanns där, men hon säger själv 

att hon inte är engagerad i frågan. Det kan bero på att hon inte vet hur hon ska arbeta med 

dessa frågor med sina elever, vilket även framkommer så småningom i intervjun. Jonna menar 

att hon tycker att det kan vara svårt att föra in det i undervisningen, till skillnad mot vad 

Nathalie ansåg tidigare i denna uppsats.  Vidare säger Jonna att hon upplever att anledningen 

till att det är svårt att föra in hbtq – och normfrågor i undervisningen beror på att barnen är så 

små. Det är inte bara Jonna som anser att barnen är för små utan även Anna och Anna – Lena 

säger detsamma. Jag fick intrycket av, och Anna bekräftade det under hennes intervju, att de 

verkar tro att hbtq – och normfrågor hör samman med sex – och samlevnadskunskap och att 

det därför skulle vara lättare och mer aktuellt när barnen kommit upp i högstadiet, det vill 

säga årskurs 7 – 9 . Detta är väldigt intressant då dessa tre informanter kommit i kontakt med 
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barn, i årskurs F – 3, som har kategoriserat sig utanför sin egen könsidentitet och/eller som 

har samkönade föräldrar. 

Enligt ovanstående så verkar det som om lärarna underförstått inte verkar tro att 

barn i denna ålderskategori har någon sexualitet. Eller så har de kanske ingen tilltro till att 

eleverna skulle kunna förstå något som handlar om hbtq – frågor, men samtidigt så verkar de 

ha en större tilltro på eleverna när det handlar om heterosexualitet. För det talas om 

heterosexualitet i undervisningen genom exempelvis de läromedel som kan vara väldigt 

heteronormativa. Det kanske beror på att eleverna underskattas som individer. Margareta 

Rönnberg är författare och professor i filmvetenskap och hennes forskning har fokuserat på 

barn som individer och barns perspektiv. Hon menar att barn är kompetenta aktörer men att de 

dessutom är underordnade vuxna. Denna maktordning kan leda till att de vuxnas omsorg om 

de små barnen kan ta överhand och att barnen då omyndigförklaras (Rönnberg 2006:20). 

Genom att barnen, medvetet eller omedvetet, omyndigförklaras på detta vis så tror jag att de 

vuxna antar att barnen inte skulle förstå. Det vill säga att det handlar om vuxnas 

föreställningar om hur barn ska vara i den här åldern. Ålder är en maktkategori precis som 

exempelvis kön, det vill säga att det är något som görs. 

Ytterligare en intressant aspekt om detta med att barnen skulle vara för små för 

att föra in ett hbtq – perspektiv är att jämföra Jonnas och Nathalies uttalanden, båda två 

arbetar nämligen med en årskurs etta vid tiden för intervjuerna och de är helt oeniga i frågan. 

Men precis som Nathalie menar att det är relativt enkelt att arbeta med normer och hbtq – 

frågor så finns det även en del forskning som menar detsamma. Till exempel så skriver Brade, 

Engström, Sörensdotter och Wiktorsson att om läromedlen bara innehåller män så får en som 

lärare leta reda på kvinnor i samma genre som kan kompensera för att det bara finns män. På 

detta vis så kan en arbeta med normer och hbtq – frågor (Brade, Engström, Sörensdotter & 

Wiktorsson 2008:24). Min tolkning av intervjuerna i denna fråga, är att det verkar handla om 

huruvida en har fått eller införskaffat sig bra verktyg för att kunna arbeta med hbtq – frågor. 

För att sammanfatta denna kategori så tolkar jag det som att alla informanterna 

tycker att normer och hbtq – frågor i undervisningen är av vikt i teorin men att det kan vara 

lite svårt att veta hur en ska arbeta med dessa frågor i praktiken. Hälften av informanterna 

menar att det kan vara svårt att genomföra i praktiken för att det handlar om att barnen är för 

små. Den andra hälften av informanterna anser att det är relativt enkelt att få med hbtq – 

perspektiv i undervisningen och att det inte har med barnens åldrar att göra. När det handlar 

om att barnen skulle vara för små så bör en med andra ord vara medveten om vem det är som 

menar att barnen är för små, de vuxna eller barnen själva. 



Jenny Odenholm  7609090043  Examensarbete VT 2014 

22 
 

Den slutsats jag ser av detta är att det delvis handlar om lärarnas personliga engagemang hos 

informanterna i hbtq – frågor samt att vissa av dem verkar ha funnit de rätta verktygen att 

arbeta med, medan andra inte verkar ha hittat några bra verktyg som kan hjälpa dem. När det 

handlar om engagemanget så finns det inget ytterligare som jag kan tillföra utan det är något 

som ligger hos var och en personligen. Däremot när det handlar om verktygen så har jag tittat 

lite mer på det och det kommer jag gå in mer på i nästa kategori här nedan. 

 

3:2:2 De rätta verktygen. 

Som sagts ovan så fick jag intrycket av att vissa känner att de saknar det rätta verktygen för 

att arbeta med frågor som rör hbtq och normer. När informanterna blev intervjuade så blev de 

tillfrågade huruvida de anser om de har fått några bra verktyg för att jobba med dessa frågor, 

antingen via deras lärarutbildningar eller via deras arbetsplatser.  

Mats till exempel svarade då att ”Jag har ju ingen vettig utbildning i det, det 

fanns inte på lärarhögskolan då” och Anna hon svarade på liknande sätt men att hon hade fått 

gå någon enstaka kurs på sin arbetsplats. Vidare nämnde Anna att en alltid kan ”googla” om 

en har ett intresse för frågorna och om en vill veta mer. Hon nämnde även att det finns en 

skolsköterska att tillfråga om en vill inhämta mer kunskap om dessa frågor. Anna menar att en 

skolsköterska kan ha kunskap om dessa frågor, då hon tror att en hen har fått lära sig om dessa 

frågor i sin sjuksköterskeutbildning. När Nathalie fick frågan så menade hon att hon hade fått 

en bra utbildning via skolan hon arbetar på men inte via sin lärarutbildning. De övriga tre 

informanterna svarade att det inte hade fått någon bra och konkret utbildning i och om hbtq – 

frågor på deras respektive lärarutbildningar. Sett till lärarnas erfarenheter från deras 

utbildningar så verkar det som att dessa är heteronormativa och bristfälliga när det handlar om 

att lära blivande pedagoger metoder för att arbeta normkritiskt.  

När det gäller informanterna Mats, Anna och Nathalie så är det intressant att 

trots att de arbetar på en och samma skola så är deras upplevelser så olika när det handlar om 

vad de anser vad de har fått för verktyg att arbeta med när det handlar om hbtq – frågor på 

deras arbetsplats. Ett rimligt skäl till att de tre lärarna ser så olika på saken kan vara att 

Nathalie har ett annorlunda engagemang i dessa frågor då hon har varit delaktig i att ta fram 

den likabehandlingsplanen som råder på deras arbetsplats, det framkom nämligen under 

intervjun som gjordes med henne. Ett annat rimligt skäl kan vara att det saknas naturliga 

mötesplatser för all personal på skolan som de arbetar på. Skolan består nämligen av flera 

olika mindre personalrum på ett flertal ställen och detta menar Mats är problematiskt för att 

alla i personalen ska kunna arbeta och sträva mot samma mål när det exempelvis handlar om 
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hbtq – frågor. Vidare menar han att på grund av att det ser ut på detta vis så fungerar inte 

kommunikationen så bra som det hade kunnat göra om det hade funnits ett stort personalrum 

som en naturlig mötesplats att samtala på. 

Under min intervju med Mats så började vi tala om olika idéer för hur lärarna 

skulle kunna få bra verktyg att arbeta med när det gäller hbtq – frågor. Han menar att han 

upplever sig själv och sina kollegor positiva till de normkritiska förslag som eventuellt 

omtalas men att de upplever att det är svårt att implementera dessa i deras vardag.  

Vidare säger Mats att även hans homosexuella kollegor tycker att det är svårt att 

arbeta med dessa frågor. Detta är intressant, för varför skulle det vara lättare att tala om hbtq 

bara för att en definierar sig själv som hbtq. Det är som att säga att bara för en lärare 

identifierar sig som homosexuell så skulle hen då per automatik förväntas ha tillgång till 

verktyg för normkritisk pedagogik gällande kön och sexualitet, det låter väldigt orimligt.    

Lars Gårdfeldt, präst i Svenska kyrkan och aktiv i de debatter som sker om hbtq – 

personers rättigheter, menar att problematiken som kan uppstå i skolan om lärare inte får 

tillgång till rätt verktyg är att de elever som inte identifierar sig som heterosexuella kan hamna 

utanför i undervisningen. Konsekvensen av detta kan bli att dessa elever hoppar av skolan på 

grund av att de kan bli utsatta hatbrott, mobbning och utsatthet. Detta ger Gårdfeldt flera 

exempel på i sin artikel i boken Genusperspektiv i skolan – om kön, kärlek och makt 

(Gårdfeldt 2007:72 – 77). Gårdfeldt menar, baserat på sina egna skolupplevelser som 

homosexuell och även andra homosexuellas (som han har intervjuat) skolerfarenheter, att den 

svenska skolan är i behov av ökad hbtq – kompetens (Gårdfeldt 2007:71 – 77). Detta skrev 

Gårdfeldt om år 2007 och idag, 2013 – 2014, är det precis vad mina informanter fortfarande 

efterlyser. Till exempel så menar Mats att det han efterlyser som han tror kan vara honom och 

hans kollegor till hjälp för att få bättre verktyg och ökad kompetens om hbtq – frågor är 

följande: 

 

Jag skulle vilja att det fanns en bättre plan, jag skulle vilja att alla hade 

någon utbildning i det. Jag skulle vilja att det kom en genuspedagog 

och körde stenhårt med alla pedagoger på hela skolan på en 

handledningsbasis, det skulle vara skitcoolt. Någon som vet hur man 

kan arbeta praktiskt liksom, om hur man kan förändra sin egen attityd, 

ah det skulle jag vilja. 

 



Jenny Odenholm  7609090043  Examensarbete VT 2014 

24 
 

Jag tolkar det som Mats säger i citatet att det här är ett sätt att börja utbilda pedagogerna på 

hans arbetsplats för ett mer medvetet arbetssätt, om normer bland annat, och att det kan leda 

vidare till att hbtq – frågor så småningom blir en naturlig del av undervisningen. Han 

fortsätter med att han tycker att punktinsatser från RFSU och RFSL skulle vara bra, då han 

menar att dessa organisationer har duktiga föreläsare i dessa frågor. Anledningen till att han 

efterlyser ovanstående insatser beror på att han tycker att lärarutbildningar inte tar sitt ansvar 

när det gäller hbtq – frågor. Fortsättningsvis säger han att det didaktiska om dessa frågor på 

lärarutbildningarna helt saknas, även inom biologin saknas det och där borde det verkligen 

finnas menar Mats, som är utbildad i bland annat biologi från början.  

För att sammanfatta denna kategori så skulle jag vilja mena att lärar – 

utbildningarna behöver ta ett mycket större ansvar att utbilda pedagoger i och om hbtq – 

frågor. Efter att ha talat med mina informanter och efter att jag själv gått en lärarutbildning så 

upplever jag att lärarutbildningarna fram till idag (2013 – 2014) är väldigt heteronormativ och 

att det då leder till en exkluderande undervisning och skolmiljö. Blivande pedagoger behöver 

få mer information och didaktiska verktyg för att öka deras kompetens inom hbtq – frågor 

samt för att kunna arbeta för en likvärdig skola för alla. En skola där alla individer är lika 

mycket värda, och det är vad min nästa kategori kommer att handla om. 

 

3:2:3 Alla individers lika värde. 

Alla informanter i denna studie återkommer konstant till att de arbetar för alla individers lika 

värde, men om en gräver lite djupare så låter det som om några av informanterna talar emot 

sig själva, inte alla dock.  

Mitt första exempel kommer från min intervju med Anna – Lena som vid 

tidpunkten för intervjun har en årskurs 2a. När vi talar om hbtq – frågor i allmänhet så menar 

hon att det är helt normalt för henne och vidare menar hon att när det gäller vad en talar med 

barnen om så vill hon helst fokusera på alla människors lika värde. Hon säger följande: 

 

Jag tror att man ska fokusera mycket på alla människors lika värde. Vi 

är bra allihop och vi behövs allihop och så; och utgå från det på något 

vis. Så när dem (barnen, författarens anmärkning) får upp ögonen för 

att det finns homosexuella, pojkar tycker om pojkar, flickor tycker om 

flickor så ska det mera vara jaha ungefär. 
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Min tolkning av detta citat fån Anna – Lena är att hon troligen försöker arbeta för alla barns 

lika värde. Det är intressant och fin tanke hon har, men det verkar vara svårt att uppnå. 

Baserat på vad hon säger senare när frågan om hon brukar variera sin undervisning utifrån att 

familjer kan se olika ut så svarar hon:  

 

Jag undervisar bara små barn 7 – 8åringar och jag brukat inte ta upp saker 

som inte de (barnen, författarens anmärkning) tar upp.  Om barnen inte själv 

tar upp det så blir det för svårt, jag tro inte det kan falla i god jord om det 

inte är rätt tillfälle. Jag har ett barn med två mammor och en pappa. Men det 

ju ingen som har kommit och frågat varför XXX har två mammor, då kan jag 

ju inte ta upp; vet ni varför XXX har två mammor? Det skulle ju bli 

jättekonstigt för XXX. 

 

När vi talar vidare om att eventuellt göra om familjekonstellationerna som är i läromedlen 

från mamma och pappa till exempelvis pappa och pappa så säger hon följande: 

 

 Men ska man inte säga mamma och pappa då.  Det finns ju alltid en pappa 

någonstans även om han inte är närvarande. För det behövs ju både spermier 

och ägg för att ett barn ska bli till. 

 

De ovanstående citaten verkar tala emot varandra när hon ena stunden säger att alla barn är 

lika mycket värda, men de måste komma till henne om de vill veta något. Men sen i andra 

stunden när vi talar om att göra om lite i undervisningsmaterialet så menar hon att det finns ju 

alltid en pappa någonstans. Här visar hon tydligt att det är heterosexualitet som är det 

naturliga, så det är svårt att se att barnen skulle vara lika mycket värda om hon inte verkar 

kunna acceptera att det inte alltid finns en pappa (spermadonator) eller en mamma 

(surrogatmamma) med i familjekonstellationen. 

Dessutom menar hon att det måste vara ett bra tillfälle att ta upp det efterfrågade 

och det tillfället tror jag lärare får skapa sig själva, och självklart ska en inte peka ut ett barn 

genom att börja en lektion med att; idag ska vi prata om varför XXX har två mammor. Det 

finns säkerligen andra sätt att ta upp att familjer ser olika ut, till exempel via skönlitterära 

böcker då Anna – Lena arbetar med högläsning i klassen. 

Som sagts ovan så menar Anna – Lena dessutom att det alltid finns en pappa 

någonstans. Jag som blivande lärare finner ovanstående synsätt som exkluderande och nästan 

lite kränkande mot de föräldrar som lever i en samkönad relation, är ensamstående men som 



Jenny Odenholm  7609090043  Examensarbete VT 2014 

26 
 

med hjälp av en anonym spermadonator skapade sitt barn eller föräldrar som inte kallar 

spermadonatorn eller surrogatmamman för pappa eller mamma.  

Ett annat exempel är Jonna som hoppas att hon varierar sin undervisning utifrån 

olika perspektiv så att alla barn känner sig lika mycket värda, hon säger att: 

 

Jag hoppas att jag inte utgår från någon norm när jag undervisar utan att jag 

tar fram olika perspektiv. Men det är inget jag tänker på men jag hoppas som 

sagt. Man hinner sällan reflektera över vad men gör och hur man bemöter 

det skulle verkligen behövas mer tid för det. 

 

Jonna menar att hon tror sig ta tillvara på olika perspektiv i sin undervisning då barn är olika 

och hon vill inkludera alla. Alla barn ska känna sig lika mycket värda menar hon. Men 

samtidigt så anser hon sig ha för lite tid för reflektion över vad hon har gjort med barnen och 

hur hon har bemött dem, och det är något hon saknar. Återigen tolkar jag det som att några av 

mina informanter tror att de försöker behandla och värdesätta alla barn lika, men att 

verkligheten kanske ser annorlunda ut.  

När jag tittar igenom Nathalies intervju däremot så upplever jag att hon verkar 

undervisa sina elever utifrån att alla individer är lika mycket värda, bland annat då hon för in 

ett hbtq – perspektiv i sin undervisning och även försöker granska de läromedel som kan 

komma till användning i hennes undervisning. Dessutom så talar hon om att hon är noga med 

att alla barn är välkomna till henne precis som de är, hon menar att det inte spelar någon roll 

hur deras familjekonstellation ser ut, hur de klär sig eller vilka intressen barnen har. Hon 

arbetar för att inkludera alla oavsett kön, könsidentitet, sexualitet, etnicitet, religion eller 

funktion med mera, detta är något som Nathalie är noga med att arbeta för i sin undervisning. 

Vidare säger Nathalie att hon inte delar upp barnen efter kön utan efter exempelvis rörliga 

barn och lugna barn. I Nathalies intervju så sa hon inte emot sig själv på det vis som jag 

upplevde att både Anna – Lena och Jonna gjorde.  

Ett annat exempel på en informant som upplevs som om hon inte säger emot sig 

själv, när det handlar om alla individers lika värde, är Moa. Moa talar nämligen mycket varmt 

om att alla barn i hennes klass och övriga barn på skolan har rätt att vara sig själva. Hon 

menar att på hennes arbetsplats så arbetar de inte med massan flickor och massan pojkar, det 

vill säga kön, utan de arbetar med olika barn med andra ord unika individer. Moa fortsätter att 

tala om att hon har svårt att förstå att hbtq – frågan är så problematisk, för henne är det en 

självklarhet att alla människor ska få vara sig själva. Vidare tar hon upp hur viktigt jobbet som 
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lärare är då en har möjlighet att påverka barnen på ett positivt sätt. Till exempel när det 

handlar fördomar, om att vara öppen och lyhörd för sådant som kan upplevas som annorlunda 

samt alla människors lika värde, för alla är unika och speciella i sitt slag menar hon.   

Jag tror verkligen att alla mina informanter försöker arbeta på ett sätt där alla 

barn är lika mycket värda och att de försöker arbeta på ett inkluderande sätt. Men jag menar 

även att då jag upplevde att några av mina informanter sa emot sig själva så tror jag att det 

nog kan vara svårt ibland. När jag talar om kategorin allas lika värde så har jag framförallt 

tittat på aspekter som har att göra med hbtq – frågor. Jag menar då att mina informanter kan 

upplevas som att de utgår från ett heteronormativt synsätt, vilket i sin tur kan leda till att barn 

med samkönade föräldrar eller barn som kanske är osäkra på sin könsidentitet känner sig 

exkluderade och därmed mindre värda. För att undvika ovanstående scenario så tror jag det är 

av vikt att lärare är reflekterande samt att lärare får lära sig att arbeta på ett normkritiskt vis.  

Lotta Björkman, författare och gymnasielärare i drama och samhällskunskap, 

menar att en förutsättning för att arbeta på ett mer normkritiskt vis; är för det första att en har 

kunskap om rådande normer, vad normer innebär samt att en får tid att reflektera över detta, 

både lärare och barn (Björkman 2010:160 – 162). En annan viktig aspekt som Björkman tar 

upp är att om en pedagog vill arbeta och vara normkritisk i sin yrkesroll så måste hen hela 

tiden vara medveten om sig själv och vilken position en är i (Björkman 2010:175 – 178). Det 

vill säga att jag som pedagog måste vara medveten om vilka normer jag själv platsar i, vem 

jag identifierar mig som och vad jag lär ut till barnen. Denna kunskap som Björkman talar om 

verkar vara något som lärarna i denna studie skulle behöva få mer insikt i för att göra sig mer 

medvetna om vad normerna i samhället innebär och vad det kan leda till för konsekvenser om 

en inte är medveten om dessa. Mer om att arbeta normkritiskt och ta tillvara på ett 

normkritiskt synsätt handlar min nästa och sista kategori om.  

 

3:2:4 Ett normkritiskt förhållningssätt vinner i längden. 

Att arbeta normkritisk innebär att lyfta fram rådande normer och ifrågasätta dem. Dessutom 

så handlar det om att lyfta fram det som anses som ”onormalt” och på så vis göra 

utbildningsmiljön mer inkluderande (Brade, Engström, Sörensdotter & Wiktorsson, 2008:15 – 

16).  Sörensdotter menar att det kan vara svårt att lyfta fram de normer som råder och de 

övriga som anses ligga utanför normen då det är något som har reproducerats och lärts in 

kontinuerligt. Men bara en är medveten om att det är något vi lär in så kan även lära om. Även 

om en historiskt sett vet att det kan vara trögt att förändra normer så vet en ändå att normer 

går att förändra och omtolkas (Sörensdotter 2010:135 – 136). Genom att använda sig av ett 
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normkritiskt förhållningssätt så kan lärare bidra till att alla barnen känner sig inkluderade och 

sedda samt så kan lärarna träna barnen att bli kritiskt medvetna samhällsmedborgare. 

Jag ska dela med mig av tre av mina informanter som fått lära sig att reflektera 

lite extra över hur de lär ut. Dessa tre informanter har nämligen haft flickor med juridisk 

könstillhörighet som pojkar i klassen, det vill säga barn som uppfostrats till pojkar men som 

motsatt sig detta och istället kommit ut som flickor, och/eller barn med samkönade föräldrar. 

Jag ska även dela med mig av en fjärde lärare som har haft ett barn i sin klass med samkönade 

föräldrar, men som trots det upplevs som om hon ändå reproducerar heteronormativiteten i sin 

undervisning, enligt min tolkning. Nedan kommer jag först att redogöra lite för de olika 

exemplen och efter att jag gjort det så kommer jag analysera dem alla fyra tillsammans. 

Moa berättade för mig om ett barn hon hade haft i en av sina tidigare klasser som 

juridiskt sett var född till pojke men som redan i 6 – 7 års ålder upplevde sig själv som en 

flicka. Detta ledde till att Moa började utforma sin undervisning och barnens arbetsmiljö 

utifrån ett normkritiskt perspektiv. Det vill säga att tack vare detta barn så började Moa 

reflektera annorlunda i sin undervisning.  

Något som är ganska vanligt i skolans värld är att lärare ofta använder sig av en 

varannan – metod berättar Moa. Denna metod innebär ett förlegat sätt att placera barnen i 

klassrummet, nämligen varannan pojke och varannan flicka. Moa fortsätter att säga att så 

kunde hon ju inte tänka, trots att det kan vara lätt att tänka så, på grund av detta barn som 

juridiskt sett var pojke men som identifierade sig som en flicka. Dessutom så menar hon att 

det som sagt är en förlegad metod som byggde på att flickor är lugna och timida medans 

pojkar är vilda och låter mycket, och flickorna skulle då lugna ner pojkarna sades det. Men att 

denna placeringsmetod fortfarande används kan bero på att många lärare troligen själva fått 

uppleva och lära sig den metoden när det själva var barn tror jag. Under den tid som Moa 

hade detta barn, i en utav sina gamla klasser, fick hon som sagt lära sig att tänka om för att 

detta barn skulle känna sig inkluderad i verksamheten. Vidare menar hon att hon inte stötte på 

så mycket problematik för att barnet skulle känna sig välkommen, endast någon enstaka 

situation som nedan exempelvis då Moa berättar följande: 

 

Det var intressant att få uppleva detta och se hur barnets klasskamrater var så 

accepterande med detta barn. Det var aldrig något problem för de andra 

barnen att en pojke ville vara flicka. Vi, skolan, hade en bra dialog med 

barnet och föräldrarna och alla var väldigt stöttande. Det enda problemet 

som vi stötte på var när det var dags för gymnastiklektioner i tredje klass. 
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Hon ville ju inte byta om med de andra pojkarna samtidigt som det inte 

riktigt funkade att hon skulle byta om med de andra flickorna. Men skolan 

löste detta genom att ge henne ett eget omklädningsrum. 

 

Detta barn fick Moa att börja reflektera över undervisningens upplägg men även efter det så 

menar Moa att hon var mer medveten i sin undervisningsmetod, till skillnad mot vad hon var 

innan detta barn började i hennes klass. 

Även Anna talade om en flicka, med juridisk könstillhörighet som pojke, hon 

varit lärare för. För henne blev det ganska naturligt att arbeta normkritisk genom exempelvis 

variera familjekonstellationer, kön och namn i de läromedlen hon använde sig av menar hon. 

Nathalie har också erfarenhet av att ha arbetat med en flicka med juridisk könstillhörighet 

som pojke samt att hon har haft klasser där familjekonstellationerna ser olika ut. Hon 

fortsätter att tala om att när hon hade olika familjekonstellationer i klassen så blev det enklare 

att synliggöra att alla familjer inte består av en mamma, en pappa och barn, för det fanns mer 

närheten så att säga. Likaså Anna – Lena hade erfarenhet av att familjekonstellationer såg 

olika ut och barn som identifierat sig utanför sitt juridiska kön. Det hon fortsätter att tala om i 

intervjun är att ingen, vare sig barn eller vuxen, tycks ha reagerat på att det fanns familjer med 

samkönade föräldrar så hon fann det inte nödvändigt att tala om det i sin undervisning. 

Genom att hon inte talar om andra familjekonstellationer i sin undervisning så menar jag att 

hon endast reproducerar heteronormativiteten i sitt klassrum vilket kan leda till att alla barn 

och föräldrar inte känner sig inkluderade och/eller tagna på allvar.  

Det är intressant att det är först vid ett normbrott, det vill säga när en person 

visar att hen identifierar sig som ickehetero eller transperson, som lärarna verkar börja 

reflektera och förändra sin undervisning och sitt tänk. Om lärarna inte hade kommit i kontakt 

med någon utanför rådande norm, så vet en aldrig om de skulle ha tänkt till utan de hade 

kanske fortsatt att reproducera heteronormativiteten. Detta påvisar heteronormativitetens 

förmåga att bejaka tvåkönsnormen och heterosexualitet som den osynliga mall mot vilka vi 

alla värderas efter.  

Alla fyra menade att för deras elever så var det inget konstigt med att människor 

inte befann sig inom heteronormativiteten. Deras elever såg ett annat barn som var trygg i sig 

själv och andra familjer med olika konstellationer men fortfarande en familj som älskar 

varandra. Men ändå hävdar till exempel Anna den ena stunden att barnen är för små för hbtq – 

frågor men i den andra stunden att det inte är något konstigt med att människor befinner sig 

utanför rådande norm. Även Anna – Lena berättade om att för henne är olikheter inte något 
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konstig men samtidigt så uppfattar jag henne som att hon inte tar in olikheter i sin 

undervisning. Moa menar på att det var något positivt för henne att få möjligheten att arbeta 

med detta barn för det ledde till att hon ”tvingades” reflektera ytterligare än vad hon kanske 

gjort innan, så tolkade jag henne i varje fall. Nathalie är den som verkade ha ett normkritiskt 

tankesätt konstant, även innan hon kom i kontakt med de barnen med varierade 

familjekonstellationer eller det barn som identifierat sig utanför sitt juridiska kön. Samtidigt 

så menar Nathalie att det självklart är en tillgång att ha en klass där familjekonstellationerna 

ser väldigt olika ut. För genom att ha familjer som ser olika ut mer närvarande i verkligheten 

så blir det lättare att se det som något normalt, jämfört med om en bara hade familjer i klassen 

som var konstruerade på samma vis tänker hon. 

Om det nu är så att det faktiskt inte är något konstigt för barnen att familjer kan se 

olika ut och att de själva accepterar och respekterar att de alla är olika så har jag svårt att 

förstå varför det vuxna inte kan arbeta mer med att ta vara på flera perspektiv i sin 

undervisning när det handlar om vad som är rådande normer och vad som anses vara utanför 

dessa normer. Genom att ta in vad barnen känner och tycker så menar jag att det borde vara 

något positivt att arbeta på ett normkritiskt vis.   

Mats till exempel fick i uppdrag för något år sen att tala med några pojkar som 

behövde få lite perspektiv och förståelse för bland annat homosexualitet då dessa pojkar 

väldigt lätt kunde kalla varandra ”bögjävel” som något nedsättande. Han satte sig med dessa 

pojkar ett par timmar i veckan under en begränsad tid för att tala om relationer och kärlek. 

Pojkarna fick själva komma med frågorna som Mats diskuterade med dem. Han berättar att:  

 

Dom fick skriva frågor innan vi hade de här träffarna och då föll det naturligt 

i och med att nästan tio av femton frågor handlade om hur det var att vara 

kär. Hur känns det att vara kär i en annan kille? Så i den här gruppen var det 

lätt att fånga upp killarna och prata om hbtq. Först tänkte jag att jag får 

skriva egna frågor som handlar om hbtq för att låtsas att de kommer från 

killarna just för att belysa hbtq – frågan. Men det behövde jag aldrig för 

frågorna fanns redan hos killarna. Detta öppnade upp för en intressant 

diskussion. 

 

Genom att göra på ovanstående vis, även om det vid just detta tillfälle skedde på grund av 

särskilda omständigheter, så får barnen komma till tals och berätta om deras egna tankar och 
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funderingar. Barnen blir bekräftade och får en annan förståelse för vad olika begrepp kan 

innebära.  

Jenny Bengtsson, forskare och författare, skriver bland annat om pojken 

”Andreas” rörande en incident i sin avhandling under en musiklektion som handlade om 

rock’n roll. Musikläraren hade med sig en klänning från 1950 – talet och undrade om det 

fanns något barn som ville prova den. ”Andreas” räckte raskt och entusiastiskt upp sin hand 

vid flera tillfällen men blev totalt ignorerad av läraren som lät en flicka prova den istället 

(Bengtsson, 2013:135 – 140). Här menar jag att en kan dra paralleller till Mats situation ovan. 

Istället för att ignorera barnen så valde Mats att lyssna till deras åsikter och frågor, till skillnad 

mot vad som beskrevs i Bengtssons studie där ”Andreas” blev ignorerad. Dessutom så blev 

han retad av några klasskompisar som menade att han var en tjej, precis som om det skulle 

vara något sämre än att vara kille. Även vid ett senare tillfälle när ”Andreas” diskret och 

vänligt frågade om han fick prova klänningen blev han återigen nekad med en underton om att 

det bara var flickor som kunde bära klänning (ibid). Om han hade blivit bekräftad och stärkt 

vid detta tillfälle, det vill säga hade läraren arbetat utifrån en normkritisk pedagogik, hade 

läraren inte bara stärkt honom utan även gruppen tjejer menar jag. Om lärare arbetar utifrån 

ett normkritiskt synsätt så bör det stärka eleverna i deras eget tyckande. Med andra ord kan 

lärare förstärka barnens värderingar genom att bekräfta dessa, och det tror jag kan förstärka 

dem som människor.  

För att sammanfatta denna kategori så tror jag att om en som lärare har fått lära 

sig att arbeta på ett normkritiskt vis så kan det leda till att frågor rörande hbtq (även frågor om 

rasism, religion, klass och funktionalitet med flera) blir naturliga i undervisningen. Jag tror 

även att det kan vara ett bra redskap att använda sig av då det innebär att en i praktiken arbetar 

i en miljö där alla anses lika mycket värda. Genom att alla anses lika mycket värda så borde 

det leda till att alla blir sedda och bekräftade, oavsett familjekonstellationer, kön, 

könsidentitet, funktion, etnicitet eller sexualitet med mera (Lgr 11:7).   

En normkritisk pedagogik innebär bland annat att kritiskt granska det material 

en ska arbeta med i undervisningen. Brade, Engström, Sörensdotter och Wiktorsson menar att 

finns det bara vita människor i läroböcker så är det upp till läraren att hitta böcker med andra 

hudfärger jämte de vita till exempel. Det handlar inte bara om att lyfta fram det som 

exkluderas utan det handlar även om att synliggöra att normen är norm, dessutom så innebär 

det att problematisera att normer kan vara begränsande för människor (Brade, Engström, 

Sörensdotter & Wiktorsson 2008:23 – 25). Jag menar att en normkritisk pedagogik vinner i 
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längden då det innebär att alla blir inkluderade vilket jag tror leder till bekräftelse och att barn 

blir sedda. 

 

4. Slutsatser och sammanfattning. 

I början av denna uppsats så skrev jag i min inledning om att när jag gjorde min 

verksamhetsförlagda utbildning, det vill säga min praktik, så trodde jag att jag tog tillvara på 

olika perspektiv men när jag senare fick tid för reflektion så slog det mig att jag troligen 

reproducerade heteronormativiteten. Mitt syfte för denna studie var att ta reda på huruvida 

lärare, som arbetar med barn i årskurserna F – 3 om och i så fall hur de eventuellt arbetar med 

frågor som rör hbtq – perspektiv och om dessa lärare upplevde sig kompetenta och trygga 

med dessa frågor i sin undervisning. Nu efter att jag gjort denna studie så har det fått mig att 

förstå än mer hur viktigt det är att en arbetar normkritisk med de barnen en kommer att 

komma i kontakt med.  

Jag är en stark förespråkare för en normkritisk pedagogik men det innebär inte 

att det är något som en enkelt kan börja arbeta med från ena dagen till den andra. En måste 

börja arbeta med sig själv först innan en kan börja tillämpa en normkritisk pedagogik på de 

elever en kommer att undervisa. Sörensdotter menar att det handlar om att en måste utmana 

sig själv genom att våga ifrågasätta den norm och den position en själv befinner sig i först. 

Detta lärande om sig själv kan upplevas som obekvämt då det fordrar en mer djupgående 

insikt och ett större arbeta med att förstå att en lever i en maktordning med underordningar 

och överordningar, att överlag ifrågasätta det en tar för givet om världen är för det mesta 

obekvämt. Dessutom så måste en förstå vad en själv befinner sig i denna maktordning 

(Sörensdotter 2010:141 – 142). Jag tolkar detta som att en måste göra sig medveten om att det 

finns normer och att dessa finns på grund av att vi lever i en maktordning där vissa står högre 

i hierarkin än andra. Dessutom som måste en förstå sin egen position och vart en befinner sig i 

denna maktordning för att på så vis kunna förmedla dessa kunskaper till de elever en kommer 

att arbeta med.  

Vidare säger Sörensdotter att som lärare så är det av stor vikt att en möter sina 

elever/studenter på deras nivå, det vill säga var de befinner sig kunskapsmässigt, för att 

etablera en normkritisk pedagogik. För att inrätta en normkritisk pedagogik bör en lärare vara 

medveten om att alla kanske inte vet att det finns olika normer som samspelar med varandra. 

För att underlätta för den som ska lära sig så kan läraren börja med att titta på en norm i taget 

och vad den innebär, till exempel könsnormen. Könsnormen handlar om hur kön görs och kan 

vara en bra början att öka sin förförståelse för normer och sen kan en arbeta vidare med 
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ytterligare en norm och efter det se att dessa normer samverkar med varandra (ibid). Med 

andra ord så måste en lärare göra sig medveten om var de som en ska undervisa befinner sig 

kunskapsmässigt och hur mycket förförståelse dessa elever/studenter har.  

Jag kommer nedan redogöra för vad jag har kommit fram till i denna studie. Jag kommer 

redogöra för mina slutsatser genom att ta dem utifrån mina frågeställningar, fråga för fråga. 

Mina frågeställningar jag utgick ifrån var följande: 

 

- Synliggörs det enligt lärarna ett hbtq-perspektiv i undervisningen och i så fall hur? 

- Anses hbtq-frågor vara relevanta och intressanta i undervisningen? Varför då i så fall? 

- Anser lärarna att de har fått de rätta verktygen i deras utbildning och/eller inom skolan 

för att arbeta med hbtq-frågor i undervisningen och i så fall på vilket sätt? 

 

4:1 Synliggörs det enligt lärarna ett hbtq – perspektiv i undervisningen och i så fall hur? 

I teorin så verkar det som om hbtq – perspektiv visserligen var viktigt att synliggöras och att 

det naturligtvis borde få ta plats i undervisningen. Men i praktiken så verkade det som om det 

inte var något som fick ta särskilt stor plats i undervisningen. Överlag så uppfattade jag det 

som om det var svårt för de flesta lärarna att ta fasta på dessa perspektiv i sin undervisning. 

De flesta menade på att det inte visste hur de skulle göra för att ta vara på hbtq – perspektiv i 

sin undervisning.  Det var endast ett fåtal personer som generellt menade att det inte var svårt 

att ta tillvara på hbtq – perspektiv undervisningen, dock så menade dessa personer att det 

underlättade mycket att arbeta med detta om det i klassen fanns barn som hade familjer som 

inte bara bestod av en mor och en far och/eller om det fanns barn som identifierade sig utanför 

sitt juridiska kön. Det kan dock uppstå konsekvenser om lärarna inte har tillgång till en 

varierad klass med heterosexuella – och hbtq – personer. Dessa konsekvenser kan vara att om 

variationen inte finns där så kanske även hbtq – perspektivet inte skulle finnas där. Vilket då 

kan leda till en exkluderande miljö där endast heteronormativiteten reproduceras. 

Hur en skall arbeta med dessa frågor upplevs som något svårt av de flesta men 

några menade på att det lätt kunde till exempel byta ut mamma och pappa – exempel i 

läroböcker till pappa och pappa – exempel istället. Men för att arbeta med dessa frågor så 

handlar det om att skaffa sig ett normkritiskt synsätt som gör att en blir medveten om de 

normer som råder, att det faktiskt är norm, samt att ifrågasätta dessa och på så vis synliggöra 

det som anses vara utanför normen. Genom att synliggöra och ifrågasätta normer så kan ”icke 

– normer” och ”normer” så småningom verka sida vid sida och med en bra balans dem 

emellan så kan det leda till att det inte kommer finnas något som anses vara något mer 
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normalt än något annat, utan den nya normen blir att vi alla är olika, detta tror och hoppas jag 

på.  

Men även om vi kommer till den utopin om att alla människor skulle värderas 

lika mycket oavsett kön, könsidentitet, sexualitet, etnicitet, religion, klass och funktion (med 

flera), så kanske det är svårt att komma bort från förtryck och maktobalansen. För även om vi 

börjar värdesätta människor utifrån vem de är så kommer det troligen alltid finns de 

människor som utövar makt och förtryck över andra, tyvärr, och detta är på grund av att 

normer och dess konsekvenser är för det mesta osynliga för oss. Men jag vill ändå hoppas att 

vi åtminstone kan försöka att arbeta oss närmare varandra för att förstå och tro på 

mänsklighetens godhet. 

 

4:2 Anses hbtq-frågor vara relevanta och intressanta i undervisningen? Varför då i så 

fall? 

Ja det anses som något relevant och intressant men inte så pass att det aktivt arbetas med, trots 

att de flesta lärarna kommit i kontakt med barn och familjer som är hbtq – personer. Det är 

först när ett normbrott sker, det vill säga när någon elev kommer ut som ickehetero eller 

transperson, som hbtq – frågor blir mer aktuella att ta vara på i undervisningen. När det görs 

på detta vis så talar vi snarare om en toleranspedagogik än en normkritisk pedagogik. En 

toleranspedagogik innebär en pedagogik som förstärker normer snarare än förskjuter dem, det 

vill säga det som en normkritisk pedagogik bland annat gör. 

De flesta menade att det är ju normalt och inget konstigt med hbtq vilket även jag 

anser. Men jag menar även att om en inte aktivt jobbar med att få in dessa frågor i sin 

undervisning så kan det leda till att många barn och familjer kan upplevas sig själva som 

exkluderande då det inte blir bekräftade och sedda för de personer som de är. Om en lärare 

endast reproducerar heteronormativiteten så bekräftas endast de som befinner sig i den 

normen. De personer som befinner sig utanför normen kan börja ifrågasätta sig själva och 

undra var det är som är fel på dem, de är ju inte som de andra inom normen. En annan 

konsekvens som kan uppstå om det endast är heteronormativiteten som reproduceras är att 

hbtq underförstått alltid blir beskrivet som något avvikande och något som inte existerar. 

Baserat på denna studie så är hbtq – frågor både relevanta och intressanta i 

undervisningen då det visat sig att möjligheterna är stora att det finns ett barn i klassen som är 

queer eller har föräldrar som kan vara gay och dessa personer har rätt att bli bekräftade och 

sedda precis som de personer som är heterosexuella. Men oavsett om det finns personer som 

kategoriserar sig som hbtq i klassen, så bör dessa frågor synliggöras för de är en del av 
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samhället och frågor som rör samhället ska vara en naturlig del i skolans värld. Skolans värld 

är en av de byggstenar som samhället bygger på anser jag.  

Hur kan då dessa frågor vara relevanta för undervisningen? Jo dels genom att 

möjligheterna finns att ovanstående barn kan finnas i den klassen en undervisar i, men oavsett 

så har dessa frågor en rättighet att få vara en del av undervisningen. Dessutom finns det 

styrdokument som en lärare ska arbeta utifrån som säger att: 

 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska 

prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana 

tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans 

måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser 

(Lgr 11:7). 

 

Ovanstående citat som är hämtad från läroplanen för grundskolan menar jag talar sitt tydliga 

språk om varför det är relevant med att ta tillvara på hbtq – frågor i undervisningen. Alla ska 

känna sig inkluderade, oavsett ovanstående kategorier, när det kommer till sitt dagliga arbete 

som för barnen är att gå i skolan. Ytterligare ett citat från styrdokumenten som jag menar talar 

tydligt om varför hbtq – frågor skall få plats i undervisningen är: 

 

Skolans ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs 

fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge 

möjlighet till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig (Lgr 11:8) 

 

Jag tolkar ovanstående citat som att lärare ska arbeta för en mångsidig undervisning där flera 

perspektiv tillvaratas. Barnen ska få möjlighet att förstå detta samt lära sig att det finns olika 

perspektiv som de kan se på samhället med. Hbtq – frågor är en del av samhället och barnen 

har rätt att få ta del av dessa frågor, för barnen är en del av samhället menar jag. 
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4:3 Anser lärarna att de har fått de rätta verktygen i deras utbildning och/eller inom 

skolan för att arbeta med hbtq-frågor i undervisningen och i så fall på vilket sätt? 

Denna studie visar att alla lärare ansåg att de inte fått de rätta verktygen från sin 

lärarutbildning för att arbeta med hbtq – frågor i sin undervisning. Flertalet menade dessutom 

att de inte fått några bra verktyg att arbeta med från sina arbetsgivare.  

När det gäller den här frågan så menar jag, baserat på denna studie, att det är 

dags för de olika lärarutbildningarna runtom i landet att ta sitt ansvar i denna fråga. En av 

mina informanter är utbildad biologilärare och menade på att inte ens där hade han fått några 

bra verktyg för att arbeta med dessa frågor. Mer utbildning om dessa frågor efterlyses, både 

teori och didaktik, men framförallt menade de flesta på att det didaktiska saknades. De flesta 

menade nämligen att de inte visste hur det skulle arbeta med dessa frågor i sin undervisning, 

de vill inte göra ”en stor grej” av det hela vilket jag håller med om. Det som lärarna menade 

när de sa att de inte ville göra ”en stor grej” av hbtq – frågan var att de inte ville börja en 

lektion med att säga att ”nu ska vi arbeta med hbtq denna timme” eller att ”denna vecka är en 

speciell vecka för vi ska arbeta med temat hbtq”. Lärarna ville mer att hbtq – frågan skulle 

blandas in naturligt i den övriga undervisningen. Om det gjordes ”en stor grej” av hbtq – 

frågor, som beskrivet tidigare här ovan, så skulle det troligen bara stärka heteronormativiteten 

och även stärka att hbtq anses som något onormalt och avvikande. Nä, det som uppenbarligen 

behövs är bättre kunskaper inom lärarutbildningarna så att de kan utbilda framtidens 

pedagoger på ett bra och utförligt sätt inom hbtq – frågor.  

Under mitt arbete med denna studie kom jag över framförallt två böcker som jag 

skulle önska att de ingick på alla lärarutbildningarnas obligatoriska litteraturlistor. Det är 

nämligen två metodböcker för hur en kan arbeta på ett normkritiskt sätt, genom att jobba 

normkritiskt så inkluderas alla människor oavsett kön, könstillhörighet, etnicitet, religion, 

funktion och sexuell läggning med mera. Dessa böcker är Normkritisk pedagogik. makt, 

lärande och strategier för förändring (2010), det är en antologi och redaktörerna är Janne 

Bromseth och Frida Darj. Den andra boken jag önskade att alla lärare hade tillgång till är I 

normens öga – metoder för en normbrytande undervisning (2008), denna bok är framtagen av 

organisationen Friends med hjälp av författarna Lovise Brade, Carolina Engström, Renita 

Sörensdotter och Pär Wiktorsson. Dessa två böcker skulle kunna vara de verktygen som mina 

informanter efterlyser då dessa böcker är just metodböcker för hur en bland annat ska kunna 

arbete med hbtq – frågor i sin undervisning. 
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5. Förslag på vidare forskning. 

 

Något som vore intressant att forska vidare på inom detta ämne skulle vara att undersöka om 

klass och etnicitet har en påverkande faktor när det handlar om hbtq – frågor. Detta genom att 

göra en jämförelsestudie mellan skolor i storstaden och skolor i förorten. Det är intressant att 

ta hjälp av ett intersektionellt synsätt när en forskar anser jag. Det innebär att en får undersöka 

maktordningen med hjälp av flera perspektiv som samverkar med varandra.  

Ett förslag på metod skulle vara att använda kvalitativa metoder och då särskilt 

intervjuer och observationer. Anledningen till att jag föreslår dessa metoder är för att tillvarata 

det teoretiska (intervjuer) i det praktiska (observationer).  
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6:3 Otryckta källor. 

Intervjuer. 

 Informant 1, Mats 35 år. Intervjuad 2013-10-11, kl 14.00. Intervjun tog 36,48 

min. 

 Informant 2, Anna 38 år. Intervjuad 2013-10-14, kl 14.30. Intervjun tog 32,56 

min. 

 Informant 3, Anna-Lena 62 år. Intervjuad 2013-10-15, kl 15.30. Intervjun tog 

58,06 min. 

 Informant 4, Moa 35 år. Intervjuad 2013-10-16, kl 12.00. Intervjun tog 29.31 

min. 

 Informant 5, Jonna 31 år. Intervjuad 2013-10-16, kl 13.30. Intervjun tog 41,38 

min. 

 Informant 6, Nathalie 35 år. Intervjuad 2013-10-18, kl 14.30. Intervjun tog 35,14 

min. 

Observationer. 

 Informant 1, Mats 35 år. Observerad 2013-10-14, kl 10.00–11.25 samt kl 13.00–

14.15. 

 Informant 1, Mats 35. Observerad 2013-10-18, kl 8.15–9.25 samt kl 10.00–11.25.  
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7. Bilaga 1, Intervjuguide.  

1. Berätta lite om dig själv. (Namn, ålder, antal år som lärare.) Hur kommer det sig att du 

valde att bli lärare? Vad är det som driver dig framåt i din lärarroll? Kan du ge 

något/några exempel på situationer som driver dig framåt? 

 

2. Hur ser du allmänt på hbtq-frågor (homosexuell, bisexuell, transpersoner och queer)? 

Är det en viktig och aktuell fråga i samhället? Om ja, hur då? Har du någon/några 

situationer du befunnit dig i som gör att du tycker det är en viktig fråga? Om nej, 

utveckla gärna. 

 

3. Anser du att hbtq-frågor bör få ta plats i undervisningen? Om ja, hur då? Om nej, hur 

kommer det sig? (Exemplifiera gärna utifrån situationer du bemött i skolvärlden både 

vid ja och nej svar). 

 

4. Anser du att du har fått det rätta verktygen i din utbildning och/eller inom skolan för 

att kunna känna dig trygg och kompetent att arbeta med hbtq-frågor i undervisningen? 

Vilka verktyg tycker du att du fått? Eller har du fått söka upp/skapa dina egna 

verktyg? Kan du specificera hur du använt dessa verktyg i undervisningen?  

 

5. Hur arbetar du med din undervisning utifrån att alla elever kanske inte är 

heterosexuella eller känner sig hemma i sin könstilhörighet/identitet?  

 

6. Hur arbetar du utifrån att eleverna lever i olika familjekonstellationer? Hur tänker du 

då kring personer och familjer i dina eventuella exempel när du planerar dina 

lektioner? (en vårdnadshavare, två vårdnadshavare med samma kön/olika kön, flera 

mammor och pappor, och så vidare). 

 

7. Hur tänker du kring val av läromedel? Finns det ett mångfaldsperspektiv i 

undervisningsmaterialet? (Exempelvis olika familjekonstellationer mm.) Har du några 

exempel så berätta gärna. 

 

8. Hur anser du att en ska arbeta för en mer inkluderande arbetsmiljö för eleverna där alla 

känner sig välkomna oavsett kön, könstillhörighet/identitet och sexuell läggning?  
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9. Talas det om hbtq-frågor i personalrummet och på personalmöten? Kan du ge något 

exempel på någon situation i personalrummet och/eller på personalmöten då du och 

dina kollegor talat om detta ämne? Om ni talat om detta hur kom ni in på det?  

 

10. Vet du om det talas om detta på en högre nivå, som rektorsnivå? Tycker du att det är 

något som behöver talas om på en högre nivå? Utveckla gärna både vid ja-svar och vid 

nej-svar. 

 

11. Hur ser skolans likabehandlingsplan ut? Hur tänker du, och arbetar du aktivt med 

skolans likabehandlingsplan?  

 

12. Finns det något mer som du vill tillägga? 
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8. Bilaga 2, Informationsmejlet till skolorna. 

Hej. 

 

Jag heter Jenny Odenholm och jag går min sista termin på lärarutbildningen på Södertörns 

högskola. I och med att jag går min sista termin så innebär det att jag har en C-uppsats att 

skriva.  Till denna C-uppsats skulle jag behöva hjälp av etablerade lärare som jag kan få 

intervjua. 

 

Min C-uppsats kommer att handla om kön och hbtq-frågor, om hur lärare tar vara på dessa 

frågor i sin undervisning.  

 

Naturligtvis kommer ni som eventuellt ställer upp garanteras anonymitet. Dessutom kan ni när 

ni vill avbryta intervjun och även dra er ut helt om ni ångrar ert deltagande. 

 

Jag skulle bli enormt tacksam om ni kan svara på detta senast onsdagen den 9/10, antingen via 

detta mejl eller till min mobil XXX – XXX XX XX. 

 

Ser fram emot att höra från er. 

 

 

Med vänlig hälsning  

 

Jenny Odenholm 

XXX – XXX XX XX 

 

 

 

 

 

 


