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Abstract 
 
Sex- och samlevnadsundervisningen handlar idag mycket om jämställdhetsarbete, normer och 

människors lika värde. Kunskapsområdet ska integreras i alla skolans ämnen för att alla elever 

ska känna sig inkluderade i undervisningen. Studiens syfte är att ta reda på hur lärarna på låg- 

och mellanstadiet arbetar med sin egen medvetenhet angående heteronormen samt att ta reda 

på hur de kommunicerar detta med eleverna. Studien har samlat kvalitativ data genom 

halvstrukturerade intervjuer med sex lärare på en jämställdhetscertifierad skola i Sverige. 

Studiens resultat visar genom lärarnas resonemang att de arbetar aktivt med normer och 

jämställdhet, vilket de kopplar till skolans certifikat. Lärarna beskriver att de lyfter och 

diskuterar dessa frågor i kollegiet samt granskar det undervisningsmaterial de använder sig av 

i verksamheten. Lärarna pratar om normer och jämställdhet med eleverna och är noggranna 

med att det ska ske på ett sätt som inkluderar alla elever och inte pekar ut hbt-personer som 

annorlunda, något som de anser kan vara ett dilemma. Lärarna berättar att de ibland kan känna 

att kunskapen brister angående hbt-frågor, men direkt när eleverna kränker någon eller har 

frågor som grundar sig i heteronormen diskuteras det med eleverna. Skolan har i och med sex- 

och samlevnadsundervisningen ett stort ansvar i jämställdhetsarbetet. 
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Inledning 
 

I examensarbete ett gjordes en systematisk litteraturstudie där sex- och 

samlevnadsundervisningen i Sverige undersöktes. I resultatet av den studien redovisades att 

hbt-ungdomar (homosexuella, bisexuella och transsexuella) inte blir inkluderade i sex- och 

samlevnadsundervisningen på samma sätt som heterosexuella ungdomar blir. Resultatet 

visade också tydligt att heteronormen är stark i dagens skola och samhälle. Att heteronormen 

är stark synliggörs när lärare inkluderar och pratar om homosexuella personer i klassrummet 

och eleverna reagerar på ett negativt sätt (Thomson, 2016, s. 17).  

 

I en rapport som ungdomsstyrelsen (2010, s. 79) skrivit, framkommer det att hbt-ungdomar 

generellt har en god hälsa, men jämfört med heterosexuella ungdomar är den sämre. För att 

förbättra homosexuella personers livskvalité menar Skolverket (2009b) att det är viktigt att 

arbeta med normer för att förbättra jämställdheten. Skolverket (2009a, s. 94) tar också upp att 

heteronormen ofta inte uppmärksammas, vilket innebär att lärare aktivt bör arbeta med 

heteronormen för att någon förändring ska ske. 

 

I den svenska läroplanen (Lgr 11) beskrivs hur skolan ska arbeta för att alla elever ska känna 

sig lika mycket värda. Skolan ska ”ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och 

kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor” (Skolverket, 2011, s. 

12). Detta är även något som står i skollagen, det ska ske ett aktivt arbete för att motverka 

förtryck och kränkande behandling. Ingen ska behöva bli kränkt på grund av etnisk 

tillhörighet eller sexuell läggning (Riksdagen, 2010, Kap. 6, 2 §, kap. 7, 7§).  

 

I och med att acceptansen för hbt-personer ökar borde man inte vara rädd för att komma ut 

som homosexuell, men studier visar att så inte är fallet (Røthing och Bang Svendsen 2010, s. 

149). Jag har även bekanta som har kommit ut som homosexuella eller bisexuella som har 

mött problem och svårigheter med bland annat familjer som vänt dem ryggen och kränkande 

kommentarer från allmänheten. Jag anser att detta är ett stort problem och därför känns det 

viktigt att ta reda på hur medvetna lärare är angående detta. Heteronormen är det samhället 

utgår från och det gör att hbt-personer inte känner sig lika inkluderade. Det leder till att det 

blir svårare att vara och känna sig accepterad om man inte passar in i samhällets norm. Därför 

anser jag att skolan och sex- och samlevnadsundervisningen har ett stort ansvar i arbetet med 

jämställdhet och alla människors lika värde. 
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Bakgrund 
 
I detta avsnitt kommer bakgrundens olika delar att presenteras. Först kommer en presentation 

om vad hbt och heteronormen står för och sedan presenteras hbt-personers psykiska hälsa. 

Därefter redogörs för vad läroplanen (Lgr 11) har för ansvar och sedan presenteras 

Skolverkets råd för en inkluderande sex- och samlevnadsundervisning. Till sist kommer 

tidigare forskning att presenteras. 

 
 
Fakta om hbt och heteronormen 
 
Hbt är ett ord som man använder sig av som ett paraplybegrepp. Hbt innefattar personer som 

inte identifierar sig med heteronormen. H betyder homosexuell, det innebär att en person 

attraheras av någon av samma kön. B betyder bisexuell, vilket betyder att en person kan 

attraheras av någon med samma kön eller någon med motsatt kön. T förknippas med 

transsexuell och handlar om att en person uttrycker en annan könstillhörighet än den vanliga. 

Till exempel en man som gillar att klä sig som och identifiera sig som kvinna (RFSL, 2015a). 

 

Det var olagligt att vara homosexuell fram till år 1944 i Sverige (Centerwall, 2005, s. 31). 

Trots detta har homosexuella personer haft det svårt efter det, detta på grund av att det länge 

inte var accepterat i samhället. Idag är heterosexualiteten fortfarande normen i det svenska 

samhället, om man inte vet om en persons sexuella läggning så antas personen vara 

heterosexuell (Nielsen, 2007, s. 13). Heteronormen grundar sig i den sexuella läggning en 

person har. Men det har också en stor betydelse då en kille förväntas vara, leka och klä sig på 

ett visst sätt och att en tjej förväntas vara på ett visst sätt. Det är alltså heteronormen som styr 

större delen av de förväntningar omgivningen har på pojkar och flickor och de förväntningar 

de har på sig själva (Skolverket, 2014a, s. 16 ). Heteronormen är så utbredd i samhället att 

många inte reflekterar över att den finns och att den styr en stor del av hur människor är och 

beter sig. Detta leder till ett förgivettagande, att det är så man ska vara, men för dem som inte 

passar in i heteronormen blir normen desto tydligare. Dessa personer får oftare utstå 

kränkningar eller andra nedsättande kommentarer och studiens författare menar att så länge 

inte normen ifrågasätts och synliggörs kommer den fortsätta att anses naturlig (Skolverket, 

2014a, s. 31).  

 

 

Hbt-personer lider större risk att bli kränkta 
 

Skolverket (2009a) skriver om hur kränkningar på grund av sexuell läggning kan se ut. I 

grundskolans lägre åldrar vet eleverna inte riktigt vad sexuell läggning betyder. Trots detta 

använder de ord som bög när de ska beskriva någon pojke som uppträder eller klär sig 

”tjejigt” eller tycker om pojkar (Skolverket, 2009a, s. 66, 67). I mellanstadiet diskuterade 

elever kring att det var ovanligare att vara homosexuell än heterosexuell. Eleverna tror att 

någon som ”kom ut” skulle riskera att bli trakasserad för detta. Samtidigt visar studien att 

tjejer som var lesbiska inte mötte samma motstånd som killar som var bögar, de skulle med 

stor sannolikhet kallas bög av de andra eleverna (Skolverket, 2009a, s. 67). Ordet bög 

används flitigt, det kan handla om att någon pojke umgås mycket med tjejer, klär sig tjejigt, 

går tjejigt eller pratar tjejigt. Bög används alltså på grund av hans sätt att vara och inte på 

grund av hans sexualitet (Skolverket, 2009a, s. 68). 
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Hbt-personer har generellt en god psykisk hälsa men om man jämför med heterosexuella 

personer så mår hbt-personer sämre, visar ungdomsstyrelsens (2010, s. 79) rapport. Det finns 

även en koppling där elever med sämre tolerans i större utsträckning deltar i att kränka andra 

på grund av sexuell läggning (Skolverket, 2014b, s. 24). Samtidigt menar hbt-ungdomar att de 

inte upplever att de får tillräckligt med stöd från vuxna och de tycker att vuxna inom olika 

organisationer, som polis, sjukvård och skola, har dålig kompetens inom hbt-frågor. För att 

förändra detta menar regeringen att det krävs en öppen skola som ska se och inkludera alla 

elever, som ett steg i arbetet mot en bättre situation för hbt-ungdomar (Socialstyrelsen, 2015, 

s. 11, 26). De menar också att det är viktigt att vuxna skaffar sig kunskap angående hbt-frågor 

(Socialstyrelsen, 2015, s. 23). 

 

 

Förebyggande arbete och Skolverkets riktlinjer 
 

För att arbeta mot sexuella kränkningar och för en jämlik skola menar Skolverket (2009b) att 

det är viktigt med information. De påtalar att det behövs material och utbildning inom 

området som lärare kan ta del av för att kunna arbeta med normer, som är en central nyckel i 

jämställdhetsarbetet. Skolverket (2013) lyfter också fram vikten av att arbeta med kollegialt 

lärande när det gäller sex- och samlevnad. Därför är det viktigt att man blir medveten om sina 

egna normer och värderingar och diskuterar dessa, vad anses normalt och vad anses icke-

normalt? Detta gäller för elever men också för lärare (Skolverket, 2009b). Skolverket (2009a, 

s. 94) lyfter att det är viktigt att förstå att heteronormen är dold, finns det ingen uttalad sexuell 

läggning utgår många från heteronormen. De menar att det därför är viktigt att prata om 

normer redan i de yngre åldrarna, för även om man kan tro att barnen är som en ”oskriven 

bok” har de med sig tankar och värderingar från hemmet och andra sociala sammanhang. 

Skolverket (2009b) betonar att det är rektorns ansvar att se till att förutsättningar för ett 

gemensamt arbete mot sexuella kränkningar ges. 

 

Det behövs arbete för att bryta de normer som finns. Ett sätt att göra det är att arbeta 

normkritiskt, vilket innebär att man arbetar för att lyfta och ifrågasätta normer. Dessa tre 

punkter kan man då arbeta utifrån:  

 

 Synliggöra och ifrågasätta normer 

 Synliggöra fördelar för den som följer normen 

 Granska egen position (RFSL, 2015b). 

 

Nielsen (2007, s. 9) menar att det är av stor vikt att uppmärksamma fördelarna med att passa 

in i normen. Han menar att om man lever i ett heterosexuellt förhållande och passar in i den 

ram som anses normal har man tydliga fördelar. Författaren beskriver ytterligare att det är en 

förutsättning att förstå detta för att kunna sätta sig in i och förändra situationen för de 

människor som inte passar in i heteronormen. På samma sätt bör man förstå att det många 

gånger kan vara tystnaden som är skrämmande och att ett förgivettagande ofta finns där kan 

göra att personer inte känner att de passar in i normen och därmed inte heller känner sig 

inkluderade (Henley, 2006, s. 11). Just att förstå att heteronormen är den som råder kan göra 

det svårt att veta hur man ska lägga upp arbetet för att alla ska kunna identifiera sig och 

Skolverket (2014a, s. 31, 32) betonar att det har varit vanligt att hbt-frågor tas upp i ett 

speciellt sammanhang. De har ofta presenterats i speciella avsnitt och det är något som 

förvärrar situationen för dem som inte identifierar sig i den rådande normen. Därför betonas 

det att alternativ till heterosexualitet ska presenteras genomgående i undervisningen, då 

kommer även hbt anses som naturligt. De menar att det är en nyckel till att alla ska kunna 
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identifiera sig i undervisningen och att heteronormen bryts.  En till sak som Skolverket 

(2014a, s. 32) lyfter är vikten av att problematisera alla olika sexuella läggningar. Då får 

eleverna en jämlik bild av hur det är att bli vuxen, oavsett vem man blir kär i eller hur man 

väljer att leva sitt liv.  

 

 

Ämnesintegrering 
 

Skolverket (2014a, s. 16) betonar att sex- och samlevnadsundervisningen inte går att arbeta 

med i enbart ett ämne. Det är något som genomsyras i fler ämnen där bland annat 

familjekonstellationer, normer och identitet är några områden som bör belysas i fler ämnen än 

enbart biologiämnet. De menar också att detta område inte är något man endast kan arbeta 

med en kort period, i så kallade temaveckor, utan detta är något som lärarna bör ha med i 

undervisningen kontinuerligt. Wallin m.fl. (2012, s. 21) menar dock att ämnesintegreringen 

inte alltid fungerar som den bör, vilket leder till att eleverna ofta bara får en teoretisk kunskap 

i ämnet biologi. För att ämnesintegreringen ska lyckas menar Skolverket (2013) att det är 

viktigt att lärarna samtalar och gemensamt kommer fram till vilken lärare som ska belysa 

vilket ämnesområde i sex- och samlevnadsundervisningen, samt att kollegialt lärande är av 

stor betydelse för att det ska ske en kunskapsutveckling. 

 

 

Läroplan och skollag 
 
I läroplanen för årskurs 4-6 finns ett antal centrala mål som eleverna ska arbeta med, som 

ingår i sex- och samlevnadsundervisningen. Dessa är: 
 

 Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, 

relationer, kärlek och ansvar.  

 

 Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och 

beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och 

behandlas (Skolverket, 2011, s. 113). 

 

Eftersom att denna studie även kommer att beröra sex- och samlevnadsundervisningen i 

grundskolans lägre åldrar, F-3, kommer även dessa centrala mål presenteras: 
 

 Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. 

 

 Människans kroppsdelar, deras namn och funktion (Skolverket, 2011, s. 112). 

 

I övrigt ingår det i rektorns ansvar att se till att kunskapsområdet sex- och samlevnad 

integreras med övriga skolämnen (Skolverket, 2011, s. 19). I skolans övergripande mål och 

riktlinjer står att skolan ska ”ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 

behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor” (Skolverket, 2011, s. 12).  
 

Skollagen stödjer och uppmanar arbete mot kränkningar i olika former. Där står bland annat 

att all kränkande behandling ska åtgärdas och att lärare på skolan aktivt ska arbeta för att 

förebygga kränkande behandling. Lärarna har också en skyldighet att rapportera till rektor om 

hen upptäcker sexuella- eller andra sorters kränkningar. (Riksdagen, 2010, Kap. 6, 2§, kap. 7, 

7§).  



 

5 

 

Tidigare forskning 
 
Den systematiska litteraturstudien som undersökte hur lärare arbetar med sex- och 

samlevnadsundervisning i svensk skola visade hur viktigt det är att arbeta med normer. Detta i 

samband med att hbt bör bli en naturlig del i undervisningen, just för att inkludera alla elever 

(Thomson, 2016, s. 17, 18). I denna del redogörs för vad tidigare forskning lyfter inom detta. 

 

Heterosexualitet som norm 
 

I Sverige var homosexualitet länge olagligt, inte förrän år- 1944 blev det lagligt att vara 

homosexuell. Spår av detta finns fortfarande kvar, bland annat synliggörs detta i Bolanders 

(2009, s. 96) studie. Där har hon undersökt olika TV- och radioprogram som diskuterar sex. 

Det intressanta är att sex antingen kallas för sex eller homosex. Alltså anses heterosex vara 

det normala som inte behöver förtydligas med ett namn. Bolander (2009, s. 96) framför också 

hur kondom bör användas vid samlag, för att skydda sig mot oönskade graviditeter och 

könssjukdomar. Författaren menar att detta stärker normen om det heterosexuella samlaget, då 

inget nämns om andra sorters sex och andra sammanhang där kondom bör användas. 

 

Lundins (2014, s. 385) studie i årskurs sju visar att eleverna endast kopplade ihop penis med 

vagina när de skulle säga vilka kroppsdelar de tänker på när de tänker på sex. Studien visar ett 

annat exempel på en situation i sex- och samlevnadsundervisningen där eleverna tillsammans 

skulle diskutera vilken kroppsdel de tyckte var mest attraktiv hos det motsatta könet. Det 

fanns förutbestämda kroppsdelar som de kunde välja på, dock olika kroppsdelar för de olika 

könen. I slutet av övningen skulle eleverna säga vilken kroppsdel som de tyckte var mest 

attraktiv hos det könet de själv var. Alltså killarna skulle säga vilken kroppsdel de tyckte var 

mest attraktiv hos en annan man och tvärt om. Detta var inte lätt för alla elever och några 

killar ”försvarade” sig med att säga att de inte var bögar innan de började. Lundin (2014, s. 

385) menar att läraren lade upp arbetet med föresställningen att alla elever var heterosexuella. 

När vändningen kom var några elever tvungna att tydliggöra att de inte var homosexuella, just 

för att passa in i normen. 

 

En förklaring till att eleverna anpassar sig i heteronormen anser Bengtsson (2013, s. 78) kan 

vara att elever redan i tidig ålder får lära sig att heterosexualitet är det normala. Hon menar att 

man på lågstadiet pratar om hur barn blir till både hos djur och hos människor. Detta leder till 

att eleverna kopplar ihop det med det normala, och detta i sin tur leder till att heteronormen 

stärks. Eleverna får tidigt kunskap om att män och kvinnor, pojkar och flickor är olika. 

Därmed blir eleverna medvetna om vad som förväntas av dem i olika situationer, något som 

undermedvetet handlar om vilket kön eleverna tillhör. Lundin (2014, s. 385) påpekar vikten 

av att prata om män och kvinnors kroppar tillsammans och att lyfta deras likheter, istället som 

idag då skillnader mellan kön och kroppar ofta hamnar i fokus, för att alla elever ska känna 

sig inkluderade och därmed minska heteronormen. 

 

Samtidigt visar Arvola Orlanders (2011, s. 70) studie att elever själva har svårt att ändra på 

invanda beteenden och mönster. Ett exempel från hennes studie är när eleverna själva skulle 

göra sketcher, då visade eleverna upp vissa könsmönster som anses höra till normen. Flickor 

och pojkar agerar på ett visst sätt för att de lever i heteronormen och därmed formas som 

människor. Författaren påpekar att det är viktigt att diskutera och prata om det med eleverna 

när sådant uppmärksammas, istället för att bara låta det ske, på så sätt sker inga förändringar. 
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Hon menar att detta ofta märks av i mötet mellan eleverna och det innehåll de arbetar med, 

det sker en ”krock” mellan det förgivettagna och det ”nya”. 

 

HBT – accepterat men skrämmande 
 

Homosexualitet har blivit mer och mer accepterat med tiden men trots det är många elever 

rädda för att själva komma på att de är homosexuella. Bäckman (2003, s. 152) påtalar hur 

elever visar acceptans samtidigt som de själva bara ser sig själva i ett heterosexuellt 

förhållande i framtiden. Att det ser ut så tror Røthing och Bang Svendsen (2010, s. 152) beror 

på att heterosexualiteten inte problematiseras på samma sätt som homosexualiteten görs. 

Arvola Orlander (2011, s. 71) betonar att det är viktigt att all sexualitet problematiseras och 

lyfts på samma sätt. Hon menar att det är viktigt att lyfta och prata om de normer som finns. 

Om man inte diskuterar dem så kommer de fortsätta att existera, vilket kan leda till att alla 

elever inte känner sig inkluderade i undervisningen. Bolander (2009, s. 141) tar upp ett 

exempel i sin studie, där hon berättar om hur TV- och radioprogram pratar om 

homosexualitet. Enligt författaren skiljer man homosexuella från heterosexuella när man 

presenterar det på det sätt som de gör. I programmen finns nämligen ett eget avsnitt där man 

diskuterar homosexualitet, det leder till att homosexualitet uppfattas som något annorlunda 

och som behöver ett eget avsnitt i programmen, menar författaren.  

 

Ett annat exempel är hur elever på högstadiet reagerade när läraren i Bäckmans (2003, s. 89) 

studie pratade om homosexualitet. De flesta killar reagerade starkt och visade en tydlig känsla 

av äckel. Däremot visade de en annan acceptans i intervjuerna, då pratade de om att man inte 

kan rå för vem man älskar och att det var okej att tycka om vem som helst. Läraren i 

Bäckmans (2003, s. 88) studie arbetade på ett systematiskt sätt för att motverka dessa 

reaktioner. Hon tog upp olika exempel på sexuella läggningar, visade statistik och var påläst. 

På det sättet fick hon en direkt reaktion från klassen, som de sedan diskuterade tillsammans 

för att på det sätter komma åt och förändra de normer som de har/hade. Läraren var medveten 

och gjorde sitt bästa för att eleverna skulle ändra sitt synsätt där homosexuella killar ansågs 

fjolliga och feminina och homosexuella tjejer ansågs vara manhaftiga. Bäckman (2003, s. 88) 

menar att dagens sex- och samlevnadsundervisning handlar mycket om att diskutera normer 

och moral för att få eleverna att acceptera varandra oavsett sexuell läggning.  

 

Sex- och samlevnad - ett brett kunskapsområde 
 
Läroplanen som kom 1994 (Lpo 94) var den första läroplanen där kunskapsområdet sex- och 

samlevnad inte var ett eget ämne. Ansvaret hamnade då på rektor som ska se till att 

kunskapsområdet integreras med fler av skolans ämnen (Bolander, 2009, s. 16). Författaren 

lyfter att integreringsarbetet fungerar bra på vissa skolor, men att det inte alls fungerar på 

vissa andra. Hon menar att det krävs en engagerad rektor och aktiva lärare som intresserar sig 

i sex- och samlevnad för att inte hela ansvaret ska hamna på biologiläraren. Bäckman (2003, 

s. 65) skriver i sin avhandling att sex- och samlevnadsundervisningen har utvecklats med åren 

till ett brett kunskapsområdet, där ett av de viktigaste målen är att prata och diskutera 

jämställdhet. Hon lyfter att det gäller både jämställdhet mellan de olika könen och sexuella 

läggningar. Det är därför viktigt att lärarna har god kunskap inom dessa områden, det menar 

Arvola Orlander (2011, s. 51). Hon skriver även att eleverna i hennes studie, som gjordes på 

högstadiet, visar att eleverna litar på det som läraren säger. Lärarens kunskaper blir på det 
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sättet elevernas sanning, något som bör stämma överens med vad elever i de yngre åldrarna 

anser.  

 

 

Begreppsförklaringar och avgränsningar  
 
I den här studien har vissa avgränsningar gjorts. Bland annat har valet gjorts att arbeta med 

hbt i stället för hbtq. Q står för queer, ”Att vara queer kan innebära en önskan att inte behöva 

definiera sitt kön eller sin sexuella läggning, medan en del använder queer som ett sätt att 

beskriva sin könsidentitet eller sin sexualitet” (RFSL, 2015b). Valet att inte arbeta med queer 

i denna studie är för att det är ett brett område och för att tiden inte räcker till.  

 
Hbt - Är ett paraplybegrepp för människor som avviker från heterosexualitet. Homosexuell är 

när man attraheras av någon av samma kön. Bisexuell är när man attraheras av någon av 

samma kön eller det motsatta könet. Transexuell är när man har ett annat könsuttryck, 

tillexempel en man som klär sig som kvinna (RFSL, 2015b). 

 

Norm - Är en oskriven regel för något som anses vara det normala (Socialstyrelsen, 2015, s. 

8). 

 

Heteronormen - Är den norm som säger att heterosexualitet är det normala. Med 

heterosexualitet menas att en person attraheras av någon av motsatt kön (Socialstyrelsen, 

2015, s. 8). Det är även heteronormen som styr förväntningarna på hur en tjej/kille ska klä sig, 

leka och vara i vissa situationer (Skolverket, 2014a, s. 16).  

 

Ämnesintegrering – I den här studien är betydelsen av ämnesintegrering att sex- och 

samlevnad som kunskapsområde ska genomsyras i skolans alla ämnen (Skolverket, 2016). 

 

 

Teoretiska utgångspunkter 
 

I det här avsnittet kommer den teoretiska utgångspunkt, som denna uppsats lutar sig mot, att 

presenteras - det sociokulturella perspektivet. 

 

Sociokulturella perspektivet  
 

Det Sociokulturella perspektivet har sitt ursprung från Lev. S Vygotskij (1896-1934). Han var 

en psykolog som växte upp i Ryssland och var verksam under 1920- och 1930-talen. Hans 

filosofi om hur lärande sker grundar sig i både ett biologisk och ett sociokulturellt perspektiv 

och syftet var att ta reda på hur dessa två perspektiv samverkade i lärandesituationer (Säljö, 

2012, s. 185). Inom det sociokulturella perspektivet är därför det mest centrala hur 

språkanvändning och kommunikation som redskap samverkar. Vygotskijs tanke var att 

människor och omgivning uppfattar vad som sägs genom kommunikation. På det sättet blir 

även barnet medvetet om hur det den säger får mening när någon annan hör och uppfattar det 

(Säljö, 2000, s. 67). På samma sätt får även barnet förståelse och kunskap genom det språkliga 

samspel som de tar del av, och därmed lär de sig. Detta kan beskrivas som ett samspel mellan 

kommunikationen de hör och deltar i och vad de tar till sig och förklarar som sanningar 

(Säljö, 2000, s. 67).  
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Ett viktigt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering. Ordet betyder 

förmedling och innebär att människan uppfattar och delger information både genom att förstå 

omgivningen och att agera i den (Säljö, 2012, s. 187). Det kan förklaras som att tänkandet (det 

inre) och interaktionen (det yttre) förmedlas genom kommunikation. Kommunikationen i sin 

tur innebär att en människa lär sig hur hen ska kommunicera i sitt sammanhang och i sin 

kultur. Det förklarar varför man kommunicerar på olika sätt beroende på var och när man 

befinner sig på ett ställe (Säljö, 2000, s. 67, 68). Mediering beror också på de fysiska redskap 

som finns runt omkring oss. En del saker tas för givet i vissa sammanhang och samspelet 

mellan att göra något fysiskt och att sedan kommunicera det hänger samman. Inom det 

sociokulturella perspektivet kan man inte studera sociala sammanhang utan att ta hänsyn till 

fysiska ting. Allt hänger samman och allt tolkas på ett eller annat sätt (Säljö, 2000, s. 81). 

Säljö (2000, s. 81) beskriver också att mediering är det som är speciellt för det sociokulturella 

perspektivet, just för att människans föreställningar och tänkande är framvuxet ur det sociala 

sammanhang och den kultur som vi lever i.  

 

Barn får med sig sitt vardagsspråk hemifrån och från andra sociala sammanhang, redan från 

tidig ålder. Vygotskij menar däremot att ett mer avancerat språk inte kommer av sig självt i 

och med att det är ett språk som de inte har omkring sig hela tiden i sin vardag (Säljö, 2014, s, 

304). Författaren lyfter att det därför är viktigt att någon presenterar detta avancerade språk 

för eleverna, på det viset får de en förståelse för dessa ord och termer. Vygotskij menade att 

lärare och andra vuxna måste presentera det nya avancerade språket för eleverna (Säljö, 2014, 

s. 304). Säljö (2000, s.119, 120) beskriver detta med hjälp av termen appropriering, vilket 

innebär hur en elev kan ta till sig ny information med hjälp av andra individer eller 

sammanhang som besitter den kunskapen. Det handlar alltså om att någon som är i en ”högre” 

utvecklingszon delar med sig av sin kunskap till eleven som inte har samma erfarenheter.  

Säljö (2012, s. 192, 193) menar att det är skolans uppgift att göra detta, för att eleverna ska 

kunna ta till sig till exempel ett språk som är bortom deras vardagsspråk och tidigare 

erfarenheter.  

 

 

Problemställning 
 

Att heteronormen är det som tas för givet har visats i flera studier (Røthing och Bang 

Svendsen, 2010, s. 152; Bäckman, 2003, s. 152). Författarna till dessa studier menar att det 

därför är viktigt att prata om normer och medvetengöra dem, både bland elever och bland 

lärare. Just att samtala och mediera kunskap mellan lärare och elever är enligt det 

sociokulturella perspektivet viktigt för att ny kunskap ska befästas, därför har det perspektivet 

valts till studien (Säljö, 2000, s. 67).  Arvola Orlander (2011, s. 71) menar att all sexualitet bör 

problematiseras på samma sätt, för att heterosexualitet inte ska anses som självklar och 

problemfri. Trots dessa studiers tydliga riktlinjer ser inte arbetet ut så på många skolor och 

därför finns det fortfarande mycket att arbeta med (Thomson, 2016, s. 17). En tydlig 

indikation på skolans ansvar i denna fråga är att hbt-ungdomar idag mår psykiskt sämre än 

heterosexuella ungdomar (ungdomsstyrelsen, 2010, s. 79). I den här studien kommer därför en 

undersökning göras för att ta reda på hur lärare på en jämställdhetscertifierad skola arbetar 

med normer och ifall heterosexualitet anses vara det ”normala”. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här studien är att ta reda på hur medvetna lärare, på en jämställdhetscertifierad 

skola, är gällande de normer som finns inom sex- och samlevnadsundervisning i svensk skola, 

samt att undersöka hur dessa lärare beskriver att de arbetar för en mer inkluderande miljö där 

alla elever, oavsett sexuell läggning, ska känna sig välkomna. Det kommer att undersökas 

med utgångspunkt i två frågeställningar: 

 

 

1. Hur säger lärarna att de arbetar för att öka sin medvetenhet angående normer, i sex- 

och samlevnadsundervisningen? 

 

2. Hur beskriver lärarna att de kommunicerar och arbetar med heteronormen i 

skolverksamheten? 

 

 

Metod 
 
Nedan presenteras den metod som använts i studien. Först ges en översiktlig presentation av 

vilken metod som använts för att samla in data till studien. Sedan kommer studiens urval och 

de etiska förhållningssätt som studien har att förhålla sig till att presenteras. Därefter beskrivs 

studiens genomförande, analysmetod och studiens tillförlitlighet.  

 

 
Val av metod 
 
I denna studie har intervju som metod använts. Detta eftersom frågeställningen lyder; Hur 

säger lärarna att de arbetar för att öka sin medvetenhet angående normer, i sex- och 

samlevnadsundervisningen? samt Hur beskriver lärarna att de kommunicerar och arbetar 

med heteronormen i skolverksamheten? För att få ett så djupgående svar som möjligt på dessa 

frågeställningar har en kvalitativ metod genomförts. Larsen (2014, s. 27) menar att kvalitativa 

metoder kan vara till fördel vid studier då det är större chans att få in mer djupgående data när 

man möts öga mot öga och kvalitativa studier blir även mer djupgående, därför valdes inte 

enkät som metod. Larsen (2014, s. 93) lyfter att det kan vara framgångsrikt att kombinera 

intervju med observation men observation valdes bort då det kan vara etiskt känsligt för 

eleverna att delta, i och med att det handlar om sex- och samlevnad (Högskolan Dalarna, 

2008). 

 
I denna studie har kvalitativa intervjuer genomförts. Något som kännetecknar en kvalitativ 

intervju och varför den valdes är att det ställs relativt enkla frågor som är lätta att svara på 

men som också går att vidareutveckla (Trost, 2010, s. 25). Det finns en mängd olika 

intervjumetoder att använda, i denna studie har semistrukturerade intervjuer används. Dessa 

kallas också för halvstrukturerade intervjuer och det som kännetecknar den intervjumetoden 

är att en intervjuguide används som utgångspunkt. Därefter kan intervjuaren fördjupa sig med 

mer ingående frågor beroende på hur respondenten svarar på frågorna (Eliasson, 2013, s. 26). 

Det är en stor fördel att kunna gå in på djupet när man intervjuar, vilket man kan om man 

använder sig av en halvstrukturerad intervjumetod. I denna studie har det varit avgörande vid 

val av metod (Eliasson, 2013, s. 27).  
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För att sedan analysera materialet har en innehållsanalys valts. Den sortens analys utgår från 

att hitta gemensamma mönster i det insamlade materialet, dessa jämförs och diskuteras sedan 

(Larsen, 2009, s. 101). 

 

 

Tillförlitlighet 
 

För att studiens tillförlitlighet ska vara så hög som möjligt har två variabler vägt in, validitet 

och reliabilitet. Validiteten i studien mäter huruvida studien är relevant gentemot studiens 

frågeställning eller inte. Valet att göra en kvalitativ studie med hjälp av intervjuer bör bidra 

till att studiens frågeställning kan besvaras, detta för att vissa följdfrågor gör att respondenten 

svarar på det som är syftet med frågeställningen och missförstånd kan därmed minska 

(Larsen, 2009, s. 81). Samtidigt tar Eliasson (2013, s. 27) upp vissa negativa aspekter med en 

kvalitativ intervju. Bland annat kan respondenten svara det som den tror är det ”rätta” svaret. 

Hon menar att det är svårare för respondenten att vara helt sanningsenlig när man möts i en 

intervjusituation vilket kan leda till att validiteten försämras. 

 

Reliabiliteten i studien mäter ifall studien går att upprepas av oberoende forskare. Denna 

studie visar hur tillvägagångssättet gått till vilket gör att andra skulle kunna upprepa studien. 

Dock skulle svaren troligtvis skilja sig åt i och med att denna studie gjordes på en 

jämställdhetscertifierad skola. Valet har gjorts att inte skriva ut namnen på de lärare som har 

intervjuas, eller på skolan där lärarna arbetar. Det innebär att en utomstående forskare skulle 

kunna göra samma studie men på andra skolor och med andra informanter. Informanterna 

som deltagit i studien har tagit del av ett informationsbrev och fick även samma inledande 

presentation om vad syftet med studien är. Följdfrågorna som ställs kan göra att reliabiliteten 

sjunker, eftersom att svaren respondenterna emellan därmed kan se olika ut, samtidigt anses 

följdfrågorna viktiga för att syftet med studien ska besvaras (Larsen, 2009, s. 81). 

 

 
Urval  
 

Insamling av data skedde på en och samma skola. Den skolan är en jämställdhetscertifierad 

skola och valet att välja den skolan gjordes för att den var intressant att undersöka utifrån 

studiens syfte. Att ha ett jämställdhetscertifikat kräver att all personal går en speciell 

utbildning och det kräver ett aktivt arbete där skolan tillsammans gör olika uppgifter som 

berör jämställdhet. Det kan handla om att diskutera läromedel till att filma varandra i olika 

undervisningssituationer. Hela kollegiet har varje månad en träff som är avsatt för att endast 

arbeta med jämställdhet och de aktuella uppgifterna. Skolan måste även göra en handlingsplan 

varje år och stå till svars för sitt arbete vartannat år inför en bedömningsgrupp.  Skolan där 

intervjuerna skett är även känd för mig sedan tidigare och där finns en kontaktperson vilket 

underlättade datainsamlingen och kallas för bekvämlighetsurval (Briman och Nilsson, 2002, s. 

114). Detta gjorde att intervjuerna kunde ske efter varandra på plats på den aktuella skolan. 

Då lärarna har ett tidspressat schema bör detta ha lett till att de har tid att ställa upp på 

intervjuerna. Att alla arbetar på samma skola gör dock att bilden som ges inte kan anses som 

generell, i och med att det endast är insamlad data från en skola (Larsen, 2009, s. 78). 

 

Vid urvalet av lärare som intervjuats har olika kriterier vägts in. De lärare som arbetar på 

mellanstadiet ska arbeta med eller ska ha arbetat med sex- och samlevnad med eleverna vid 

tidigare tillfällen. Lärarna från lågstadiet väldes ut för att få kunskap om hur aktivt de arbetar 
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med sex- och samlevnad med de yngre eleverna samt att få en bild av hur viktigt de tycker att 

det är att arbeta med normer i de yngre årskurserna. Skolans rektor intervjuas för att få en bild 

av hur hen anser att arbetet utövas på sin skola, samt att få en bild av hur hen ser på normer i 

undervisningen. Rektorn har själv arbetat många år som lärare på mellanstadiet vilket vägde 

in när hen valdes att intervjuas, dessa erfarenheter speglar vissa av hens svar. Dessutom har en 

fritidspedagog intervjuats för att få en bild av hur hen upplever normer och eventuella 

kränkningar under den tiden som eleverna är i fritidsverksamheten. De övriga lärarna som 

intervjuats arbetar på skolans mellanstadium. Det fanns inget kriterium för hur länge lärarna 

ska ha arbetat som lärare, dock ska alla ha en utbildning inom den profession de arbetar med. 

Detta urval har gjort att alla intervjuade arbetar med, eller berör ämnet sex- och samlevnad på 

olika sätt, vilket ger studien en bred bild av hur olika professioner upplever kunskapsområdet 

som handlar mycket om jämställdhet. Det har heller inte skett något urval som grundar sig i 

vilket kön eller ålder lärarna har, något som heller inte redogörs i studiens resultat. 

 

Totalt har sex lärare med olika professioner intervjuats, två från lågstadiet, två från 

mellanstadiet samt en rektor och en fritidspedagog, detta för att resultatet ska bli så väl 

underbyggt som möjligt och därmed ge goda förutsättningar till att genomföra kommande 

analys. Att alla inte arbetar som lärare är ett aktivt val då studiens andra frågeställning riktar 

sig till skolverksamheten i stort och inte enbart till kunskapsområdet sex- och samlevnad. Sex 

intervjuer ansågs bli ett lämpligt antal då fler än så ansågs bli för många för den tidspressade 

ram som ska förhållas till.  

 

Intervjufrågorna har arbetats fram utifrån studiens syfte och teoretiskt perspektiv. De har 

ställts i samma ordningsföljd till alla lärare där följdfrågor tillkom och tedde sig olika 

beroende på vad lärarna svarade på frågorna (Larsen, 2009, s. 84). För att undersöka att 

intervjufrågorna skulle vara lätta att förstå och inte för komplicerade så gjordes en testintervju 

med två studiekamrater innan intervjutillfällena skulle ta vid.  
 

 

Forskningsetiska överväganden 
 
Innan studien genomfördes har ett informationsbrev lämnats ut till rektor och berörda lärare 

(Bilaga 1). Detta är något som bör göras för att de berörda ska få en uppfattning om studiens 

syfte. Detta brev skrevs under av de berörda deltagarna för att försäkra att de tagit del av 

informationen och gett sitt medgivande till att delta i studien, även det något som Högskolan 

Dalarna (2008) menar är av stor betydelse vid forskning. 

 

Den här studien har tagit hänsyn till de etiska aspekter som Björkdahl och Ordell (2007, s. 26) 

skriver om. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet och är framtagna av Vetenskapsrådet (2010). 

 

Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet att informera de som berörs om 

syftet med forskningen. Detta gjordes muntligt innan intervjuerna skulle ta vid samt genom att 

alla deltagare läste igenom informationsbrevet där syftet med studien presenterades (Bilaga 

1). 

 

Samtyckeskravet innebär att alla deltagare som ingår i- eller på annat sätt berörs av 

forskningen har rätt att bestämma själva om de vill medverka i studien. De får när som helst 

under studien avbryta utan någon specifik anledning. I informationsbrevet som deltagarna 
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läste igenom och skrev under framgick detta tydligt, att det var möjligt att avbryta om de inte 

längre ville delta (Bilaga 1). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att personer som deltar i studien ska skyddas från att 

obehöriga kan ta del av insamlad data, och de ska inte presenteras med namn. Även detta 

framgick i informationsbrevet samt att det presenterades muntligt i samband med att 

inspelningen skulle ta vid. Detta är även något som kommer att tas hänsyn till i uppsatsen där 

namn på lärarna eller skolan inte kommer att nämnas (Bilaga 1). 

 

Nyttjandekravet betyder att deltagares uppgifter inte får användas i något annat syfte än det 

som forskningen är ämnad för (Björkdal Ordell, 2007, s. 26, 27). Även det framgick i 

informationsbrevet som samtliga deltagare tog del av innan intervjuerna startade, samt att 

författaren inte kommer att sprida några uppgifter vidare eller använda till annat än vad som 

är avsikten (Bilaga 1). 

 

I övrigt finns det andra etiska aspekter som författaren har tagit del av. Bland annat har 

Högskolan Dalarna (2008) tagit fram ett formulär som innefattar vissa etiska krav. Detta 

innebär att forskaren bör fundera på ifall undersökningen bland annat påverkar informanten 

psykiskt eller fysiskt, om studien är frivillig för informanterna och om studien kan uppfattas 

känslig för informanterna. Dessa frågor, bland andra, sågs över innan forskningen tog vid. 

Detta för att ta reda på om en ansökan till den etiska nämnden bör göras eller om det går bra 

att utföra undersökningen ändå. I denna studie besvarades dessa frågor på ett sätt som gjort att 

studien kan genomföras utan att en ansökan till den etiska nämnden bör göras.  

 

 

Genomförande  
 
För att få ett tillåtande från den tänkta skolan så kontaktades rektorn på skolan via telefon. 

Studiens syfte presenterades och ett medgivande gavs att intervjua några av de anställda och 

rektorn själv. Sedan togs kontakt med en av lärarna som även blev den kontaktperson som 

hjälpte till att boka in tider med de övriga lärarna. Vid intervjutillfällena fick alla inblandade 

läsa igenom ett informationsbrev vilket samtliga skrev under för att visa sitt medgivande.  I 

studien har sex personer intervjuats och alla intervjuer skedde i enskilda rum i skolans lokaler 

för att eliminera störningsmoment. Samtliga deltagare är mer eller mindre kända för mig 

sedan tidigare, vilket kan påverka informationen som gavs. Det kan också ha gjort att 

personerna känt sig lugna och därmed varit mer sanningsenlig.  Den första intervjun skedde 

på en fredag klockan 14.30, i personalens fikarum som stod tomt vid tidpunkten.  

 

Den andra och tredje intervjun skedde med två lärare samtidigt, detta på grund av tidsbrist då 

lärarna har fullt upp med utvecklingssamtal under den här perioden. Trots bristen på tid 

besvarades alla frågor på ett tillförlitligt sätt. Intervjun ägde rum på en måndag klockan 14.30 

i skolans bibliotek där vi kunde prata ostört. De båda personerna svarade på alla frågor var för 

sig, för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Deras svar kan ha påverkat varandras, det 

kan anses som negativt, men också positivt i och med att de kan ha kommit på saker som de 

inte skulle ha tänkt på om de varit ensamma vid intervjun. Det kan göra att studiens resultat 

påverkas något, dessa lärare kommer att presenteras som L2 och L5 i studiens resultat. 

 

Den fjärde intervjun var med skolans rektor och ägde rum på hens kontor klockan 15.30 på en 

måndag. Där kunde vi sitta enskilt utan att bli störda och val av plats bör ha gjort att hen 

kände sig trygg i situationen. 



 

13 

 

 

Den femte intervjun skedde en fredag klockan 13.00. Den intervjun hölls i skolans bibliotek 

där vi kunde sitta och prata ostört. Vid ett tillfälle kom dock en lärarkollega in och ställde en 

fråga angående verksamheten till respondenten, detta upplevdes inte som störande då vi direkt 

efter kunde fortsätta med intervjun.  

 

Den sjätte och sista intervjun ägde rum en fredag klockan 14.00 i personalens fikarum, där vi 

kunde prata ostört. 

 

Alla intervjuer som gjordes ägde rum på eftermiddagar under en veckas tidsintervall. Att de 

genomfördes på eftermiddagar kan ha gjort att deltagarna kände sig trötta, men samtidigt var 

upplevelsen att det inte var stressade och skulle iväg på något. Samma intervjuguide användes 

vid samtliga intervjuer, dock så blev följdfrågorna olika beroende på hur intervjusvaren 

utvecklade sig. Detta kan anses som positivt då svaren kunde vidareutvecklas och lärarna 

tilläts gå in mer på djupet (Eliasson, 2013, s. 27). Frågorna lästes upp på samma sätt, men vid 

tillfällen som de inte förstod frågan utvecklades den med olika exempel. Ibland instämde jag 

och höll med när respondenten sa något och sökte en reaktion, något som eventuellt kan ha 

påverkat respondenterna.  

 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av röstmemon på telefonen. De spelades även in 

med hjälp av en iPad, för att vara säker på att det skulle bli en bra inspelning och att inte 

telefonens minne skulle bli fullt. Att spela in intervjuerna gjorde att allt fokus kunde riktas 

mot respondenten under samtalet, då anteckningar inte behövde göras under tiden (Trost 

2005, s. 54). Att intervjuerna skulle spelas in hade de läst sig till i informationsbrevet som de 

undertecknat, samt att frågan ställdes en extra gång innan varje intervju startade. Detta för att 

vara helt säker på att det var okej för alla deltagare.  

 

Intervjuerna tog mellan 30 minuter och 60 minuter. Att de skiljde så i tid berodde på hur 

utförligt lärarna presenterade sina svar, hur mycket egna exempel de tog upp och beroende på 

följdfrågorna.  

 

 

Databearbetning och analysmetod 
 
Vid analysen av det insamlade materialet har innehållsanalys som metod använts. Vid den 

sortens analys är målet att hitta mönster och teman utifrån data, för att sedan ställa dessa mot 

varandra och se på eventuella likheter och skillnader (Larsen, 2009 s, 101). Det analysschema 

som en innehållsanalys utgår från innehåller följande steg: 

 

 Data samlas in 

 Texterna kodas 

 Koderna klassificeras i teman eller kategorier 

 Datamaterialet sorteras enligt dessa kategorier 

 Datamaterialet granskas, meningsfulla mönster eller processer identifieras 

 Identifierade mönster utvärderas mot existerande forskning och teorier, överförbar ny 

kunskap formuleras (Larsen, 2009, s. 101, 102) 

 

Alla intervjuer spelades in så det första steget i analysen var att transkribera materialet som 

inkommit från intervjuerna (Larsen, 2009, s. 98). Redan i transkriberingen plockades vissa 

delar från det inspelade materialet bort, det gjordes en så kallad datareduktion då sådant som 
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inte berörde studiens frågeställningar inte ansågs väsentliga i studien. Detta gjordes redan i 

transkriberingen för att det inte skulle ta onödig tid att transkribera även detta (Larsen, 2009, 

s. 98). Nästa steg i analysen var att koda, att markera viktiga delar i det transkriberande 

materialet. Dessa delar kodades med de två frågeställningarna som utgångspunkt; Hur säger 

lärarna att de arbetar för att öka sin medvetenhet angående normer, i sex- och 

samlevnadsundervisningen? och Hur beskriver lärarna att de kommunicerar och arbetar med 

heteronormen i skolverksamheten? Vid kodningen markerades det material som besvarade 

frågeställning ett med en färg och det material som besvarade frågeställning två markerades 

med en annan färg. Detta gjorde att översikten blev tydlig, vilket material som besvarar vilken 

frågeställning. Efter kodningen kunde ytterligare delar som inte berörde frågeställningarna 

plockas bort. Detta gjordes för att få en mindre och mer exakt datamängd att behandla 

(Larsen, 2009, s. 101). Efter att det momentet var gjort jämfördes respondenternas svar. Detta 

gjordes genom att alla svaren klistrades in i ett och samma dokument. Till exempel, alla svar 

på intervjuns första fråga sammanställdes under den frågan, på det sättet blev det lättare att få 

en överblick över de olika svaren som gavs. Alla transkript sparades och undersöktes var för 

sig också, detta för att inte missa om till exempel en fråga går in i en annan. Svaret på den 

frågan kan alltså ge annan nyttig information som kan komma till användning vidare i 

analysarbetet (Larsen, 2009, s. 102). 

 

När transkripten var sammanställda och kodade kunde olika teman identifieras som kommer 

att ligga till grund för studiens resultat. Dessa teman är Lärarnas medvetenhet och Planering 

gällande normer och dessa kommer gemensamt besvara frågeställning ett. För att besvara 

frågeställning två har begreppet mediering varit utgångspunkt och därmed har olika sorters 

kommunikation valts ut. Kommunikation i sig delades upp i två olika kategorier, en där 

Kommunikation genom talet står för sig och en där Kommunikation genom bilder och annat 

material står för sig. Ett annat begrepp som varit utgångspunkt för frågeställning två är 

Appropriering, alltså hur elever tar till sig ny information och kunskap i form av begrepp. 

Genom upprepad läsning av transkripten framkom några gemensamma drag vilka också 

utvecklades till teman, Normalisering och Ämnesintegrering. Dessa sju teman plockades ut 

genom att först läsa igenom alla transkriberingar och sedan hitta några gemensamma drag i 

dem. Även olikheter identifierades i det här momentet, alltså om de svarat olika på frågor eller 

haft olika åsikter kring något, så kan detta vara av betydelse för resultatet (Larsen, 2009, s. 

102).  

 

De olika teman som identifierats i analysen har en grund i det sociokulturella perspektivet, 

som denna studie lutar sig mot. Resultatet genomsyras av kommunikation och miljön där 

eleverna och lärarna befinner sig och dessa två är viktiga i det sociokulturella perspektivet och 

även i den här studien. Normalisering är ett tema som valts ut därför att det ingår i hur lärarna 

kommunicerar och möter elever som eventuellt sticker ut från den rådande normen. Det är ett 

tema som växt fram under analysprocessen då flera intervjusvar visade att vissa mönster och 

beteenden behandlades annorlunda just för att normalisera eleverna och inte exemplifiera 

dem. Även temat Integrering har vuxit fram beroende på att det ansågs vara av intresse för 

studiens resultat, även fast det inte har samma direkta anknytning till det sociokulturella 

perspektivet. Det temat anses ha stor betydelse för studiens resultat och kommer dels att stå 

för sig självt, samtidigt som det kommer att genomsyra de övriga valda temana. Då 

kunskapsområdet sex- och samlevnad enligt Skolverket (2011, s. 19) ska integreras med 

skolans övriga ämnen anses det oundvikligt att ha med det perspektivet i studien.  
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Resultat 
 

I denna del kommer resultatet av det analyserade materialet att presenteras. Det kommer att 

göras utifrån de två frågeställningarna som studien bygger på och med hjälp av de teman som 

valdes ut i studiens analys. Den första frågeställningen lyder; Hur säger lärarna att de arbetar 

för att öka sin medvetenhet angående normer, i sex- och samlevnadsundervisningen? Den 

frågeställningen kommer att besvaras först och följs sedan av den andra frågeställningen; Hur 

beskriver lärarna att de kommunicerar och arbetar med heteronormen i skolverksamheten?  

 

För att behålla lärarnas anonymitet kommer de att presenteras som L1, L2, L3, L4, L5, L6. 

Deras förkortningar är helt oberoende av intervjuernas ordning, alltså den intervju som skedde 

först blir inte per automatik L1 i studiens resultat. Att de markeras ut vem som säger vad i 

resultatet anses ändå viktigt för att kunna se vissa likheter och skillnader som en person 

uttrycker. I och med att det är en rektor och en fritidspedagog med i studien har valet gjorts att 

presentera alla deltagare som lärare, detta för att de ska vara så anonyma som möjligt samt att 

de representerar skolans verksamhet på ett liknande sätt som lärarna gör eftersom att studien 

berör verksamheten i stort då kunskapsområdet sex- och samlevnad genomsyras i hela 

verksamheten. Detta beslut har tagits eftersom att skolan är jämställdhetscertifierad och att 

kunskapsområdet till stor del handlar om jämställdhet och normer. 

 

 

Frågeställning 1 
 

Heteronormen innebär att en person förväntas attraheras av någon av det motsatta könet samt 

att pojkar och flickor förväntas vara och agera på ett visst sätt beroende på kön. Frågeställning 

ett; Hur säger lärarna att de arbetar för att öka sin medvetenhet angående normer, i sex- och 

samlevnadsundervisningen? besvaras nedan med hjälp av tre teman, Förebyggande arbete, 

Planering och Normalisering. 

 

 

Förebyggande arbete och personalens medvetenhet 
 
Alla lärare som intervjuats svarar likartat på frågan om vad en norm är för något. En norm 

beskrivs som en oskriven regel vilken är den som råder i samhället och utgör det som anses 

som rätt och normalt. De betonas att det även handlar om sammanhang, det kan råda olika 

normer beroende på sammanhang och kultur men normen anses vara det som styr  

 
Att det som de flesta förväntar sig i det sammanhanget, det som är den oskrivna lagen. (L1) 

 

Lärarna är eniga om att det är heteronormen som råder i elevgrupperna, även om lärarna blir 

mer och mer medvetna och aktivt arbetar med att bryta den normen.  

 
Annars är det så som jag förstår det så är det mamma och pappa som de tänker på, man och 

kvinna. Det är det tydligaste. (L3) 

 

Man märker ju på barnen hur heteronormen råder ändå, hur man ska va som tjejer och kille och 

när de leker sina lekar och så. (L4) 

 

I intervjuerna betonar lärarna vikten av att alla ska få vara den man är, man ska få klä sig hur 

man vill, man ska få leka med vad man vill och man ska få tycka om vem man vill, oberoende 
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av om man är pojke eller flicka. Dessutom pratar en lärare om att det inte är lätt, oavsett 

vilken sexuell läggning man har och att det därför är viktigt att tänka på att det är en jobbig 

period för alla, att gå igenom puberteten och så vidare, som för en del börjar redan på 

lågstadiet.  

 
Jag tror absolut att alla känner sig osäkra, vare sig man är hetero eller känner att man är 

homosexuell eller bisexuell eller så, så tror jag man känner en osäkerhet när man växer upp, för 

att vara annorlunda, det tror jag. Där har skolan en jätteviktig roll att stötta och undervisa så att 

man känner sig trygg oavsett hur man är lagd, det tror jag. Oerhört viktigt. Och att pojkar och 

flickor får känna det, alla. (L6) 

 

Detta citat visar på skolans roll att bjuda in alla, förklara, problematisera och finnas som stöd 

för alla elever. Det visar även att oavsett vilken sexuell läggning man har så kan det vara en 

vilsen och jobbig period. 
 

Lärarna på skolan där intervjuerna skedde berättar att de aktivt arbetar med 

jämställdhetsarbete och hur detta arbete går till. Det är en jämställdhetscertifierad skola vilket 

innebär att lärarna en gång i månaden har samtal i personalgruppen där de diskuterar 

jämställdhet med olika utgångspunkter att förhålla sig till. Det finns två handledare som 

ansvarar för det arbetet men det involverar all personal på skolan. Det diskuteras hur pojkar 

och flickor förväntas vara i en viss situation, hur läroböcker är uppbyggda men också hur 

personalens egna förväntningar och förhållningssätt till jämställdhet, normer och förutfattade 

meningar ser ut. En aktivitet kan gå ut på att se på en bild och avgöra om det är en kvinna 

eller en man på bilden, kan man se någon skillnad? Måste man veta könet på personen?   

 
Då märker man ju själv att normer spelar ju in. Läser man en text som är könsneutral så kan 

man själv ha en tanke eller uppfattning om vem som skrivit den eller vem som sagt vad. Jag 

tycker att vi jobbar med det och man får ju tänka till och det är väldigt öppet klimat bland 

kollegorna. (L3) 

 

Samtliga lärare menar att jämställdhetsarbetet berör normer på flera olika sätt och en del i 

arbetet innebär att fundera kring vad en elev kan få för fördelar genom att just passa in i 

ramen och följa den rådande normen. 

 
Sen pratar vi många gånger om att det kanske finns, tyvärr, fördelar med att kanske hålla in de 

saker som inte samhället accepterar riktigt, att det tyvärr fortfarande är så. (L1) 

 

De diskuterar även kring hur en populär elev eller en mindre populär elev agerar i olika 

situationer. Tyvärr tror de att statusen hos eleverna i elevgruppen spelar en betydande roll när 

det handlar om att hålla sig till de normer och förväntningar som finns. De mindre populära 

eleverna kanske inte vågar sticka ut från normen för att de känner en viss osäkerhet inför de 

andra eleverna. 

 

 

Planering och ämnesintegrering 
 

Alla lärare påpekar vikten av att följa styrdokumenten och den likabehandlingsplan som finns 

på skolan när det gäller att alla elever ska behandlas lika oberoende av etnicitet och sexuell 

läggning. I och med att skolan är en jämställdhetscertifierad skola så arbetas det även 

kontinuerligt med jämställdhet och därmed ingår arbetet med normer. Det finns, som nämndes 

ovan, två handledare som leder arbetet och det finns dessutom en handlingsplan att förhålla 
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sig till. De beskriver att handlingsplanen har lagts till som en bilaga till 

likabehandlingsplanen, som sitter uppe i alla klassrum på skolan för att på så vis 

kommunicera handlingsplanen till alla lärare och elever på skolan. En lärare betonar att detta 

bör bidra till att jämställdhetsarbetet genomsyrar allt arbete som de gör i skolan.  

 
Därför att det behöver belysas mycket mer, för jag känner att om man jobbar mycket med de här 

frågorna så kanske det är mycket saker som kommer på köpet. (L4) 

 

Några av lärarna påpekar att de inte tror att arbetet skulle vara lika genomtänkt om de inte 

hade haft den här certifieringen. Den gör att de alltid måste tänka till och ha de här frågorna 

med sig i sin undervisning. 

 
Det står ju i styrdokumenten, det är ju jätteviktigt att alla har rätt att behandlas för dem de är och 

så vidare. men jag tror, helt utan vetenskapligt belägg, men jag tror ju att om vi inte hade varit 

en jämställdhetsskola, om vi inte hade tvingats till att ha de här mötena och handlingsplanen, att 

göra arbeten, filma varandra, och diskutera vårt agerande, att ifrågasätta, att varför sa du så? Så 

tror jag att vi hade varit kvar i träsket där man gör efterhandskonstruktioner hela tiden. Att det 

inte är genomtänkt från början utan att det bara råkade komma med. (L1) 
 

Två av lärarna pratar om att de tror att efterhandskonstruktioner är vanligt när det kommer till 

dessa frågor om normer och jämlikhet. Alltså att man tänker till efter ett arbetsmoment att 

man nog fick in lite om jämställdhet, utan att det fanns med i planeringen innan arbetets 

uppstart. Lärarna på den här skolan måste arbeta aktivt med dessa frågor vilket gör att det 

arbetet inte glöms bort i planeringsmomentet. De lyfter fram det som en stor fördel just för att 

det inte är mål som ska uppnås men det ska genomsyra allt de gör i skolverksamheten. 

 

 

Normalisering  
 

Lärarna beskriver vid flertalet tillfällen att de undviker att prata om homosexualitet och annat 

just för att de inte vill hänga ut det som något avvikande. Ett exempel är att vissa böcker inte 

läses för eleverna för att det inte ska bli något konstigt.  

 
Om det blir böcker som är bra, så att det inte blir bara sådär att det blir udda att vara två 

mammor också, det kan ju bli framhållet på det sättet också, så att det blir en annorlunda, istället 

för naturligt. Att man tar upp det för att det är så konstigt. (L5) 

 

En annan lärare beskriver hur hen inte pratar om begrepp vid en del tillfällen för att hen inte 

vill göra det till något konstigt och avvikande. Ett annat exempel är hur vissa elever som är 

icke- normerande inte tas upp som exempel i klassrummet av lärarna. Detta för att eleven i 

fråga inte ska fungera som ett exempel för hur man också kan vara, en lärare berättar om det 

såhär:  

 
Vi har också en klass där en kille är jätte intresserad av dans, en annan är jätteintresserad av 

hästar. Där får vi pedagoger ofta brottas med våra egna föreställningar, att inte göra det till 

något konstigt, till exempel inte använda dem som exempel och säga att men Han (min 

kursivering) rider ju, utan att försöka få det väldigt naturligt. (L1) 

 

Samtidigt menar läraren att det kan vara bra att ha dessa personer som goda exempel för de 

andra klasskamraterna men att det är känsligt just för att de inte ska känna sig utpekade. 

Läraren berättar också att dessa elever är populära i klassen vilket kan leda till att andra också 
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vågar göra saker som de tycker är roligt även om de då inte passar in i den traditionella 

könsnormen. 

 

Tre av lärarna berättar om hur de tidigare har arbetat med sex- och samlevnad i 

undervisningen. De förklarar att de tidigare har tagit hjälp av RFSU som i sin tur har kommit 

ut till skolan för att berätta om sig själva och umgås med eleverna. Då var det en homosexuell, 

en transsexuell och en bisexuell person som kommit på besök till skolan. 

 
För 10 år sen var det ju superpopulärt att man, på tal om sex och samlevnad, att man ringde 

RFSU, och så kom det ju ut en bög och en flata som stod och sa liksom… Och det tycker jag är 

helt vidrigt, då står dom där, och då har vi två personer som är jädrigt annorlunda. Och dom är 

här och berättar, man tar aldrig in en heterosexuell person som står och säger att jag är 

heterosexuell. Vad är det för normer som styr, vad är det? För då är det ju ännu mer den här 

heteronormen som styr verkligen! Om man tar in det som något avvikande.  (L4) 

 

Att göra såhär beskriver två av lärarna som något de inte skulle göra idag. De beskriver det 

som att det pekar ut dessa sexuella läggningar som något avvikande och konstigt, men som 

man måste och ska presentera för eleverna. De förklarar att de då tänkte att de låg i framkant 

och gjorde något väldigt bra men att de idag aldrig skulle göra på det sättet. De anser att det 

istället blir en annorlunda och konstig situation som leder till att dessa sexuella läggningar blir 

mer avvikande än normaliserade. 

 

Resultatsammanfattning 
 

Lärarna berättar att de aktivt arbetar med jämställdhet i och med att de är en 

jämställdhetscertifierad skola. Detta innebär att de har kontinuerliga träffar och aktiviteter 

som berör jämställdhet och därmed även normer. Lärarna menar att en norm är ”den oskrivna 

lag” som råder i det sammanhang de befinner sig och på den undersökta skolan berättar de att 

det är heteronormen som råder. Lärarna diskuterar vilka vinster det finns i att följa normer 

men är eniga om att målet med verksamheten är att alla elever ska få vara som de är och 

känna sig trygga i sig själva, oberoende av kön eller sexuell läggning. I och med att skolan är 

jämställdhetscertifierad genomsyrar det hela verksamheten och de mål de arbetar med ligger 

som en bilaga till likabehandlingsplanen, detta gör att de alltid har med dessa mål i 

undervisningen. 

 

Lärarna är noga med att inte prata om vissa saker med eleverna för att det inte ska anses som 

något udda. De är också en anledning till att vissa böcker inte läses för dem, att läraren inte 

vill göra till exempel homosexualitet till något konstigt som avviker från normen. Ett annat 

exempel på normalisering är att man inte längre skulle ta hjälp av RFSU för att prata om olika 

sexualiteter, de menar att det blev framhållet som något udda istället för helt normalt. 

 

 

Frågeställning 2 
 

Att pojkar och flickor förväntas vara på ett visst sätt och attraheras av någon av det motsatta 

könet tas förgivet i samhället. Heteronormen råder och behöver lyftas för att en förändring ska 

ske. Här besvaras frågeställning 2; Hur beskriver lärarna att de kommunicerar och arbetar 

med heteronormen i skolverksamheten? med hjälp av följande utvalda teman; 

Kommunikation, Appropriering, Normalisering och Ämnesintegrering.  
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Mediering genom kommunikation 
 

Lärarna berättar att de arbetar aktivt med att bryta de traditionella mönstren som finns 

angående hur pojkar och flickor ska bete sig, klä sig och att man ska få tycka om vem man 

vill. I intervjuerna framkom hur det ofta dyker upp saker som eleverna säger eller gör som 

lärarna tar upp och pratar om med eleverna direkt.  

 
 Man hör barnen slänga ur sig saker ibland, som de har med sig hemifrån osv, för de är så små, 

och då måste man ju ta tag i det och prata om det precis när det händer. (L5) 

 

En lärare berättar om en elev som tydligt kränkte de andra eleverna utan att hen tänkte på det 

själv, kränkningen grundade sig i normen om hur pojkar ska vara. Vid det tillfället ifrågasatte 

läraren påståendet och tillsammans diskuterade de situationen direkt för att reda ut påståendet.  

 
Jag tänkte först när du sa det att vi diskuterade hår, det här var i sexan, då var det direkt någon 

som sa att det är många pojkar som inte är riktiga pojkar, och jag reagerade för jag förstod inte 

alls tanken. så jag frågade, jag förstod inte hur han menade. Jo men det är ju bara ett fåtal som är 

riktiga killar för de andra har ju så långt hår. Och det kändes ju definitivt som en kränkning. Så 

många småsaker och även lite större tycker jag ändå kommer upp. (L1) 

 

Lärarna lyfter att de arbetar mycket med att försöka bryta elevernas föreställningar om hur 

något ska vara. En av lärarna menar att kränkningar som grundar sig i normer ofta inte sker 

därför att lärarna brukar hinna före, då de förtydligar och berättar något innan eleverna hinner 

säga något om det. Men det händer ändå att eleverna säger något kränkande som har sin grund 

i normer och då får lärarna agera, även om det är svårt att vara helt icke-normativ själv så 

finns ändå tanken alltid där.  

  
Jag försöker ju tänka till. Men säger de något stereotypt exempel så kan ju jag hjälpa till att säga 

ett annat exempel och försöka vara så neutral som möjligt också, att hur jag formulerar och 

säger saker. Där känner jag och tror att jag har kommit en bit på väg. Men det finns ju garanterat 

saker som man fortfarande säger som är stereotypa och normen men jag försöker att inte göra 

det. (L3) 

 

Samtidigt som det ändå dyker upp vissa kränkningar som grundar sig i normer så betonar 

lärarna att ”bög-diskussionen” har försvunnit mer och mer. Ingen av de som intervjuades 

kunde komma på att de hört elever använda sådana ord, som ”jävla bög” eller ”hora” för att 

kränka varandra, och de menar att de har blivit en stor skillnad de senaste 10 åren. När de 

pratade om bög så kom frågan upp om de hört någon tjej bli kallad för ”flata” eller andra ord 

som handlar om sexuell läggning men alla lärare berättade att de inte hade hört något sådant. 

Däremot kom ordet ”hora” upp som ett skällsord som tjejer kunde bli kallad för tidigare men 

även det verkar ha försvunnit nu menar samtliga lärare.  

 

 

Mediering genom bilder och övrigt material   
 
Att aktivt arbeta med och välja ut det material som lärarna använder sig av i verksamheten 

lyfts i intervjuerna. Lärarna arbetar medvetet med detta, men på lite olika sätt. En lärare 

arbetar genomgående med ett normkritiskt perspektiv när hen väljer ut material till barnen. Ett 

exempel kan vara de böcker de läser i verksamheten. Det finns en hylla med böcker som 

kommer från ett förlag, Sagolika förlag, som skriver böcker som ”Kalle med klänning” och 
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andra liknande böcker. Dessa lyfter just frågor som är normkritiska och på det sättet blir det 

en naturlig del av barnens vardag. De får läsa om att det är okej att en kille har klänning och 

därmed kanske elevernas normer förändras. 

 

Det här med att erbjuda och prova på olika saker, att det inte spelar någon roll om man är tjej 

eller kille. Det finns inget barn här upp nu som skulle säga att nä med det där kan inte tjejer eller 

killar göra, det finns inte med, för vi har gjort det så mycket.  Men det har ju tagit några år. (L4) 
 

Vissa av lärarna arbetar aktivt med att just läsa denna typ av böcker medan andra känner sig 

lite osäkra på vilka böcker som skulle vara lämpliga. För samtidigt som de beskriver att det är 

bra för att alla barn ska känna igen sig i det som läses så vill lärarna inte göra någon stor grej 

av det. De vill alltså att det ska bli ett naturligt inslag och då de inte känner att de har 

tillräckligt bra kunskap om lämpliga böcker så undviks detta. Samtidigt är de medvetna om att 

dessa slags böcker läses på förskolan så de menar att de inte helt utesluter det i verksamheten. 

 
Jag vet att sådana böcker har de fått höra när de gått i förskoleklass, för de har (Lärare X) läst, 

det vet vi. Så att, själv har jag inte läst någon sån men jag vet att de fått höra sådana.(L2)  

 

Jag ska väl erkänna att man har lite klent på listor med böcker som kan vara lämpliga, men nej, 

jag hinner inte riktigt hänga med själv alla gånger heller. (L5)  

 

När de väljer material till verksamheten har de med jämställdhetsaspekten, men olika mycket 

och på olika sätt. En lärare beskriver att de just nu är med i läslyftet, där ingår uppgiften att 

granska de texter som de använder sig av i undervisningen. Även arbetet som medföljer tack 

vare jämställdhetscertifikatet gör att de granskar sina läromedel med jämställdhetsglasögon. 

Så detta inslag med jämställdhetsarbetet är ett ständigt pågående arbete på skolan. Lärarna 

berättar att de även är med och styr barnens lekar vid behov, ett exempel kan vara om de leker 

mamma, pappa, barn och två barn vill vara mamma. Vid ett sådant tillfälle kan pedagogerna 

styra leken och berätta att det kan vara två mammor och det är deras barn. 

 
Där försöker ju vi pilla och peka och visar på andra alternativ hur man kan leka och vara att man 

kan va tre mammor att det inte spelar så stor roll och så. Eller tre pappor och dom kan också få 

bebisar och så eller va man nu leker eller gör för någonting. Och man märker att när man är med 

och styr det där så har vi så otroligt stor påverkan, man får jätte mycket diskussioner. (L4) 

 

Liknande exempel ger flera av lärarna, att de presenterar olika familjekonstellationer som alla 

är lika accepterade. Ett annat exempel är om det finns en bild i en lärobok på två samkönade 

med barn, då kan lärarna säga att det är en familj. Sådana liknande exempel hade alla lärare 

som de berättade om. Bilder leder även till olika diskussioner som lärarna tar tillvara på och 

diskuterar vidare. 

 
Ja, det tycker jag, eller om eleven säger att han gör så här, ser man på bilden, vad är det som gör 

att du säger att det är en han? Kan det vara en hon likagärna? Att vi diskuterar att en elev kanske 

säger att han sitter och leker med en bil, kan inte flickor leka med bilar? Att vi ifrågasätter så. 

(L1) 

 

Att ta upp diskussionen med eleverna när det är aktuellt är något som alla intervjuade lärare 

betonar. De tror att arbetet de gör i och med att de är en jämställdhetsskola har gjort att 

pedagogerna har ett annat tänk och en annan medvetenhet när det kommer till frågor som 

handlar om normer. 
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Appropriering – hur elever tar till sig nya begrepp och ny kunskap 
 

Att ta till sig ny kunskap kan ske på fler olika sätt. När det handlar om sex- och 

samlevnadsundervisningen finns det några begrepp som kan vara bra att känna till. En lärare 

beskriver hur de olika begreppen; heterosexuell, homosexuell, bisexuell och transpersoner 

presenteras i årskurs sex. Då får eleverna själva eller i grupp söka fakta om de olika 

begreppen. Läraren beskriver att de flesta är ganska främmande kring begreppen innan de 

arbetar med dem, men oftast blir de nyfikna under arbetets gång. Läraren berättar också att det 

är bra för eleverna att få en kunskap om vilka möjligheter det finns, men menar samtidigt att 

begreppen kanske inte är så viktiga i sig. 

 
Begreppen i sig kanske inte är värt så mycket, men så att man vet vad det finns för möjligheter 

och så att man vet vad andra kanske är sexuellt intresserade av. Ordet heterosexuell, det vet jag 

inte hur viktigt det är. (L3) 

 

Några beskriver hur de pratar om begreppen om det dyker upp. Ett exempel på det var när 

några tjejer på mellanstadiet diskuterade om manliga modeller och sa att de ofta är 

homosexuella. Då frågade de en lärare om hen visste vad homosexuell var för något. När 

diskussionen kom upp berättade då läraren att man även kan vara bisexuell. Detta är ett 

exempel på hur elevernas tankar har lett till en diskussion då begrepp samtidigt presenteras. 

En annan lärare berättar att hen pratar om begreppen ifall det kommer en fråga från någon 

elev men inte annars. 

 

Att begreppen är viktiga finns det delade meningar om bland lärarna. Som nämndes ovan 

ansåg läraren att det är viktigt att känna till vad det finns för möjligheter. En annan lärare 

börjar fundera på vad det står i läroplanen för de yngre eleverna och efter en diskussion kring 

detta så menade läraren att sex- och samlevnad bör diskuteras i de årskurserna också. Hen 

menade att sociala relationer handlar om sex- och samlevnad och ser inget hinder i att 

presentera begrepp även för dem, om det blir någon sådan situation. Samtidigt berättar en 

annan lärare att hen inte riktigt har hamnat i den situationen och funderar kring om det 

verkligen är så viktigt att dela in alla människor i fack. Hen menar att alla är ju människor och 

lika viktiga oavsett läggning och såg detta som en anledning till att inte presentera begrepp för 

eleverna.  

 
Nej jag har inte varit i den situationen riktigt. Och är det nödvändigt i alla situationer att veta 

vilket fack man bor i höll jag på att säga, heller? Vem man är? Man ska ju bli behandlad som 

människa oavsett vem man är utan att behöva den där, å den där å den där… Jag tycker inte 

riktigt om att sortera in folk heller. (L5) 

 

Det framkom även i intervjuerna att tre av lärarna inte tyckte sig ha tillräcklig 

begreppskunskap. De menar att de kanske inte pratar om begreppen just därför, för att de 

själva känner sig osäkra. En lärare berättar att hen inte har pratat om begreppen men absolut 

skulle kunna göra det, men vill då ha mer kunskap. 

 
Nej, det har jag inte gjort. Jag skulle kunna göra det men jag har inte gjort det. Det finns ju 

många, det här med queer och allt det här, jag måste säga att jag inte är helt säker själv, och 

innan jag skulle göra det så skulle jag i så fall läst på. (L2) 

 

Att ta vara på de lägen där elever själva visar nyfikenhet var det flera av lärarna som tog upp. 

Samtidigt berättade två lärare att det helt beror på hur situationen ser ut. Om någon elev pratar 
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om sin systers flickvän så menar läraren att det då inte är läge att säga att hon är homosexuell 

till exempel. Att göra en grej av det är något de då undviker. Detta för att normalisera det 

istället för att hänga ut personen i fråga. Samtidigt beskriver de hur eleverna är nyfikna och 

vill veta, så det är en balansgång. 

  

 

Integrering med andra skolämnen 
 
Lärarna på lågstadiet integrerar sex- och samlevnad i andra skolämnen, de pratar en del om 

olika familjekonstellationer och att alla ska få vara som de är. På mellanstadiet är det 

framförallt naturvetenskapsläraren som har ansvaret för sex- och samlevnadsundervisningen. 

Samtidigt berättar lärarna att de pratar om sådana frågor även på andra lektioner men att de 

inte samplanerar den undervisningen. Vid något tillfälle har två lärare suttit och diskuterat 

vilket innehåll i sex- och samlevnadsundervisningen som bör behandlas inom de olika 

ämnena. Men sedan planerar de inte tillsammans ytterligare, något som framförallt handlar 

om tidsbrist. 

 
Det är självklart det tycker jag att vi borde göra. För att minska risken att inte missa någonting. 

Det tycker jag. Det är svårt att få till tiden, att sitta och sen ska vi ju göra det samma tidpunkt 

också, att vi ska ha undervisningen i samma period. Det skulle man ju samplanerat redan där, i 

början av läsåret. (L3) 

 

En annan lärare på mellanstadiet menar att man litar på att den som har ansvaret för 

naturvetenskap arbetar med de delar som ska beröras. Samtidigt betonas att 

värdegrundsarbetet ska genomsyra alla skolans ämnen, men att det naturligt blir i 

naturvetenskapsämnet som sex- och samlevnadsområdet behandlas. Den lärare som för 

tillfället ansvarar för naturvetenskapen på skolans mellanstadium menar att det vore bra att 

samplanera ämnet, just för att inget ska missas. Och hen skulle även kunna ge tips och förslag 

på moment som kan tas upp i till exempel SO- ämnena, men har inte gjort det. Men hen ser 

inget hinder i att göra det.  

 
Det skulle jag kunna göra, absolut, jag har inte gjort det men det skulle jag kunna göra och hen 

(min kursivering) skulle tycka att det var ok. Så där finns det ju inget hinder bara att man själv 

inte har gjort det. Det finns inget hinder till att inte göra det. (L3)  

 

Detta citat belyser hur läraren anser att tidsbristen är en anledning till att inte samplanera 

ämnet, och förutom det så finns det ingen egentlig anledning till att detta inte görs. Men det är 

ändå tydligt i intervjuerna att sex- och samlevnad genomsyrar flera skolämnen men att de då 

ofta handlar om jämställdhet, normer, familjekonstellationer samt att man ska få vara som 

man vill. Detta sker dock utan att kunskapsområdet planeras tillsammans, lärarna tar alltså ett 

eget ansvar då de pratar om dessa frågor i sina ämnen.  

 

Resultatsammanfattning 
 

Det händer att elever slänger ur sig nedvärderande ord eller kommentarer som har en koppling 

till normer, vid möjlighet är lärarna snabbt framme och pratar med eleverna om detta. Det 

betonas att de tar tag i situationen när den dyker upp samtidigt som det kan vara svårt att inte 

vara normativ själv ibland. De anser att det inte sker kränkningar på grund av sexuell läggning 

eller andra könsord på samma sätt nu som det gjorde för tio år sedan då ”bögjävel” var ett 

återkommande skällsord för killar och då tjejer blev kallade för hora. Lärarna väljer idag 



 

23 

 

aktivt ut det material de arbetar med utifrån ett jämställdhetsperspektiv. De vill visa för sina 

elever att det finns olika sätt att vara och bilda familj och att det är okej att vara som man vill. 

Lärarna är även med och styr elevernas lekar i viss mån för att de ska förstå att det är okej att 

leka med det man själv vill. Dock finns det olika mycket kunskap i lärargruppen om vilket 

material som är lämpligt för eleverna. 

 

Det finns delade meningar om ifall begrepp är viktiga att presentera eller inte. Några lärare 

ansåg att de hade dålig begreppskunskap själva vilket gjorde att de drog sig lite för att prata 

om begreppen med eleverna, medan några tyckte att det var viktigt att presentera begreppen. 

Eleverna verkar även vara nyfikna på begrepp och frågar ibland vad de betyder. Det leder till 

att lärarna har diskussioner med eleverna om vissa begrepp när det dyker upp. 

 

Sex- och samlevnad integreras med fler av skolans ämnen då de pratar om att man ska få vara 

den man är och älska vem man vill. De betonar att familjer kan se ut på olika sätt och försöker 

göra det till en naturlig del av undervisningen. På mellanstadiet litar man till att den som har 

hand om naturvetenskapsundervisningen ansvarar för sex- och samlevnadsundervisningen. 

Kunskapsområdet är något som inte samplaneras, trots att naturvetenskapsläraren anser att det 

borde göras. Tidsbrist anses vara den största anledningen till detta. 

 
 

Diskussion 
 
I det här avsnittet kommer studiens metoddel att diskuteras och problematiseras. Detta följs av 

att studiens resultat kommer att ställas mot bakgrunden och det teoretiska perspektivet i en 

resultatdiskussion. 

 

 

Metoddiskussion 
 

Valet att göra en kvalitativ studie gjordes för att besvara studiens syfte på bästa sätt. Larsen 

(2014, s. 27) menar att det är större chans att få ett tillförlitligt resultat när intervjuaren och 

informanterna möts öga mot öga. I denna studie gjordes halvstrukturerade intervjuer där en 

intervjuguide användes till alla informanter, därefter ställdes följdfrågor för att fördjupa och få 

ett resultat som besvarar studiens syfte (Trost, 2010, s. 25). Den metoden har varit god och 

lett till ett resultat som besvarat syftet med studien, att syftet har besvarats visar att studien har 

hög validitet. Syftet hade säkert kunnat uppnås med andra metoder men valet gjordes att göra 

intervjuer då en fördjupad kunskap var önskvärt (Larsen, 2014, s. 27). Ett alternativ hade varit 

att komplettera studien med en kvantitativ metod också, enkät. Men bedömningen gjordes att 

studiens frågeställningar besvarades utan att det var nödvändigt. Hade det funnits möjlighet 

hade det även varit intressant att göra observationer vilket hade kunnat fördjupa resultatet 

ytterligare (Larsen, 2014, s. 93), då hade det dock krävts en ansökan till forskningsetiska rådet 

i och med att frågeställningarna kan anses som känsliga frågor för elever (som oundvikligt 

hade blivit en del av studien) och bedömningen gjordes att tiden inte räckte till för det 

(Högskolan Dalarna, 2008). Följdfrågorna som ställdes i intervjuerna gör dock att validiteten i 

studien ökar då informanterna får möjlighet att förklara och vidareutveckla svaren vid behov, 

det gör att risken för missförstånd minskar (Eliasson, 2013, s. 27). Dock påpekar författaren 

att informanterna kan svara det som de tror förväntas av dem och det kan leda till att 

validiteten sjunker. I den här studien upplevdes svaren på frågorna sanningsenliga vilket gör 

att studiens validitet anses hög. 
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När urvalet av informanter till studien skulle göras gjordes olika val som kan ha påverkat 

resultatet på olika sätt. Valet att intervjua sex personer från samma skola gjordes för att det är 

en jämställdhetscertifierad skola vilket verkade intressant för studiens syfte. Då kunde en 

tydlig bild på hur samspelta de är och hur de arbetar med kollegiala samtal ges. Att 

intervjuerna skedde på samma skola gjorde även att vissa av dem kunde ske i följd på plats på 

den berörda skolan. Att göra ett sådant urval kallas för bekvämlighetsurval (Briman och 

Nilsson, 2002, s. 114). Om intervjuerna hade skett på två skolor hade ett bredare resultat 

kunnat uppnås och likheter och skillnader mellan de berörda skolorna kunnat redovisas och 

diskuteras. Dock hade resultatet antagligen inte blivit lika fördjupat som det blev nu, om tre 

informanter från varje skola hade intervjuats Men just att få ett djup var syftet när en 

kvalitativ intervju valdes som studiens metod. Som de flesta kvalitativa studier samlades data 

in från en skola vilket gör att studiens resultat inte kan anses som generellt (Larsen, 2009, s. 

78). Dock var studiens syfte att undersöka hur skolan arbetade och inte att få en generell bild 

av hur fler skolor arbetar med kunskapsområdet. 

 

När valet av personer att intervjua gjordes fanns det inget krav på kön, ålder eller erfarenhet 

av yrket. Detta hade också varit intressant att undersöka men har inte gjorts i denna studie då 

syftet var att undersöka skolverksamheten som helhet. Dock skulle alla lärare ha en utbildning 

inom sin profession och alla lärare skulle även ha arbetat med och berört sex- och samlevnad 

på ett eller annat sätt. I och med att det är ett kunskapsområde som inkluderas i fler ämnen så 

gjordes inget val att lärarna ska arbeta med naturvetenskap i dagsläget (Skolverket, 2011, s. 

19) vilket gjorde att även rektor (som tidigare arbetat som lärare) och fritidspedagog (som är 

delaktig i verksamheten) kunde intervjuats. För en utomstående forskare kan det vara svårt att 

genomföra studien igen med liknande resultat. Detta i och med att skolan är 

jämställdhetscertifierad och antagligen arbetar och därmed besvarar frågorna på ett 

annorlunda sätt jämfört med vad andra skolor skulle ha gjort (Trost, 2010, s. 131). Detta gör 

att reliabiliteten inte kan anses som hög men studiens syfte var att undersöka just den berörda 

skolan i och med att den är jämställdhetscertifierad. 

 

Alla intervjuer gjordes på eftermiddagarna under en vecka. Upplevelsen var att alla lärare 

kände sig lugna och trygga i situationen, vilket kan ha varit en av anledningarna att vissa 

intervjuer tog längre tid är 45 minuter (som var satt som max-tid i informationsbrevet) (Trost, 

2010, s. 65). Intervjuerna ägde rum i skolans bibliotek, personalrum eller kontor, beroende på 

vart det var ledigt (Trost, 2010, s. 65). Vid ett intervjutillfälle intervjuades två personer 

tillsammans, detta för att de hade ont om tid. Innan den intervjun skulle ta vid gjordes ett 

svarschema upp som gjorde att båda lärarna svarade på alla frågor. Detta kan ha påverkat 

resultatet då de kan ha kommit på saker att svara som de inte tänkt på själva. Det kan anses 

som negativt men samtidigt positivt då de kan ha hjälpt varandra till ett tillfredsställande svar 

för studien.  

 

 

Resultatdiskussion 
 
I den här delen kommer studiens resultat att diskuteras mot studiens bakgrund, teoretiska 

utgångspunkt samt studiens frågeställning. Diskussionen kommer att delas upp i två delar där 

de första två kategorierna diskuterar frågeställning ett som lyder; Hur säger lärarna att de 

arbetar för att öka sin medvetenhet angående normer, i sex- och samlevnadsundervisningen? 

De sista tre kategorierna i resultatdiskussionen kommer att diskutera studiens andra 
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frågeställning; Hur beskriver lärarna att de kommunicerar och arbetar med heteronormen i 

skolverksamheten?  

 

Jämställdhetscertifierad skola innebär att en process pågår på skolan 
 

Enligt läroplanen (2011, s, 19) och skollagen (Riksdagen, 2010, Kap. 6,2 §, Kap. 7,7 §) ska ett 

aktivt arbete ske för att alla elever ska känna sig lika mycket värda och kunna vara som de 

vill. Lärarna ska även arbeta för att motverka kränkningar av olika slag, detta är något som 

lärarna på den berörda skolan har med i sin likabehandlingsplan som finns i varje klassrum. 

Arbetet med kränkningar och allas lika värde har, enligt lärarna, hög prioritet på skolan där 

intervjuerna skett. Lärarna menar att mycket av det arbete som görs grundar sig i att det är en 

jämställdhetscertifierad skola. Lärarna berättar att de regelbundet gör uppgifter som handlar 

om allas lika värde, normer och annan typ av likabehandlingsarbete. Uppgifterna handlar 

också mycket om att diskutera, lyfta och problematisera deras eget synsätt på normer samt 

vilka fördelar det finns med att passa in i normen. Att diskutera sitt eget förhållningssätt till 

normer menar RFSL (2015) och Nielsen (2007, s. 9) är av stor betydelse för att kunna sätta 

sig in i situationen för dem som inte anses passa in i heteronormen. Lärarna är eniga om att 

detta kontinuerliga arbete i personalgruppen är väldigt positivt och har lett till att de tänker på 

ett annat sätt idag än tidigare och att de har en annan förståelse nu. Alla är övertygade om att 

det inte hade varit samma fokus på jämställdhet och normer om de inte hade haft certifikatet 

som tvingar dem att arbeta med det. Att arbeta kontinuerligt och diskutera kring normer är 

något som Nielsen (2007, s. 9) betonar. Han anser att det är svårt att förändra situationen för 

de som inte passar in i den rådande normen men genom aktivt arbete i lärargruppen och 

genom kunskap kan situationen förbättras för dessa elever. Lärarna instämmer och menar att 

de brottas mycket med sina egna förhållningssätt och förväntningar de har på eleverna. 

 

Risker med att hbt kan uppfattas som udda 
 

Bengtsson (2013, s. 78) lyfter att heteronormen finns med redan i tidiga åldrar, för att 

samhället ser ut som det gör idag, något som lärarna också betonar i intervjuerna. De menar 

att det är heteronormen som råder på skolan men de arbetar aktivt för att visa att det inte 

behöver vara så. Att lärarna bör arbeta aktivt med detta är något som Arvola Orlander (2011, 

s. 70) betonar, just för att eleverna inte klarar att ändra invanda mönster och beteenden på 

egen hand. Lärarna menar att det är svårt att lyfta hbt-frågor och exempel på elever som inte 

följer heteronormen utan att det ska framstå som något udda eller konstigt. Detta är något som 

Skolverket (2014a, s. 31) menar är vanligt. Ofta görs egna avsnitt där man pratar om hbt-

frågor, något som de anser bara stärker utanförskapet för de elever som identifierar sig som 

hbt-personer. De menar att det är viktigt att blanda in dessa frågor i undervisningen hela tiden, 

då kommer tillslut heteronormen att förändras och alla elever kan identifiera sig i det som 

presenteras i undervisningen. Lärarna i intervjuerna lyfter det här som något svårt och 

problematiskt att förhålla sig till. Samtidigt som alla är noga med att alla elever ska få vara 

som de vill så hamnar de ibland i situationer där de undviker ämnet helt för att de inte vill att 

det ska framstå som något annorlunda. Att undvika det är emot vad Skolverket (2014a, s. 31, 

32) skriver, de menar istället att olika sexualiteter ska presenteras hela tiden och att 

heteronormen är något som man inte ska utgå från.  

 

Skolverket (2014a, s. 32) menar att istället för att diskutera och acceptera det avvikande, i det 

här fallet hbt, så kan man problematisera det som anses normalt. Lärarna uttrycker att de 
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arbetar aktivt för att ändra heteronormen, men när det kommer till specifika fall finns en viss 

osäkerhet i hur man ska bemöta hbt-frågor. Tveksamheten grundar sig i att de inte vill att det 

ska framstå som något annorlunda, precis som Skolverket (2014a, 31, 32) diskuterar. Den 

osäkerheten leder dock till att vissa böcker som handlar om en homosexuell familj inte läses, 

för de vet inte vilka böcker som framställer ämnet på ett bra sätt. Tanken är god och stämmer 

väl överens med det som Skolverket (2014a, s. 31, 32) lyfter men att man väljer att inte läsa 

sådana böcker alls leder inte till någon förbättring för de elever som inte identifierar sig i 

heteronormen. Några lärare berättar att de helt enkelt har för lite kunskap för att göra det på 

ett sätt som de anser är okej för att inte lyfta det som något annorlunda. En annan lärare 

berättar på ett medvetet sätt om ett bokförlag som har väldigt mycket bra litteratur, så 

kunskapen verkar finnas inom personalgruppen. Detta kan vara något att diskutera vidare i 

arbetslaget så att inte arbetet rinner ut i sanden just för att en osäkerhet finns hos en enskild 

lärare. Skolverket (2013) menar att just kollegiala samtal har visat sig ha en positiv påverkan 

på sex- och samlevnadsundervisningen för att en kunskapsutveckling ska ske. På den skolan 

där intervjuerna skett arbetas det kontinuerligt med just detta, vilket alla lärare har lyft som 

något positivt. Dock visar exemplet ovan att det finns kunskap som bör spridas för att den här 

typen av osäkerhet kring litteratur ska undvikas. 

 

Kränkningar, hur motverkas de? 
 

Att arbeta med normer och jämställdhet menar en av lärarna som intervjuats är något som de 

kan vinna mycket på i längden. Hen tror att jämställdhetsarbetet är en viktig och god grund 

för att eleverna ska bli toleranta och ”bra” människor. Att arbeta aktivt med jämställdhet bör 

ge goda resultat och i alla intervjuer lyfts att de inte upplever kränkningar som grundar sig i 

sexualitet på samma sätt som de gjort tidigare. Skolverket (2009a, s. 67, 68) och Bäckman 

(2003, s. 89) lyfter problematiken med att pojkar blir kallade bög i sammanhang där 

sexualiteten inte har någon betydelse, det används alltså som skällsord. Samtidigt visar 

studien att tjejer inte lider av samma problematik där de inte kallas för ”flata” eller annat som 

grundar sig i sexuell läggning, dock blir tjejer kallade för hora. Elever kan även visa negativa 

reaktioner när diskussioner angående homosexualitet i klassrummet tas upp. Lärarna som 

intervjuades menar att sådana ord inte används alls i samma utsträckning idag som det gjordes 

tidigare. Ingen av dem har heller upplevt negativa reaktioner angående hbt-personer. Om det 

är en påverkan av skolans aktiva arbete med jämställdhet eller om det finns för få aktuella 

studier, som eventuellt skulle visa samma resultat, är svårt att avgöra. Det som kan 

konstateras är att den här frågan inte upplevs som ett problem på den berörda skolan, vilket är 

positivt.  

 

Lärarna lyfter även vikten av att ta tag i problemet när det dyker upp och att diskutera det 

direkt, som exemplet med att pojkar inte är riktiga pojkar om de ha långt hår. Enligt det 

sociokulturella perspektivet är medieringen mellan lärare och elever otroligt viktigt och det 

som kommuniceras dem emellan leder till att eleverna lär sig att agera i sin omgivning.  

Skolverket (2014a, s. 16) och Arvola Orlander (2011, s. 70) menar att heteronormen präglar 

de förväntningar samhället har på pojkar och flickor och det är något som behöver arbetas 

med för att skapa en förändring. På den berörda skolan görs detta genom att kommunicera 

med eleverna när ett problem eller en diskussion kommer på tal. Att göra detta kan i längden 

leda till att heteronormen blir svagare men det är viktigt att eleverna får hjälp av lärarna då det 

är svårt för eleverna att ändra detta dolda och invanda synsätt på egen hand (Arvola Orlander, 

2011, s. 70). Ett exempel på hur lärarna försöker bryta heteronormen är att visa att alla elever 

kan leka med det de vill och klä sig hur de vill. Några lärare väljer aktivt ut böcker som 



 

27 

 

presenterar hbt-frågor på ett naturligt sätt. Att det just ska presenteras på ett naturligt sätt 

lyfter flertalet lärare, så att det inte blir någon konstig och utpekande situation, precis som 

Bolander (2009, s. 96, 141) nämner i sin rapport.  

 

Lärarnas begreppskunskap - en viktig nyckel i inkluderingsarbetet 
 

Studier visar att hbt-ungdomar idag generellt mår psykiskt bra, men jämfört med 

heterosexuella ungdomar mår de sämre (Ungdomsstyrelsen, 2010, s. 79). Ungdomarna själva 

menar att de inte upplever att vuxna har tillräcklig kunskap inom hbt. För att detta ska 

förändras behövs ökad kunskap hos vuxna som arbetar i organisationer som arbetar med barn 

och ungdomar, bland andra skolan (Socialstyrelsen, 2015, s. 23). När frågan om begrepp lyfts 

i intervjuerna menar flera lärare att de inte anser sig ha kunskap kring de olika begreppen som 

hbtq innefattar och att det kan vara en av anledningarna till att de inte diskuteras i så stor 

utsträckning. Inom det sociokulturella perspektivet menar Säljö (2000, s. 119) att det är 

viktigt att begrepp som inte hör till elevernas vardag diskuteras i skolan. Dessa begrepp kan 

de ha hört hemifrån eller från andra sociala sammanhang men de behöver förtydligas och 

diskuteras, då är läraren en viktig person i elevernas utveckling. I Bäckmans (2003, s. 88) 

studie visas tydligt hur läraren aktivt arbetar med hbt-frågor och tack vare att hen är påläst och 

sakkunnig kunde hen möta elever som hade förutfattade meningar. Att läraren visar kunnighet 

var alltså en nyckel i arbetet med att motverka kränkningar och heteronormen.   

 

Ämnesintegrering 
 

Att kunskapsområdet sex- och samlevnad ska ämnesintegreras framgår tydligt av läroplanen, 

där står att det är rektorns ansvar att detta sker och så har det sett ut från det att Lpo94 gavs ut 

(Skolverket, 2011, s. 19; Bolander, 2009, s. 16). Samtidigt visar tidigare forskning att detta 

inte alltid sker och att det anses vara ett problem att eleverna får den teoretiska kunskapen i 

ämnet biologi, sedan diskuteras det inte i fler sammanhang (Bolander, 2009, s. 16). På den 

berörda skolan framkommer det att de diskuterar kring jämställdhet och normer i alla ämnen 

och i olika kontexter. I och med att skolan är jämställdhetscertifierad är det något som 

genomsyrar hela verksamheten, berättar lärarna. På det sättet har skolan verkligen lyckats 

med att integrera kunskapsområdet med fler ämnen än biologi. Detta eftersom att 

kunskapsområdet till stor del handlar om att diskutera just jämställdhet, både mellan kön och 

mellan sexualitet (Bäckman, 2003, s. 65). Flera lärare menar att det antagligen inte skulle vara 

så stort fokus på det om de inte hade ingått i projektet, något som är oroväckande med tanke 

på att det är väldigt många skolor som inte är med i det här projektet. När diskussionen om 

ämnesintegrering lyftes i intervjuerna menar lärarna att ansvaret kring sex- och samlevnad 

ligger på biologiläraren, så som Bolander beskriver i sin studie (2009, s. 16). Läraren som har 

ansvar för biologin menar att hen absolut skulle kunna samplanera kunskapsområdet med 

andra lärare mer så att andra ämnen tar upp vissa delar och att de på så vis är samspelta. Hen 

menar att det är väldigt viktigt att samplanering görs men att det svårt att få till tiden till att 

göra den planeringen. Att kunskapsområdet ska samplaneras är något som Skolverket (2013) 

betonar, så att det tydligt framgår vilken lärare som ska belysa vilken del. Just detta är något 

som den berörda skolan har gjort vid tidigare tillfällen, men just nu har ingen samplanering 

skett. Dock anser alla lärare att kunskapsområdet integreras och kommuniceras hela tiden i 

verksamheten just för att alla är så pass medvetna om normer och jämställdhet.   
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Sammanfattning 
 
Resultatet i studien visar att lärarna tycker att det är viktigt att diskutera frågor som rör 

jämställdhet och normer. De har tillfällen som är avsatta för kollegiala samtal där just detta 

lyfts samt att det medföljer vissa uppgifter som de ska utföra i verksamheten i och med att det 

är en jämställdhetscertifierad skola. Detta har lett till att de är medvetna men strävar efter att 

utvecklas ännu mer, och det genomsyrar både planering och undervisning. Lärarna lyfter 

frågor med eleverna och diskuterar olika familjekonstellationer på ett medvetet sätt. 

Kommunikationen anses viktigt, vilket det sociokulturella perspektivet betonar, och att ta tag i 

en fråga direkt när den lyfts är något alla lärarna strävar efter. De visar ett engagemang för att 

alla elever ska få vara som de vill och att det är okej att inte passa in i heteronormen. Dock 

visar intervjuerna att några av lärarna anser sig ha för lite kunskap kring begrepp, som hbt. De 

betonar att de skulle behöva mer kunskap för att vilja lyfta just begreppen med eleverna, 

vilket går i linje med det som Ungdomsstyrelsen (2010, s. 79) presenterar i sin rapport. 

Generellt stämmer lärarnas uttryckta värderingar och tankar väl överens med de riktlinjer som 

finns gällande arbetet med jämställdhet och normer. Att det ser ut så menar lärarna beror 

mycket på det arbete som de lägger ner i och med certifikatet då de blir tvingade att planera 

och genomföra lektioner med jämställdhet som ett kontinuerligt mål.  

 

Studiens resultat har visat att ett aktivt arbete och ett kollegialt samtal gällande jämställdhet 

och normer ökar lärarnas medvetenhet. Det arbetssätt som de använder sig av till följd av 

certifikatet har alla lärare lyft som positivt och de blir mer och mer medvetna ju mer de sätter 

sig in i arbetet. Förhoppningsvis kan den här studien inspirera andra skolor till att arbeta mer 

med jämställdhet och normer för att skapa en mer inkluderande verksamhet samtidigt som den 

berörda skolan kan få en bredare bild av hur arbetet ser ut och vad som kan utvecklas gällande 

jämställdhet och heteronormen. Studien kan även inspirera forskare att undersöka vidare hur 

hbt-ungdomar upplever skolundervisningen och vad som behöver göras för att inkludera alla 

elever den.  

 
 

Vidare forskning 
 
Vid den här studiens start var bilden av att arbetet med heteronormen och jämställdhet inte har 

så stort fokus som skolverket betonar, detta utifrån de upptäckter som gjordes i examensarbete 

ett (Thomson, 2016, s. 17). Under studiens gång och valet av att göra studien på en 

jämställdhetscertifierad skola har gjort att den bilden har förändrats.  Det hade dock varit 

intressant att göra eller ta del av en liknande studie på en icke-jämställdhetscertifierad skola. 

Det hade eventuellt förklarat den bristande kunskap som hbt-ungdomar påstår att personal på 

myndigheter som skolan har. Detta i och med att en vanlig skola antagligen inte arbetar på 

samma strukturerade sätt med jämställdhet som den undersökta skolan gör. Skulle en sådan 

studie göras hade det varit intressant att jämföra en jämställdhetscertifierad skola med en 

vanlig skola och se eventuella likheter och skillnader dem emellan. För oavsett hur skolorna 

arbetar så krävs ett medvetet arbete för att uppfylla skolverkets krav på en skola som ska vara 

inkluderande för alla elever, oavsett sexuell läggning. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

 
 

Informationsbrev angående en intervjustudie om vilka normer som 
synliggörs i sex- och samlevnadsundervisningen  
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Jag skriver ett examensarbete där syftet med studien är att undersöka vilka sociala normer 

som synliggörs i sex- och samlevnadsundervisningen. Studien kommer att genomföras dels 

genom analys av de läroböcker som elever och lärare använder i sex- och 

samlevnadsundervisningen och dels genom intervjuer med lärare. 

 

Valet att genomföra studien på er skola är för att skolan har flera lärare som arbetar i åk F-3 

och åk 4-6, vilket är de årskurser som denna studie har fokus på. Intervjuerna kommer att ske 

på plats, och det kommer ta max 45 minuter per intervju. Jag kommer att ställa frågor 

angående sex- och samlevnadsundervisningen och hur medvetenheten och arbetet med att 

synliggöra olika normer ser ut. För att kunna lyssna på intervjuerna flera gånger finns ett 

önskemål från min sida att spela in dessa. Inspelning av intervjuer kommer endast att ske vid 

de intervjuer där lärare ger sitt samtycke till detta. Till denna studie kommer mellan 4-8 lärare 

att intervjuas. Urvalet för att tillfrågas att delta i denna studie baseras främst på kriteriet att det 

behöver vara lärare som undervisar om sex- och samlevnadsfrågor. 

 

I uppsatsen kommer inga namn att nämnas, varken skolornas namn eller deltagande lärares 

namn. Min handledare, kurskamrater och examinator kommer ta del av resultatet, men de har 

tystnadsplikt, vilket gör att ni kommer att vara anonyma i uppsatsen. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering.  

 

Uppsatsen kommer att publiceras på Högskolan Dalarnas portal, Diva, där kan alla ta del av 

innehållet. Efter att uppsatsen publicerats på Diva kommer allt insamlat material att förstöras, 

vilket innebär att ingen utomstående kan ta del av det material som har används i studien.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Student    Handledare 

Frida Thomson    Annie-Maj Johansson 

Telefon: xxxxxxxxxx   Telefon: xxxxxxxxx 

h12frtho@du.se    ajn@du.se  

Ort och datum____________________  Ort och datum____________________ 

Underskrift _____________________  Underskrift _____________________ 



 

 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide Lärare 

 
Intervjuguide Lärare 
 

Inledning: Jag skrivet ett examensarbete där jag undersöker hur normerande sex- och 

samlevnadsundervisningen är. I min första studie upptäcktes bland annat att heteronormen är 

stark, men ofta dold. Alltså att undervisningen ofta utgår från heterosexualitet, utan att lärare 

och elever är medvetna, eller tänker på det.  Därför vill jag i den här studien ta reda på vad 

lärare och rektor tycker och tänker angående normer inom sex- och 

samlevnadsundervisningen. Varför detta är intressant är för att skolan ska, enligt läroplan och 

skollag, vara till för alla och ingen i skolan ska bli eller känna sig kränkt på grund av bland 

annat sexuell läggning. 

 

Vad har du för utbildning och bakgrund som lärare? 

 

Vilken årskurs arbetar du med sex- och samlevnad? Hur lång erfarenhet har du av det arbetet? 

 

Vad kallar ni sex- och samlevnadsundervisningen på er skola? Sexualkunskap? Kärlek? Något 

annat? 

 

Vad tänker du på och hur definierar du ordet norm? 

 

Inom sex och samlevnadsundervisningen, vilka normer kan du identifiera där?  

- På vilket sätt har du upplevde detta, ex från läroböcker eller elevernas tankar?  

 

 

Har du någonsin märkt av kränkningar som rotar sig i sexuella normer på din skola? I så fall i 

vilka sammanhang?  

 

Har du märkt att någon elev ifrågasatt heteronormen? Berätta gärna exempel. 

 

Arbetar du aktivt för att förändra heteronormen? På vilket sätt arbetar du med dessa frågor för 

att undervisningen inte skall vara normerande i planering, genomförande? 

 

Har du fått några reaktioner av eleverna när du berört homosexuella, bisexuella eller 

transparsoner, eller någon annan form av icke-normerande undervisning?  

 

Presenteras begrepp som homosexuell, bisexuell, transsexuell. HBT? I vilka sammanhang 

pratar ni i så fall om dessa begrepp, och i vilken årskurs berör ni det? 

 

Hur mycket diskussioner och samtal har ni i sex- och samlevnadsundervisningen? Diskuterar 

eleverna med lärare, elever med elever eller hur ser kommunikationen ut kring begrepp och 

normer? Vilken betydelse har samtalet anser du? 

 

Är sexuella normer och hbt-frågor något som diskuteras eller har diskuterats i arbetslaget? 

Tillexempel diskuterar och synliggör ni vad det finns för fördelar med att följa normer? Eller 

pratar ni om hur er eget förhållningssätt till normer ser ut? 

 



 

 

 

Har ni någon bestämd policy för hur ni ska arbeta icke-normativt i sex- och 

samlevnadsundervisningen? Tillexempel något material från skolverket, eller riktlinjer från 

rektorn? 

 

I läroplanen står att sex- och samlevnadsundervisningen ska integreras med andra skolämnen, 

något som enligt forskning inte alltid fungerar. Hur ser det ut på er skola? Har ni ex, 

temadagar, pratar man om samlevnad i so, idrott, något du känner till? 

 

Är det något annat som du vill lägga till? 

 

Är det okej om jag återkommer till dig om jag behöver komplettera med något? 

 

 

Tack så mycket för din tid och hjälp! 

  



 

 

 

Bilaga 3 – Intervjuguide Rektor 

 
Intervjuguide Rektor 
Inledning: Jag skrivet ett examensarbete där jag undersöker hur normerande sex- och 

samlevnadsundervisningen är. I min första studie upptäcktes bland annat att heteronormen är 

stark, men ofta dold. Alltså att undervisningen ofta utgår från heterosexualitet, utan att lärare 

och elever är medvetna, eller tänker på det.  Därför vill jag i den här studien ta reda på vad 

lärare och rektor tycker och tänker angående normer inom sex- och 

samlevnadsundervisningen. Varför detta är intressant är för att skolan ska, enligt läroplan och 

skollag, vara till för alla och ingen i skolan ska bli eller känna sig kränkt på grund av bland 

annat sexuell läggning. 

 

Hur länge har du arbetat som rektor? 

 

Har du arbetar på fler kolor? 

 

Har du tidigare arbetat som lärare? Vilka ämnen har du då haft och hur länge var du lärare? 

 

Sex- och samlevnad är ett kunskapsområde som enligt läroplanen ska integreras med olika 

ämnen, alltså inte enbart i NO-undervisningen, men studier visar att det inte ser ut så på 

många skolor idag. Hur ser det arbetet ut på din skola? Arbetar man med temadagar, eller hur 

delar man upp ”ansvaret” för sex- och samlevnadsundervisningen? 

 

Enligt studier är heteronormen dold, hur ser du på det, är det något du märker av i 

verksamheterna?  

 

Känner du att det är viktigt att arbeta för att heteronormen inte ska ”skina” igenom som den 

ofta gör. Tillexempel, att man ofta tar för givet att en kille blir kär i en tjej osv. 

 

Har du någon gång märkt av att elever kränker varandra på grund av deras sexualitet? I vilket 

sammanhang iså fall, ex, korridorer, matsal, raster osv? Ser det olika ut beroende på sexuell 

läggning? 

 

Är normer något du tillsammans med dina lärare aktivt diskuterar och lyfter? Då tänker jag 

främst på normer inom sex- och samlevnadsundervisningen. Är ni medvetna om vilka normer 

som finns på skolorna? 

 

Har ni någon policy för hur man bör arbeta mer icke-normativt, något material eller annat som 

lärarna bör arbeta från? 

 

Om du skulle arbeta vidare med normer, hur och vad skulle du vilja lyfta, på vilket sätt kan 

detta utvecklas på ett smidigt sätt enligt dig? 

 

Är det något som du vill lägga till? 

 

Är det okej om jag kontaktar dig igen om jag har någon mer fråga? 

 

Tack så jätte mycket för din tid och hjälp! 


