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Abstract 

Den empiriska grunden till detta examensarbete är kvalitativa djupintervjuer av semistrukturerad 

karaktär med två unga manliga homosexuella gymnasielärare. Det som undersöks är deras syn på 

heteronormen och hur den påverkar deras yrkesutövning och möjlighet att realisera skolans 

värdegrundsuppdrag när det kommer till talet om sexualitet. Intervjuerna analyseras med hjälp av 

hermeneutiska och fenomenologiska ad hoc-metoder och diskuteras gentemot queerteoretiska 

antaganden om det heterosexuellas kulturella dominans och tystnadens centrala funktion för att 

upprätthålla det heteronormativa förtrycket. Resultatet är ett flertal paradoxer där de intervjuade 

lärarna säger sig vilja motarbeta heteronormen men där de, medvetet eller inte, själva tycks ha 

internaliserat heteronormen och upprätthåller den genom att välja tystnaden. I arbetet diskuteras 

vilka implikationer detta kan ha för läraryrket, värdegrundsarbetet och utbildningskvaliteten. 
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1. Inledning 

I klassrummet påverkas alla aktörer av olika sociala strukturer och normer som reglerar hur vi 

beter oss. Ofta träffar vi våra val på ett omedvetet sätt, men det tycks inte bero på slumpen utan 

snarare på internaliserade förväntningar som är baserade på rådande strukturer och normer. 

Heteronormen är ett begrepp som syftar på den norm som ”upprätthåller heterosexualiteten som 

något enhetligt, naturligt och allomfattande – alltså det som bidrar till att en viss sorts heterosexuellt 

liv framstår som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva” (kursiv i original) (Ambjörnsson, 

2006:52). Att reflektera kring detta fenomen väcker många frågeställningar om läraryrket, skolan 

som arbetsplats och de livsvillkor som olika människor möter inom skolväsendet. 

   Under läsningen av David Lifmarks (2010) avhandling om värdegrundsarbetet i skolan fastnade 

jag för kapitlet som handlar om lärares tal om sexualitet. I sin forskning hade Lifmark samlat en 

grupp verksamma lärare som i en forskningscirkel diskuterade olika aspekter av lärarnas 

värdegrundsuppdrag. Heteronormativiteten lyste igenom tydligt på flera olika sätt i det som 

deltagarna i forskningscirkeln diskuterade när det kom till sexualitet och vad som är att betrakta 

som ett gott liv. Att studera detta fenomen närmare är ett sätt att problematisera 

värdegrundsuppdraget i skolan från en yrkesetisk och normkritisk utgångspunkt. 

   Läraryrket är ett relationsyrke som kännetecknas av ett ständigt flöde av ”moraliskt signifikanta 

händelser i klassrummets vardag som tar lärarens etiska omdöme i anspråk” (Colnerud, 

2004:141). Därför kan det tyckas vara relevant att diskutera hur heteronormen påverkar lärarnas 

möjlighet att realisera värdegrundsuppdraget så som det är formulerat i styrdokumenten (i detta 

fall Lgy11) och de av de båda lärarfacken framtagna yrkesetiska principerna. Genom att använda 

sig av en queerteoretisk ansats ifrågasätter man hela tiden det som tycks naturligt och självklart, 

vilket framstår som ett fruktbart förhållningssätt när man vill problematisera värdegrundsarbetet. 

   Sverige har under det senaste decenniet upplevt en ”explosion av tidningsartiklar, teaterpjäser, 

akademiska arbeten och även studentuppsatser med utgångspunkt i queerteori”, skriver 

Ambjörnsson (2006:38). Trots denna explosion finns det många luckor inom fältet att fylla på 

med queerteoretisk forskning om skolan och läraryrket. Det föreligger en hel del forskning om 

heteronormativitet och hbtq-frågor i skolans värld utifrån ett elev- eller systemperspektiv, men 

detta arbetes ambition är att bidra med empirisk kunskap om heteronormativitet och 

heteroprivilegier från ett lärarperspektiv. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att utifrån ett queerteoretiskt perspektiv visa hur två manliga lärare 

som själva lever och identifierar sig homosexuellt påverkas av heteronormen i skolan. Med hjälp 

av kvalitativa intervjuer av låg struktureringsgrad undersöker arbetet hur intervjupersonerna ser 

på heteronormen, det goda livet och värdegrundsuppdraget i skolan. 

   Den gemensamma nämnaren för de två intervjupersonerna är att båda identifierar sig som 

homosexuella lärare, att båda är i 25-årsåldern, att de nyligen har tagit examen och att de nu har 

fått sina första tjänster inom gymnasieskolan. Man skulle kunna tänka sig att homosexuella lärare 

som aktivt arbetar med att realisera skolans värdegrundsuppdrag när det gäller att motarbeta 

heteronormativitet ofta drabbas av motstånd och svåra situationer som heterosexuella lärare 

slipper. Att titta närmare på sådana situationer och diskutera deras uppkomst samt konsekvenser 

är ett viktigt syfte med föreliggande examensarbete. 

   Resultaten från de två intervjuerna kan både diskuteras i förhållande till varandra och 

kontrasteras mot tidigare forskning, där lärare med andra bakgrunder får komma till tals på temat 

sexualitet och heteronormativitet. Den övergripande frågeställningen under samtalen med 

intervjupersonerna är följande: 

– Hur ser intervjupersonerna på heteronormen och dess påverkan på deras 

yrkesutövning? 

– Hur ser intervjupersonerna på värdegrundsuppdraget när det kommer till 

sexualitet? 

– Har intervjupersonerna i sitt yrke mött synsättet att ett gott liv inte är förenligt 

med homosexualitet? 

   Utifrån intervjusvaren ämnar analysen att undersöka om och i så fall hur de intervjuade 

homosexuella lärarnas yrkesutövning påverkas av heteronormen och om det kan tänkas vara 

extra känsligt för dem att ifrågasätta och motarbeta berörd norm. Syftet är alltså att titta på hur 

homosexuella lärare påverkas på ett sätt som inte skulle ha drabbat en heterosexuell kollega. 

 

1.2 Avgränsningar  

Heteronormativitet, sexualitet och skola är takbegrepp som rymmer många dimensioner. Därför 

avgränsas detta arbete till att enbart handla om homosexuella manliga lärare som arbetar i 

gymnasieskolan. Till skillnad från annan litteratur på området som intresserar sig för alla som 

ingår i kategorin icke-heterosexuella lärare (se Røthing & Bang Svendsen, 2009) handlar detta 

arbete enbart om en särskild grupp manliga homosexuella lärare. Lesbiska erfarenheter berörs 
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därmed inte, även om genusskillnader mellan manliga och kvinnliga homosexuella lärare hade 

varit ett intressant studieobjekt i sig.  

   Lärare som definierar sig som bisexuella, transpersoner, queer, eller på annat sätt icke-

heterosexuellt, förekommer inte heller bland informanterna, trots att mycket av litteraturen på 

området talar om hbt- eller hbtq-lärare (se Lundin, 2013) som en gemensam kategori med 

snarlika erfarenheter. Ambjörnsson menar att queer är en mer inkluderande term än gay och 

lesbisk, eftersom den inbegriper alla som ställer sig utanför den normerande heterosexualiteten 

(2006:26-27). Detta arbete inbegriper dock endast personer som definierar sig som (cis-)män, 

homosexuella och lärare, även om andra begrepp förekommer i uppsatsen.  

     Intervjupersonerna har valts ut eftersom de är unga och precis har påbörjat sina första 

lärartjänster efter examen. Arbetet gör därmed inte anspråk på att generalisera, återge eller 

diskutera erfarenheter som homosexuella lärare i allmänhet, inbegripet de som har varit 

verksamma inom yrket under lång tid, kan tänkas ha. Steinar Kvale understryker intervjuernas 

kvalitet framför kvantitet och varnar för ”en sorts defensiv överreaktion” mot rädslan för att ett 

lågt antal intervjuer skulle göra en undersökning mindre vetenskaplig (1997:99). Intervjuer är 

dessutom känsliga för ”kvalitativa skillnader och nyanser i meningen”, som inte nödvändigtvis 

går att kvantifiera eller överföra till en ny situation eller sammanhang (1997:47). Mot bakgrund av 

detta tycks två intervjupersoner vara ett tillräckligt antal för undersökningen i examensarbetet. 

   Värdegrundsuppdraget tolkas ur läroplanen för gymnasieskolan (Lgy11). Grundskolans 

läroplan (Lgr11) berörs därmed inte i arbetet. Vid talet om lärares yrkesetik är det de yrkesetiska 

principerna gemensamt framtagna av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund som åsyftas. 

 

1.3 Teori 

Detta examensarbete bygger på queerteoretiska tankegångar om normalitet och makt. Fanny 

Ambjörnsson diskuterar i Vad är queer? hur just normalitet och normaliseringsprocesser som 

sorterar in människor i normala och onormala är viktiga begrepp för queerteorin (2006:47). Åse 

Røthing och Stine Helena Bang Svendsen använder i sin tur begreppet heteroprivilegier 

(2009:261). I sin bok Sex och samlevnad: Perspektiv på undervisningen visar de hur homosexuella lärare 

tvingas tänka och agera på ett sätt som deras heterosexuella kollegor slipper. Heterosexualiteten 

behöver nämligen inte definieras närmare och existerar, till skillnad från homosexualiteten, inte 

som ett eget samtalstema (2009:102). I en queerteoretisk diskussion om normalitet skulle man 

kunna se heteroprivilegierna i skolans värld som en form av kulturell dominans (Rosenberg, 

2002:101), varigenom den heterosexuelle utövar ett slags symboliskt våld (Bartholdsson, 2008:18) 

mot avvikaren, det vill säga den homosexuella läraren. I analysen av intervjumaterialet (se 3.2) 
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appliceras teorierna om normalisering och heteroprivilegier för att förklara paradoxerna i att 

intervjupersonerna tycks agera på ett sätt som reproducerar heteronormen.  

   I intervjuerna till detta examensarbete framträder flera exempel på internalisering av 

heteronormen hos de intervjuade lärarna, vilket skulle kunna förklaras som ett resultat av 

heterosexualitetens kulturella dominans i skolan och samhället i stort. Enligt queerteorin är två 

aspekter av heteronormativitet särskilt viktiga för dess upprätthållande. Förutom antagandet att 

alla är heterosexuella fungerar tystnaden om homosexualitet som ett ”grundläggande 

heteronormativt förtryck” (Bäckman, 2003:73). Ett sätt att upprätthålla heteronormen är just att 

belägga eller behandla homosexualitet med tystnad och skam (Centerwall, 2006:35). Rädslan för 

att inte passa in i normen kan ses som en form av maktutövning som kännetecknar dagens 

västerländska samhälle. Byggt på Michel Focaults tankar om en dold panoptisk bevakning kan 

man konstatera att ”[d]et accepterade beteendet internaliseras i oss så att vi självmant och frivilligt 

följer normen” (Ambjörnsson, 2006:46). 

 

Queer är ett centralt begrepp när fenomen som normalitet, normativitet och sexualitet diskuteras 

och fungerar som ett samlingsnamn på olika kritiskt granskande perspektiv på sexualitet 

Ambjörnsson framhåller att vi bör veta vad begreppet innebär ”för att queer är djupt 

samhällsrelevant” (2006:9). Relevansen ligger i att begreppet riktar strålkastarljuset mot det 

påstått normala som vi kan se på många håll i samhället. Till skillnad mot tidigare hbt-aktivism 

som syftade till att söka upprättelse för personer som utsattes för diskriminering på grund av sin 

sexuella preferens eller identitet, ifrågasätter queer själva uppdelningen i heterosexuellt och icke-

heterosexuellt. Därmed är queer inte att betrakta som en läggning eller ens en tydlig och 

avgränsbar identitet, utan snarare ett kritiskt förhållningssätt till det normativa (2006:27), eller ett 

paraplybegrepp för forskningsfältet (Rosenberg, 2002:14). 

   Queerteorin som akademiskt område fick genomslag på 1990-talet och har en annan inriktning 

än klassisk homosexualitetsforskning (Lesbian and Gay Studies): ”I stället för att rikta blicken 

mot de ’avvikande’ ville man undersöka hur sexuella normer uppstår, fungerar, upprätthålls och 

ifrågasätts. Framför allt var det den normerande heterosexualiteten man ville sätta under lupp” 

(Ambjörnsson, 2006:35). Därmed kan queerstudier ses som en kontrast till termen LGBT 

Studies, vars svenska motsvarighet skulle kunna vara HBT-studier (Rosenberg, 2002:14). 

Tematiskt kretsar dessa studier ofta kring ”nationella och individuella komma-ut-processer, 

synlighet och garderoben” (ibid), vilket intervjuerna i detta examensarbete är ett exempel på. Då 

arbetet kartlägger delar av homosexuellas liv, vanor och erfarenheter, skulle man kunna se det 

som ett bejakande av det essentiella i begreppet homosexuell, så som begreppet är diskursivt 
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konstruerat (Sullivan, 2003:1). Å andra sidan är arbetets karaktär kritisk och ifrågasättande i 

förhållande till heteronormen och den diskurs som konstruerar och upprätthåller den.  

   Ett centralt område för queerteorin är att studera och problematisera hur heteronormativiteten 

skapas kulturellt, socialt och historiskt. Om man inte tar heterosexualiteten för given utan 

undersöker hur den skapas, upprätthålls och fungerar (Ambjörnsson, 2006:51), kan man sägas 

positionera sig inom forskningsfältet. Tiina Rosenberg menar rent av att queerteorin är ”en 

öppen och därmed tillgänglig position för alla som kritiskt vill granska det heteronormativa” 

(2002:15). På så sätt är detta examensarbete ett relevant bidrag till det queerteoretiska fältet. 

 

1.4 Metod 

I nedanstående stycke presenteras metodvalet till detta arbete. Kvalitativa djupintervjuer med 

frågor av semistrukturerad karaktär används för att samla in data, medan ett flertal ad hoc-metoder 

används för att analysera och tolka utskrifterna samt skapa en mening och förståelse av helheten.  

 

1.4.1 Metodologiska överväganden 

För att närma sig en förståelse av hur unga homosexuella lärare som är nya i yrket påverkas av 

heteronormen på arbetsplatsen kan flera metoder vara lämpliga. Intervjuer, enkäter, fokusgrupper 

eller klassrumsobservationer kan alla bidra till förståelse av det undersökta fenomenet. Metoderna 

har dock sina avigsidor och givet detta examensarbetes förutsättningar och ändamål har 

djupintervjuer med ett fåtal intervjupersoner bedömts som bäst passande. Informanturvalet må 

vara begränsat, men undersökningen kan ses som en empirisk ögonblicksbild av två enskilda 

lärares arbetsliv. Denna bild analyseras mot tidigare forskning och queerteorier (se 1.6 samt 1.3).  

   Forskningsintervjun är en professionell form av vardagens samtal vars styrka är att den kan 

fånga upp en enskild persons uppfattning om ämnet, som blir en bild av ”en mångsidig och 

kontroversiell mänsklig värld” (Kvale, 1997:14). Intervjun som metod syftar inte till att presentera 

ett absolut rätt svar eller besvara en fråga specifikt i en positivistisk tradition. Kvalitativ forskning 

handlar inte om att kvantifiera objektiva data utan om att tolka meningsfulla relationer (1997: 17). 

Det moderna tänkandet tillsammans med den tekniska utvecklingen har lett till att kvalitativa 

intervjuer idag är en relevant forskningsmetod inom områden som rör mänskliga relationer. 

Eftersom kunskap om hur heteronormen påverkar enskilda individer är beroende av personerna i 

sig och deras subjektiva upplevelser och synsätt, har metodvalet för datainsamling inom detta 

examensarbete fallit på den halvstrukturerade livsvärldsintervjun. För att tolka intervjusvaren 

tillämpas växelvis hermeneutiska och fenomenologiska synsätt ad hoc. På så sätt får arbetet fram 
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två aspekter av det studerade fenomenet: såväl forskarens bild som intervjupersonernas självbild 

och egna upplevelse och beskrivning av heteronormen och sin yrkesutövning. 

 

1.4.2 Intervjun som kvalitativ metod 

Intervjuforskarens kunnande kan ses som hantverksskicklighet där kunskap byggs upp i 

samspelet mellan två personer som samtalar om ett gemensamt intresse. Då ämnet för 

föreliggande undersökning är nära kopplat till intervjupersonernas egen sexualitet antas de ha ett 

stort intresse för att bidra med sina upplevelser av det studerade området. Vidare konstaterar 

Kvale att intervjuer är en särskilt lämplig metod när man vill studera ”människors syn på 

meningen hos sina levda liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning, och klargöra och 

utveckla deras eget perspektiv på sin livsvärld” (1997:100), vilket antas vara fallet med denna 

undersökning. Den kvalitativa forskningsintervjun är halvstrukturerad och är varken ett helt 

öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär som styr intervjupersonens svar 

(1997:32). På så sätt kan intervjupersonen påverka i vilken riktning intervjun ska utveckla sig.  

   En viktig aspekt av metodmedvetenheten är att intervjuaren inte bara måste ha kännedom om 

ämnet för undersökningen genom teoretiska litteraturstudier, utan även kännedom om miljön 

och kontexten inom vilket intervjun rör sig (1997:92). Innehållet för undersökningen som ligger 

till grund för detta examensarbete är välbekant för intervjuaren och risken för att missförstå 

informantens utsagor eller missa att ställa relevanta följdfrågor kan rimligtvis antas vara liten. 

   Intervjun undersöker den intervjuades livsvärld och har som mål att förstå innebörden i och 

den egentliga meningen av informantens svar. Intervjuarens hantverksskicklighet ligger i att 

kunna uttyda meningen i utsagan mellan raderna samt omformulera svaret, sända tillbaka det och 

få bekräftelse på om tolkningen är riktig eller inte (1997:36). Dessutom fungerar intervjun som ett 

mellanmänskligt möte och samspel där deltagarna påverkar varandra. Eftersom det är ett samtal 

som båda deltagarna har ett utbyte av kan forskningsintervjun ses som en positiv upplevelse även 

för den intervjuade, vilken därigenom känner sig lyssnad till av en lyhörd samtalspartner och 

kanske vinner nya insikter om ämnet eller om sig själv. 

 

1.4.3 Sammanställning av intervjufrågor 

En halvstrukturerad intervju genomförs med hjälp av en intervjuguide som innehåller teman och 

förslag till frågor. Graden av standardisering och strukturering är låg för att intervjupersonen ska 

få utrymme att presentera sitt inre liv och upplevelser på ett så naturligt sätt som möjligt. Det 

finns dock på förhand specificerade teman som intervjuerna syftar till att få information om. 
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Därför formuleras ett antal frågor i förväg som ska ställas under intervjuerna. På så sätt uppnås 

en viss grad av standardisering, även om ordningen inom vilket huvudfrågorna ställs och besvaras 

inte har någon större betydelse. Frågorna och följdfrågorna presenteras separat (se bilaga 1).  

   Intervjun inleds med enkla bakgrundsvariabler för att förstå väsentliga likheter och skillnader 

mellan intervjupersonerna vid tolkningen av deras utsagor. I övrigt består frågeguiden av relativt 

öppna frågor till de tre övergripande undersökningsområdena: heteronormens påverkan på 

yrkesutövningen, skolans värdegrundsuppdrag samt synen på det goda livet. 

   I forskningsintervjun är kvalitativa och deskriptiva aspekter centrala. Från intervjupersonen 

efterfrågas specifika situationer och erfarenheter snarare än allmänna åsikter. Med detta i åtanke 

formulerades den första frågan i intervjuguiden på följande sätt: ”Hur ser du på heteronormen? Vad 

betyder begreppet för dig?”. Den första frågan skulle av den intervjuade kunna tolkas som en fråga 

som kräver ett allmängiltigt svar där heteronormen på något sätt förväntas få en pejorativ 

stämpel. Genom att komplettera med den andra frågan visar intervjuaren att det snarare är den 

specifika och personliga uppfattningen om begreppet som efterfrågas.  

   De flesta frågor kräver följdfrågor och fördjupad diskussion. På så sätt skulle dessa frågor 

kunna klassas som såväl tematiska som dynamiska (1997:121) på samma gång. Ett exempel är 

frågan om huruvida intervjupersonerna skulle kunna tänka sig att outa en homosexuell elev som 

anförtror sig till dem. Båda besvarar frågan nekande, varpå en fruktbar etisk diskussion uppstår 

kring huruvida det i själva verket inte är ett sätt att acceptera och reproducera heteronormen. Vid 

något tillfälle refererar intervjuaren till något som intervjupersonen har sagt tidigare under 

intervjun och frågar sig hur svaren hänger ihop. Detta kan ses som en form av kontrollfrågor 

som, enligt Kvale (1997:96), underlättar valideringen. 

   Eftersom intervjuerna vid vissa situationer löpte som ett autentiskt vardagligt samtal förekom i 

enstaka fall ledande frågor. Ett sådant exempel återfinns i följande yttrande från intervjuaren:  

D: Men, det som är intressant med det här, det är att, eeh, du tycks liksom bli lite defensiv här, och 

liksom, som att, ”jag har inte rätt att kräva att mina kollegor som är hetero ska markera mot 

homofobi på samma sätt som jag skulle ha gjort”. Eeh, kan det ligga något i min tolkning? 

Å ena sidan kan ledande frågor av den här typen leda till att intervjusvarets reliabilitet ifrågasätts, 

men det kan även tolkas som att intervjuaren och intervjupersonen vid tidpunkten har utvecklat 

en förtroendefull relation som leder till att intervjuaren har glömt frågeguiden och engagerat sig i 

samtalet som om vore det en vardaglig diskussion med en nära vän. Om den intervjuade känner 

samma sak blir dennes svar också mer autentiska och därmed ökar också utsagans reliabilitet. 
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1.4.4 Informanturval och genomförande 

Intervjupersonerna är två unga lärare som vid intervjuernas genomförande ännu inte hade arbetat 

ett helt år på sina skolor. De kommer att refereras till med de fingerade namnen Adam och 

Fredrik. Syftet var att hitta två lärare med snarlik bakgrund och de viktigaste kriterierna var att det 

skulle vara manliga lärare under 30 år och att de definierar sig själva som homosexuella.  

   Efter en kortare tids nätverkande etablerades kontakt med Adam och Fredrik och båda 

uttryckte entusiasm över att låta sig intervjuas. Kvale menar att forskningsintervjun ska vara 

ämnesorienterad genom att två personer samtalar om ett ämne som är av intresse för dem båda 

(1997:34). Detta kriterium kan sägas vara uppfyllt i föreliggande undersökning, eftersom båda 

intervjupersonerna uttryckte ett stort intresse för att delta och få berätta om sina erfarenheter om 

ett ämne som är en ganska stor del av deras arbetsliv och personliga identitet. 

   Adam är 27 år och tog sin lärarexamen 1,5 år innan intervjutillfället. Han arbetar på ett 

gymnasium i en storstad och undervisar svenska och biologi. Adam definierar sig som 

homosexuell och bor sedan flera år tillbaka tillsammans med sin pojkvän. Han har tidigare arbetat 

extra åt RFSL med information om HIV-prevention, men har i övrigt inte varit engagerad i 

någon hbtq-organisation.  Fredrik är 25 år och tog sin lärarexamen ett knappt år innan intervjun 

genomfördes. Han har arbetat ett halvår på sin första riktiga tjänst och undervisar engelska och 

spanska i en större svensk stad. Fredrik definierar sig som homosexuell och är singel. Han har 

ingen tidigare erfarenhet av engagemang i någon hbtq-organisation.  

   Intervjun med Adam var ett personligt möte som ägde rum på en offentlig plats medan 

samtalet med Fredrik genomfördes på distans med hjälp av ett videokonferensprogram. Båda 

formerna har sina för- och nackdelar. Det fysiska mötet är personligare och intervjuaren har 

möjlighet att registrera kroppsspråk och andra uttryck, vilket inte är möjligt när man genomför ett 

samtal digitalt. Å andra sidan kan situationen kännas mer ansträngd för intervjupersonen som 

sitter ansikte mot ansikte med intervjuaren än för intervjupersonen som sitter i sitt eget hem och 

inte behöver visa intervjuaren mer än sitt ansikte på en datorskärm.  

   Båda intervjuerna tog cirka 35-40 minuter var, men det var en betydande skillnad i dynamiken. 

Adam gav relativt kortfattade svar medan Fredrik tog sig tid till att fundera och formulera sina 

resonemang uttömmande. Det blev mer av ett naturligt samtal med spontana följdfrågor än ett 

troget följande av intervjuguidens frågor.  

   Huvudsyftet med intervjuundersökningen är empiriskt och explorativt (1997:94). Intresset är 

riktat mot informanternas upplevelser av heteronormen och upplägget är öppet och relativt 

ostrukturerat. Det finns ingen särskild hypotes eller teori som intervjuerna syftar till att bekräfta.  
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Undersökningen gör inte heller anspråk på att generalisera eller universalisera utan syftet är att 

”förstå världen som den upplevs av en särskild person” (1997:98). 

 

1.4.5 Forskningsetiska överväganden 

I ett intervjusamtal möts man inte alltid på lika villkor och mellan intervjuare och 

intervjupersoner kan det finnas asymmetrier när det gäller faktorer som makt, kön, ålder, social 

bakgrund, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning (1997:79). Eftersom intervjuare och 

intervjupersoner har mycket gemensamt när det kommer till dessa faktorer kan det antas att 

bakgrundsfaktorerna inte har någon större negativ påverkan på samtalets dynamik och den 

information som genereras under intervjun. 

   Vid intervjuerna beaktades fyra övergripande forskningsetiska krav: informationskravet och 

samtyckeskravet (de intervjuade lärarna fick all nödvändig information om intervjuernas syfte och 

genomförandeform, samt faktum att de vid vilket tillfälle som helst får avbryta sitt deltagande), 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att garantera intervjupersonernas anonymitet 

används i uppsatsen fingerade namn och efter transkriberingsprocessen raderades alla 

ljudupptagningar. Under intervjuerna diskuterades inte intervjupersonernas privatliv nämnvärt. 

Vid ett tillfälle kom en av de intervjuade lärarnas något ovanliga komma ut-historia fram. Även 

om det kunde ha varit relevant för diskussionen lämnades den detaljen ute i redovisningen för att 

inte riskera intervjupersonens anonymitet. 

 

1.4.6 Analysmetod för att tolka resultatet 

Detta examensarbete baseras på hermeneutiska och fenomenologiska perspektiv vid tolkningen 

av det insamlade intervjumaterialet. Fokus ligger på informanternas egna definitioner, upplevelser 

och erfarenheter av heteronormen och relaterade fenomen. För själva analysen av och tolkningen 

av materialet tillämpas flera metoder ad hoc. Detta är ett eklektiskt tillvägagångssätt där ”en rad 

vardagsförnuftiga liksom också sofistikerade textuella eller kvantitativa metoder kan användas för 

att skapa mening i materialet” (Kvale, 1997:175). Uttolkaren går från det direkt sagda för att 

utveckla strukturer och relationer som inte omedelbart framträder i en text, vilket i sig är ett 

uttryck för ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

   Hermeneutiken bygger på en holistisk uppfattning och ser helheten som mer än bara summan 

av de enskilda bitarna. Forskaren pendlar under tolkningsakten mellan att fokusera på delarna 

och helheten och avsikten är inte att nå fram till en universell teori utan snarare att poängtera det 

unika i varje tolkning och presentera en mångfald av synsätt på intervjuresultatet (Patel & 
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Davidson, 2003:30). Forskningsintervjun skiljer sig från traditionell hermeneutisk tolkning av 

litterära texter eftersom intervjuaren i hög grad deltar i förhandlingen och tolkningen av 

intervjupersonens utsaga direkt under intervjusituationen. På så sätt innefattar en hermeneutisk 

tolkning av en forskningsintervju såväl skapandet som tolkningen av texten som ska analyseras. 

   Den hermeneutiska tolkningen i detta examensarbete har även fenomenologiska drag, då 

sociala fenomen försöker förstås utifrån perspektivet från vilket intervjupersonerna upplever och 

beskriver verkligheten. En fenomenologisk approach syftar inte bara till att förklara det som 

framträder, utan på vilket sätt det framträder. Konkreta exempel på fenomenologiska tolkningar 

av intervjumaterialet är när intervjupersonen tycks bli tyst, osäker, oprecis och tar längre tid på sig 

att förklara en särskild utsaga. Fenomenet återfinns bland annat i avsnittet 3.2 i detta arbete.  

   Genom att använda sig av olika angreppssätt ad hoc för att analysera sitt intervjumaterial kan 

man hitta förbindelser och strukturer som får betydelse för forskningsprojektet, även om de vid 

en första anblick inte tycks ha en samlad innebörd (1997:184). Framförallt handlar det i detta 

arbete om att hitta såväl mönster som kontraster vid jämförelsen av de två intervjupersonernas 

utsagor. Tolkningen leder till en textexpansion och resulterar i djupare och ”mer eller mindre 

spekulativa tolkningar” (1997:174). Att använda olika ingångar (hermeneutiska, fenomenologiska 

och ibland postmoderna dekonstruktionstankar) vid analysen av intervjumaterialet är en form av 

teoretisk triangulering (1997:105) och kan bidra till en bredare förståelse av den kvalitativa 

informationen som undersökningen har genererat. 

   Efter att intervjuerna genomfördes och transkriberades strukturerades svarsmaterialet i enlighet 

med Kvales beskrivning av analysens sex steg (1997:171). Delar av de återgivna samtalen 

sammanfogades i tre kategorier: A) heteronormen och yrkesutövningen, B) värdegrundsuppdraget och 

normkritiken, samt C) talet om det goda livet. Många av intervjupersonernas utsagor rörde sig i 

gränslandet mellan två eller tre av dessa kategorier och sorteringen i sig var en viktig del i 

tolkningsprocessen inom den hermeneutiska cirkeln (1997:49). I ett nästa steg, klarläggningen av 

materialet, avgjordes vad som kunde anses som oväsentligt för tolkningen av de intervjuades 

livsvärld. Hit räknas exempelvis upprepningar och skämt som hör till den sociala dimensionen av 

samtalet mellan intervjuare och intervjuperson. 

   Tolkningarna är i sin tur viktiga bidrag till forskningsfältet om ett ämne där enskilda personers 

syn på fenomen i deras livsvärld är det centrala och analysen sker inte okontrollerat. En viktig 

faktor för analysmetoden är att tillvägagångssättet och analysprocessen noggrant förklaras och att 

exempel ges på material som har använts vid tolkningen (Kvale, 1997:189). På så sätt blir en 

tydlig och logisk beskrivning av processen som resulterar i tolkningar av den studerades livsvärld 

en viktig kvalitetsfaktor. Den inre logiken ska kunna relateras till en meningsfull helhet och den 
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som tar del av resultatet ska kunna erfara den kommunikativa validiteten (Patel & Davidson, 

2003:105) genom en tydlig och logiskt uppbyggd forskningsrapport, där man kan bilda sig en 

uppfattning om forskningsproblem som uppkommit och forskaren träffade val (2003:106). 

 

1.5 Tidigare forskning 

I nedanstående stycke presenteras en genomgång av tidigare utbildningsvetenskaplig forskning 

som berör lärares tal om sexualitet och icke-heterosexuella lärares erfarenheter inom skolan. Tre 

teman i detta material som särskilt har studerats förklaras därefter närmare i egna underrubriker. 

 

1.5.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

I forskning om homosexuella lärare, som framförallt har bedrivits i Kanada, USA, Australien och 

Storbritannien, framstår den homosexuella positionen i skolsammanhang som problematisk 

(Lundgren, 2008:56). Svensk forskning om ämnet förekommer inte i lika stor grad. Det föreligger 

dock en hel del forskning om heteronormativitet och hbtq-frågor i skolans värld utifrån ett elev- 

eller systemperspektiv. Ett verk som är relevant för detta examensarbetes centrala teman är 

David Lifmarks avhandling Emotioner i värdegrundsarbete – Om lärare, fostran och elever i en mångkulturell 

skola (2010) som undersöker lärares arbete med och syn på värdegrundsuppdraget. Sju lärare 

ingick i en forskningscirkel och i en serie samtal diskuterade cirkeldeltagarna olika områden där 

värdegrundsuppdraget kan realiseras i praktiken, däribland sexualitet.  

   En forskare som tydligt beskriver hur heterosexualiteten fungerar som en undertext i skolans 

sex- och samlevnadsundervisning är Maria Bäckman (2003), som använder heteronormativiteten 

som en viktig pusselbit i sin forskning om hur elever förstår genus. Hon tar upp offentliga ideal, 

vilket är ett ofta återkommande tema även hos Lifmark, och menar att skolans 

samlevnadsundervisning fungerar som ett viktigt och eftersträvansvärt möte mellan ”ett upplyst 

och vidsynt jämställdhetsideal och en uppsättning fördomsfulla antaganden” (2003:76). Till dessa 

fördomsfulla antaganden hör inte minst uppfattningen att alla är heterosexuella eller att alla 

homosexuella människor tänker och handlar på ett enhetligt sätt.  

   Även Olof Franck (2007) diskuterar det offentliga idealet om tolerans och hur det påverkar 

skolans värld. I Kärlekslärare – utkast till en existentiell relationspedagogik problematiserar han olika sätt 

att med skolungdomar diskutera begreppet kärlek. Franck talar inte enbart om skolans uppdrag 

utan framhåller även lärarnas moraliska ansvar för att försvara människovärdet. Han är i vissa 

avseenden kritisk till hur skolan har hanterat sitt uppdrag och menar att undervisningen om 

kärlek och relationer många gånger har skötts oengagerat och oseriöst (2007:48). 
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   Røthing & Bang Svendsens (2009) verk om perspektiv på sexualundervisningen behandlar i 

många stycken heteronormativitet. I inledningen beskrivs hur många lärare tycks vara medvetna 

om att man i undervisningssituationer inte ska ifrågasätta heteronormen för att undvika problem. 

Lifmark nämner också detta som ett skäl till att vissa lärare inte vill tala om sexuell läggning i 

klassrummets offentlighet (2010:288). Samtidigt visar Røthing & Bang Svendsen hur 

heterosexualiteten gjordes mindre självklar i klassrummet när läraren, trots rädslan för motstånd 

eller bråk, utmanade två pojkar att låtsas ragga på varandra (2009:13). För detta examensarbete är 

främst kapitlet om skolan som arbetsplats viktig bakgrundsläsning, där arbetsmiljö och trygghet 

diskuteras som viktiga för icke-heterosexuella lärares närvarokänsla (2009:251). 

   Ovan nämnda verk är exempel på forskning om heteronormen i skolans värld utifrån ett 

strukturellt perspektiv. En text som däremot fokuserar på hur homosexuella och bisexuella lärare 

i svenska skolan upplever och påverkas av heteronormativitet på sin arbetsplats är en artikel av 

Mattias Lundin (2013), som nyligen publicerades i Forskning om undervisning och lärande. Studien har 

genomförts i samarbete med Lärarförbundets HBT-nätverk och är ett försök att systematisera 

deltagarnas erfarenheter av att vara homo- eller bisexuell lärare i Sverige idag.  Lundin slår redan i 

inledningen fast att den pedagogiska och didaktiska forskningen inte innehåller många exempel 

på homo- och bisexualitet inom svensk skola utifrån just ett lärarperspektiv (2013:31-32). Mot 

bakgrund av detta är Lundins studie en viktig sekundärkälla för detta examensarbete, eftersom 

den har en deltagarorienterad ansats och syftar till att med hjälp av hbt-lärares erfarenheter 

illustrera subjektiva bilder av hur det är att vara homo- eller bisexuell i svensk skola. 

   En annan artikel som behandlar heteronormen från ett lärarperspektiv är ”The (im)possibility 

of gay teachers for young children” (King, 2004), där attityder som drabbar enbart homosexuella 

lärare diskuteras. King beskriver förvisso situationen för lärare i en amerikansk kontext men 

fenomenen tycks även återfinnas i svenska skolor, vilket Lundin refererar till (2013:31). Artikeln 

har en tydlig queerteoretisk ansats och problematiserar skapandet av den homosexuella (läraren) 

som den Andre. Dessutom lyfter King fram den diskursiva konstruktionen av läraren och 

självregleringen som många lärare internaliserar (2004:123), vilket utgör en viktig del av teorin 

som används vid förståelsen och tolkningen av intervjumaterialet i detta examensarbete. 

 

1.5.2 Heteroprivilegier 

Røthing & Bang Svendsen beskriver hur heterosexualiteten som norm bidrar till att det skapas ett 

kollektivt heterosexuellt ”vi” i klassrummet, särskilt när just homosexualitet tematiseras 

uttryckligen i undervisningen (2009:102). I kapitlet om lärarnas arbetsmiljö diskuteras och 

problematiseras de skilda förutsättningar som råder för heterosexuella och icke-heterosexuella 
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lärare, varvid författarna använder begreppet heteroprivilegier (2009:261). Dessa privilegier eller 

friheter som heterosexuella lärare åtnjuter kan alla relateras till samhällets dominerande 

heteronormativitet. Heteroprivilegierna gäller även eleverna och deras föräldrar, som själva antas 

vara heterosexuella. Författarna refererar till en finsk studie som har visat att homosexuella lärare 

är mer rädda för elevernas föräldrar än för eleverna själva och kollegerna och att de hela tiden 

måste förhålla sig till gränsen för hur pass mycket homosexuella de får vara för att bli accepterade 

(2009:256). En konsekvens av detta blir att homosexuella lärare inte heller kan ta för givet att de 

inte kommer att bli föremål för trakasserier från sina elever. 

   Medan Lifmark och Bäckman fokuserar mycket på homosexualitet som ett objekt att tala om 

och förhålla sig till, berörs och problematiseras hos Røthing & Bang Svendsen även 

heterosexualiteten som norm. Trots att heterosexualiteten är ständigt närvarande blir eleverna 

aldrig ombedda att särskilt samtala om eller reflektera över den som tema (2009:94-95). När 

heterosexualiteten tas för given som tolkningsram blir icke-heterosexuella personer som faller 

utanför denna ram marginaliserade och rentav andrafierade, menar författarna vidare (2009:94). 

De talar även om uppgifter inom sexualundervisningen som kan ”bidra till att förstärka 

könsstereotypier” och göra heterosexualiteten obligatorisk för eleverna, varigenom man kan 

hävda att ”heterosexualiteten framstår som ett dolt lärokrav i skolan” (2009:100).  

 

1.5.3 Eudaimonia – talet om det goda livet 

I sin skiss av vad en existentiell relationspedagogik skulle kunna vara berör Franck talet om ett 

gott liv, varvid han fäster stor vikt vid ”den universella rätten till upplevelse av mening” 

(2007:55). Han talar om kärlekspedagogikens betydelse som något meningsskapande och en väg 

mot tillfredsställelse med livet och benämner grunden för ett meningsfullt liv: ”den för alla 

människor gemensamma förmågan att älska – och att älskas” (2007:47). Ett centralt område i 

sexualitetskapitlet i Lifmarks (2010) avhandling är talet om ett gott liv (eudaimonia). Detta tema 

nämns även i ett förord till lärarnas yrkesetiska principer i en skrift som ges ut av Lärarförbundet: 

”Etik handlar ju framförallt om hur vi människor ska uppföra oss mot varandra och vad det 

innebär att leva ett gott liv” (Brytting, 2011:280). Dock saknas bland lärarna en enhetlig 

uppfattning om vad ett gott liv är, vilket försvårar för lärarkåren och skolan att systematiskt 

bedriva den heteronormkritiska undervisning som efterfrågas (Lifmark, 2010: 263).  

   Tillsammans med åldersaspekten och det faktum att lärarna själva har vuxit upp i ett samhälle 

och skola där sexuell läggning sällan diskuterats och heterosexualitet dominerar är skillnaderna i 

uppfattningen om vad som är att betrakta som ett gott liv en viktig anledning till att 

heteronormativitet upprätthålls såväl aktivt som passivt av många lärare i dagens skola. Ett nästan 
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evolutionärt synsätt på artens fortlevnad tycks vara en viktig aspekt av talet om ett gott liv. Det 

goda livet begränsas av vår dödlighet och kärleken till barn och tanken på barnbarn kan vara en 

del av lärares eudaimonia (2010:264). Lifmark tolkar sina lärares ståndpunkter som att ”vad många 

så kallade fördomsfria vuxna människor ibland säger, egentligen är ett uttryck för otillräcklig 

empati, att de inte har ansträngt sig tillräckligt för att förstå den människas situation, vars son 

eller dotter är homosexuell” (ibid). Det kan därför utifrån vissa lärares personliga egenskaper, 

empatiska förmåga och uppfattning om vad ett gott liv är vara problematiskt att predika de 

offentligt stipulerade värderingarna. Som en konsekvens av detta, menar Lifmark, upprätthåller 

många lärare heteronormen snarare än att ifrågasätta den (2010:286). 

 

1.5.4 Heteronormativitet och lärare 

King (2004) diskuterar i sin artikel mäns plats i skolan och läraryrket och kommer fram till att 

homosexuella män möter en trefaldig problematik som lärare. Han börjar med att framställa 

paradoxen i att fler män efterfrågas till läraryrket samtidigt som skolan är en i hög grad ”kvinnlig” 

och heteronormativ institution där homosexualitet andrafieras (2004:123) och bilden av samt 

omgivningens förväntningar på en homosexuell lärare konstrueras diskursivt (jfr. Sullivan, 

2003:1) i förhållande till den heterosexuella läraren som norm. Även hos Olofsson (2007:34) lyfts 

de dubbla budskap fram som män inom förskolan möter från sina kvinnliga kollegor. Å ena sidan 

förväntas en manlig lärare vara likadan som en kvinnlig, å andra sidan kan han få gliringar och 

utmålas som mesig om han uppträder ”kvinnligt” inom yrkesutövningen. 

   Vidare visar King hur viktorianska ideal om kyska flickor som de enda som får undervisa barn 

fortfarande präglar den traditionella synen på lärarrollen och hur lärare även idag förväntas vara 

en asexuell varelse (2004:123). Även Eva Reimers illustrerar hur många lärarstudenter reflekterar 

kring läraren som en asexuell och osexig varelse: ”Man ska alltså vara heterosexuell, men utan 

sexualitet” (2008:114). När det uppenbaras att även lärare som privatpersoner har en sexualitet 

uppstår problem som särskilt drabbar homosexuella lärare, då det finns uppfattningar om att 

sådana skulle kunna ”rekrytera” elever till homosexualitet (King, 2004:122). Samma föreställning 

möter Lundgren i sin forskning, där en informant tycks mena att en öppet lesbisk kollega skulle 

kunna bidra till att hennes (föreställt) heterosexuella elever utvecklar homosexualitet (2008:58-

59). Denna föreställning tycks ha existerat länge och omgivningens önskan att skydda barn från 

homosexualitet blir med det synsättet, menar King, en barriär för homosexuella som vill arbeta 

inom yrken där man är i kontakt med barn (2004:124). 

   Homosexuella män i synnerhet drabbas dessutom av diskursen om pedofili, vilket kan medföra 

konsekvenser för den praktiska yrkesutövningen. Exempelvis kan sådana lärare favorisera flickor 
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i klassrummet för att värja sig mot möjliga misstankar eller helt distansera sig från pojkar under 

rasterna. Vidare menar King att lärare till slut internaliserar förväntningarna från omgivningen 

och med sig själv som exempel visar han hur denna medvetenhet i bakhuvudet tvingar honom att 

ständigt reflektera kring och ompröva sitt beteende när han är i närheten av barn:  

 

I thought about how I use my hands as a teacher. I have told myself that touch is a 

productive and ethical teaching move. But I have conditioned my hands to touch my 

students only on their shoulders, arms, and upper backs. I have further instructed my 

hands that touch means quick pats and not massage. At this point in time, I think my rules 

of touching in classrooms are productive ones. (2004:125) 

 

   Ovanstående kan naturligtvis även gälla för heterosexuella lärare, men King tycks mena att 

homosexuella lärare måste vara särskilt medvetna om den fysiska beröringens och kroppsspråkets 

funktioner i en skolkontext. När det gäller heteronormativiteten som präglar lärarnas vardag 

verkar det även finnas en genusaspekt. Kings artikel bygger mycket på hans personliga 

erfarenheter som homosexuell man. Det finns dock annan forskning och teorier som ger stöd till 

hans personliga upplevelser: ”Några trodde att det möjligen inte är homosexualiteten i sig de 

reagerar på utan just manlig homosexualitet” (Bäckman, 2003:90). 

   Det föreligger många verk där yrkesverksamma lärare berättar om hur de i sin undervisning 

problematiserar heteronormen. Vicky Greenbaum talar i artikeln ”Literature out of the Closet” 

om så kallad inclusive teaching inom litteraturundervisningen (1994:74). Som öppet lesbisk lärare har 

hon en tydlig uppfattning om att heteronormen i skolan upprätthåller antagandet om att 

homosexualitet och homosexuella elever inte existerar, varpå den homosexuella erfarenhetens 

osynlighet ytterligare reproduceras (1997:71). Konsekvensen av detta är att skolan förvandlas till 

en fientlig miljö för homosexuella elever, där de vill bli uppfattade som heterosexuella. Trots att 

förutsättningarna inte är identiska för elever och lärare, där den senare kategorin har en högre 

position i den rådande sanningshierarkin (Bartholdsson 2008:179), kan man anta att upplevelsen 

förmodligen även delas av homosexuella lärare som i sitt yrke påverkas av heteronormen. 

 

2. Bakgrund: Värdegrundsuppdraget 

Vårt skolsystem vilar enligt styrdokumenten på demokratins grund och detta förpliktigar ett 

särskild lärarskap och ”en särskild styrningsmentalitet” (Bartholdsson, 2008:186). Ett flertal 

normerande ramverk ger läraren verktyg för att förmedla värden och upprätthålla den av 
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samhället stipulerade ordningen. Två sådana (Lgy 11 samt lärarnas yrkesetiska principer) 

diskuteras i detta avsnitt. I fokus står deras skrivningar om de offentliga idealen om jämlikhet, 

tolerans och likabehandling och hur de kan tolkas i förhållande till sexualitet.  

 

2.1 Lgy11 

I den senaste läroplanen för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144) beskrivs de grundläggande 

värdena som skolan ska bygga på: ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på” (2011:2).  Samma paragraf avslutas med skrivningen att alla som verkar inom 

skolan ska ”främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma 

miljö”. Även om miljöaspekten rör någonting större är det intressant att koppla ovan citerade 

mening till skolans inre miljö i egenskap av en stor arbetsplats för många elever och lärare. Om vi 

i formuleringen ”varje människas egenvärde” även inbegriper dennas rätt till sexuella preferenser 

och identiteter, framstår det som ganska uppenbart att heteronormen inte är förenlig med skolans 

värdegrund och att den försvårar implementeringen av styrdokumentens andemening. Som en 

konsekvens framtår därmed ett aktivt ifrågasättande av heteronormen som ett imperativ. 

   Bland de grundläggande värdena är individens frihet och integritet samt solidaritet med andra 

ofta förekommande begrepp. Vidare fastslås att diskriminering och kränkande behandling aktivt 

ska motarbetas och att ingen får utsättas för det. Bland de specificerade diskrimineringsgrunderna 

återfinns uttryckligen sexuell läggning och ”könsöverskridande identitet eller uttryck” (ibid). 

Detta ger implicit vid handen att heteronormativitet, som är en bidragande faktor till potentiella 

diskrimineringstendenser mot hbtq-personer, borde motverkas och ”bemötas med kunskap, 

öppen diskussion och aktiva insatser” (ibid). Lgy11 kräver nämligen ett sådant förhållningssätt 

gentemot intolerans, varunder även intolerans mot sexualitetsuttryck kan antas sortera. 

 

2.2 Lärarnas yrkesetiska principer 

Värdegrundsarbetet präglas ofta av olika strukturella problem som enskilda lärare själva svårligen 

kan påverka (Lifmark, 2010:16). Fler verktyg än de statliga styrdokumenten uppifrån är 

nödvändiga för att konkretisera och hålla diskussionen om vad värdegrundsarbetet inom ett 

relationsyrke bör syfta till vid liv. Som ett komplement till styrdokumenten kan man se de 

yrkesetiska principerna som Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund tillsammans har tagit fram 

(Lärarförbundet, 2011). Detta dokument är tänkt att fungera ”som en hjälp för den enskilde 
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läraren att tolka den djupare betydelsen av sitt yrkesval och som en vägledning att använda i de 

moraliskt laddade situationer som läraryrket innehåller” (Brytting, 2011:279). 

   Gunnel Colnerud (2004) ger i sin text om läraretik exempel på när en lärares etiska omdöme 

inte alltid räcker till för att kunna handla på ett moraliskt önskvärt sätt i en specifik situation. En 

möjlig förklaring är att lärarens fronesis, det vill säga förmågan till praktiskt förnuft, ”inte 

utvecklats, förvirrats eller avtrubbats, av systemnormer och destruktiva krafter” (2004:141). 

Heteronormen skulle kunna ses som både en systemnorm och en destruktiv kraft, som står i 

direkt motsättning till många av värdena som lyfts fram i Lgy11 (se 2.1). Bortom regeletiken finns 

ett stort utrymme för ett överenskommet ramverk som, om det diskuteras och följs, kan hjälpa 

lärarna att utveckla sin fronesiska kunskap. 

   Den sista rubriken i lärarnas yrkesetiska principer heter ”Lärares samhällsansvar” och talar 

bland annat om ansvaret för kommande generationers fostran: ”Lärare utgår i sin yrkesutövning 

från det uppdrag samhället ger dem, men reflekterar samtidigt över uppdraget satt i relation till de 

yrkesetiska principerna. Lärare arbetar i enlighet med det samhällsuppdrag de fått, där det 

fastlagts genom demokratiska beslut och om det inte strider mot dessa yrkesetiska principer” 

(Lärarförbundet, 2011:287). Skrivningen lyfter fram vikten av att ständigt reflektera över sitt 

uppdrag utifrån begreppet fronesis, det vill säga förmågan att med känsla och intuition avgöra 

vad som är moraliskt riktigt i specifika situationer. Fronesis är ett viktigt begrepp när det kommer 

till diskussionen om lärares yrkesetik, eftersom lärares praktik är händelserik och oförutsägbar, 

”varför generaliserade erfarenheter i form av metodiska knep och ett standardiserat förfarande 

betraktas som föga ändamålsenligt” (Colnerud, 2004:142). 

   I lärares yrkesetiska principer ”återspeglas de gemensamma värderingar som lärare har och 

förväntas ha” (Lärarförbundet 2011:283), vilket på sitt sätt kan tyckas låta normativt och 

regeletiskt. Bland reglerna som läraren i sin yrkesutövning förbinder sig att följa återfinns:  

 

 alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot skada, 

kränkning och trakasserier 

 inte diskriminera någon med avseende på kön, sexuell identitet, etnisk, politisk och religiös tillhörighet eller 

social och kulturell bakgrund, inte heller p.g.a. förmåga eller prestation  

(2011:285) 

    

Det slås alltså tydligt fast att sexualitet är ett viktigt område där läraren förväntas ha kunskap och 

värderingar som möjliggör ett moraliskt riktigt handlande vid situationer där någons sexuella 

identitet eller orientering riskerar att bli ett föremål för ifrågasättande. Dessa punkter går helt i 

linje med rådande offentliga ideal och nu gällande officiella styrdokument. 
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   Då lärarnas yrkesetiska principer inte är en av statsmakten beslutad handling har de emellertid 

en annan viktig dimension som inte återfinns i officiella lagar eller styrdokument. Enligt den 

yrkesetiska koden förväntas det nämligen att läraren ska ”påtala och engagera sig mot sådana 

utvecklingstendenser och handlingar i skola och samhälle som kan skada eleverna” (2011:286). 

Här blir alltså den fronesiska kunskapen och den inneboende förmågan att avgöra vad som är 

moraliskt riktigt utifrån etisk universalism central. Skulle statsmakten exempelvis ändra skollagen 

och läroplanen så att diskriminering på någon grund blir tillåten, eller rent av önskvärd, förväntas 

läraren ändå baserat på sin intuition om vad som är moraliskt rätt och fel motsäga sig påbudet. 

   I nuvarande samhällsdiskurs kan vi säga att heteronormen för det mesta är något som i grunden 

uppfattas som moraliskt fel, då det hindrar vissa människor från att leva ett gott liv och få vara 

den de anser sig vara. Inte minst elever som bryter mot heteronormens krav och förväntningar 

drabbas negativt av heteronormativiteten, varför man med stöd av skrivningen i de yrkesetiska 

principerna kan se det som lärarens skyldighet att aktivt engagera sig mot fenomenet. För att 

upprätthålla yrkesetiken säger dokumentet att läraren ska ”påtala fel, komma med konstruktiv 

kritik och i yttersta fall genom aktivt handlande ingripa mot sådant som strider mot den 

människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på” (2011:287). Givet att heteronormen 

ses som något som strider mot människo- och kunskapssynen i de yrkesetiska principerna, 

förväntas läraren alltså aktivt att ingripa mot tendenser i klassrum och samhälle som kan tänkas 

vara till skada för icke-heterosexuella elever. Denna förväntning skulle bestå även om 

samhällsdiskursen ändrades och plötsligt blev mycket mindre tolerant mot hbtq-personer. 

   De yrkesetiska principerna kan tolkas som ett stöd för läraren att komma över eventuella 

motsättningar mellan personliga värderingar och det officiella värdegrundsuppdraget. I de fall där 

en lärare har svårt att anamma homosexualitet på grund av personliga övertygelser, vilket har 

givits exempel på i Lifmarks avhandling (2010), blir de yrkesetiska riktlinjerna ett viktigt stöd för 

läraren. De kan fungera som ett objekt att reflektera kring, givet att lärarens mål är att bli en 

reflekterande praktiker som utvecklar sin praktiska klokhet baserat på erfarenheter och reflektion 

(Colnerud, 2004:143). Samtidigt blir de yrkesetiska principerna ett viktigt stöd för homosexuella 

lärare själva, då det finns en gemensam värdegrund inom yrket, på vars basis den homosexuella 

läraren från kollegorna kan förvänta sig en acceptans för sin sexualitet. 

   Vidare talar Brytting om betydelsen av stolthet och självförtroende för att eleverna ska uppnå 

ett gott liv och framhåller att respekten som läraren ska visa elever, föräldrar och, inte minst, sina 

kollegor, ”har en betydelse som berör djupare skikt av personligheten än vad kunskapsförmedling 

gör” (2011:280).” Även om de yrkesetiska principerna inleds med att slå fast att det är eleverna 

och deras lärande som ska ställas i centrum (Lärarförbundet, 2011:285), kan ovan nämnda citat 
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lika väl tillämpas på lärare. De yrkesetiska principerna betonar även vikten av ”god kollegialitet” 

(2011:286), och är särskilt viktigt för homosexuella lärare, då tidigare forskning påtalar behovet av 

kollegialt stöd (se Lundin, 2013:41). 

 

3. Resultat och analys 

 

3.1.1 Heteronormen och yrkesutövningen 

Att fritt få definiera heteronormen och vad den innebär för en själv visar sig inte vara en lätt 

uppgift. Detta kan uttydas på Adams svar: ”Gud vad svårt, eeeh, nämen eeh, att det är en norm 

som, alltså, man ser väl den överallt i samhället. […] Det är väl, det är väl svårt att inte leva i den. 

För att den är så extremt, alltså den den, den är så, överallt. Jag, jag vet inte.” Till skillnad från 

Adam ger Fredrik ett långt och uttömmande svar på denna, enligt honom, komplicerade fråga: 

Hur jag ser på heteronormen, oj, en komplicerad fråga, eeh, var ska jag börja nånstans? 

Heteronormen för mig är väl nåt, eeh, just eftersom det är så svårt att svara på det så är det väl 

ganska, komplext, tror jag. Men i grund och botten har det väl att göra med att, eeh, människan har 

en tendens att utgå från ett visst synsätt. Att, att, eeh, det finns, ett, vad ska man säga, ett normalt 

sätt, och det innebär, i mångas ögon, att vara, eeh, hetero, allting i världen och samhället utgår och 

är uppbyggt på att, att man är hetero, och sen så, är man inte det så är man avvikande, och ett sånt 

sätt är, är inte, det normala helt enkelt.  

Vidare talar Fredrik om vikten av att ifrågasätta och ”skaka om” heteronormen samt se saker ur 

olika perspektiv, vilket tyder på att han sedan tidigare är bekant med såväl heteronormen som ett 

normkritiskt förhållningssätt. 

   Ingen av lärarna i intervjun upplever att sexualitet är ett vanligt samtalsämne bland kollegorna. 

Adam har bara varit med om det i enskilda diskussioner med sin handledare som han har kommit 

nära under introduktionsåret. Fredrik har varit med om diskussioner i lärarkollegiet där sexualitet 

har diskuterats, både rent generellt och i samband med hans egen läggning. Det har dock särskilt 

gällt diskussioner om likabehandling och kränkning. Han upplever inte att det är ett ämne som 

spontant dyker upp vid fikabordet där han tvingas svara på obekväma frågor.  

   När det gäller konkreta situationer där intervjupersonerna har mött eller behövt fundera över 

heteronormen kan Adam, som undervisar i biologi, ge ett tydligt exempel. I kursen Biologi 2 

behandlas reproduktion och sexuella organ. Där menar Adam att det heteronormativa lyser 

igenom när läromedlen ensidigt talar om det reproduktiva syftet med sex, där hanen förväntas 

penetrera honan. Åtminstone han själv har reagerat på den biten och tycker att reproduktion är 
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ett väldigt bra exempel på när han kommer på att han faktiskt har att göra med en befäst 

heteronorm i sin yrkesutövning.  

   Även när Adam diskuterar kärlek snarare än sexuell reproduktion med sina elever upplever han 

att heteronormen gör sig påmind. Under intervjun ger han ett konkret exempel: 

Eh, jag ställde en fråga till mina elever en gång, och de fick svara anonymt på lappar, och då 

handlade det just om att veta hur normer, eller hur vissa följer normer. Och då hade jag frågan: ”hur 

tror du det är att komma ut som hbt-q här på skolan?”, varav i princip alla svarar att det skulle vara 

extremt svårt. Jag tror inte att det var en enda som skrev att: ”ah, men det skulle inte vara något 

problem” utan... Jag tyckte att det blev ganska tydligt att, oj, men, att det finns en norm för hur, hur 

man ska vara och att det andra absolut inte är godtagbart, eller att det inte är så kul att…  

Adam verkar i det vidare samtalet mena att ett sådant resultat i själva verket hjälper honom att 

problematisera heteronormen i undervisningen och visa eleverna att det exempelvis inte är någon 

biologisk skillnad på hormonerna som utsöndras vid olik- respektive samkönade förälskelser. 

Han visar under denna del av intervjun inte upp någon nämnvärd oro eller tendens till att känna 

sig negativt berörd över att så många av hans elever upplever att det skulle vara ett problem att 

komma ut som homosexuell på skolan. 

   Fredrik framhåller att han inte har reflekterat så mycket kring heteronormen på sin arbetsplats, 

men tar i likhet med Adam upp vardagsexempel från läromedlen där olikkönade parrelationer är 

normen. Skulle det för omväxlingens skull vara ett homopar i mattebokens exempel tror han att 

det skulle uppfattas som märkligt eller annorlunda. Fredrik upplever även att hans elever, och till 

viss del några kollegor, förmodligen utgår från att han lever tillsammans med en kvinna. Han har 

däremot inte känt sig begränsad i sin yrkesutövning på grund av heteronormen och det faktum 

att han är homosexuell, men utesluter inte att det skulle kunna komma längre fram. Vidare 

framhåller Fredrik att han upplever sin nuvarande arbetsplats som ”förhållandevis väldigt öppen, 

och tillåtande, och tolerant” och att han inte kan utgå från att klimatet vore lika öppet på andra 

skolor där han skulle ha kunnat vara anställd. 

   Trots medvetenheten om att heteronormen ständigt finns närvarande och påverkar dem, talar 

båda intervjupersonerna återkommande om att de har haft stor tur med att komma till en bra och 

tolerant arbetsplats (se även 3.1.3). Adam berättar om sin rektor som har varit ”jättelyhörd” och 

tolerant mot honom från första början. Han har inte heller behandlats annorlunda av de andra 

lärarna, även om han gör följande observation: ”men kanske när man kommer ut för kollegorna 

och diskuterar det, och när de kommer på det att, att jag har en kille, då blir de så här att ’aaah’, 

de måste nästan tänka igenom det på något sätt”. På följdfrågan om detta kan sägas vara ett 

resultat av heteronormen ger Adam ett bekräftande svar. Varken Fredrik eller Adam har fått 

någon reaktion på sin homosexualitet av elever eller deras föräldrar.  
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   På frågan om det finns någon skillnad i hur olika kollegor har reagerat på intervjupersonernas 

homosexualitet kan ingen av dem erinra sig om att de har upplevt någon sådan. Lifmark har i sin 

avhandling vidrört frågan om generationsskillnader och att vissa lärare inte är benägna att förstå 

heteronormen på samma sätt som sina elever: ”Lärarna har själva vuxit upp i ett samhälle och 

länge verkat i en skola där sexuell läggning sällan diskuterats, och heterosexualitet har varit en 

dominerande norm som inte ifrågasatts” (2010:287). Eftersom både Adam och Fredrik 

åldersmässigt ligger närmare sina elever än många av sina kollegor vore det inte omöjligt att de 

upplever en viss generationsskillnad i synen på homosexualitet bland sina arbetskamrater.  

   Fredrik menar att han inte har uppmärksammat någon skillnad i bemötande hos olika kollegor 

och berättar om ett exempel från personalrummet där både 30-, 40- och 50-åringar diskuterade 

homosexualitet. Adam tror sig däremot ha observerat en viss generationsskillnad: 

A: Jaa. Eehm. Liten kanske, inget så där jättedistinkt, men vad ska man kalla det, i reaktionerna. 

Äldre kanske blir mer passiva till en början. 

D: Hur menar du då, passiva? 

A: Det kanske inte är så att de fortsätter att fråga vidare. Så kan jag uppleva det. Och jag hör kanske, 

men det kanske är sånt som kommer senare. Inte så med eleverna, så en viss generationsskillnad är 

det ju. 

D: Men det är alltså en skillnad mellan elever och lärare, eller tänker du skillnad mellan dina 

lärarkollegor, de som är yngre och äldre så att säga? 

A: Aa, mellan kollegor då.  

 

   En av intervjufrågorna är om lärarna i fråga känner att de behöver axla en särskild roll när de 

väl har kommit ut för sina kollegor och chefer. Ingenting i deras svar tyder på att det skulle vara 

så. Fredrik tar lång tid på sig att fundera och ber att få frågorna förtydligade och upprepade ett 

flertal gånger. Han visar upp en medvetenhet och övertygelse om att man som homosexuell 

lärare på många skolor behöver anpassa sig och tänka på saker som en heterosexuell kollega 

slipper. Däremot upplever han inte det på sin egen arbetsplats. En möjlig förklaring, enligt 

Fredrik, är att han är ny i yrket och ändå tänker extra mycket på sin yrkesroll och anpassar sig för 

att göra bra ifrån sig. Det är alltså inte relaterat till hans homosexualitet. 

   Inte heller Adam anser att han behöver vara på ett visst sätt på grund av att han har kommit ut 

som homosexuell för sina kollegor. Han blir inte särbehandlad, men har uppmärksammat en 

konkret situation där han misstänker att hans läggning kan ha spelat en viktig roll. Efter 

lektionsbesök från sin rektor har han fått många positiva kommentarer kring att han har ett 

genusperspektiv i sin undervisning. Adam upplever det bara som positivt, men spekulerar i om 

det kan ha att göra med att hans chef vet om att han som homosexuell är engagerad i genus- och 
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hbtq-frågor. En fråga som Adam då kan ställa sig är om hon hade tittat på och särskilt 

uppmärksammat en heterosexuell kollegas genusmedvetenhet på samma sätt.  

   Till skillnad från Adam kan Fredrik inte komma på några situationer där hans homosexualitet 

spelar en roll i det sociala sammanhanget. Han tar upp exempel från personalrummet där han 

upplever att några kollegor drar sig för att ställa frågor till honom om familjerelationer på samma 

sätt som de gör till andra lärare. Eftersom Fredrik är singel upplever han att han inte har mycket 

att tillföra i sådana diskussioner och att även kollegorna har märkt det. Däremot tror han inte att 

det beror på hans läggning utan snarare på hans unga ålder. På följdfrågan om han tror att en 

jämngammal kollega, som liksom Fredrik är singel men heterosexuell, också skulle ha fått samma 

behandling svarar han bekräftande att han är övertygad om det.  

   Även om Fredrik tidigare i intervjun har sagt att han i nuläget inte behöver axla någon särskild 

roll på grund av sin homosexualitet, utan snarare på grund av att han är ung och ny i yrket, 

reflekterar han över vikten av att i framtiden vara en god representant för en stigmatiserad grupp: 

Eeehm. Alltså givetvis så vill man ju vara en god förebild och jag tror att vissa, eh, skulle jag, eh, s-så 

småningom, kanske, vilket är mycket möjligt, alltså komma ut även för elever, så vill man ju på nåt 

sätt kanske vara en ännu mer god förebild än, ja men som sagt, den genomsnittlige, eh, kollegan, 

just eftersom det finns fortfarande, eeh, ett, eh stigma, o-ooch, alltså, en normavvikande, eh, sexuell 

läggning ses ju som, fortfarande som, kanske inte nånting, eh, ont eller dumt längre, inte på min 

arbetsplats i alla fall, men som nånting liksom lite, lite främmande kanske. Eeh. Så då, kan jag väl 

tycka att, hmm-mm, att det finns en poäng i, i att visa de olika, alltså, […] eeh, och som person att 

man kan vara väldigt mycket, tror jag. Och just, åå visa att mmm-man kan vara den man vill vara 

helt enkelt, att man måste inte passa in i nå, i-i, i något speciellt fack. Eeh, utan att man ska, inte 

kanske att man ska vara på ett visst, på ett visst sätt, det är väl inte som att vara en förebild men, att 

man ändå kan axla många roller tror jag, olika roller. Eh, att vissa inte kan vara både, amen det ena 

o-och det andra. Så att. Det, det där lät jätteflummigt, jag vet [skratt]. 

   I anslutning till frågan medger Fredrik att det i detta fall ändå kan finnas en skillnad mellan 

hetero- och homosexuella lärare, som har sin grund i en internaliserad heteronorm hos den 

homosexuelle. En heterosexuell lärare behöver inte komma ut med sin läggning för eleverna, än 

mindre anstränga sig för att vara en god representant för den heterosexuella befolkningen som 

grupp. Även om Fredrik själv hoppas att han inte ska känna någon särskild prestationsångest som 

följd av att han en dag eventuellt kommer ut för sina elever är han medveten om att man i en 

sådan situation, åtminstone till en början, undermedvetet är lite extra på sin vakt och reflekterar 

kring hur man beter sig och agerar i klassrummet eller i mötet med eleverna. 

   Fredriks reaktion är logisk, då han är angelägen om att skapa ett klimat på sin arbetsplats som 

är tryggt för såväl honom som andra homosexuella. Kriminologen Eva Tiby konstaterar: ”Om 

det finns en fientlig heternormativ [sic!] stämning och konkreta fientliga uttryck och handlingar 
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gentemot lärare […] är det svårt att tro att dessa lärare kan bidra till ett bättre lärandeklimat för 

HBT-eleverna eller andra elever” (2006:45). I detta hänseende leder ansträngningen som han 

eventuellt får göra genom att vara en medvetet god representant för hela gruppen homosexuella 

till en belöning i form av ett bättre arbetsklimat och minskad risk för att själv utsättas för 

homofoba kränkningar.  

   Resonemanget ovan är inte bara ett exempel på den grundläggande tankefiguren att det finns 

ett nära samband mellan människors värderingar och handlingar: ”En positiv värdering av en viss 

människa eller grupp tänks bidra till handlingar till förmån för honom, henne eller dem, och 

omvänt” (Lifmark, 2010:257). Sett i ett sammanhang är det även ett tydligt exempel på hur 

heteronormen får en homosexuell lärare att agera på ett visst sätt för att inte förlora någonting, 

vilket en heterosexuell kollega inte behöver tänka närmare på. 

 

3.1.2 Värdegrundsuppdraget och normkritiken 

På den inledande frågan om värdegrundsuppdraget kopplat till homosexualitet svarar Adam 

undrande: ”Oj. Eeeh. Men gud vilken svår fråga [skratt]. Men vad är värdegrundsuppdrag? Hur 

exakt är det formulerat att det ska vara?”. Fredrik visar en medvetenhet om begreppet och gör en 

personlig tolkning av dess innebörd. Värdegrundsuppdraget går för Fredrik i korthet ut på att lära 

eleverna att alla är lika mycket värda, att alla har rätt att vara stolta över vilka de är och att ingen 

ska behöva utsättas för negativ påverkan på grund av sin sexualitet. Han förekommer följdfrågan 

och erkänner emellertid att han har läst styrdokumenten ”i ett svep” och inte så normkritiskt.  

   Adam kommer tidigt in på likabehandlingsplanen som finns på hans skola och vittnar om att 

det är ett dokument som inte används aktivt i värdegrundsarbetet på arbetsplatsen:  

A: Jo men alltså, jag tycker att det är viktigt, som sagt att, om vi, om vi börjar titta på, jag vet inte 

om det kommer in på likabehandlingsplan som vi pratade om förut…  

D: Jo, men absolut. 

A: Att när jag kommer dit så, så var den inte uppdaterad, whatsoever, sen, alltså sen, 20.., jag vet 

inte, den nya, när kom den, sen 2011, 2010 kanske. Eeh, det var gamla, det var gamla lagarna, gamla 

läroplanen, som stod där, men, eeh, jag tycker att, likabehandlingsplan i stort är ett viktigt dokument 

som finns i skolorna ändå, som säger så extremt mycket om just vilken värdegrund vi ska ha mot 

varandra och, eeh… 

D: Brukar ni tala om det? Är det ett levande dokument eller bara någonting som står i en pärm 

någonstans? 

A: Nej, det är absolut något som bara står i en pärm. 

D: Det är så alltså? 

A: Ja! De gjorde ett tappert försök i höstas att lyfta upp det i laget lite, men det, det rann ut i sanden 

kan man väl säga. 



 

 27 

Ur Adams svar kan man utläsa en viss frustration över att likabehandlingsplanen inte tas på 

tillräckligt stort allvar på arbetsplatsen. Han tycks ha en tilltro till att officiella dokument såsom 

skollagar och läroplaner spelar en viktig roll för att definiera värdegrunden även på enhetsnivå. I 

etisk bemärkelse verkar Adam alltså inte vilja förlita sig på enbart en inneboende uppfattning om 

handlingars moraliska värde utan vill även se ett normerande moraliskt ramverk som är specifikt 

för yrket och skolan som arbetsplats. Därmed kan Adam sägas förespråka en deontologisk 

pliktetik (Collste, 2010:42).  

   Ett något annorlunda synsätt möter vi hos Fredrik när intervjun handlar om lärarnas yrkesetik. 

På frågan om han har läst de yrkesetiska principerna som de båda lärarfacken har tagit fram blir 

Fredrik en aning fundersam, men anser sig ändå vara införstådd med innehållet: 

Eeeh, n-aaaa, det har jag, eeeh, i-ii, jag vet inte om det, det kanske bara är baserat på 

Lärarförbundets, eeh, e-eeh, mm, yrkesetiska principer för lärare liksom. Men det jag läste är ju 

liksom, vad ska man säga, antologier om det, eh, men jag vet inte om det var Lärarförbundet som 

publicerade dem, men jag är ju bekant med dem yrkesetiska principerna, absolut. 

Även om han inte med exakthet kan konstatera att vi talar om samma dokument verkar Fredrik 

vara medveten om att de yrkesetiska principerna existerar och att han förmodligen har läst dem 

någonstans, antingen under lärarutbildningen eller i ett annat sammanhang. 

   Svaret att man är bekant med principerna kan antas bygga på en inneboende personlig känsla 

av sunt förnuft eller moraliskt rätt/fel snarare än en djupare reflektion kring just skrivelserna 

framtagna av fackförbunden. En möjlig förklaring är att upplevelsen av att de egna värderingarna 

och det officiella etiska dokumentets normer i hög grad befinner sig i en reflektiv jämvikt 

(Collste, 2010:113) leder till att man skumläser lärarnas yrkesetiska principer och inte uppehåller 

sig eller reflekterar närmare kring detaljerna i innehållet. Möjligtvis hade Fredrik gett ett mer 

säkert svar och kunnat erinra sig om att det var just lärarnas yrkesetiska principer han hade läst 

om han vid själva bearbetningen av texten hade använt ett bottom up-perspektiv och verkligen 

analyserat dokumentets innebörd. Å andra sidan kan tidsfaktorn vara en förklaring till att han inte 

kan ge ett mer precist svar på frågan under intervjun. Om det var under sin lärarutbildning han 

läste texten har det trots allt gått ett par år. 

 

Adam framhåller att hans bild av kollegorna må vara naiv, men han tror att de skulle kunna ta en 

diskussion om exempelvis antidiskriminering eller inkludering baserat på värdegrundsuppdraget 

om det blev aktuellt på arbetsplatsen. Han har ingen specifik erfarenhet av kollegor som har 

diskuterat värdegrundsuppdraget aktivt i något sammanhang, men har fått intrycket att en av 

lärarna ”brinner väldigt mycket för, alltså, såna frågor”. Kollegan i fråga brukar, enligt Adam, dela 

med sig av exempel på värdegrundsdiskussioner som har dykt upp i hennes undervisning.  
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   Å andra sidan motsäger Adam sin ”naiva bild” av kollegornas benägenhet att aktivt ta 

diskussionen om värdegrundsrelaterade frågor dyker upp på arbetsplatsen: ”Det är liksom att, när 

det kommer upp, om det kommer, skulle komma upp för diskussion, så tror jag att alla skulle 

vara ganska Svensson och hålla med och. Jag vet inte om de själva skulle ta konflikten.” Han 

erinrar sig även om en situation i personalrummet där han kände sig något obekväm. En kollega, 

”en äldre herre”, pratade om hur fel han tycker att BDSM är. Det blev en hätsk diskussion och 

enligt Adam kände han sig aningen obekväm, även om det inte var kopplat till homosexualitet.  

   När det gäller värdegrunden som förhållningssätt har även Fredrik identifierat att hans kollegor 

inte alltid är immuna mot att fälla kommentarer om elever. Han understryker dock att han aldrig 

har hört något homofobt uttalande i personalrummet, inte ens undermedvetet: 

D: Men om du hörde något till exempel, nåt sånt här nedsättande ord eller nåt bögskämt eller vad 

det nu kan vara, bland kollegor så att säga, alltså inte att du är med i samtalet utan du hör att nån 

säger det, skulle du då liksom gå in och bara: ”hörrö, det här är inte rätt”, så att säga?  

F: Jaa, jag hoppas ju det, att jag skulle göra det. Det vet man inte. Alltså, för att man är ju rädd om 

sitt jobb eller, aa, jag hoppas ju att jag skulle göra det, eeh.  

I sitt svar pekar Fredrik på ett viktigt etiskt dilemma i det dagliga värdegrundsarbetet. Man kan 

välja att stå upp för de offentliga idealen som man anser är viktiga, men då löper man risken att 

bryta jantelagen och få en roll i kollegiet som den som sticker ut och är problematisk.  

 

När det gäller värden lärarna i undersökningen inte skulle kompromissa med verkar rätten att få 

vara den man är kopplat till sexualitet vara en kritisk punkt för både Adam och Fredrik. Den 

förstnämnde framhåller att han är en lärare som absolut skulle reagera på om någon elev skrek 

”jävla bög” eller liknande till någon annan. Han skulle ta det vidare och inte tveka att anmäla det, 

särskilt om det rörde sig om en elev som kommer ut som homosexuell. Även Fredrik menar att 

olika former av diskriminering eller kränkning, inbegripet av sexualitets- eller 

könsuttrycksrelaterad art, överskrider hans gräns för att inte reagera: ”Och så skulle jag höra nåt 

sånt i ett klassrum så, på nåt sätt, alltså inte att man bara säger ’vad dum du är’ utan att man 

faktiskt angriper dem här olika, vad ska man säga, diskrimineringsfaktorerna. Det skulle jag inte 

tolerera oavsett, utan då skulle jag konfrontera det direkt”. 

På följdfrågan om det även skulle kunna gälla ett kränkande tilltal som han uppmärksammar i 

personalrummet svarar Fredrik att det inte är något som förekommer på hans arbetsplats, men 

att det inte skulle vara omöjligt att han markerade mot en kollega på samma sätt som han skulle 

göra mot en elev i klassrummet. Överhuvudtaget verkar inte diskussioner kopplade till sexualitet 

och likabehandling vara ett spontant samtalsämne på Fredriks arbetsplats, utan dyker framförallt 
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upp på särskilda arbetslagsträffar och temadagar där det på förhand är bestämt att 

värdegrundsfrågor ska vara på dagordningen: 

Det kanske inte dyker upp så där jättemycket, bara så där, men till exempel i samband med att man 

pratar om likabehandling eller kränkning och så där, och så har man diskuterat olika exempel, och 

då har det kommit upp, alltså, just, till exempel, amen i värdegrundsdiskussioner, sen är det inte så 

jättevanligt att det kommer upp mer vardagligt. 

   Kränkande tilltal är ett återkommande begrepp och tema i intervjuerna. Att å ena sidan prata 

om likabehandling och inte ingripa när man hör homofoba skällsord eller bortförklara dem som 

oskyldiga och utan innebörd är att ge dubbla budskap (Östlund, 2006:48). Adam är inte fullt 

övertygad om att hans kollegor skulle agerat på samma sätt som han själv när det kommer till 

kränkande tilltal och han tycks visa mycket förståelse för det. 

   Att han reagerar på homofoba skällsord starkare än majoriteten av sina kollegor tror Adam 

beror på att han som homosexuell själv lever med en medvetenhet om dessa kränkningar. Han 

uttrycker det på följande sätt: ”Jag tror att vissa som kanske inte lever i det inte heller kan 

reflekterar över det. Det kanske inte betyder mer än att det bara är en svordom. Och så är det väl 

och det är väl inte konstigt heller att man inte orkar reagera på alla svordomar som 30 

gymnasieelever säger under en lektion eller så här”. Han försvarar dock sina kollegor och menar 

att det inte behöver handla om homofobi utan att andra lärare helt enkelt tycker att andra 

diskrimineringsgrunder är viktigare att markera mot. 

D: Hur känner du då, som själv är liksom homosexuell då? Alltså om du skulle ha kollegor som inte 

skulle reagera, som inte tycker att det här är viktigt? 

A: Fast de tycker säkert att andra saker är viktiga. Man kan nog inte, det är så svårt att fokusera på 

allting, så jag vill liksom inte stämpla dem som att de är dåliga heller så här. Man brinner ju för 

olika… 

D: Men, det som är intressant med det här, det är att, eeh, du tycks liksom bli lite defensiv här, och 

liksom, som att, ”jag har inte rätt att kräva att mina kollegor som är hetero ska markera mot 

homofobi på samma sätt som jag skulle ha gjort”. Eeh, kan det ligga något i min tolkning? 

A: Aa, både ja och nej. Alltså jag tror att vissa, aså att det inte alltid behöver bero på, att lärarna 

säger, homo, bi, eller vad det nu handlar om, utan jag tror att man har vissa grejer som är svåra att 

representera. Nu har det fallit sig så att jag har kanske extra svårt för just såna här nedsättande 

skällsord och så, om hbtq, och vad det nu är, kränkande, alltså. Men det ligger ju så klart i att jag 

själv lever i den världen. Men, men jag, jag har ju andra kollegor som, som absolut inte skulle 

acceptera, bara för att de är heteros, skulle de ändå reagera på det här liksom. Så jag tror inte att det 

handlar just kanske om ens egna sexuella läggning…  

   Här framhåller Adam vikten av lärarens personliga bakgrund och tycks mena att man inte kan 

förvänta sig att en lärare som själv inte har levt utanför en viss norm aktivt ska engagera sig mot 

förtryck baserat på just den berörda diskrimineringsgrunden. (Angående de ledande frågorna i det 

ovan återgivna intervjucitatet, se diskussionen i metodavsnittet 1.4.3)  
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Varken Adam eller Fredrik har uttryckligen berättat för eleverna om sin sexualitet. Adam antar 

dock att en del av hans elever har förstått det då han har pratat om sin sambo, även om han 

upplever det som vanligast att de han pratar med automatiskt utgår från att sambon är av motsatt 

kön. De har inte heller varit med om att elever har anförtrott sig till dem vid funderingar om 

ämnet. Då Adam undervisar i biologi har sexualitet kommit upp i hans kurser, men det har inte 

föranlett några personliga diskussioner och han har inte varit med om att någon elev har kommit 

ut för honom eller i klassrummet. Fredrik har i sin spanskundervisning varit med om att texter i 

läromedel har brutit mot heteronormen och att elever har kommenterat spanskspråkiga nyheter 

där homofobi har kommit till uttryck, men inte heller han har varit med om diskussioner om 

sexualitet på ett mer personligt plan med sina elever. 

   Ett sätt att upprätthålla heteronormen är att belägga eller behandla homosexualitet med tystnad 

och skam (Centerwall, 2006:35). På den hypotetiska frågan om intervjupersonerna skulle kunna 

tänka sig att outa en elev som kommer ut för dem som lärare är det nekande svaret lika tydligt hos 

båda lärarna. Denna fråga utgör en är en teoretiskt intressant diskussion, varvid heteronormen 

och normkritiken kan problematiseras. Adam tycker att det helt är personens eget val och han 

som lärare skulle inte berätta det vidare även om han, baserat på sin egen erfarenhet, trodde att 

det vore det bästa för eleven i fråga. Fredrik utvecklar sitt svar på följande sätt:  

Nej, jag hade absolut inte outat min elev, det hade jag inte gjort. Eeh, beroende på elevens situation 

och, l-lääge, så kanske jag hade rekommenderat eleven att, att göra på ett visst sätt utifrån, amen dels 

egna erfarenheter och samt att jag vill liksom, jag vill ge tips och råd och jag vill eleven väl, men jag 

skulle inte göra nåt som eleven inte ville i en sån, eeeh, om nu nåt sånt skulle, eh, inträffa, hoppas ju 

att jag själv skulle, eeh, eh, ta tillfället i akt och berätta om, om mig själv då, och liksom, utifrån det, 

eeh, eh, amen alltså så här, ge-ge tips och råd och visa att, eeh, att jag vet, kanske, amen, hur det är 

till viss del då, beroende på vad det handlar om, och att jag är en stöttepelare och att jag finns där, 

eeh, som en, aa, som en förebild kanske, inte bara som en, eeh, aa, person som, aa men, finns till 

och kan hjälpa. 

   Då båda lärarna i intervjuundersökningen tycks eniga om att det inte är moraliskt riktigt att outa 

en elev mot dennes vilja väljer jag att problematisera temat med en följdfråga av mer teoretisk art 

och undrar om det inte finns en risk för att man genom att inte tvinga ut en enskild elev ur 

garderoben indirekt bidrar till att tiga ner homosexualitet och fortsätta upprätthålla 

heteronormen. Fredrik svarar att han förstår det teoretiska dilemmat och risken för 

osynliggörande och förstärkning av det normavvikande som något negativt, men menar samtidigt 

att ”när det handlar om en annan person, då vete tusan om jag skulle tycka att jag har rätt till att 

göra det”. Han tycks ledas av Kants kategoriska imperativ (Collste, 2010:57-58) och menar att 

han själv inte hade velat bli behandlad på det sättet, varför det vore omoraliskt av honom att göra 
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så mot en elev. Ett etiskt utilitaristiskt förhållningssätt (2010:46) hade varit att målen helgar 

medlen och att ett outande mot elevens vilja skulle kunna bidra till att motverka heteronormen och 

göra livet lättare för en större grupp hbtq-personer både nu och i framtiden. För Fredrik är denna 

potentiella vinning dock av underordnad betydelse i sammanhanget: 

D: Så om jag sammanfattar det liksom, så du, du liksom ger inte mycket för det här med att målen 

skulle helga medlen i det här fallet, utan det är viktigare, så att säga, elevens person, alltså, personens 

så att säga, trygghet, integritet, eller, vad vi ska kalla det?  

F: Aa-a. Sen så kan man ju säga det att, eh, vad eleven skulle vinna på att själv komma ut, det kan 

man ju pusha för, men inte att man själv tar sig friheten att lägga sig i en annan persons liv på det 

sättet. Och som, eh, som jag själv har erfarit i, i liksom, det måste ske i sin, i sin lilla, takt, tycker jag 

absolut, annars så kan det gå väldigt, väldigt illa, mm.  

   Adams resonemang i frågan om att outa en elev skiljer sig någorlunda från Fredriks. Det handlar 

mer om normkritik på ett strukturellt plan än att sätta sig in i en enskild elevs fall och reflektera 

kring hur han själv hade velat bli behandlad av sin lärare om han hade varit den som inte vågar 

komma ut. Istället för etiska överväganden intar Adam snarare ett queerteoretiskt perspektiv och 

tycks vilja förändra världen genom att inte behandla en homosexuell elev annorlunda än han hade 

behövt göra med en heterosexuell elev, även om det vore en positiv särbehandling och för 

personens eget bästa.   

D: Men om det är ett dilemma så att säga, att om du väljer att hålla tyst, då bidrar man ju till det här 

att upprätthålla heteronormen och tystnaden som strategi att liksom… För jag tänker att det finns 

kanske lärare som tycker att det här är så viktigt att prata om och ”jag ska göra dig en tjänst, fast du 

inte är medveten om det”…   

A: Jaa, fast nää, jag vet inte. Jag är, jag är rätt så ny i detta yrke så nää. Men det är kanske för att jag 

lever i heteronormen själv och… Men jag är… Alltså, grejen är den att, jag vet inte. Jag, jag har 

kanske nån sån här fin bild, för att jag tycker att det inte ska spela någon roll liksom att, ”ja ja du är 

bög, du behöver inte komma och säga till mig”, alltså så här… 

 

3.1.3 Talet om det goda livet 

När samtalet kommer till att handla om ”det goda livet” eller ”ett gott liv” tycks ingen av 

intervjupersonerna veta vad för slags svar som förväntas av dem. En möjlig slutsats är att 

begreppet inte är ett vanligt fenomen som dessa lärare kopplar till sina reflektioner om sexualitet. 

Fredriks spontana första svar är att han inte vet vad han ska säga medan Adam, efter ett 

förtydligande från intervjuaren att det ska vara kopplat till sexualitetsdiskussionen, resonerar på 

följande sätt: ”Alltså, jag vet inte om det är rätt svar, men men, jag tänker att man ska få vara den 

man är, älska den man vill, eeh, lite klyschigt kanske men, det är väl fint, så där, eeh…”.  
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   Adam tror vidare inte att möjligheten att leva ett gott liv påverkas av om man själv inte är 

heterosexuell och använder sig själv som exempel. Eftersom han lever i ett homoförhållande och 

ser sig som lycklig kan han inte förstå andras välmenade uppfattningar att han skulle ha fått ett 

bättre liv om han hade varit heterosexuell. Han har ännu aldrig stött på några negativa reaktioner 

från kollegor, skolledare, elever eller föräldrar om sin sexualitet. 

   I David Lifmarks forskningscirkel framträder en lärartyp som förvisso accepterar 

homosexualiteten hos sina elever, men ändå uttrycker: ”vilken osis för honom att han är 

homosexuell. Det skulle jag faktiskt kunna tänka och det skäms jag inte för” (2010:253).  På 

frågan om Adam någon gång har anat en attityd som förvisso är accepterande men där personen i 

själva verket uttrycker skepsis till en homosexuell persons möjligheter att bli lycklig på riktigt, 

reagerar han förvånat. Självsäkert svarar han att han inte har det, men uttrycker samtidigt en 

medvetenhet om att det kan finnas folk omkring honom som kan ha den uppfattningen om det 

goda livet. Ett ord som Adam flera gånger under intervjun återkommer till är tur, vilket han anser 

sig ha haft under hela sin korta lärarkarriär, eftersom hans homosexualitet aldrig verkar ha varit 

något problem för honom på jobbet. 

   Även Fredrik använder sig av begreppet tur när han talar om sin korta lärarkarriär: ”Ja-a, eller så 

har jag en jäkligt bra arbetsplats bara”. Han svarar kortfattat och tveklöst att han inte har stött på 

några negativa reaktioner på sin homosexualitet på arbetsplatsen, trots att ett relativt långt och 

detaljerat förtydligande görs av fenomenet att det kan finnas kollegor eller elever som har 

inställningen att det är synd om en homosexuell lärare, eftersom hen, enligt denna persons 

förståelse av begreppet, inte kommer att kunna uppnå ett gott liv. 

   På samma sätt som Adam visar dock Fredrik en reflekterande medvetenhet om att sådana 

tendenser kan förekomma på andra skolor, vilket illustreras i utdraget nedan: 

Eee-eh. Jaa-a, det t-tror jag väl, att det finns. Eeh. Hmm. [Tystnad] Eee-eh. Eeh. Aa, det tror jag. 

Det mesta handlar om okunnighet. Och, eller, att man inte liksom är tillräckligt bevandrad, eeeeh, i 

dom tankegångarna just att, ee-eeh, att, ee-eh, en sån, jag ogillar ordet livsstil, men alltså, eeh, att 

man kanske inte, a om man så vill, kanske inte har träffat så många, eeh, som inte är heterosexuella, 

som kanske man har en viss uppfattning, eller en viss stereotyp om vad det innebär. Eeh, och att 

man därigenom kanske får en väldigt snäv syn på det och, kanske en negativ bild på, säger vi, på det 

på nåt sätt påverkar, eeeh, ens syn på att, jo men det goda livet kanske bara är för vissa, eller för en 

viss typ. Det, däremot när man, när man tar sig igenom det så förstår man då att, eeeh, att det inte 

är, liksom, den enda aspekten, eller den aspekten överhuvudtaget som, eeh, som avgör huruvida 

man har ett gott liv eller inte. 

Att Fredrik själv sätter ord på uppfattningen att det goda livet ”kanske bara är för vissa, eller för 

en viss typ” visar att han har förstått frågeställningen och fenomenet som intervjun sökte att 

problematisera, vilket gör att hans svar kan ses som en utsaga av hög reliabilitet (Patel & 
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Davidson, 2003:103). Fredriks svar på vad han ser som ett gott liv, rent generellt, är också mer 

uttömmande än Adams. Han tar upp lycka och att man ska få vara den man vill vara. Vidare 

räknar han in själsliga, psykiska, fysiska, materiella, sociala och emotionella behov som en 

människa strävar efter att få tillfredsställda. 

   Sammanfattningsvis är intervjudelen där vi talar om det goda livet tämligen korta avsnitt av 

samtalen med såväl Adam som Fredrik. Frågorna besvaras relativt snabbt och båda 

intervjupersonerna verkar ha ytterst oproblematiska erfarenheter på arbetsplatsen när det gäller 

den aspekten. Ingen av dem upplever sig ha stött på attityder där en kollega, elev eller förälder 

tycks ha uppfattningen att homosexualitet är ett hinder för att leva ett gott liv. ”Eftersom lesbiska 

och homosexuella lärare inte kan ta för givet att föräldrarna tycker det är i sin ordning att de lever 

icke-heterosexuellt, ligger det nära till hands att anta att de ständigt förhåller sig till oklara och 

oförutsägbara gränser för hur mycket homosexuell och lesbisk man kan vara för att bli 

accepterad”, skriver Røthing & Bang Svendsen (2009:256). Detta tycks dock, av intervjuerna att 

döma, inte alls ligga nära till hands för Adam eller Fredrik. För dem är deras rätt till homosexuell 

kärlek och förhållanden en del av det goda livet och de tycks inte bekymra sig om att föräldrar, 

elever eller kollegor kan tänkas ha en annan åsikt.   

   Inte heller tycks lärartypen som skulle tycka synd om sin egen dotter om hon kom ut som 

lesbisk, med motiveringen att ”hon skulle få ett svårare liv att leva faktiskt” (Lifmark, 2010:253), 

existera på Adams eller Fredriks arbetsplatser. Åtminstone har ingen av de två unga lärarna stött 

på sådana kollegor eller attityder ännu. 

 

3.2 Analys av intervjuerna  

I denna underrubrik ska tre fenomen belysas som har framträtt under analysen av 

intervjuresultaten. Det handlar om två paradoxer i intervjupersonernas utsagor samt deras 

märkbart defensiva hållning i vissa avseenden. Ett särskilt inslag av språklig kategorisering 

framträder i 3.2.1, men i övrigt används analysmetoder ad hoc för att frambringa relevanta 

förklaringar till de observerbara fenomenen. Det ska understrykas att det här rör sig om en 

djupare analys inom den hermeneutiska spiralen som bygger på de mer övergripande 

tolkningarna som har presenterats i resultatrapporten under (se 3.1).  

 

3.2.1 Paradox kring intervjupersonernas uppfattningar av heteronormen 

Antagandet att alla är heterosexuella och att tystnad kring homosexualitet används för kulturell 

dominans och fungerar som en form av maktutövning är de centrala teorierna (se 1.3) som 
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appliceras i denna analys. I linje med queerteoretiska förklaringar om normalisering, makt, skam 

och tystnad visas nedan hur de intervjuade homosexuella lärarna i vissa situationer delvis förtiger 

sin sexualitet och ger uttryck för det heterosexuellas kulturella dominans på sina arbetsplatser. 

   Det första generella intrycket av Adam och Fredrik är att ingen av dem verkar ha stött på några 

problem med heteronormen i sina hittills korta lärarkarriärer. Till skillnad från erfarenheterna i 

bakgrundslitteraturen (exempelvis Røthing & Bang Svendsen, 2009; Lundin, 2013; King, 2004), 

där homosexuella lärare känner sig hämmade i yrkesutövningen på grund av heteronormen (se 

2.1), tycks de intervjuade lärarna i detta arbete ge ett tämligen självsäkert intryck. En grund till 

detta kan vara att både Adam och Fredrik verkar vara pålästa och insatta i hbt-frågor och 

normkritiska förhållningssätt, vilket framträder i deras språkbruk. Ordval som könsöverskridande 

uttryck, stigma, normavvikande, stereotyper och diskrimineringsfaktorer vittnar om att dessa lärare har 

mött queer-, genus- eller allmänt normkritiska diskurser, antingen inom lärarutbildningen eller på 

fritiden. I så fall utgör Adam och Fredrik exempel på att den svenska lärarutbildningen är bättre 

än den norska, som Røthing & Bang Svendsen kritiserar då de menar att den bidrar ”mycket lite 

eller inte alls till att ge lärare kompetens att hantera homonegativism i klassrummet” (2009:215).  

   Ingen av de två lärarna i undersökningen känner sig frustrerade eller demoraliserade över 

heteronormens närvaro i sin yrkesvardag, vilket kan problematiseras på flera olika sätt. Adam tar 

upp exemplet med de anonyma lapparna som han lät sina elever skriva, där han upplever att alla 

svarade att det nog skulle vara ”extremt svårt” att komma ut som homosexuell på skolan. Det 

anmärkningsvärda när Adam berättar om denna händelse är att han inte visar någon ilska, 

förvåning eller frustration kring elevernas upplevelse av klimatet på sin skola. Istället framhåller 

han att det hjälper honom att se heteronormen tydligare och bli ännu mer inspirerad till att 

problematisera den inom ramen för undervisningen i sina ämnen. En förståelse av denna reaktion 

är att Adam känner sig trygg i sin förmåga att bemöta heteronormen. En annan möjlig tolkning 

vore att heteronormen just visar sin styrka och påverkan på Adam genom det faktum att han 

reagerar så defensivt mot den i ovan nämnda konkreta exempel. 

   Ett återkommande fenomen i intervjuerna är en paradox kring heteronormen. Trots att lärarna 

är väl medvetna om den på ett strukturellt plan upplever de sig inte vara begränsade eller 

nämnvärt påverkade av heteronormen i sin yrkesvardag, samtidigt som de själva berättar om 

situationer där de tvingas agera eller tänka på ett sätt som deras heterosexuella kollegor slipper. 

Adam tar exempelvis inte upp det faktum att hans kollegor inte behöver komma ut som 

heterosexuella och inte behöver förvänta sig reaktioner när de berättar om sin partner, vilket är 

fallet för honom. Fredrik säger att han tror att en heterosexuell kollega i hans ålder som, liksom 
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Fredrik själv, hade varit singel inte hade fått en annorlunda behandling i personalrummet när 

relationer kommer på tal.  

   Även i detta fall kan man analysera vad kollegorna inte säger och varför de inte gör det. Fredrik 

nämner nämligen inte att han har fått frågor om eventuella flickvänner. En förklaring kan vara att 

kollegorna känner till hans läggning och inte vågar ställa samma sorts frågor om eventuella 

pojkvänner. Detta skulle kunna ses som en form av kulturell dominans (Rosenberg, 2002:101) 

varigenom den heterosexuelle utövar ett slags symboliskt våld (Bartholdsson, 2008:18) mot 

avvikaren, det vill säga den homosexuella kollegan. Resonemanget leder oss därmed in på talet 

om normalitet och normaliseringsprocesser, som är centrala inom queerteorin (Ambjörnsson, 

2006:47; se även 1.2). Dessa processer kännetecknas av en rädsla för att inte passa in i normen, 

vilket Fredrik tycks ha socialiserats in i. Han kan sägas ha internaliserat den heteronormativa 

ordningen i personalrummet och problematiserar inte den kulturellt dominerande 

heterosexualiteten som ett eget tema. Fenomenet beskrivs av Røthing & Bang Svendsen: 

”Heterosexualiteten talar man inte om inom offentligheten som heterosexualitet, och den existerar 

därför inte som ett samtalstema på motsvarande sätt som homosexualitet” (2009:102). Att Fredrik 

inte tycks reflektera närmare kring fenomenet (åtminstone inte under intervjusituationen) skulle 

kunna vara ytterligare ett uttryck för den internaliserade heteronormen hos honom. 

   Paradoxen är extra tydlig under intervjun med just Fredrik. Å ena sidan säger han först att han 

som homosexuell lärare inte behöver axla någon särskild roll, men resonerar sig ändå fram till att 

han, när han väl kommer ut för eleverna, vill ”på nåt sätt kanske vara en ännu mer god förebild 

än, ja men som sagt, den genomsnittlige, kollegan”. Under denna del av intervjun utvecklar han 

sitt resonemang och paradoxen blir ännu tydligare, vilket även Fredrik själv blir medveten om 

under samtalets gång. En möjlig förklaring, enligt Fredrik, är att han är ny i yrket och ändå tänker 

extra mycket på sin yrkesroll och anpassar sig för att göra bra ifrån sig. Det skulle alltså inte vara 

relaterat till hans homosexualitet. Samtidigt har han själv konstaterat hur viktigt det är att som 

homosexuell vara en extra god förebild för att skapa en positiv bild av homosexuella som grupp. 

På så sätt belyser Fredriks svar heteronormen ytterligare. När han som homosexuell lärare 

undermedvetet behöver agera på ett särskilt sett i skolan lyfts hans läggning ut som något som 

indirekt har separerats ”från något annat, underförstått den självklara heterosexualiteten” (kursiv i 

original), som därmed etableras som något ”det egentliga, det som utgör normen” (2009:95). 

 

3.2.2 Etiskt dilemma och paradox 

Heteronormen belyses och problematiseras särskilt när intervjun kommer att handla om det 

hypotetiska dilemmat att man har en homosexuell elev som anförtror sig till sin lärare men inte 
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vill att läraren berättar vidare. I exemplet har man har fått ett individuellt förtroende från en elev 

som inte vill bli outad samtidigt som man har såväl ett samhällsuppdrag som en inneboende 

övertygelse om att homofobi och andra yttringar som gör att elever far illa bör bekämpas och inte 

förtigas. Enligt de yrkesetiska principerna är läraren skyldig att aktivt engagera sig mot skadliga 

utvecklingstendenser i såväl skola som samhälle (Lärarförbundet, 2011:286), men i vissa fall kan 

det vara otänkbart att tvinga en elev, vars förtroende man har fått, mot dennes vilja ut ur 

garderoben. Både Fredrik och Adam har en fast övertygelse om att det vore fel att outa eleven 

mot dennes vilja, även om deras bevekelsegrunder kan sägas vara något olika. Oavsett 

resonemanget som leder fram till denna övertygelse kan deras handling sägas leda till 

konsekvensen att den indirekt upprätthåller och reproducerar heteronormen. 

   Särskilt i Adams fall uppstår en paradox. Han tycks ha ett genuint queerteoretiskt perspektiv 

genom att inte vilja behandla en homosexuell elev annorlunda än en heterosexuell dito och inte 

göra en stor sak av elevens läggning som något som vore annorlunda än ”det egentliga, det som 

utgör normen” (Røthing & Bang Svendsen, 2009:95). Å andra sidan berör han i sitt resonemang 

inte det faktum att en heterosexuell elev knappast skulle ha ett behov av att anförtro sig till en 

vuxen i skolan och bekymrat berätta om sin heterosexualitet. Inte heller tycks han reflektera kring 

att tystnad om homosexualitet kan vara ett sätt att skambelägga fenomenet (Centerwall, 2006:35) 

och därmed upprätthålla den heteronormativa ordningen (Ambjörnsson, 2006:74). 

   Fredrik har ett mer pliktetiskt än queerteoretiskt förhållningssätt till frågan om man ska tvångs-

outa en elev mot dennes vilja. En snabb analys av transkriberingen av hans resonemang kring 

frågan visar att han blir försiktig (många ”eeh”, pauser och utdragna stavelser och ord), vilket kan 

tyda på att han upplever frågan som aningen delikat eller att han helt enkelt inte har funderat på 

den tidigare och inte riktigt vet vad han ska svara. Innehållsmässigt handlar hans yttrande mycket 

om medkänsla med eleven. Fredriks syn på värdegrundsuppdraget i detta fall tycks kunna 

benämnas som ”idealisk och optimistisk”, då det bärs upp av en idé om vad som är att betrakta 

som moraliskt rätt (Lifmark, 2010:281).  

   Lyssnandes på inspelningen parallellt med läsningen av transkriberingen framträder ett samlat 

intryck att Fredrik ser eleven i detta hypotetiska fall som ett offer på grund av sin situation. 

Offerretoriken beskrivs av Bartholdsson (2008:60) som ett fenomen där barn tenderar att ses 

som hjälplösa objekt som ska räddas av den vuxne. Indirekt skulle man kunna överföra denna 

retorik till Fredriks synsätt i det hypotetiska etiska dilemmat. Att sätta objektet för sin medkänsla i 

en offerposition, som i detta fall orsakas av objektets homosexualitet, skulle vara ytterligare en 

manifestation av den internaliserade heteronormen i det medkännande subjektet. 
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   Till skillnad från Fredrik kan inte Adam sägas ha samma synsätt på eleven som ett offer, 

eftersom han vill se det som: ”ja ja du är bög, du behöver inte komma och säga till mig”. Men 

båda lärarna har det gemensamma att de inte är beredda att utifrån ett utilitaristiskt etiskt 

perspektiv outa eleven för det överordnade målet att göra en poäng om att homosexualitet inte är 

något skamligt eller onormalt. Målet att bryta tystnaden och potentiellt befria den homosexuella 

eleven från en hemlighet som gnager helgar i detta fall inte medlet, det vill säga äventyrandet av 

elevens förtroende för sin lärare. Sammanfattningsvis vore en rimlig tolkning att det för såväl 

Adam som Fredrik är av underordnad betydelse att utmana heteronormen i detta hypotetiska fall. 

 

3.2.3 Defensiv hållning och maktasymmetrier 

En övergripande analys av språkbruket i såväl transkriberingar som inspelningar visar att båda 

intervjupersonerna tycks vara relativt defensiva när de talar om eventuella homofobiska tendenser 

på sina arbetsplatser. Fredrik tror exempelvis att det ”inte är omöjligt” att han skulle reagera på 

homofobi i personalrummet och uttrycker att han hoppas att han skulle säga emot en kollega som 

eventuellt uttrycker sig nedsättande. När han talar om elever är han däremot mycket tydlig med 

att han aldrig skulle acceptera homofoba yttranden och inte tveka att anmäla händelsen. Inom 

kollegiet tycks det dock råda en maktasymmetri, där Fredrik som ung och ny i yrket upplever att 

han har mindre att säga till om bland kollegorna. Detta faktum skulle kunna vara en möjlig 

förklaring till den defensiva hållningen. Omedvetet eller ej sätter han även ord på denna 

maktasymmetri när han konstaterar: ”för att man är ju rädd om sitt jobb”. I teorin har Fredrik 

något att förlora, nämligen sitt jobb, vilket skulle kunna göra att han utifrån ett egoistiskt synsätt 

väljer att inte stå upp för sina personliga och de offentliga ideal som han annars tycker är viktiga.  

   Adam resonerar sig under intervjun fram till att hans bild av att ha toleranta kollegor trots allt 

kan vara lite problematisk. Han tror att kollegorna tenderar att vara ”ganska Svensson” när det 

väl kommer till känsliga diskussioner och i Adams svar finns ingenting som tyder på att han 

skulle vara den som ställer sig upp och säger emot en äldre kollega. Om fenomenet är 

generaliserbart även till andra personalrum är det en faktor som, givet maktasymmetrin, talar mot 

att Fredrik skulle reagera på homofoba yttranden bland sina kollegor. 

   I intervjun tar Adam upp en situation när han kände sig obekväm med en äldre manlig kollega 

som berättade hur fel han tyckte att BDSM är. Atmosfären under intervjusituationen leder till 

tolkningen att Adam inte höll med om kollegans negativa inställning till fenomenet och att han 

tyckte att det var obekvämt att säga ifrån. Även om han framhåller att BDSM här inte kopplades 

till homosexualitet är det en relevant fråga att ställa sig om Adam skulle ha sagt emot kollegan om 

han hade pratat negativt om hbt-personer. Här blir maktasymmetrin kopplad till såväl ålder som 
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kön relevant, eftersom Adam framhåller att det är ”en äldre herre”. Den heterosexuella matrisen 

kopplad till vårt genussystem (Dahlén, 2006:26) bryts av Adam, som enligt heteronormen blir 

underlägsen den äldre, heterosexuelle, manliga kollegan. En hypotetisk fråga att reflektera kring är 

om Adam hade känt sig lika obekväm och oförmögen att ifrågasätta om det hade varit en yngre 

homosexuell, förslagsvis kvinnlig, kollega som hade uttryckt sig negativt om BDSM.  

   Den defensiva hållningen blir extra tydlig när Adam tar sina kollegor i försvar och menar att 

man inte kan förvänta sig att de aktivt ska bekämpa heteronormativitet i skolan med förklaringen 

att de själva inte har levt under denna norm. Adams resonemang kan tyckas låta rimligt, men 

skulle även kunna vändas till att vara ett uttryck för den internaliserade heteronormen hos Adam 

själv. Om resonemanget överfördes till att handla om hudfärg skulle en motsvarande figur vara 

att man inte kan förvänta sig att en vit kollega aktivt tar ställning mot diskriminering mot svarta 

elever eftersom den läraren inte själv vet hur det är att vara svart. Adam visar förståelse och 

empati för personliga värderingar, även om dessa ska vara underställda de offentliga idealen och 

inte får påverka värdegrunden som skolans verksamhet vilar på (Östlund, 2006:59-60). Att en 

lärare som själv är homosexuell handlar på ett sådant sätt kan rimligtvis förklaras med att denne 

är starkare påverkad av heteronormen än vad man spontant kan anta. 

 

3.2.5 Sammanfattning: offentliga ideal och heteronormens internalisering 

Skolan är inte bara en ”arena för identitetsprocesser” (Bartholdsson, 2008:19). För hbt-personer 

kan den vara en riskfylld plats, vilket inte bara är ett individuellt problem för de utsatta och de 

som riskerar att utsättas utan även ett kollektivt och strukturellt problem för alla inom 

utbildningsväsendet (Tiby, 2006:40). Därför måste skolan skaffa sig ett gemensamt 

förhållningssätt kring centrala frågor som hbt-personers situation, menar Östlund (2006:48). De 

offentliga idealen som återfinns i styrdokumenten ska egentligen omöjliggöra trakasserier och 

kränkningar. Ändå finns heteronormen ständigt närvarande i skolans värld och präglar, medvetet 

eller omedvetet, lärarens yrkesutövning. Detta utgör intervjupersonerna i föreliggande 

examensarbete exempel på, trots att de själva tycks ha idealiska bilder av sina arbetsplatser. 

   Den allmänna upplevelsen av att ett land som Sverige är homovänligt kan sägas härröra från 

våra offentliga jämställdhetsideal (Bäckman, 2003:76). Idealet om tolerans kan dock vara 

problematiskt för icke-heterosexuella lärare som verkligen utsätts för trakasserier på grund av sin 

sexuella läggning: ”Det kan bli svårt att sätta ord på de egna erfarenheterna om de går tvärs emot 

förväntningarna på homovänlighet, eftersom sådana erfarenheter i princip inte ska finnas eller 

förekomma i ett land som Sverige av idag” (Røthing & Bang Svendsen, 2009:261). Författarna 

kunde i sina intervjuer med homo- och bisexuella lärare observera ”förväntningar om jämlikhet och 
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respekt” samt att informanterna tog för givet att de kunde vara öppna på arbetsplatsen med sin 

sexualitet (2009:253). Dessa förväntningar verkade dock inte alltid infrias. Resultatet av 

intervjuerna i detta examensarbete kan tolkas som ett exempel på detta fenomen och kan förstås 

som en konsekvens av att intervjupersonerna själva har internaliserat heteronormen. 

 

4. Diskussion 

Det tycks finnas en förväntning om att situationen för homosexuella lärare idag ska vara tolerant 

och öppen. Intervjupersonerna i detta arbete tycks ännu inte ha gjort några dåliga erfarenheter på 

sina arbetsplatser. Samtidigt visar en djupare tolkning av deras berättelser att de handlar 

annorlunda än en heterosexuell kollega möjligtvis skulle ha gjort i flera situationer. Detta 

påminner om den diskursiva konstruktionen och självregleringen som många homosexuella lärare 

internaliserar (King, 2004:123). Viljan att inte outa en homosexuell elev som återfinns hos både 

Adam och Fredrik kan tyckas sympatisk, men kan i ett vidare perspektiv även tolkas som ett 

synliggörande av den internaliserade heteronormen. Detta fenomen kan även finnas omedvetet 

hos, till synes, normkritiska homosexuella lärare som regelbundet utövar en självreglering.    

   Detta leder oss in på diskussionen om heteroprivilegier. Utmärkande för självregleringen är att 

den särskilt verkar drabba homosexuella (manliga) lärare. En heterosexuell lärare slipper 

exempelvis pedofilidiskursen, vilket medför att den läraren, till skillnad från en homosexuell 

kollega, kan använda sitt kroppsspråk på ett naturligt och oreflekterat sätt. En homosexuell lärare 

har inte samma spelrum och reflekterar förmodligen i högre grad kring rörelser och beteenden, 

som en direkt följd av de socialt och diskursivt konstruerade förväntningarna som är en viktig del 

av heteronormen i skola och samhälle (King, 2004:125). Lundgren konstaterar att ”[m]ånga bi- 

och homosexuella lärare har tagit ett medvetet beslut om huruvida de ska vara öppna eller inte 

med denna aspekt av sina identiteter. Ytterst få av dem som lever i heterosexuella relationer har 

ens funderat över frågan” (2008:55). En heterosexuell lärare kan prata om sin partner utan att 

detta räknas som att ge uttryck för sin sexualitet, medan den homo- eller bisexuella läraren i allra 

högsta grad riskerar att uppfattas prata om sexualitet. Heterosexualitet blir till vardagsprat och 

homosexualitet görs istället till kroppslig sexualitet. Det normtillhörande kan således passera 

medan det normbrytande riskerar att bli en privat utvikning. 

   Homosexuella lärare som fungerar som positiva förebilder och som aktivt arbetar med att 

realisera skolans värdegrundsuppdrag när det gäller att motarbeta heteronormativitet kan därför 

antas drabbas av motstånd och svåra situationer som heterosexuella kollegor slipper. Detta 

påverkar i förlängningen yrkesutövningen eftersom homosexuella lärare riskerar att självcensurera 
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sig och låta bli att ifrågasätta heteronormen i sin vardagsundervisning. Eleverna går därmed miste 

om nya insikter om världen och lärarna går miste om att realisera värdegrundsuppdraget fullt ut. 

   Lärare är av styrdokumenten uttryckligen förpliktigade att hävda de grundläggande värdena 

som omfattas av ”den gemensamma referensramen i samhället” och ”klart ta avstånd från det 

som strider mot dem” (Lgy11:3).  När det gäller homosexualitet och ifrågasättandet av 

heteronormen tycks detta uppdrag ibland vara svårt att realisera för enskilda lärare, vilket inte 

minst framgår av Lifmarks avhandling (2010). Blundar man för heteronormen, oavsett om det 

sker medvetet eller omedvetet, försvårar man som lärare fullföljandet av läroplanens uppdrag att 

”klargöra det svenska samhällets grundläggande demokratiska värden och de mänskliga 

rättigheterna samt med eleverna diskutera konflikter som kan uppstå mellan dessa värden och 

rättigheter och faktiska händelser” och ”öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera 

olika värderingar, uppfattningar och problemställningar samt konsekvenserna av dessa” 

(Lgy11:8). Dessutom blir det svårt att ”klargöra skolans normer och regler och hur dessa är en 

grund för arbetet” (ibid), om heteronormen är en internaliserad norm som läraren inte själv har 

problematiserat. Då är risken stor att läraren reproducerar denna norm, antingen genom att själv 

ge uttryck för homofoba tankar eller genom att inte på ett uttryckligt sätt göra eleverna medvetna 

om att heteronormen finns och att dess konsekvenser försvårar läroplanens värdegrundsuppdrag. 

   Läroplanen fastslår tydligt att läraren ska: ”öppet redovisa och tillsammans med eleverna 

analysera olika värderingar, uppfattningar och problemställningar samt konsekvenserna av dessa” 

(Lgy11:8). Ett sätt att genomföra detta på är att lyfta in homosexuella röster i undervisningen, 

vilket Greenbaums tillvägagångssätt i litteraturundervisningen utgör ett konkret exempel på: 

”What students need now, I think, is a balanced view of literature: gay and lesbian students need 

to know that voices like theirs are active, and straight-identified students need to see that there 

are many ways to be sexual in the world” (1994:29). På ett liknande sätt har homosexuella lärare 

en viktig roll att spela som symboler för att även det icke-heterosexuella existerar. Medvetenheten 

om denna förväntning kan dock, givet heteronormens kulturella dominans i samhället i stort, 

påverka yrkesutövningen. Situationen kan möjligtvis tänkas bli delikat för lärare som själva inte är 

heterosexuella när de förväntas tala om sexualitet och bedriva en normkritisk undervisning.  

   Paradoxalt nog kan homosexuella lärare uppleva det som extra känsligt att ifrågasätta och 

motarbeta heteronormen i klassrummet, vilket Adams och Fredriks förhållningssätt kan sägas 

utgöra ett exempel på. Fenomenet har diskuterats av King (2004:123), som ser antagandet om 

läraren som en asexuell varelse som en ordning som drabbar den homosexuella läraren dubbelt 

när denna ska komma ut med sin läggning. Analysen av intervjupersonernas svar i detta arbete 
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kan ses som ett bidrag till ämnesfältet och kan diskuteras mot Kings (2004), Lundins (2013) och 

Røthing & Bang Svendsens (2009) forskning om homosexuella lärares yrkesvillkor.  

   Kopplat till detta menar Lifmark att det är svårt för en lärare att avgöra när det är lämpligt att 

föra ett samtal med elever, när man ska vara tyst och när man själv ska förmedla de värden man 

anser omöjliga att kompromissa med (2010:280). I intervjumaterialet till detta examensarbete 

visar lärarna Adam och Fredrik tydliga tendenser till att välja tystnaden i vissa situationer, såväl i 

lärarrummet som i klassrummet. Förklaringar till detta kan hittas på det emotionella planet.  

   När Lifmark frågar lärarna i hans forskningscirkel vad de tänker om att man bör synliggöra 

homosexuella människor som förebilder för elever samt peka på diskriminering och förtryck av 

olika slag, menar en av lärarna att det är svårt och känslomässigt laddat (2010:253). De är 

tämligen överens om att samtal om sexuell läggning inom kollegiet inte är vanligt förekommande: 

”För Hasse är det till och med ett medvetet val att inte tala om viktiga moralfrågor med andra 

lärare” (2010:255).  Möjligtvis kan det vara så att detta synsätt även är internaliserat av unga och 

normkritiska homosexuella lärare. Ens egen homosexualitet och trygghet med det behöver inte 

automatiskt leda till att man aktivt ställer in sig i kampen mot heteronormen på sin arbetsplats. 

Detta utgör Adam och Fredrik tydliga exempel på. Trots att de är pålästa och insatta i hbtq-frågor 

och normkritik tar de inte en aktiv roll i bekämpandet av heteronormen i sin undervisning.  

   Förklaringar till detta kan sökas på det emotionella planet. Lifmark menar exempelvis att 

medkänsla kan orsaka en själslig smärta hos det medkännande subjektet, vilket kan vara en möjlig 

förklaring till ”varför många elever inte får det stöd från sina lärare som de önskar, när de lider av 

omgivningens attityder till deras läggning” (2010:274). Samma fenomen kan även drabba lärare 

som är rädda för att medkänsla med sina homosexuella kollegor ska orsaka dem själslig smärta. I 

förlängningen kan rädslan hos den homosexuella läraren för att orsaka sådan smärta hos en 

kollega vara det som leder till en form av självcensur och att man väljer att inte tala om sin 

homosexualitet. Samma självcensur drabbar inte heterosexuella lärare, vilket kan klassas som 

ytterligare ett exempel på heteroprivilegier i skolans i allmänhet och läraryrket i synnerhet. 

   Med utgångspunkt i den queerteoretiska diskursen om tystnad och förtryck (jfr. Bäckman, 

2003:73) skulle man kunna säga att Adam och Fredrik är rädda för att göra sig till avvikare. I 

förlängningen påverkar detta läraryrket i stort. Homosexuella potentiella lärare kanske bestämmer 

sig för ett annat yrkesval i avsaknaden av positiva förebilder under sin egen skolgång och enskilda 

redan yrkesverksamma homosexuella lärare kan överväga att byta yrke om de upplever att de inte 

får stå upp för vilka de är på sina arbetsplatser. Dessutom går lärarkollegiet på det lokala planet 

miste om mycket värdefulla insikter och erfarenheter vid likabehandlings- och värdegrundsarbete 

om de aldrig får reda på att de har öppet homosexuella kollegor i sina arbetslag. Dessa 
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erfarenheter är en viktig komponent av det systematiska kvalitetsarbetet som varje skolenhet bör 

bedriva. Således skulle man kunna säga att det även är en kvalitetsfråga som berör såväl lärare 

som elever. Om skolan inte förmår att bli en plats där homosexuella lärare vågar vara öppna och 

känna ett stöd från sina kollegor för att aktivt bedriva ett ifrågasättande av heteronormens 

normalitetsbild kommer utbildningens kvalitet i vissa avseenden påverkas direkt negativt. 

  

Franck skriver att det i Sverige kan verka lätt att i retoriken tala sig varm för likaberättigande 

mellan människor, men framhåller att ”en existentiell relationspedagogik värd namnet kan inte 

leva av ord allena, och inte heller i livets och relationernas ytskikt” (2007:53). En liknande slutsats 

framträder hos Dahlén (2006:29):   

Visst kan man behöva läsa på lite grand. Och visst kan man smärtsamt behöva ifrågasätta sin 

människosyn, sina föreställningar och ideal. Men det finns så mycket positivt med att försöka 

bedriva undervisning och verksamhet i skolan som strävar efter att inte vara heteronormativ. Det 

leder till en mer mångfacetterad undervisning, till att unga får bättre hälsa och till att du faktiskt får 

lättare att följa läroplanens skrivningar om demokrati, om att aktivt motverka traditionella 

könsmönster, om att skolan ska sträva efter att eleverna inte accepterar förtryck, kränkande 

behandling och trakasserier och om att främjan förmåga till inlevelse och förståelse för andra. Det 

handlar om att ge våra barn ett värdigt liv och bra undervisning.  

   Detta tycktes intervjupersonerna i detta examensarbete vara väl medvetna om, även om deras 

undervisning kanske inte kan sägas utmana heteronormen aktivt varje dag. Sådana lärartyper 

finns dock i forskningen, vilket inte minst Bäckman har beskrivit. En av dessa, läraren Eva, 

utmanar och ifrågasätter det heteronormativa tänkandet hos sina elever och lyckas ofta ”punktera 

det förment självklara och förskjuta gränsen för det normala” (2003:98). Hennes strategier för att 

ifrågasätta heteronormen i klassrummet sammanfattar Lifmark som ett skapande av en ”kognitiv 

närhet mellan heterosexuella elever och homosexuellas liv” (2010:280). Frågan om huruvida 

skolan är att betrakta som en garderob är nära kopplad till möjligheterna och incitamenten för, 

inte minst homosexuella lärare, att ständigt återskapa denna kognitiva närhet. Man kan vara 

övertygad om heteronormens skadlighet och ha en genuin vilja att ifrågasätta den, men om man 

internaliserar en osäkerhet och rädsla är risken stor att man förr eller senare återgår till att 

upprätthålla heteronormen omedvetet. Detta utgjorde intervjupersonen Fredrik ett exempel på.   

   Värdegrundsarbetet kräver moralisk kompetens. Brytting diskuterar vad det innebär att vara en 

moraliskt kompetent lärare och kommer bland annat fram till att man bör ”vara uppmärksam på 

hur enskilda individers, elevers eller lärares, stolthet och integritet utsätts för påfrestningar och 

risker” (2011:280). Särskilt i ett relationsyrke där det råder en maktasymmetri är det viktigt att den 

som har sanningsprivilegiet utnyttjar sin makt för att främja ett moraliskt försvarbart handlande 

även hos andra. Frågan som uppstår i denna diskussion är vems ansvar det är att förse läraren 
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med en verktygslåda för att aktivt ifrågasätta heteronormen. Är det lärarutbildningen, 

arbetsgivaren, Skolverket eller den enskilda homosexuella läraren som ska anstränga sig för att se 

till att värdegrundsuppdraget och de offentliga idealen om homovänlighet realiseras i skolans 

vardag? Oavsett vem man kan anse ha tolkningsföreträde och sanningsprivilegium i denna 

diskussion är en anledning till frågeställningen att heteronormativiteten, våra offentliga ideal och 

förväntningar till trots, inte är tillräckligt ifrågasatt, ”varken i samhället som helhet eller bland 

lärare” (Lifmark, 2010:247). Således kan den svenska skolan fortfarande delvis ses som en 

garderob, vilket påverkar arbetssituationen för såväl elever som lärare av alla sexuella bekännelser. 

5. Sammanfattning 

Examensarbetets syfte har varit att undersöka hur de unga homosexuella lärarna som intervjuades 

ser på heteronormens påverkan på deras yrkesutövning och möjligheten att genom ett kritiskt 

förhållningssätt till den realisera skolans värdegrundsuppdrag (Lgy11:s skrivelser kopplade till 

sexualitet). Ytterligare en central fråga har varit om intervjupersonerna i sitt yrke har mött 

synsättet att ett gott liv egentligen inte är förenligt med homosexualitet, vilket återfinns i tidigare 

forskning (Lifmark, 2010). Intervjuerna genomfördes som relativt fria samtal med frågeguider av 

semistrukturerad karaktär. Det transkriberade materialet sorterades därefter in i tre huvudsakliga 

ämneskategorier: heteronormens påverkan på yrkesutövningen, synen på värdegrundsuppdraget 

och talet om det goda livet. I analysen tillämpas queerteoretiska synsätt på normalitet, makt, det 

heterosexuellas kulturella dominans och tystnaden om homosexualitet på de tre kategorierna.  

   Den samlade bilden av undersökningsmaterialet är att intervjupersonerna är pålästa och ytterst 

medvetna om heteronormen, ser sig själva som normkritiska lärare och tycks ännu inte ha stött 

på några problem med sin sexualitet eller med heteronormen på arbetet. Vid en närmare analys 

framträder dock situationer och tankegångar som kan tolkas som att lärarna i själva verket har 

internaliserat heteronormen och dess krav på tystnad om homosexualitet. Under diskussionerna i 

personalrummet om privatlivet blir detta extra tydligt, liksom vid det hypotetiska etiska dilemmat 

att en homosexuell elev skulle anförtro sig till intervjupersonerna. 

   De intervjuade homosexuella lärarna i detta examensarbete kan därför sammanfattningsvis 

sägas vara indirekt påverkade av heteronormen i sin yrkesutövning. Faktum att de inte är helt 

öppna med sin läggning gör att de inte med säkerhet kan säga att de alltid skulle markera mot 

homofoba kränkningar i klass- eller personalrummet, vilket i sin tur kan tolkas som ett uttryck för 

att den internaliserade heteronormen även påverkar deras möjligheter och benägenhet att fullt ut 

realisera värdegrundsuppdraget. Intervjupersonerna tycks dock på sina arbetsplatser inte ha stött 

på några attityder om att homosexualitet skulle vara oförenligt med ett gott liv.  



 

 44 

   I uppsatsens avslutande kapitel diskuteras resultaten mot queerteoretiska perspektiv och det för 

ämnesområdet centrala begreppet heteroprivilegier. Slutsatsen är att skolan, liksom övriga samhället, 

fortfarande delvis kan ses som en garderob där det heteronormativa förtrycket upprätthålls 

genom antagandet att alla är heterosexuella tills motsatsen har bevisats, det vill säga tills de har 

genomgått processen att ”komma ut ur garderoben”. Denna process slipper heterosexuella lärare 

eller elever, varför det tycks befogat att tala om ett heteroprivilegium. Konsekvensen av nämnda 

ordning kan i förlängningen bli att läraryrket inte i tillräckligt hög grad ses som ett tryggt yrkesval 

för homosexuella. Frånvaron av homosexuella i lärarkollegiet samt dessa personers erfarenheter 

och perspektiv kan i sin tur leda till en uteblivet positiv påverkan på värdegrundsarbetet i skolan. 
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Bilaga 1 
 

Frågor och följdfrågor som ställdes under intervjuerna: 

 Hur påverkar heteronormen dig i din yrkesutövning? 

 I vilka situationer funderar du över heteronormen i yrket? 

 Känner du att heteronormen i skolan begränsar dig som lärare? 

 Har du hört någon kommentar från kollegor, elever eller föräldrar? 

 Hur mottogs din homosexualitet av dina kollegor? 

 Finns det någon skillnad i hur äldre och yngre kollegor reagerar? 

 Upplever du att du och en heterosexuell kollega har olika förutsättningar? 

 Känner du att du kan vara dig själv eller måste du agera på ett visst sätt efter att ha 

kommit ut på jobbet? 

 Hur tolkar du skolans värdegrundsuppdrag i förhållande till sexualitet? 

 Hur införstådd är du med lärarnas yrkesetiska principer? 

 Känner du att du har ett stöd för att förhålla dig normkritiskt på arbetsplatsen?  

 Finns det något i värdegrunden som du inte skulle kunna kompromissa med? 

 Pratar man om sexualitet på din arbetsplats? 

 Har du fått höra homofoba skämt eller kommentarer i personalrummet? 

 Skulle du säga ifrån om du hörde ett homofobt yttrande på arbetsplatsen? 

 Hur skulle du definiera det goda livet? 

 Tror du att det finns folk inom skolan som tror att homosexualitet är oförenligt med ett 

gott liv? 

 Har du upplevt situationer där homosexualitet bemöts med tystnad på din arbetsplats? 

 Skulle du outa en homosexuell elev som anförtrodde sig till dig? 

 


