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Friends
Friends är en svensk stiftelse vars verksamhetsidé är att mobilisera barns och ungdomars 
egen kraft för att skapa en trygg miljö för alla. Friends utbildar barn och vuxna i 
förebyggande arbete mot mobbning och annan kränkande behandling. Genom att ge 
kunskap och verktyg, samt genom att påverka attityder och självkänsla, hjälper Friends 
skolor och idrottsföreningar att få igång ett långsiktigt arbete mot mobbning. Friends 
grundades 1997 och har sedan starten genomfört utbildningar på över 1200 skolor.

Janne Bromseth
Dr Art från Institutt for tverrfaglige kulturstudier och Senter for kjönnsforskning vid 
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet. Hon har sedan 1999 verkat som 
lektor och forskare på fältet genus, sexualitet och media. 2006 disputerade hon på en 
avhandling om genus- och sexualitetsnormer i queera diskussionsgrupper på internet. 
Hon har gästforskat vid en rad institutioner i USA och från hösten 2007 gästforskar hon 
vid Uppsala universitet på området feministisk didaktik.

Hanna Wildow
Har initierat och utformat Friends genus- och sexualitetsprojekt, som ett resultat 
och en utveckling av arbetet som projektledare för Friends interna satsning på 
kompetensutveckling med fokus på genus. Hon är konsult, föreläsare och skribent inom 
området genus, sexualitet och skola. Har utvecklat en rad projekt med fokus på genus- 
och queerrelaterade frågor, till exempel ”Sneställt – vad har det med dig att göra?” och 
FilmIdyll.

Projektet genomfördes i samarbete med Riksförbundet för homo-, bisexuella och 
transpersoners rättigheter (RFSL) och Ungdomsförbundet för HBT-personers rättigheter 
(RFSL Ungdom), och finansierades av Allmänna Arvsfonden.

Sandra Dahlén har medverkat i projektet som konsult vid insamling och analys. Hon är 
frilansande konsult, föreläsare och skribent i frågor som rör sexualitet och genus. Sandra 
har bland annat skrivit böckerna ”Sex med mera” och ”Hetero”.

Rapportens referenspersoner är:
Gunilla Edemo. Dramapedagog, teatervetare och journalist, verksam som projektledare 
vid Teaterhögskolan i Stockholm och som frilansande queerpedagog.
Håkan Larsson. Docent i pedagogik, verksam vid Centrum för genus och 
utbildningsvetenskap vid Lärarhögskolan i Stockholm.
Annica Ryng. Förbundshandläggare på Riksförbundet för homo-, bisexuella och 
transpersoners rättigheter (RFSL).
Åse Røthing. Kjønns- og seksualitetsforsker vid Universitetet i Oslo, med 
sexualitetsundervisning i ungdomsskolan som ett av sina specialfält.
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Förord
”Vilka genusnormer förmedlar vi egentligen i våra utbildningar? Va? Vänta, förmedlar 
vi genusnormer?!” Det var frågor som vi i Friends tvingades ställa till oss själva när vi 
började arbeta för ett konsekvent genusperspektiv på alla nivåer i organisationen. Det 
var ett omvälvande arbete, stundvis jobbigt. Men det öppnade våra ögon för behovet av 
att ytterligare diskutera normativitet, maktstrukturer och diskriminering, och det har 
lett till en omarbetning av våra utbildningsprogram.

Nu vill vi fortsätta driva arbetet med att synliggöra frågor som rör genus- och 
sexualitetsnormer. Målet med det här projektet är att skapa en utbildningsmodell som 
erbjuder skolor strategiska verktyg och greppbara metoder för ett normkritiskt arbete. 
Projektets första år har vi ägnat åt den här rapporten. Under de kommande två åren ska 
vi arbeta konkret med att utveckla utbildningsmodellen.

Den här rapporten är alltså resultatet av en årslång förstudie. I arbetet har vi gått igenom 
relevant forskning som finns på området och inventerat de metodmaterial som riktar sig 
till skolan och som behandlar genus- och sexualitetsnormer. Dessutom har vi genomfört 
en fältstudie på fyra svenska skolor, som alla under flera års tid drivit ett strategiskt och 
långsiktigt förändringsarbete med fokus på jämställdhet, genus och sexualitet.

Rapporten är i första hand skriven som ett underlag för Friends fortsatta arbete. Vi 
hoppas att den ska ge projektet en gedigen teoretisk och praktiknära förankring, och att 
vi med den bakgrunden ska kunna kringgå några vanliga fällor och hinder. 
Vi hoppas att även andra aktörer som vill sätta igång ett förändringsarbete eller som har 
politiskt ansvar för skolfrågor ska ha nytta av den kunskap rapporten bidrar med. Att 
rapporten kan leda till insikter och ge inspiration till alla de som delar vår strävan att 
utveckla kunskapsområdet.

Vi är evigt tacksamma för all den hjälp, det stöd och den expertis som vi fått ta del av 
under arbetet. Inte minst vill vi sända vårt varma tack till Allmänna Arvsfonden som 
gjort arbetet finansiellt genomförbart. Våra samarbetsorganisationer Riksförbundet 
för homo-, bisexuella och transpersoners rättigheter (RFSL) och Ungdomsförbundet 
för HBT-personers rättigheter (RFSL Ungdom) har bidragit med stora portioner 
arbetsglädje, inspiration och kunskap. 
Ett flertal personer har spelat en stor roll för reflektioner, funderingar och vägval. Vi 
vill särskilt tacka Sandra Dahlén, Gunilla Edemo, Love Nordemark, Maria Rosén, Jorun 
Kugelberg, Ulrika Westerlund, Marie Lindberg, Carin Göransson, Maria Bäckman, 
Håkan Larsson, Kristina Henkel, Mirjam Neuman, Ulrika Eklund, Lena Sievers, Magnus 
Jacobsson, Eva Reimers, Carolina Engström, Åse Røthing, Mika Nielsen, Frida Darj, 
Annica Ryng, Sören Andersson och Alex Fridunger.
Vi vill också skicka ett extra varmt tack till de elever, pedagoger, skolledare och föräldrar 
som i fältarbetet tagit emot oss och som generöst delat med sig av erfarenheter och 
tankar. Utan er skulle rapporten aldrig ha kunnat genomföras.  

För Friends
Janne Bromseth och Hanna Wildow
Stockholm i juli 2007



10



11

Kapitel 1
Varfor 
sager 
ingen 

”jaVla 
hetero”?



12

Kapitel 1

Varför säger ingen ”jävla hetero”?

Att skrika ”jävla bög” eller ”hora” efter någon i en skolkorridor är exempel på 
kränkningar som relaterar till genus- och sexualitetsnormer. Det är den vanligaste 
formen av kränkning i skolans kontext. En nationell kartläggning1 från 2002 visar att var 
tredje elev hade blivit utsatt för sexuella trakasserier och en tiondel hade blivit utsatta 
för verbala kränkningar som specifikt relaterade till icke-heterosexuell sexualitet. 2  
Rapporten ”En utmaning för heteronormen”3 från 2006 bekräftar resultaten. Den 
visar att 78 procent av lärarna menar att det förekommer kränkande jargong relaterad 
till icke-heterosexuell sexualitet bland skolans elever. Elva procent menar att den 
förekommer även bland de vuxna på skolan.

Lundgren och Sörensdotter (2004) visar hur den här typen av kränkningar specifikt 
hänger ihop med genus- och sexualitetsnormer: 

Skällsorden uttrycker vilka normer ungdomarna bör hålla sig till och har en reglerande 
verkan genom sin sortering av vilka som är ”rätt” och vilka som är ”fel” i ungdomskontexten. 
Orden markerar en gränsdragning för att någon är som den inte borde vara, och kan ha en 
exkluderande funktion, genom att orden i en viss mening stämplar den tilltalade personen. 
(ibid, s.177)

Många argumenterar för att ord som ”bög” och ”hora” har använts på ett sätt som lett till 
att orden förlorat sin betydelse. Eller att orden kan användas i kärleksfull vänskaplighet, 
kompisar emellan.4 De skulle därför inte nödvändigtvis ha en stigmatiserande eller 
kränkande innebörd. Det stämmer säkert i många fall och det finns inte heller något 

1   kartläggningen genomfördes ursprungligen av Skolverket, på ett regeringsuppdrag, och presenterades i rapporten 
”relationer i skolan – en utvecklande eller destruktiv kraft?”. resultatet återfinns också i “olikas lika värde – om arbetet 
mot mobbning och kränkande behandling”, som gavs ut av myndigheten för skolutveckling, 2003. 

2   Vi kommer genomgående använda begreppet sexualitet, även när vi refererar till undersökningar, lagstiftning eller annat 
som använt begrepp som sexuell läggning eller sexuell identitet. Sexuell läggning har associationer till sexualitet som 
något vi föds med och som är konstant eller icke-föränderligt. Sexualitet som begrepp ger utrymme för andra och bredare 
tolkningar, där normer, maktstrukturer och identitet sammankopplas. Vi vill bidra till att sexualitet betraktas – inte som 
något man är eller har – utan som något man gör. 

3   “en utmaning för heteronormen – lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och homofobi” 
skrevs av Sahlström inom ramen för projektet “under ytan” 2006.

4   detta är intressant att jämföra med många ord som relaterar till maktordningar. minoritetsgrupper har ofta ”tagit 
tillbaka” ord som har använts på ett förtryckande sätt av majoritetssamhället eller av rasistiska och homofoba grupper. 
exempel på detta är queer som ursprungligen betydde udda eller konstig. ett annat exempel är blatte och svartskalle som 
också kommit att användas på ett positivt sätt, särskilt av ungdomar som av samhället ofta tillskrivs tillhöra dessa grupper 
(se jonsson, 2007). 

”
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önskvärt med att förbjuda ord för förbjudandets skull. Vilken effekt och innebörd orden 
har är inte givna utanför ett specifikt sammanhang. Tvärtom beror det på hur, när 
och av vem ord används och hur mottagaren uppfattar dem. Gränserna mellan olika 
scenarion kan vara mycket tunna.5 Men samtidigt, som Lundgren och Sörensdotter 
påpekar, är det ingen slump att just dessa ord används. Orden är en tydlig gränsdragning 
utifrån rådande normer med tillhörande status och makt. Sällan hör vi ”jävla hetero” 
kastas i korridoren.6

Att arbeta långsiktigt och konsekvent mot den här typen av kränkningar måste alltså 
innebära att arbeta med sikte på de normer där kränkningarna uppstår. De normer som 
får oss alla att uppfatta och positionera något eller någon som ”onormal” eller ”avvikande”. 
Men det har visat sig att både skolan som institution och enskilda pedagoger 
saknar kunskap, strukturer och verktyg för att hantera frågor som rör genus- och 
sexualitetsnormer. Det gäller både inom och utom undervisningen. I rapporten ”En 
utmaning för heteronormen” fastslås också att bara åtta procent av lärarna anser att 
deras utbildning förbereder dem på att hantera frågor om sexualitet och homofobi. Bara 
två procent menar att de fått kompetensutveckling om frågorna på sin arbetsplats. Det 
är en realitet som i värsta fall kan leda till att skolan varken uppfyller sitt demokratiska 
uppdrag eller lever upp till de lagstiftande föreskrifterna i barn- och elevskyddslagen.

Den nya barn- och elevskyddslagen trädde i kraft den 1 april 2006. Det är den 
första likabehandlingslagen som omfattar även grund- och gymnasieskolan. I den 
ställs helt nya krav på skolorna om ett aktivt och målinriktat arbete utifrån samtliga 
diskrimineringsgrunder, däribland kön och sexualitet. 
Lagen säger att det är skolan som institution som har den rättsliga bevisbördan. Det 
är skolans ansvar att bevisa att den vidtagit alla tänkbara åtgärder för att förhindra 
och stoppa de kränkningar som begåtts, när ett fall går till rätten. Med den här nya 
lagstiftningen är det inte längre bara ”viktigt” att förebygga diskriminering, utan 
”obligatoriskt”. En lagfäst förpliktelse. På så sätt stärks tidigare skrivningar i både 
skollag och läroplan, där skolans ansvar för genus- och sexualitetsfrågor sedan flera år 
finns konkretiserat: 

Särskilt skall den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen. 
(Skollagen 1985:1100)

Det sätt på vilket pojkar och flickor bemöts i skolan och de krav och förväntningar som ställs 
på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 
har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att 
utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet. (Lpo 94/98)

5   ambjörnsson (2003) menar att sexualiserade ords innebörd också är beroende av klassnormer. i hennes bok visar hon 
hur ord som hora och slampa betraktades som ytterst stigmatiserande av tjejer på det samhällsvetenskapliga program-
met. Samtidigt var det en del av en ofta vänskaplig vokabulär hos tjejerna på barn- och fritidsprogrammet på samma 
skola. mellan de båda programmen fanns en tydlig skiljelinje i fråga om klasstillhörighet. 

6   jämför med lundgren och Sörensdotter, 2004, s.180.

”
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I sammanhanget av ett genus- och sexualitetsarbete är dock barn- och elevskyddslagen 
banbrytande. I skollagen och läroplanen har kön och etnisk härkomst lyfts i olika 
paragrafer sedan många år tillbaka, medan sexualitet konsekvent har utelämnats.7 Genom 
den nya lagen har sexualitet som diskrimineringsgrund för första gången explicit lyfts 
fram i ett dokument som reglerar skolan. 
Samtidigt går även denna lag i samma exkluderande spår som annan tidigare lagstiftning 
för likabehandling. Transpersoner inkluderas ej, utöver transsexualism som går under 
diskrimineringsgrunden rörande kön.8 I ett betänkande om en ny sammanslagen 
lagstiftning som kom under 2006 (SOU 2006:22) föreslås detta dock åtgärdas genom 
ytterligare en diskrimineringsgrund; könsidentitet. I denna diskrimineringsgrupp ska alltså 
övriga transidentiteter ingå.9

Sammantaget visar statistiken av kränkningarna, skolans och pedagogernas okunskap, och 
lagstiftningens nya skrivning på det stora behovet fortsatt arbete. Det framstår som centralt 
att skolledning, pedagoger och annan skolpersonal får sakkunskap i frågor som rör genus- 
och sexualitetsnormer. Det är nödvändigt för att de på ett konsekvent och långsiktigt sätt 
ska kunna arbeta för att förebygga kränkningar som relaterar till dessa normer. 
Detta är bakgrunden till Friends genus- och sexualitetsprojekt. Därför sätter den 
här studien särskilt fokus på förebyggande av kränkningar som uppstår på grund av 
heteronormativitet. 

Vad är det då skolorna behöver för att kunna uppfylla det demokratiska uppdraget 
och föreskrifterna i barn- och elevskyddslagen? Den frågan har bildat utgångspunkt i 
arbetet med den här förstudien. Syftet har varit att få insikt i de förståelser av genus- och 
sexualitetsnormer som präglar skolans värld och hur skolor försöker ändra dem.
För att nå dit har vi dels tittat på vad den befintliga forskningen säger och dels genomfört 
en egen studie av skolor som bedriver förändringsarbeten med fokus på genus, 
jämställdhet och i vissa fall sexualitet. I analysen av skolornas arbete har vi fokuserat både 
på förändringsprocessen på ett strukturellt plan och på hur de gjort i praktiken. 
En slutsats av förstudien som helhet är att en heteronormativ utgångspunkt i skolornas 
arbete med jämställdhet, genus och sexualitet innebär en rad problem för hur 
sexualitetsnormer förmedlas. Eller inte förmedlas. 
Men resultatet pekar också på alternativa vägar. Det finns möjligheter till normändrande 
arbete genom att närma sig frågorna heteronormkritiskt. Det innebär att man i det 
pedagogiska arbetet synliggör och ifrågasätter heterosexualiteten som tyst premiss i 
skapandet av genus.

7   jämför med larson och rosén, 2006.

8   transperson är ett samlingsbegrepp som avser personer vars könsidentitet och/eller könsuttryck ibland eller alltid skiljer 
sig från normen för det kön som de fick registrerat vid födseln. transsexualism är en del av detta begrepp, och betyder att 
personens kropp och könsidentitet inte stämmer överens. därför vill personen rätta till kroppen genom hormonterapi och ki-
rurgi. Varken transsexualism eller samlingsbegreppet transpersoner (som även inkluderar dragqueens, dragkings, intersexu-
ella, transgenderpersoner, intergenderpersoner och transvestiter) har någonting med sexuell läggning att göra.

9   Vi välkommnar en sådan utveckling av lagstiftningen och rekommenderar att de lokala styrdokument, som kommuner 
och skolor upprättar, även inkluderar könsidentitet som diskrimineringsgrund i sitt förebyggande arbete. 
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Kapitel 2

Genus och sexualitet – ett queert perspektiv
Vad menar vi egentligen när vi pratar om genus och sexualitet? Det är inte självklart. 
Olika förståelser av kön och sexualitet – och relationen mellan dem – lever sida vid sida 
i samhället och kämpar om legitimitet. Eftersom förståelserna utgör utgångspunkt i ett 
resonemang får de direkta konsekvenser för de slutsatser som dras. 
I det här kapitlet ger vi en översikt över de teoretiska och forskningsmässiga 
utgångspunkter som blivit centrala i projektet. De lägger premisser för vår analys av 
skolornas verksamhet.

QueeRTeoReTISKT peRSpeKTIV
Ett queerteoretiskt perspektiv på genus och sexualitet är grunden för våra analyser i 
den här studien. Vi använder även en feministisk kritik och en syn på maktordningar 
som något som samspelar med varandra, vilket också kan kallas intersektionalitet. I det 
kommande avsnittet ska vi förklara vad ett sådant perspektiv innebär för att på så vis 
tydliggöra den blick som präglat arbetet. Alltså vår blick. 

Queerteori är ingen enhetlig teori, utan ett knippe teoretiska perspektiv som växte 
fram i USA i början av 90-talet inom genusforskningen och gay/lesbian studies. 
Från mitten av 90-talet kom teorin att utvecklas i Sverige, genom påverkan på såväl 
genusforskningen som debatten på feministiska och HBT-aktivistiska10 arenor. 
Centralt för queera perspektiv är att de synliggör hur kopplingen mellan genus och 
heterosexualitet systematiskt skapas och återskapas som det naturliga tillståndet, 
alltså heteronormativiteten. Fanny Ambjörnsson definierar heteronormativitet 
som ”de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller 
heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt och allomfattande – alltså det som 
bidrar till att en viss sorts heterosexuellt liv framstår som det mest åtråvärda och naturliga 
sättet att leva” (2006, s.52). Det betyder också att orden man och kvinna förutsätts 
betyda heterosexuell man och kvinna, om inget annat är sagt. 
Vilka uttryck heteronormativiteten tar sig beror på tid och plats. För 30 år sedan 
synliggjordes den genom att homosexualitet klassades som en sjukdom. Idag uttrycks 
den till exempel genom hatbrott, stigmatiserande och osynliggörande av HBT-personer 
eller personer som i sitt könsuttryck faller utanför ramen för en ”riktig” man eller 
kvinna. Ett annat exempel är att den heterosexuella kärnfamiljen privilegieras framför 
andra familjeformer. Det får konsekvenser även för ensamstående, som till exempel 
inte får inseminera (ibid, s.52). Ett heteronormativt samhälle ger vissa levnadssätt och 
identiteter förmåner, medan andra ifrågasätts, nedvärderas och diskrimineras. Det är just 
vad den queera kritiken ifrågasätter.

10   hbt är ett samlingsbegrepp för personer som identifierar sig som homo-, bisexuella eller transpersoner. homo- och 
bisexualitet är normbrytande sexualiteter. transpersoners identitet och/eller könsuttryck är normbrytande när det gäller 
samhällets könsnormer, en tvåkönsnorm med en sträng indelning där man ska vara man eller kvinna.
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Ett centralt fokus för queera perspektiv är att ifrågasätta de sociala kategoriernas 
naturlighet. I de sociala kategorierna skiljs människor åt genom att de placeras i olika 
fack och utifrån det tillskrivs olika värden, privilegier och rättigheter. Män-kvinnor, 
heterosexuella-homosexuella, vita-svarta är alla exempel på binära indelningar. Inbyggt 
i ordparen är att de två delarna är grundläggande olika varandra. ”Olikheterna” blir 
betydelsefulla när ena delen får vara samhällets norm och tilldelas mer makt och fler 
fördelar än den andra halvan. 
Ett queert perspektiv bygger på en förståelse av kön och sexualitet som sociala 
konstruktioner som aktivt skapas. Det är något vi ”gör” genom sociala aktiviteter istället 
för något som vi ”har”. För att bli tolkad och passera som en trovärdig medlem av 
kulturen blir det därför viktigt att vara man eller kvinna på ”rätt sätt”. Det vill säga göra 
rätt i relation till vad som anses vara rätt i just den här kulturella och historiska ramen.

En heteronormativ förståelse av genus förmedlar en dikotom syn på kön. Det betyder 
att människan anses komma i två kroppsliga varianter – kvinnor och män – och att 
dessa är varandras motsatser. För att omvärlden ska förstå vem som är vad måste de 
bete sig på ett visst sätt socialt och de måste begära varandra sexuellt.11 Kroppar som 
är könsöverskridande, till exempel en manskropp som beter sig på ett sätt som vi 
förknippar med kvinnlighet, blir med den utgångspunkten udda och konstiga. De är 
något ”annat” än det förväntade. 
Heteronormen kan bara överleva som norm genom att avgränsa sig själv mot detta 
andra. Homo- och bisexualitet samt könsöverskridande uttryck och identiteter blir 
kategorier som aktivt exkluderas från det ”normala”. De får markera gränser för ”rätt 
manlighet” och ”rätt kvinnlighet”, genom vad de inte är. För att ses som en ”riktig man” 
är det viktigt att mannen visar upp sig som ”icke-kvinna” och ”icke-homosexuell”. 
Filosofen Judith Butler har givit ett namn till den här ömsesidigt beroende relationen 
mellan kön och sexualitet – den heterosexuella matrisen (1993). 
Om man gör kön på fel sätt, utanför det kulturella schemat över beteenden som anses 
acceptabla, kan man alltså också bli misstänkt för att avvika från den heterosexuella 
ordningen. ”Sammanhanget mellan könsavvikande beteenden och homosexualitet är 
grundat i att heterosexualitet faktiskt är ett oersättligt element i den dominerande 
ideologin om kön” skriver Deborah Cameron och Don Kulick (2003, s.6).

Denna ideologi hävdar att riktiga män axiomatiskt begär kvinnor, och att riktiga kvinnor 
önskar att män begär dem. Därför, om du inte är heterosexuell kan du inte vara en riktig 
man eller en riktig kvinna; och om du inte är en riktig man eller kvinna kan du inte vara 
heterosexuell. (ibid, s.6, vår översättning)

Att markera gränsen mot det feminina och det homosexuella är särskilt viktigt i 
konstruktioner av manlighet eller maskulinitet. Det innebär bland annat att pojkar 
som beter sig feminint eller identifierar sig som något annat än heterosexuell riskerar 
att straffas socialt på olika sätt (Tiby & Sörberg, 2006; Takács, 2006; Lundgren & 
Sörensdotter, 2004). 

11   jämför med butler, 1990.

”
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Heteronormen ger privilegier till den som håller sig inom ramarna för det som anses 
naturligt, acceptabelt och önskvärt. Men den får förtryckande konsekvenser för den som 
går utanför (Kulick, 2004; Røthing, 2007).

Homosexualitet förstått som ”avvikand�e läggning”
En viktig kritik inom queerteorin är ifrågasättandet av ”medfödd läggning”. Den 
dominerande förståelsen av sexualitet är som en identitet man ”har”. Eller, som Larsson 
och Rosén (2006) skriver, som den homosexuella har. 
Sexualitet har i västvärlden blivit förstått som relativt fasta identiteter. Den synen 
grundlades när vetenskapen i slutet av 1800-talet började klassificera sexuella handlingar 
som normala eller som sjuka och avvikande (Foucault, 1976). Fram till dess reglerades 
sexualiteten moraliskt av kyrkan, som förbjöd en rad sexuella handlingar genom att 
stämpla dem som syndiga. Det gällde till exempel sodomi (anal penetration), onani, 
heterosexuellt samlag med icke-reproduktiva syften eller sex med djur. Men i kyrkans 
ögon kunde personer som fallit för frestelsen avtjäna sitt straff. Handlingen betraktades 
som något man gjorde och som kunde hända den bästa. 
Vetenskapens stärkta position i slutet av 1800-talet skapade en ständigt mer 
dominerande förståelse av sexualitet som biologi. Homosexuell och heterosexuell 
skapades som identitetskategorier med utgångspunkt i dikotomierna onaturlig–naturlig, 
normal–abnorm/sjuk (Foucault 1978; Svare, 2001). Homosexuella handlingar blev 
istället tolkade som ett livslångt och sjukt tillstånd. Den homosexuella gjordes ”onormal” 
i förhållande till den ”normala” heterosexuella (Larsson & Rosén, 2006, s.3).

Inom ramen för en queert präglad ansats kan kön och sexuell subjektivitet förstås 
som resultatet av ”repeterade handlingar”. Ju fler gånger en handling upprepas desto 
mer naturlig framstår den. Det ”vanliga” blir det ”naturliga” (Butler, 1990). Kön och 
sexualitet förstås alltså som något som görs, och identitet som något som ständigt 
utvecklas och förändras i takt med den egna livserfarenheten. Vad och vem man tänder 
på varierar också beroende av historisk tid och plats. På 1800-talet, när kvinnor inte 
visade särskilt mycket hud, kunde en man svimma av begär vid synen av en kvinnas 
nakna axlar, skriver filosofen Helge Svare (2001). Det skulle knappast uppfattas så 
idag. I Västafrika ska en kvinna idag helst vara stor och kraftig för att ses som sexuellt 
attraktiv, medan västvärlden framhåller smalhet som ideal. Även inom vårt land skiljer sig 
majoritetskulturens och den queera subkulturens ideal för en attraktiv man och kvinna. 

Det queera perspektivet synliggör konsekvenserna av förståelsen av identitet som en fast 
läggning eller som en medfödd kärna. För det första förstås homosexualitet fortfarande 
som avvikande. Heterosexualiteten har en självklar position som det normala, det som 
inte går att ifrågasätta. Det är homosexuella som ”har en läggning” och som måste 
”komma ut” med sin läggning. 
Sexualitet blir en märklapp med stor betydelse i förhållande till andra identiteter. Den 
lesbiska handbollsspelaren eller den homosexuella läraren får vandra runt med sina 
sexuella märklappar även när de gör helt andra saker än ha att sex. Samtidigt skulle 
ingen drömma om att ens tänka på att ”den heterosexuella pappan” hämtade på förskolan. 
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Det visar tydligt att det finns ett mycket litet utrymme för identiteter som bryter 
mot föreställningar om kön och begärsriktningar som stabila och livsvariga storlekar. 
Till exempel blir bisexualitet och transsexualism oförståeliga i ett sammanhang som 
förutsätter att det finns en naturlig sexualitet och ett naturligt kön som man föds med. 
Och att det bara finns två kategorier att välja på.

en HeTeRonoRmaTIV jämSTälldHeTSdISKuRS
Mycket viktigt arbete har gjorts i Sverige när det gäller att förändra könsmaktordningen 
i samhället. Det arbetet har syftat till att tjejer och killar ska få samma rättigheter och 
möjligheter att utvecklas, utan att begränsas av traditionella könsroller. Frågor som rör 
yrkesarbete, arbetsfördelning i hemmet och politisk makt har haft en central plats i 
svensk jämställdhetsdiskurs. Men sexualiteten har kommit i skymundan. Ambjörnsson 
skriver att ”ett exempel på sexualitetens relativt undanskymda plats är att den modell 
för könsmässig över- och underordning, introducerad av Yvonne Hirdman, som sedan 
1988 är förhärskande i den svenska feministiska forskarvärlden helt saknar sexualitet 
som ingrediens” (2006, s.37). En konsekvens av det är att många ungdomar har 
svårt att förstå vad jämställdhet har med deras liv att göra. Frågorna förknippas med 
”vuxenlivsfrågor”. En annan konsekvens är att sexualitet inte förstås som en del av 
jämställdhetsdiskursen (Lundgren & Sörensdotter, 2004). 

Mycket av det som gjorts både inom forskning och  i jämställdhetspolitiskt arbete har 
en inbyggd heteronormativ förståelse av genus. Heterosexualiteten är en tyst premiss 
som sällan problematiseras. Det får flera konsekvenser, särskilt i politiskt motiverade 
jämställdhetspolitiska förändringsarbeten, skriver Lena Martinsson (2007). För det 
första påverkar det vilka berättelser om kön som repeteras. En sådan berättelse är att 
män och kvinnor är olika men komplementära varelser som gör bäst i att ägna sig åt 
olika sorters uppgifter. 
En annan berättelse är den om en alternativ, jämställd manlighet, som ska skapas med 
jämställdhetspolitiska ansträngningar för att få män att ta mer ansvar för barn och hem. 
Denna politiska strävan motiveras ofta genom att hävda barnens behov av att växa upp 
med både en mamma och en pappa. På så sätt har den önskvärda manligheten formats 
med den heterosexuella kärnfamiljen både som utgångspunkt och vision. Det är en bild 
som används mycket i den litteratur som används i utbildningen av genuspedagoger, 
skriver Martinsson. Tjejer ska börja ta för sig mer och göra mindre av det obetalda arbetet 
i hemmet. Män ska ”hjälpa till” att förverkliga kvinnors frigörelse genom att ges möjlighet 
att utveckla mer empati och egenintresse för arbetet med barn och familj (Dahl, 2005).
En heteronormativ jämställdhetsdiskurs innebär att den retorik som används för 
att uppnå förändringar i könsmaktordningen, samtidigt skapar och upprätthåller 
traditionella sexualitetsnormer, argumenterar Lena Martinsson (2007, s.71). Att erbjuda 
olika bilder av manlighet som utmanar patriarkalisk maskulinitet är självklart värdefullt 
för den uppväxande generationen pojkar. Kruxet är att den dominerande visionen 
om den lyckliga och jämställda heterosexuella kärnfamiljen lyckas utesluta alla andra 
livsformer som ideal. Här finns inga samkönade par med eller utan barn, inga lyckliga 
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singlar, inga ensamstående försörjare, inga familjer med fler än två vårdnadshavare.
Även förskolans och skolans jämställdhetsperspektiv är präglat av heteronormativa 
framställningar, hävdar Ulrika Dahl (2005). Heterosexualiteten är både premiss och 
slutändamål för förändringen:

[…] jämställdhet vilar på och upprätthåller en heterosexualiserad förståelseram där 
utgångspunkten är att två separata och motsatta kön är de enda möjliga identiteterna. 
Jämställdhet blir därmed central i vad Judith Butler kallar den heterosexuella matrisen. Enligt 
Butler vilar den på två bärande principer: homosocialitet och heterosexualitet. (ibid, s.56)

Homosocialitet förutsätter en relativ likhet inom könsgrupperna tjejer och killar. 
Heterosexualiteten som premiss handlar om en förväntad sexuell dragning till det 
motsatta könet. Huvudutmaningen för jämställdhetsarbetet blir då att ändra på 
problemen som uppstår i den pågående eller framtida relationen mellan män och 
kvinnor som livspartners – olika fördelning av löner, arbetsbördan i hemmet och våld 
mot kvinnor.

För att så småningom kunna bli jämställda kvinnor och män bör alltså pojkar och 
flickor ses som olika och samtidigt uppmanas att förändra sina olikheter på olika sätt. 
[…] Därmed kan vi säga att även bland barn finns ett slags antagande om en förväntad 
framtida heterosexualitet som i förlängningen vilar på en, om än problematisk, erotisering 
av könsskillnader. Denna i sig får effekten att män och kvinnor, pojkar och flickor blir 
väsensskilda och komplementära. (ibid, s.61)

I de framtidsvisioner som barn får med sig från hemmet, dagis och skolan finns 
förståelsen av tjejer och killar som olika varandra, och att deras viktigaste mål i livet 
är en heterosexuell kärnfamilj.  Visionen inom ramen för skolans jämställdhetsprojekt 
uppmanas innehålla ett önskemål om mäns och kvinnors lika värde, alltså en jämställd 
heterosexuell relation. Men det förändrar inte det könsdikotoma och binära – alltså 
framlyftandet av de två könens olikheter – och det heterosexuella står som norm.

är kön d�en viktigaste maktord�ningen?�
Önskan att arbeta mot en form av diskriminerande struktur – könsorättvisor – kan alltså 
samtidigt upprätthålla andra normer med diskriminerande effekter.
Resultatet blir att allt annat än den svenska, vita, jämställda heterosexuella kärnfamiljen 
från medelklassen görs till ”den andra”12: 

Utgångspunkten för jämställdhetspolitiken är den feministiska tesen att den främsta 
maktordningen är den mellan män och kvinnor. Allt fler forskare påpekar nu att därmed 
underordnas andra maktordningar inklusive ras och etnicitet, men även klass. […] 
Heterosexualiteten görs till norm inte bara genom en ständig hyllning av den fruktbara 
romantiska heterosexuella kärleken utan också genom en stigmatisering och fortsatt 
marginalisering av sexuella avvikare. Gränsdragningen gentemot fjollan och den manshatande 
extrema kvinnan är bara två exempel. (Dahl, 2005, s.67)

12   ”den andra” är ett begrepp som här syftar på grupper och individer som marginaliseras strukturellt och kulturellt 
(jämför med kumashiro, 2002). Vad och vem som får position som ”den andra” är historiskt och kulturellt betingat samt 
beroende på kontext. det är också något som aktivt görs; ”att bli andragjord” eller ”att andragöra” någon.

”

”
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Både Dahl och Martinsson argumenterar för en intersektionell ansats för att ifrågasätta 
och ändra maktnormer. Ett intersektionellt perspektiv pekar på hur olika maktstrukturer 
samverkar för att skapa maktpositioner och ojämlikhet. De los Reyes och Mulinari 
beskriver hur det ”inte är möjligt att ’göra kön’ utan att samtidigt göra klass, ras/etnicitet 
och sexualitet” (2005, s.90). 
En intersektionell ansats betyder inte att könsmaktordningen är oviktig eller att 
heterosexualiteten ska raderas bort från den jämställdhetspolitiska agendan. Istället 
uppmanar Martinsson oss att ständigt granska utgångspunkten i arbetet med 
genusnormer – eller andra normer. Det är också viktigt att granska om utgångspunkterna 
upprätthåller andra normer, som kan få förtryckande konsekvenser för andra grupper. 
Frågan blir alltså: är det möjligt att välja andra strategier och argument som inte 
har negativa effekter? Men för att komma dit är det nödvändigt att förstå hur olika 
maktordningar hänger ihop med varandra.

Ett queert och heteronormkritiskt perspektiv på kön och sexualitet är en blick som 
genomsyrar analyserna i den här studien. Etnicitet och ras är andra aspekter som tas 
in i vissa delar av analysen. Som Martinsson (2007) och Reimers (2007) skriver finns 
många föreställningar om ”oss svenskar” och ”invandrarna”. Dessa föreställningar skapar 
och upprätthåller stereotypa bilder av ”moderna, jämställda och toleranta svenskar” 
och ”omoderna, patriarkala och homofoba invandrare”. Jämställdhet som en del av ett 
välutvecklat samhälle blir på så vis en del i byggandet av svensk nationalitet, skriver 
Martinsson. Nackdelen är att den bilden ofta ställs mot bilden av den icke-svenska 
”andra” (2007, s.70). Dessa gestaltningar placerar ojämställdhet och homofobi hos ”de 
icke-svenska, icke-västliga andra”, medan svenskarna själva får gå skuldfria och slipper 
förknippas med dessa omoderna värden. 
Med andra ord reproduceras en diskurs byggd på rasistiska argument. Den binära 
uppdelningen – det svenska ”vi” och det icke-svenska ”dom” – står i en hierarkisk 
relation till varandra. Att jämföra med man-kvinna och heterosexuell-homosexuell.

VIlKen BIld aV GenuS ocH SexualITeT FöRmedlaS I SKolan?�
I det här avsnittet ska vi göra en kort forskningsöversikt kring hur sexualitet förmedlas 
och gestaltas i skolans värld – i lärarutbildning, i läroböcker och i undervisning. 
Från 90-talet och framåt finns en hel del internationell forskning som tematiserar 
sexualitetsnormer i skolan, främst från England, USA och Australien (Britzman, 1995; 
Epstein & Johnson, 1998; Eptein et al, 2003: Kumashiro, 2002; Rasmussen, 2006; Allen 
2005; Kehily, 2002). I de nordiska länderna finns en handfull projekt som genomförts 
de senaste tio åren och i Sverige är det ett växande fält (Ambjörnsson, 2004; Martinsson 
et al, 2007; Larsson & Rosén, 2006; Sahlström, 2006; Lundgren & Sörensdotter, 
2004; Bäckman, 2003; Gilljam, 2004; Røthing, 2007, under publicering; Lehtonen, 
2003). Skolan är starkt reglerad från stat och politiker, med detaljerade målplaner och 
grundvärderingar som ska följas. Det gör att enskilda länders specifika nationalkulturella 
kontext blir avgörande för vad som anses önskvärt att förmedla om sexualitet i skolan. 
När det gäller sex- och samlevnadsundervisning skiljer sig Sverige kraftigt från till 
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exempel USA. Det som är ett måste här – att undervisa om sexualitet och prevention – 
är förbjudet där. 
Det finns ändå ett tydligt mönster tvärs över alla västliga länder. Det som är gemensamt 
för alla resultat – om än inte så överraskande – är att skolan som institution är 
heteronormativ på alla nivåer. Från lärarutbildning till läromedel och de vanligaste 
undervisningsstrategierna. 
Heterosexualiteten får på skolans arena stå som en självklar och tyst norm. 
Homosexualiteten behandlas som ”den andra” – osynliggörs, stigmatiseras och blir ofta 
en etisk tycka-till-fråga (Takács, 2006; Gilljam, 2004; Røthing under publicering). Det är 
ett önskvärt och naturligt sätt att ingå sexuella och sociala relationer som förmedlas till 
eleverna, och det får konsekvenser för deras syn på möjliga sexualiteter och sätt att leva. 
För de elever som identifierar sig som homo-, bisexuella och därmed bryter mot 
heterosexualitetsnormen, eller för transpersoner som bryter mot könsnormer då de inte 
följer de av samhället indelade könstillhörigheter och tillhörande könsuttryck, kan det 
innebära ett socialt exkluderande. I värsta fall leder det till utanförskap, kränkningar, hot 
och våld, försämrad fysisk och psykisk hälsa, och minskat socialt nätverk (Takács, 2006; 
Frykman, 2005; Gilljam, 2004; Hanner, 2002). Detta utanförskap återskapas av skolan 
som institution, av skolpersonal och elever.

Svenska skolans värd�egrund�
Den svenska skolans värdegrund, och numera även likabehandlingslagen, är tydlig med 
skolans uppdrag att skapa en skola där alla elever ges lika möjligheter och behandlas på 
lika villkor. Men de olika diskrimineringsgrunderna ges olika plats i styrdokumenten. 
Christine Gilljam från HomO (2004) är mycket tydlig i sin analys av läget – sexualitet 
är den diskrimineringsgrund som ges absolut minst uppmärksamhet. Kön och 
etnicitet nämns och behandlas explicit i läroplanen. Men ”sexuell läggning är ett 
kunskapsområde som inte verkar tillräckligt viktigt för att benämnas specifikt” skriver 
Larsson och Rosén (2006, s.6). 
Även i skolornas lokala styrdokument är sexualitet den minst omtalade frågan. Bara 19 
procent av skolorna lyfter fram den (Skolverket, 2002).
En annan viktig fråga är hur sexualitet omtalas i värdegrunden. Eva Reimers (2007) 
hävdar att det finns skrivningar i läroplanen som innehåller både en toleransförståelse 
och en heteronormativ syn på sexualitetsnormer:

När HBT-perspektivet motiveras av en eller flera av dessa värden är fokus inte på 
heteronormen, men på avvikelser från normen, och problem som kan förväntas på grund av 
dessa avvikelser. Detta gör [skrivningarna] till en toleransdiskurs, baserat på en uppfattning 
om en normal och oproblematisk majoritet som uppmanas tolerera den avvikande ”andra”. 
(ibid, s.57, vår översättning)

Toleransperspektivet förknippas ofta med något positivt och lyfts fram som önskvärt i 
ett demokratiskt samhälle. Man ska tolerera eller acceptera andra människor även om 
man är olika varandra. Men toleransperspektivet innehåller ett grundläggande problem 
– privilegiet att få tolerera och att bli tolererad är två olika saker. ”Tolerans är ett sätt att 

”
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stabilisera skillnaden mellan vad som förstås som en normal och oproblematisk majoritet 
och en avvikande minoritet. Det är ett sätt att slå fast att ’jag accepterar att du är konstig’ 
utan att ifrågasätta den position som utlåtandet sägs från” (ibid, s.61, vår översättning).

Å andra sidan finns det i den svenska läroplanen också en uppmaning att ”motverka 
traditionella könsmönster”. Det kan tolkas i en riktning av att utmana heteronormen 
(Reimers, 2007). Det öppnar en möjlighet för skolor att välja olika strategier. De behöver 
inte vila på en toleransdiskurs där ett heterosexuellt ”vi” får tycka till om ”de andra”.
Men hur ser det ut i praktiken? Det är en fråga som vi får tillfälle att återkomma till i 
analysen av vår fältstudie. 

Vilka normer förmed�lar lärarutbild�ningen?�
Som vi skrev i första kapitlet har det nyligen dokumenterats att svenska lärare själva 
anser att de inte fått tillräckligt med kunskap för att kunna hantera frågor om sexualitet 
och homofobi (Sahlström, 2006).

Sexuell läggning anses vara särkunskap som inte ingår i den ordinarie undervisningen. Svaren 
tyder på att ”ta upp sexuell läggning i en undervisningssituation” tolkas som antingen att prata 
om sex eller att prata om homo- och bisexualitet, inte heterosexualitet. Det dagliga pratet om 
(heterosexuella) föräldrar eller partners går obemärkt förbi. (ibid, s.33)

Sahlström slår fast att kunskaper om sexualitet, homofobi och heteronormativitet ses 
som icke-obligatoriskt av de flesta lärarna. Prioriteringen i lärarutbildningen speglar 
samma sak. Dessutom synliggör rapporten en okunnighet bland de svarande lärarna. 
De tolkar ”sexuell läggning” som att prata om sex eller om de ”avvikande sexuella 
läggningarna” – inte om heterosexualitet.
Som Sahlström påpekar handlar frågorna inte bara om sex- och samlevnadsundervisning 
eller relationer. De handlar lika mycket om ”frågor som rör sättet som samhället 
organiseras på” (ibid, s.16). I dagsläget finns initiativ vid enskilda lärarutbildningar, i form 
av valbara kurser eller temadagar (ibid, s.14), men inte sätt att säkra lärarnas kunskap 
i den obligatoriska undervisningen. Därmed står värdegrundsuppdraget också i fara, 
argumenterar författaren:

Att aktivt arbeta för allas lika värde och rättigheter utifrån en demokratisk värdegrund 
förutsätter kunskap om de normer och ideologier som kan begränsa och förtrycka människor 
samt kunskap om hur dessa kan brytas och motverkas. En sådan förtryckande ideologi är 
homofobi och en sådan förtryckande norm är heteronormen. (ibid, s.11)

För att ge lärarna de verktyg de behöver för att genomföra sitt uppdrag, måste 
lärarutbildningarna börja granska normerna kring sexualitet, liksom kring andra 
diskrimineringsgrunder. Det är en av Sahlströms slutsatser och hon får stöd av Christine 
Giljam på HomO (2004). 
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Att sexualitet inte är inkluderat i lärarutbildningen verkar inte vara något exklusivt 
svenskt fenomen, skriver Eva Reimers. Amerikanska studier visar ett liknande mönster 
och det är troligt att samma sak gäller för de flesta europeiska länder. Lärarnas 
okunnighet i frågor som rör icke-heterosexuell sexualitet får två konsekvenser. Dels att 
lärarna undviker att beröra frågorna överhuvudtaget. Dels, när de väl tas upp, att lärarna 
fokuserar på risker och problem. Det gör att det icke-heterosexuella laddas med en 
problembaserad och negativ innebörd (Reimers, 2007, s.58).
Reimers slutsatser ser ut att stämma med Under Ytans resultat. Var fjärde lärare svarade 
att de aldrig tog upp frågor som rörde sexualitet eller homofobi i sin undervisning. 
Hälften gjorde det ”någon enstaka gång”. Detta intryck fick vi även i vår egen 
undersökning. Okunskap leder till osäkerhet och rädsla, vilket gör det lättare att undvika 
temat så långt som möjligt.

Vilka föreställningar om sexualitet skapas i de fall då de faktiskt diskuteras i 
lärarutbildningen? Eva Reimers (2007) har gjort en kvalitativ undersökning på en 
svensk lärarutbildningsinstitution. Hon följde kursen ”Intersektionalitet och kulturell 
mångfald” och en temadag med fokus på sexualitet. Det finns en politiskt korrekt norm 
i utbildningen om att det är viktigt att icke-heterosexuella personer ges lika möjligheter 
som heterosexuella. Men i praktiken var det ett heteronormativt toleransperspektiv som 
i största utsträckning användes. Icke-heterosexuella personer gjordes ständigt till ”de 
andra” och heterosexualiteten ifrågasattes sällan som norm. 
Toleransen konstruerades på två sätt – dels genom ett ”vi” som toleranta mot ”de 
andra”, alltså de icke-heterosexuella, och dels genom ”vi toleranta” jämfört med ”de 
intoleranta homofoberna”. Studenterna fick föreslå strategier för att öka toleransen och 
några av förslagen visar tydligt hur de tog utgångspunkt i skolan som ett heterosexuellt 
rum. De ville bjuda in Riksförbundet för homo-, bisexuella och transpersoners 
rättigheter (RFSL) för att få kontakt med icke-heterosexuella personer. Strategin, 
såsom Reimers lärarstudenter framställde den, innebär att det inte anses finnas några 
homo- och bisexuella personer i den egna verksamheten. Den innebär också att icke-
heterosexualitet förväntas göra människor till helt andra typer av individer. Slutligen 
visar det på en normaliseringsagenda. RFSL:s representanter skulle visa eleverna att icke-
heterosexuella personer är ”precis som alla andra”, läs heterosexuella.13 I strategin ingår 
också förutsättningen att heteronormen bara angår icke-heterosexuella. Studenterna såg 
inte normen som något som reglerade även heterosexuella.
Reimers såg också ett annat återkommande mönster. Att ta upp HBT-perspektivet och 
homofobi i undervisningen var förknippat med problem. Det sågs som ”svåra frågor som 
skulle skapa problem” (ibid:59). 
Trots intentionen att vara tolerant och öppen, riskerar lärarutbildningen att påtvinga 
studenterna en obligatorisk heterosexualitet.

13   men vad gör man om de som kommer till skolan inte ”är som alla andra” i sin gestaltning av genus? røthing (under 
publicering) skriver från sina observationer av lärares sex- och samlevnadsundervisning i norge. ”Stereotypa representan-
ter” från llh (landsforeningen for lesbisk og homofil frigjöring) ansågs vara ett problem för att eleverna fick sina fördomar 
bekräftade. 
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Reimers andra huvudfynd var att gruppen ”invandrare” ständigt blev positionerade 
som ansvariga för att hindra acceptansen av icke-heterosexuella. De gjordes till 
representanter för kategorin ”homofober” (ibid:59).

Intersektionen av olika normer blev tydliga genom de sätt som studenterna tenderade att 
situera ”problemet” som att vara någon annanstans genom att göra homofobi till en fråga om 
kultur. En vanlig strategi, både i seminarierna och under temadagen, var att peka ut invandrare 
som ett hinder för att öppna upp diskussionen om HBT-frågor. (Reimers, 2007, s.63)

Genom att placera homofobin någon annanstans än hos svenskarna skapas samtidigt 
föreställningen om att svenskhet innebär tolerans mot HBT-personer. Medan intolerans 
hör hemma hos ”icke-svenskar”, som även gjordes till en homogen grupp med lika 
värderingar. Den här positioneringen skedde trots att det fanns flera studenter med 
utländsk bakgrund, som förespråkade tolerans och öppenhet mot icke-heterosexualitet, 
skriver Reimers.

På detta sätt blir två olika minoritetskategorier – HBT-personer och invandrare – placerade i 
opposition till varandra, som om de var okompatibla; som om det vore omöjligt att säga ”Jag 
heter Mohamed och jag är homosexuell”, eller som om det vore onaturligt och oväntat för en 
lärare med syrianskt arv att förespråka icke-traditionella sätt att iscensätta kön och sexualitet, 
eller som om det vore omöjligt eller oväntat för en person som identifierar sig som svensk att 
uttrycka homofobi. (ibid, s.67)

Den här intersektionen är något som även vi hittade i våra analyser.

Vilka föreställningar finns i skolans läromed�el?�
Skolans läroböcker är ett viktigt redskap när eleverna ska lära sig relevant kunskap 
och viktiga perspektiv i olika ämnen. Alltså har läromedlens föreställningar kring 
sexualitetsnormer stor betydelse för vad eleverna lär sig. 
RFSL Ungdom kom 2004 med en häpnadsväckande rapport där de gjort en analys av 
15 läroböcker i biologi. I tre av böckerna hade homo-, bisexualitet och transidentiteter 
inte berörts alls. Av de resterande tolv lyckades ingen leva upp till organisationens 
kriterier – ”att den på ett fördomsfritt och icke-fördömande sätt tar upp sexuella 
läggningar som homosexualitet och bisexualitet, och även innehåller ett avsnitt om 
könsidentiteter och könsöverskridande beteenden där korrekt och saklig information 
presenteras” (Ryng et al, 2005, s.13). 
RFSL valde att rekommendera två av böckerna, trots att de saknar information om 
bisexualitet och transfrågor. Sju ansågs olämpliga på grund av ”klara brister”, till exempel 
faktafel som är på gränsen till olaga kränkningar. Ytterligare sju svartlistades, eftersom 
de antingen överhuvudtaget inte tar upp frågorna eller förmedlar svårt kränkande 
framställningar av HBT-personer. Följande citat är hämtade från svartlistade böcker:

[I] puberteten kan det hända att ungdomar av samma kön umgås sexuellt. Detta kan bero på 
att driften inte ännu blivit stabil och betraktas inte som homosexualitet i vanlig mening.
[…]
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[V]uxna homosexuella söker ofta partner hos ungdomar av samma kön. Ett sådant 
förhållande kan bli ett stort problem för en ung människa. Det kan leda till framtida 
störningar i den egna sexualiteten. Men man blir inte homosexuell av sådana upplevelser. 
(Utdragen citerade i Ryng et al, 2004, s.13)

I citaten framställs homosexualitet inte bara som ”annorlunda”, utan dessutom inte 
önskvärt. Först som ett förvirrat tillstånd i en ostabil pubertet som nog ”går över”, sen som 
om homosexuella också är pedofiler. I båda fallen framställs sexualitet som något relativt 
fast och oföränderligt, där den homosexuella är avvikande, problematisk och oönskad. 

2006 gjorde Skolverket en egen granskning av svenska skolböcker. Utgångspunkten 
var de fem diskrimineringsgrunderna som likabehandlingslagen kräver att skolan ska 
förebygga. Vilka normer förmedlas i relation till kön, sexualitet, etnicitet, religion och 
funktionalitet? Skolverket fastslog att det i relation till samtliga angivna maktordningar 
i liten grad förmedlas ett explicit maktperspektiv i de analyserade läroböckerna. Vissa 
undantag kunde påvisas när det gäller kön. Det som anses ”avvikande” från könsnormer 
omnämndes ibland explicit, medan normen fick förbli tyst. 
Framställningar av funktionshindrade existerar nästan inte alls. Framställningen av 
etnicitet präglas av ett svenskt perspektiv, där minoritetsgrupper inom det svenska 
samhället sällan finns med utan att problematiseras. Läroböckerna är också i liten grad 
kritisk till västlig kolonialism och präglas av en västlig etnocentrism.14 Islam framställs 
ofta på ett högst problematiserande sätt, ofta i relation till terrorism. 
När det gäller kön är språket som används i de flesta fall könsneutralt, men ett 
könsmaktperspektiv på till exempel historia är sällan närvarande. Ibland finns ett litet 
appendix som ”kvinnohistoria”. Mest påfallande är att tvåkönsnormen är den enda 
som representeras. Konsekvensen blir att transpersoner och transidentiteter nästan helt 
osynliggörs. 
Rörande granskningen av hur sexualitet framställs i skolböcker analyserade Håkan 
Larsson och Maria Rosén skolböcker för fyra obligatoriska ämnen: biologi och 
naturkunskap, historia, samhällskunskap och religionskunskap. Målet var ”att undersöka 
hur olika sexuella läggningar framställs och vad som tas för givet när det gäller vem som 
har (och kan ha) sex med vem” (Larsson & Rosén, 2006, s.6).15 Författarna har sett på 
böckerna ur ett heteronormkritiskt perspektiv. Vilka läggningar representeras och hur? 
”För om man kan säga att det finns en hierarki mellan olika läggningar på så vis att det 
skulle vara mer eller mindre eftersträvansvärt eller problematiskt att ha en viss läggning” 
(ibid, s.8).
Huvudfyndet är att svenska läroböcker har en heteronormativ utgångspunkt som inte 
problematiseras. Homo- och bisexualitet framställs som något annat, något som ofta 

14   ras som diskrimineringsgrund ingick inte i Skolverkets granskningsuppdrag och vithetsnormer analyseras endast 
i liten grad i rapporten. det är också synd att Skolverket inte valde att göra en mer intersektionell analytisk ansats av 
skolböckerna eftersom det kunde ha givit en djupare förståelse av hur de olika maktordningarna skapas i relation till och är 
beroende av varandra.

15   larsson och rosén ställde sig kritisk till regeringsuppdragets formulering, som visade både på en toleransdiskurs och 
lade fokus på hur just homo- och bisexuella personer framställs – inte hur heterosexualitet framställs.
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problematiseras och som ska ”diskuteras explicit”. Det är den goda viljans ideologi som 
präglar framställningen av icke-heterosexualitet. Man önskar synliggöra ”de andra” på 
olika sätt. Det tar sig ofta uttryck i framställningar om vilka svårigheter som homo- och 
bisexuella personer kan möta i livet, men sällan diskuteras varför eller vem som utövar 
förtryck (ibid, s.13). Heterosexuella presenteras som subjekt i texterna, med namn 
och känslor. Homo- och bisexuella är ”dom” – någon som inte finns i klassrummet, ett 
namnlöst problem. 
I sex- och samlevnadslitteraturen är det också den heterosexuella relationen som tas för 
given. Läroböckerna i historia beskriver i stor grad mäns historia, med kvinnohistorien 
som appendix. Och som författarna noterar framstår ”frågor om sexualitet som ett 
appendix till kvinno- och familjehistorien” (ibid, s.17). I religionskunskapens läroböcker 
”framskymtar en något mer systematiserad bild av olika sexualiteter. Ofta bearbetas 
uttryckligen frågor kring hetero-, bi- och homosexualitet under särskilda rubriker” 
(ibid, s.22). Läroböcker som lägger större vikt vid etiska frågor tar upp sexualitet mer 
än andra. Här noterar Larsson och Rosén särskilt faran med att göra homosexualitet 
till en tycka-till-fråga. ”Kan man inte då se alla dessa frågor som riktas till läsaren som 
något positivt: eleven får ju lära sig att ta ställning! Visst är det så, men frågan är vilken 
möjlighet skolelever har att hantera dessa frågor på ett konstruktivt sätt, utan att 
diskussionen mynnar ut i ett ställningstagande för eller emot homosexuella” (ibid, s.29). 
I en sammanfattande diskussion säger författarna:

Tydligt är att sexuell läggning som problemområde, liksom kön, ses som ett komplement, ett 
tillägg till en tidigare redan färdigformulerad berättelse om historien och den sociala, religiösa 
och biologiska verkligheten. Eller kanske snarare som ett appendix till ett appendix, eftersom 
frågorna om sexuell läggning ofta hängs på frågorna om kön som i sin tur hängs på något 
annat. (ibid, s.37)

Författarna avslutar med att fråga sig om ”den heterosexuella majoriteten skulle klara av 
en lärobok med en kaxig, självsäker person som är tacksam över att vara homosexuell?”

Men det finns också exempel från de analyserade läroböckerna som har en mer öppen 
utgångspunkt. De skulle kunna bjuda in till ”queera läsningar”, alltså att läsa historien 
och exempel med en icke-heteronormativ blick. 
Hur böckerna används är självklart starkt beroende av lärarens förhållningssätt. Läraren 
kan välja att ifrågasätta de normer som böckerna förmedlar. Att ”avbryta eller störa 
heteronormativiteten” kallar Sumara och Davis (1999) det. ”Vi argumenterar för att 
läromedlen har plikt att störa heteronormativa tankesätt, inte bara för att hävda social 
rättvisa, men för att bredda möjligheter för uppfattning, förtolkning och representation 
av erfarenhet” (ibid, s.1). I de fall då läroböckerna inte lyckas kan läraren peka på och 
ifrågasätta den heterosexuella normen inför eleverna. På så sätt skapas en medvetenhet 
om att det finns andra sätt att förstå verkligheten än den heteronormativa.

metod�material med� fokus på jämställd�het, genus och sexualitet
För de skolor eller enskilda pedagoger som bestämt sig för att främja jämställdhet och 

”
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för att tillsammans med eleverna behandla genus- och sexualitetsnormer, finns en 
rad metodmaterial att tillgå. De är framtagna av organisationer och pedagoger med 
expertkunskap på området. Även om de används i olika utsträckning beroende på 
skola, kontext och pedagog, så är det troligt att materialen på något sätt påverkar de 
tillvägagångssätt som slutligen används av pedagogerna, i interaktion med eleverna.
Med den bakgrunden genomförde vi, inom ramen för det här projektet, en analys av 
ett antal metodböcker.16 När en skola eller en pedagog bestämmer sig för att starta ett 
förändringsarbete med fokus på jämställdhet, genus och sexualitet, vilka föreställningar 
möter de i metodmaterialen som finns att tillgå? 
I analysen betraktades metodmaterialen ur två synvinklar – form och innehåll. Med 
form menar vi hur materialet går att kategorisera utifrån vem materialet är till för och vad 
materialet är tänkt att fylla för funktion i förhållande till målgruppen. Med innehåll menar 
vi vilken förståelse av jämställdhet, genus och sexualitet som framträder i materialet. Vad 
sägs jämställdhet och genus betyda och vilka metoder uppmanas läsaren arbeta med för 
att nå dit? Inkluderas sexualitet i förståelsen av genus eller används en heteronormativ 
utgångspunkt?
Den första av tre kategorier som materialen kan delas in i är ”Material som kunskap 
och/eller inspiration för pedagogen”. I stort sett alla gör en ansats att förmedla kunskap 
eller inspirera läsaren, men hur mycket och i vilken form det görs varierar kraftigt. 
De material som faller in under den här kategorin är böcker där kunskap och/eller 
inspiration är centralt.  Materialen riktar sig alltså till pedagogen. Pedagogen förutsätts 
vara läsaren och är den som primärt ska förses med kunskap. 
Den andra kategorin är ”Explicita övningar att använda tillsammans med elever”. 
Materialen förser läraren med övningar och uppgifter för att explicit tematisera frågorna. 
Övningarna är ofta interaktivt uppbyggda. Eleverna sätts i aktivt arbete genom metoder 
som skiljer sig från den ordinarie undervisningsformen. Det kan till exempel involvera 
bild- eller filmmaterial, övningar som initierar diskussion, som tar sikte på elevernas 
värderingar eller som bygger på dramapedagogiska metoder. Pedagogen förutsätts vara 
läsaren, men det är eleverna som ska förses med kunskap. 
Den tredje kategorin är ”Pedagogens förhållningssätt gentemot eleverna”. De materialen 
vänder sig till pedagogen som en aktör i förhållande till eleverna. Pedagogen som aktör 
är präglad av samhällets normer och behöver därför kritiskt granska sitt förhållande 
till eleverna utifrån deras könstillhörighet. På grund av rådande könsnormer bemöts 
tjejer och killar olika, resonerar författarna. Pedagogen måste därför förses med verktyg 
som synliggör det normativa förhållningssättet. Ofta handlar det om att pedagogen 
könar sysslor, uppgifter, bedömning, tilltal och talutrymme i klassrummet. Genom att 
ge pedagogen nya glasögon att se sin pedagogik och undervisning med, vill materialen 
motverka det förhärskande könsmönstret i och utanför klassrummet. 
I den grovt skisserade kategoriseringen av de analyserade metodmaterialen framstår det 
också tydligt vad som inte finns att tillgå. Vi har inte hittat något material som primärt 
syftar till att integrera genus- och sexualitetsnormer i den ordinarie undervisningen. De 
material som är ämnade att användas i interaktion med eleverna gör istället frågorna till 

16   de metodmaterial som analyserades finns sammanfattade i bilagan ”inventerade metodmaterial”
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något utanför den ordinarie undervisningen. Något som inte hör till ämnet. Ett material 
som utgår från kursplaner och obligatoriska undervisningsmoment, och som visar hur 
genus- och sexualitetsnormer på ett konkret och förhållandevis enkelt sätt kan ingå där, 
saknas alltså helt. 

material som reprod�ucerar heteronormen
De flesta material som analyserades försöker ändra könsnormer på ett sätt som 
innebär att sexualitetsnormer inte inkluderades. Ett fåtal har som syfte att ändra även 
sexualitetsnormer. Ett material särskiljer sig. Det utgår enbart från sexuell läggning som 
kategori och omgärdande normer. 
Men vilka förståelser av jämställdhet, genus och sexualitet präglar materialen i stort? 
Ett vanligt och genomgående fenomen är att det handlar om kön och/eller könsnormer. 
I fokus för texterna och övningarna står kategorierna man-kvinna eller kille-tjej, och de 
föreställningar som omgärdar de två kategorierna. När materialen gör anspråk på 
att behandla genus och jämställdhet är det alltså kön och könsnormer som står i fokus. 
Följande citat är taget ur ett material för kartläggning och analys av ”flickor och pojkars 
skolmiljö”:

I vilka rum brukar flickor vistas? I vilka rum brukar pojkar vistas? […] Vilka platser, 
ämnesområden och aktiviteter gillar flickor på er skola? Vad exakt är det som de gillar? Vilka 
platser, ämnesområden och aktiviteter gillar pojkar på er skola? Vad exakt är det som de 
gillar? […] Hur kan tjejer/killar i er skola bli orättvist eller illa behandlade just för att de är 
tjejer respektive killar?

Citatet visar tydligt att elevernas könstillhörighet står i centrum för analysen. Genom 
kartläggning ska metoden synliggöra hur könstillhörigheten påverkar bland annat 
välmående och resurstillgångar. Dessa mönster är i synnerhet resultatet av normer och 
maktstrukturer. Men övningen verkar en aning paradoxal. Strålkastarljuset riktas mot 
elevernas könstillhörighet, utan att den binära indelningen samtidigt ifrågasätts.
Några av de analyserade materialen kritiserar könskategoriernas naturlighet, men det är 
alltså långt ifrån alla som uttryckligen ifrågasätter kategorierna som sådana.

När materialen faktiskt tar upp sexualitet innehåller de ofta en särskild del eller övning 
som för sig behandlar sexuell läggning.17 Följande citat är taget från en övning som kallas 
”Brevfilmen”. Elevens uppgift är att skriva ett svar till brevets avsändare.

Hej! Jag har ett stort problem. På senaste tiden har jag blivit osäker på mina känslor gentemot 
killar och tjejer. Ända sedan jag var liten har jag haft starka känslor för tjejer. Jag har tvingat 
mig själv att umgås med killar, på mer än ett sätt… Nu kan jag inte ens titta på en kille utan 
att få kalla kårar längs ryggraden. Ingen vet om min sexuella läggning. Det finns ingen jag kan 
anförtro mig åt. Jag har inga vänner (jag är utstött) och mina föräldrar hatar homosexuella, 
som Hitler hatade judar. Vad ska jag göra? Jag är så olycklig. Självmord har passerat mina 
tankar vid ett flertal tillfällen. Snälla ge mig råd!

17   jämför med larsson och rosén, 2006.
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Medan genus och jämställdhet ofta görs till en fråga om normer, görs sexualitet till 
en fråga som rör grupptillhörighet och identitet, det vill säga homosexuell identitet 
eller gruppen ”HBT-personer”.18 I det citerade exemplet blir det dessutom en identitet 
och grupptillhörighet som beläggs med grava problem, tyngd, sorg, hat – till och med 
självmordstankar.  Sexualiteten frigörs från diskussionen kring normativitet, men görs 
dessutom till något som ska väcka empati hos läsaren, som förstås vara heterosexuell.19  
På det sättet blir sexualitet bara relevant för den som identifierar sig som homosexuell, 
eller kanske relevant när den heterosexuella majoriteten ska ”tycka synd om” minoriteten. 

En annan konsekvens av att placera ”de homosexuella” i en speciell del av materialet blir 
att resten av materialet och övningarna outtalat handlar om heterosexuella. Allt annat 
blir representativt för det som inte behöver uttalas, det vill säga det heterosexuella som 
norm. På det sättet upprätthålls den binära uppdelningen där det homosexuella måste 
kontrasteras mot det heterosexuella. 

Inom ramen för metodinventeringen finns ett mindre antal material som faktiskt visar på 
både queer och intersektionell förståelse av såväl genus och jämställdhet som sexualitet. 
Vi återkommer till dem i slutet av det här kapitlet.

Forskning på genus och ped�agogik som inte problematiserar heteronormen 
Sedan kvinnoforskningens framväxt på 70-talet har en hel del genusforskning 
rörande pedagogik genomförts. Mycket av denna forskning har inte problematiserat 
heterosexualiteten som norm. Den har fokuserat på vilka maktmönster som skapas och 
vilken effekt olika strategier för att åtgärda traditionella könsmaktsmönster haft. Detta 
skriver Inga Wernersson i en sammanställning av genusperspektiv inom pedagogiken 
(2006). Under 80- och början av 90-talet riktades stor uppmärksamhet på att killar 
förfördelades i klassrummet medan tjejer hamnade i skymundan eller fick position 
som lärarens lilla hjälpreda.20 Undervisningens form kom i fokus och en diskussion om 
huruvida tjejer och killar skulle sam- eller särundervisas tog plats. Från att ha betraktats 
som en föråldrad praktik som upprätthöll skillnader mellan könen återuppstod strategin 
att använda könshomogena grupper. Syftet var att åtgärda maktskillnaderna mellan 
killar och tjejer som grupp och strategin tog utgångspunkt i en radikalfeministisk och 
jämställdhetspolitisk argumentation. 
Motivationerna för strategin var olika. Vissa menade att könshomogena grupper erbjöd 
tjejer bättre förutsättningar för kunskapsutveckling genom att de skulle få arbeta mer i 
”lugn och ro”. Dessutom skulle de få möjlighet att kompensera färdigheter som killarna 
redan ansågs ha, till exempel teknikkunnighet). På så vis blev manlighet norm för 
färdigheter tjejer inte antogs besitta. En annan motivation för könsdelad undervisning 

18   i praktiken är det dock mycket sällan som bokstaven t inkluderas; få av materialen berör uttryckligen transfrågor.  

19   jämför med kumashiro, 2002. 

20   jämför med Wernersson 2006, gulbrandsen 1993. 
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var att tjejer skulle få möjlighet att pröva ut sociala positioner som killarna annars lade 
beslag på. En tredje var att ge tjejer möjlighet att utveckla direkta motståndsstrategier 
för att möta killarnas härskartekniker (Wernersson, 2006, S.31). Gemensamt för 
strategierna är att de oftast fokuserade på att ändra tjejer och i liten grad arbetade med 
killar som förändringsobjekt. 
Att istället rikta blicken mot killar är ett perspektiv som i ökande grad har tillkommit 
under 90-talets senare hälft. Ofta låg en kompensatorisk tanke som grund för detta 
perspektiv. Syftet var att stärka killars sociala och empatiska kunskaper och erfarenheter 
eller att ge killar positiva manliga förebilder genom en manlig pedagog (ibid.). 

De könshomogena grupperna som strategi har inte gett några entydiga resultat i 
empiriska utvärderingar, skriver Wernersson. Ett huvudproblem är att de sociala 
beteendemönster som utvecklats i de könshomogena grupperna oftast inte påverkat 
mönstren i den blandade klassen. Då strategin används för att stärka tjejerna, utan att 
ett genomtänkt upplägg samtidigt erbjuds killarna, kan den också skapa ett hårdare 
klimat inom killgruppen. Detta kan leda till negativa effekter för vissa killar. Strategier 
med radikalfeministiska syften, att ”stärka tjejerna”, har också lett till självkritik inom 
genusforskningen. Kritiken riktas mot strategins förståelse av kön där tjejer och killar 
antas vara inbördes lika grupper. Enligt kritikerna innebär strategin enbart att en 
förståelse av hur tjejer och killar ”är” ersätts med en annan. Då återskapas begränsande 
könskategorier (Kumashiro 2002; Lather, 1991).

På senare tid har en stor del av genusforskningen rörande pedagogik och 
skolan som arena fokuserat på undervisningens sociala inramning på olika sätt. 
Klassrumsforskningen är den mest framträdande varianten där vikt läggs på ”elevers 
och lärares sociala situation i skolan” (Wernersson, 2006, s.38). Här belyses hur lärare 
och elever medvetet och omedvetet skapar, upprätthåller och utmanar traditionella 
genusmönster. I centrum för denna forskning har lärarens förhållningssätt gentemot 
elever stått, betraktat ur ett genusperspektiv. Lärarens fördelning av uppmärksamhet och 
talutrymme har ofta belysts. Det har visats att killar förfördelas, särskilt när det gäller 
talutrymme. Vidare har forskningen påtalat att läraren förhåller sig olika till eleverna 
beroende av vilket kön eleven tillskrivs. På så sätt bidrar läraren till att återskapa 
traditionella genusmönster (ibid, s.38). 

Under det senaste årtiondet, har skolan också förändrats till en mindre lärarstyrd 
institution, något som påverkat fokus för forskningen. Wernersson skriver att ” [i] I dag 
är lärarens roll mera nedtonad, medan elevernas inbördes relationer och gemensamma 
skapande av kön eller genus ges större betydelse” (ibid, s.44). De senaste åren har också 
många forskningsprojekt behandlat just elevernas konstruktion av genus. Forskare har 
observerat interaktionsmönster i klassrummet och genomfört intervjuer med enskilda 
elever och med elever i grupp. Syftet har varit att åskådligöra vilka föreställningar om 
genus som skapas av eleverna. Centrala frågor har varit hur ungdomarna förstår sig själva 
och sina sociala miljöer samt vilka maktmönster som skapas. Särskilt fokus har lagts på 
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tjejers identitetskonstruktioner.21 
Förståelsen av tjejer och killar som grupper som är inbördes lika varandra har också 
blivit utmanad. Flera forskare har explicit fokuserat på variation inom grupperna snarare 
än mellan dem. Ett mer framträdande fokus på konstruktionen av maskulinitet har 
fått konsekvenser inom både forskning och politik. Istället för att se tjejer som utsatta 
för sämre behandling och kränkningar i skolan, har fokus lagts på killarna som skolans 
förlorare. Bakgrunden är tjejernas genomgående bättre betyg. En del debattörer och 
forskare har beskyllt skolan för att ha blivit feminiserad, som en följd av de åtgärder som 
gjorts för att förbättra skolan för tjejer. Det har betraktats som feminismens fel, skriver 
Lars Jalmert (2007). Andra har tolkat förändringen med att bara feminitetsnormerna 
har ändrats, i takt med att kvinnors möjligheter och praktik i utbildning och på 
arbetsmarknaden förändrats. Maskulinitetsnormerna å andra sidan har stått still. 
Resultatet är en krock (Bjerrum & Nielsen, 2003, i Jalmert, 2007).

I Wernerssons sammanfattning av pedagogikens genusforskning från 2006 nämns 
forskning som har använt en heteronormkritisk förståelse av kön som ett undantag.22 Att 
den forskning som bedrivits präglats av en heteronormativ förutsättning problematiseras 
inte heller. 

normalitetens gränser
Det finns nyare forskning kring genus- och sexualitetsnormer i skolan som inspirerats 
av queerteori. Den har visat att skolan är en heteronormativ institution, där obligatorisk 
heterosexualitet gäller som outtalad premiss och ram för verksamheten (Takács, 2006).

Skolan är en heteronormaliserad institution på grund av 1) tystnaden, 2) patologisering av 
homosexualitet och 3) vaktandet av kön genom anpassning till binära ramar som definierar 
passande och normalt kön och sexuellt beteende. (ibid, s.30, vår översättning)

Den här normativiteten präglar alltså elevkultur, vad som läggs fokus på i 
undervisningen och vilka undervisningsstrategier som väljs (Larsson et al, under 
publicering; Epstein et al, 2003). Skolan är som institution, i likhet med resten av 
samhället, dessutom präglat av vit medelklassnorm. Den samspelar med hur genus och 
sexualitet gestaltas i skolans kontext (Ambjörnsson, 2004). Forskningen har visat att när 
genusnormer ifrågasätts av kunniga lärare inom ramen för undervisningen, ses de sällan i 
uttalad relation till andra normer. Alltså blir den vita, heterosexuella medelklassvensken 
en outtalad normperson för arbetet (Martinsson, 2007; Larsson & Rosén, 2006). Som 
vi sett i kapitlets tidigare avsnitt om jämställdhetsarbete och metodmaterial innebär 
det också att kön förstås ur en heteronormativ ram. Genusnormer, och hur man genom 
undervisning försöker ändra dem, utgår alltså ofta från heterosexualitet och utmanar 
heller inte tvåkönsnormen.

21   Se till exempel bjerrum, nielsen och rudberg, 1989.

22   undantaget är fanny ambjörnssons forskning. den beskrivs dock som ett ”sidospår” eftersom ambjörnsson inte 
anses vara primärt upptagen av skolan som institution.
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Lundgren och Sörensdotter (2004), som forskat på ungdomar och genusnormer i 
skolan, ger en intressant bild av hur ungdomar skapar och förhandlar identitet genom 
heterosexuella genusnormer. Varken ungdomar eller vuxna kan komma undan dessa 
normer. Socialt beteende förhandlas, förtolkas och värderas alltid utifrån ramar för 
maskulinitet och feminitet, där förväntningar och regler är olika för ungdomar med 
olikt könade kroppar. ”Den heterosexuella normen påverkar inte bara ungdomars 
förhållningssätt till homo- och bisexuella handlingar eller personer, utan sätter även 
gränser för vad som tillåts inom ramen för heterosexualiteten” (ibid, s.183). Sexualitet 
är en central ingrediens i att skapa och avgränsa normer för killar och tjejer, men har 
uppmärksammats i mycket begränsad grad i forskningen. 
Maskulinitetsnormernas stränga gräns mot homosexualitet innebär att allt som kan 
förknippas med feminitet blir en anledning till homonegativa kränkningar. Att ha för 
många tjejkompisar är ett exempel. 
Nayak och Kehily (1997) genomförde klassrumsobservationer och intervjuer med tjejer 
och killar i 15-16-årsåldern. Deras resultat visar att elever mycket väl vet om vad som 
gör att de ”riskerar” att utpekas som homosexuell pojke. Något som inte har med elevens 
sexuella aktivitet att göra. ”Att vara tyst, duktig i skolan, ha ljus röst, gå konstigt, vara 
fysiskt liten, sitta med korslagda ben, inte skryta med sexuella erfarenheter eller inte 
avbryta undervisningen” (ibid, s.113, här refererad från Røthing, 2007). 
Men även kvinnlig homosexualitet blir problematisk när det gäller att uppfattas som 
”rätt” tjej. Det har bland annat Fanny Ambjörnssons studie av gymnasietjejer visat 
(2004). Den lesbiska eleven i Ambjörnssons studie beskrivs av sina heterosexuella 
klasskompisar i stereotypiserande termer som ”icke-kvinnlig”. Exempel på hennes 
manliga drag är till exempel kort hår. Klasskompisarna tycker att det är lite 
provocerande att hon måste vara så ”typiskt” lesbisk. De tycker att hon, genom att inte 
använda smink eller andra typiskt feminina attribut, gör sig till. Till och med gör sig 
”onaturlig” (Ambjörnsson, 2004, 2005). 
Ambjörnsson visar på det komplexa samspel i vilket ungdomar förhandlar könsidentitet 
på olika gymnasieprogram. Klass, etnicitet och sexualitet tillsammans skapar koder 
för vad som förstås vara rätt och fel sätt att vara tjej. Det är alltså inte tjejer och 
killars sexuella praktik som utmanas och kritiseras, utan avsaknaden av att iscensätta 
”tillräckligt med heterokön” (Røthing, 2007, s.31). Att identifiera sig eller iscensätta 
sig utanför de traditionella genusramarna, som icke-heterosexuell och inte minst som 
transperson, blir alltså väldigt riskfyllt (Takács, 2006, s.13).
Barn och ungdomar skapar genusnormer och dessa normer begränsar individers 
valmöjligheter och tillvaro på olika sätt. Men det kan inte ses som en fråga om 
”skillnader mellan killar och tjejer”, utan måste ständigt förstås i relation till andra 
maktstrukturer. Barn skapar sociala identiteter genom andra fenomen. De ”gör klass 
genom sexualitet, etnicitet och kön” eller ”gör maskulinitet genom sexualitet, etnicitet 
och klass” (Nayak, 1999, från Epstein 2003, s.21).

Sexualitetsnormer i und�ervisningen
En vanlig uppfattning är att om sexualitet ska tas upp i skolan, handlar det om att 
tematisera homosexualitet som något explicit. Och alltid som en del av sex- och 
samlevnadsundervisningen.
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Kunskap som rör sexuell läggning och homofobi är som tidigare påpekats inte enbart en 
relations- eller sex- och samlevnadsfråga. Sexuell läggning innefattar också frågor som rör 
sättet som samhället organiseras på. Lärare som undervisar i samhällsvetenskapliga och 
humanistiska ämnen bör ha kunskap för att kunna undervisa om samhället ur många olika 
perspektiv. (Sahlström, 2006, s.16)

På alla områden – från hur sociala relationer och familj omnämns till vad som tas 
upp i ämnen som litteratur, samhällsundervisning, historia och biologi – gäller alltså 
heterosexualiteten som norm. Det råder en generell tystnad om sexualitet. I den 
heteronormativa skolan blir icke-heterosexualiteten nästan helt frånvarande, skriver 
Debbie Epstein (2003) som forskat om sexualitetsnormer i skolan i många år. Detta 
osynliggörande, eller stigmatiserande, är genomgående för icke-heterosexualitetens plats 
i klassrummet. Det får många icke-heterosexuella att uppleva sig som antingen osynliga 
eller självlysande (Ohnstad, 2001). 
Tystnaden kring alla andra sexualiteter och livsformer än normativ heterosexualitet 
påverkar vilken kunskap som förmedlas till alla elever. Det påverkar vilka kränkningar 
som får passera i klassrummet och skapar en påtaglig brist på identifikation för elever 
som inte definierar sig som heterosexuella. Till exempel kan Selma Lagerlöfs samkönade 
relationer passera förbi i tystnad, medan Strindbergs förhållande till kvinnor ältas under 
lektionerna i svenska. 

Sexualitet förstås i stor utsträckning som något som bara handlar om sexuellt begär, och 
som alltså är irrelevant för barn i låg- och mellanstadiet (Epstein et al, 2003). Kunskap 
om sexualitet anses ”beröva barn oskulden” och ska därför förhalas så länge som möjligt. 
Epstein har gjort en observationsstudie av barns vänskapsrelationer i tre förskoleklasser. 
Hon hävdar att barns lek och tal på många sätt ändå är heterosexualiserat i 
identifikationsskapandet. Heterosexualitet är obligatoriskt i de sociala lärandeprocesser 
där barnen lär sig genus. Det kan vara fantasilekar kring den ”heterosexuella familjen”, 
hur man pratar om sina framtida kärleksrelationer, att leka ”date” och göra slut, eller hur 
man hittar på skällsord till de i klassen som inte uppfyller könskraven, menar Epstein. 
Andra studier har visat hur barn i förskolan inte får några alternativ till kärnfamiljens 
heterosexuella sätt att leva (Hult & Ingelsson, 2006). Prinsarna får alltid sina prinsessor i 
sagorna och alla familjer har en mamma och en pappa.

Två av de vanligaste strategierna för att implementera marginaliserade minoriteter i 
skolans undervisning är dels undervisning för ”den andra” och dels undervisning om 
”den andra”, skriver Kevin Kumashiro (2002). Undervisning för minoriteten är vanlig 
när det gäller att utmana könsmaktordningen. Ett exempel är att ha tjejgrupper för att 
”stärka tjejerna”. 
Undervisning om ”den andra” är vanligast när icke-heterosexualitet ska lyftas i 
undervisningen. Det grundar sig på ett tankesätt där klassens elever genom kunskap 
om det främmande ska ändra eventuella negativa attityder. De ska lära sig tolerera den 
marginaliserade genom empati och förståelse (ibid, s.42). En av intentionerna är också 
att eleverna ska förstå att ”de andra” är ”precis som vi”. Helt normala. Strategin grundas 
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alltså på att majoriteten ska undervisas om minoriteten.
Trots att intentionerna är goda, har strategin stora svagheter, skriver Kumashiro. För det 
första förutsätts att alla i klassen är heterosexuella och därför kan ingå i det ”vi” som 
ska lära om ”de andra”. Underförstått att dessa ”andra” finns utanför klassrummet.23 
För det andra fokuserar strategin på den avvikande gruppen. Då kan representativa, 
stigmatiserande och problematiserande förståelser skapas av vad och vem homosexuella 
”är”. Homo- och bisexuella personer riskerar att framställas som en homogen grupp. 
Istället för att rikta blicken mot den priviligerade normen och hur den skapar förtryck, 
så blir fokus på ”den andra” och ofta på ”de problem som den andra upplever på grund 
av sin sexuella identitet” (Larsson & Rosén, 2006; Røthing, under publicering). Det 
finns alltså en risk att strategin ytterligare reproducerar de normer som den tar sikte 
på att förändra. 

Åse Røthing (under publicering) har gjort klassrumsobservationer och intervjuat lärare 
om sex- och samlevnadsundervisningen. Hon fann att lärarna har goda intentioner 
om att skapa tolerans för homosexuella. Undervisningsstrategierna präglades både 
av undervisning om och för ”den andra”. Alltså om vad homosexualitet är och 
för att eventuella homosexuella elever skulle känna att det inte är ”farligt” att ha 
homosexuella känslor. 
Men undervisningsstrategierna hade flera problematiska konsekvenser, argumenterar 
Røthing. Bland annat togs utgångspunkten i ett heterosexuellt ”vi”. ”Vi” ska prata om ”de 
andra”. ”Vi” ska diskutera, tycka till och tolerera. 
Dessutom skapas problem med den kunskap som förmedlas till eleverna i sex- och 
samlevnadsundervisningen när homosexualitet behandlas som ett eget ämne vid sidan 
av andra ämnen. I linje med flera andra studier, visar Røthing hur homosexualitet lätt 
kan förstås som en problemfråga när klassen diskuterade det parallellt med abort, 
prevention och könssjukdomar.24 Att könssjukdomar och prevention också är frågor som 
berör homosexuella tycktes alltså inte så viktigt. Heterosexualitet tas för givet som ram 
för dessa tre teman. Strategin gör dessutom homosexualitet till en etisk fråga som ska 
diskuteras samtidigt som andra samhällsproblem, vilka eleverna får tycka till om. I värsta 
fall vara för eller emot (Gilljam, 2004).

Homosexualitet tas ofta upp som tema när undervisningen innehåller 
värderingsövningar25. Eleverna ska ta ställning till påståenden, till exempel om 
homosexuella bör få adoptera barn eller om homofobi är ett problem i samhället. 
Återigen är intentionerna goda. Eleverna ska få ta ställning, reflektera och kanske 
komma fram till en ny förståelse. Tyvärr kan det få stora negativa konsekvenser. 

23   jämför med reimers, 2007. 

24   jämför med takács, 2004, s.32. 

25   med värderingsövningar menar vi övningar som bygger på att varje elev ska ta ställning utifrån ett givet påstående. 
det sker till exempel genom att eleven förflyttar sig i rummet. Ställningstagandena följs av argumentation, men det är inte 
tillåtet att ifrågasätta någon annans ställningstagande. pedagogen får inte heller kommentera, dementera eller lyfta det 
eleverna uttrycker.
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Framförallt på grund av killarnas behov av att markera gräns mot homosexualitet, som 
en del av ett heterosexuellt maskulinitetsprojekt. Resultatet blir ofta att homonegativa 
attityder kommer fram i klassrummet (Røthing, 2007; Bäckman, 2003; Nayak & 
Kehily, 1997). Om läraren inte har kunskap eller strategier för att bemöta de negativa 
attityderna, riskerar allvarliga kränkningar i klassrummet att få stå oemotsagda. Som 
Røthing (2007) fann i sina observationer då klassen skulle prata om homosexualitet, 
klarade läraren inte av att bemöta några killars upprörda utbrott:

[Den ena pojken] blev mer och mer påstridig och högröstad, och började prata nedlåtande 
och föraktfullt om homosexuella. Läraren grep inte in och jag upplevde att klassrummet 
”kokade” och att situationen var utom kontroll. (ibid, s.34, vår översättning)

Røthing skriver att hon blev djupt tagen av lärarens passivitet. ”Hur kunde en lärare 
som jag uppfattade som duktig och förtroende väckande låta detta hända?” frågar hon 
sig (ibid, s.9). Svaret hon föreslår är att det hänger ihop både med homofobins föga 
uppmärksammade plats i det norska samhället, och med att lärare får för lite kunskap om 
homofobi i sin utbildning.26 Resultatet kan bli att många lärare istället undviker frågan, på 
grund av osäkerhet och rädsla för att förlora kontrollen i klassrummet (ibid, s.44).

Lärarnas oförmåga, i kombination med heterosexualitetens totala dominans i skolan, 
innebär också konsekvenser för homo- och bisexuella lärare. Över hälften av dem är 
inte öppna med sin icke-heterosexualitet på sin arbetsplats. Flera icke-heterosexuella 
lärare som Anna Sofia Lundgren (2007) intervjuade berättade att de var rädda för att 
bli trakasserade, både av kollegor och elever, om de kom ut. De var också osäkra på om 
skolledningen skulle stödja dem. Andra berättade att de inte orkade bli stigmatiserade 
som ”den homosexuella” i den heteronormativa skolmiljön, och därför lät bli att prata 
om sitt privatliv på jobbet. Men det är också problematiskt eftersom en del av dagens 
ideal för ”den gode läraren” innebär att använda sig själv som exempel och förebild i 
undervisningen (ibid).

pedaGoGIK ocH läRomedel Som uTmanaR HeTeRonoRmen
I kontrast till en toleranspedagogik, vars svagheter diskuterats tidigare i det här kapitlet, 
finns en tradition av kritisk pedagogik. Kritisk pedagogik har sitt ursprung i Paolo 
Freires så kallade frigörelsepedagogik och har utvecklats i olika riktningar sedan 70-
talet. Gemensamt för de olika inriktningarna är att de riktar blicken mot privilegierade 
normer i samhället, hur de skapas och vilka konsekvenser de har. Centralt är att kritisera 
samhällets skapande av förtryckande skillnader. ”De riktar i olika grad kritiska frågor 
till varje undervisningspraktik som talar tyst om alla de skillnader som existerar och 
exploateras. De riktar också sina röster mot bristfälliga försök att integrera, assimilera, 
importera och extrapolera skillnad” (Bondestam, 2007, s.41).
Kritisk pedagogik, som innefattar bland annat feministisk pedagogik, innefattar inte 

26   jämför med Sahlström, 2006.
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bara skolan och individen som förändringsobjekt. Man vill förändra samhället i stort. 
Eleven ska rustas med en kritisk blick mot världens och samhällets orättvisor. Ett viktigt 
steg är att bli medveten om samhällets normer, skriver Fredrik Bondestam (2007) i en 
artikel om frigörelsepedagogikens olika riktningar. Både lärare och elever måste vara 
involverade i den kritiska processen:

Det paradoxala draget är också centralt här i det att lärande alltid måste vara en dubbel 
process för såväl elever som lärare. Undervisning måste syfta till att alla skall lära sig av med 
ett normativt vetande om världen och samtidigt hela tiden utveckla möjligheter för att alla 
ska lära sig till med ett kritiskt vetande om världen. Först då kommer en radikal öppenhet bli 
möjlig att närma sig för samtliga involverade i undervisning.27 (ibid, s.42)

Men det är viktigt att den kritiska blicken inte ersätter den normativa blicken, som 
något som gör anspråk på att vara ”den riktiga kunskapen”. Även den kritiska traditionen 
måste utsättas för granskning. I det här perspektivet betraktas kunskap inte som något 
som ”finns” och som ska föras vidare (Kumashiro, 2002, s.50). Istället argumenterar 
Kumashiro för en kunskapssyn där sant och falskt, viktigt och oviktigt, allt är resultatet 
av maktprocesser i samhället.28 På så sätt förstås maktstrukturer som något som aktivt 
görs och skapas genom samhällets institutioner, politiken och genom varje individs 
agerande. Vi är alltså alla delaktiga, om än omedvetet, i att upprätthålla maktstrukturer 
på olika sätt. 
Men synsättet innebär också att maktstrukturer kan utmanas. De kan bland annat 
förändras genom att vi individer ändrar vårt agerande. Därför är det viktigt att pedagoger 
som vill skapa förändring också måste ifrågasätta sitt eget förhållningssätt till normalitet. 
Inte bara ”den förtryckande strukturen i samhället” (Edemo & Rindå, 2003). 

Kumashiro (2002) argumenterar vidare för att olika maktstrukturer måste ses som 
sammanlänkade. Vilken betydelse de får för den enskilde individen varierar beroende 
av tid, plats och socialt sammanhang. Kvinnor, homosexuella och icke-svenskar är inte 
inbördes lika grupper även om de riskerar utsättas för liknande förtrycksstrukturer. De 
här kategorierna bör dessutom betraktas i samspel med andra sociala identiteter, som 
klass, kön, ålder, etnicitet, nationalitet och funktionalitet. Att vara queer man i USA med 
asiatiskt och amerikanskt påbrå innebär att förhandla med olika maskulinitetsnormer. En 
i majoritetssamhället, en i queer subkultur och ytterligare en bland andra personer med 
asiatiskt påbrå (ibid, s.51). Förtryck tar sig alltså olika uttryck och får olika konsekvenser 
beroende på socialt sammanhang och kulturella normer, i komplext samspel med kön, 
sexualitet och etnicitet. 

För att nå en förändring räcker det inte att kritisera förtryckande synsätt. Alternativa 
formuleringar och synsätt måste erbjudas, annars återskapas bara stereotypernas existens, 

27   radikal öppenhet är ett uttryck som utvecklats av den amerikanska feministiska akademikern och författaren bell 
hooks, som arbetat mycket med förändringspedagogik i korsningen kön/etnicitet/ras. Se hooks, 1994.

28   denna kunskapssyn kan definieras som en poststrukturalistisk kunskapssyn.

”
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hävdar Kumashiro. Ständigt upprepade förtrycksberättelser är rentav skadliga, eftersom 
de påverkar hur vi tänker om oss själva, vilka vi är och vilka möjligheter vi har. Att 
ständigt lyssna på hur viktig din sexuella praktik är för den du anses vara, och hur 
mycket problem du utsätts för på grund av det, är inte bara tröttsamt. Det kan också få 
stigmatiserande konsekvenser.
Låt oss illustrera med ett exempel: En homofob säger att homosexuella är sjuka och 
syndiga. En kritisk lärare med goda intentioner berättar om att samhällets förståelse 
av homosexuella som sjuka och syndiga leder till fler självmord bland homo- och 
bisexuella ungdomar. De två kan tyckas vara varandras motsats. Samtidigt upprätthåller 
båda en bild av homosexualitet som avvikande, svårt och problemfyllt. Därför blir 
det avgörande att läraren inte bara utmanar stereotypa framställningar, utan även själv 
framställer sexualitet på andra sätt i undervisningen. Det vill säga sätt som inte bidrar 
till att återskapa det här normativa tankesättet. Eftersom heteronormen är dominerande 
i samhället, måste den enligt det här synsättet aktivt ”störas” och utmanas (Sumara & 
Davies, 1999).

Queer ped�agogik
Under de senaste åren har det i Sverige utvecklats metodmaterial och böcker som 
bygger på en queerteoretisk syn på genus och sexualitet. De försöker på olika sätt uttalat 
ifrågasätta heterosexualiteten som naturlig norm. Tre exempel är metodmaterialen 
”Någonstans går gränsen” (Edemo & Rindå, 2003), ”Bryt! Heteronormer så funkar 
det” (RFSL Ungdom & Forum för levande historia, 2006) och boken ”Hetero” 
(Dahlén, 2006). De försöker också visa hur heteronormer hänger ihop med andra 
normer och hur ett feministiskt perspektiv behövs för att ”inte osynliggöra makt och 
privilegier” (Nielsen, 2007, s.14). Materialen erbjuder kunskap och övningar från ett 
queerpedagogiskt perspektiv, som ”framförallt vill låta normskapandet som sådant liksom 
effekter av detta, vara huvudmål för jämlikhetsarbetets huvudfokus”, som Mika Nielsen 
uttrycker det i en artikel om projektet Bryt!:s utgångspunkt (2007). 
Gunilla Edemo och Joakim Rindå (2003) beskriver en normutmanande ansats som ”ett 
detektivarbete”. Deras material, ”Någonstans går gränsen”, var den första metodboken i 
Sverige med en queerpedagogisk utgångspunkt:

”Hur blir människor heterosexuella?” är till exempel mer givande än att diskutera ”Hur blir de 
homosexuella?”. Undersök normen, låt frågorna fokusera på den mer än på det som avviker. 
Hur ska detektivprocessen gå till då? Den här handledningen innehåller övningar där ni med 
hjälp av fantasi och föreställningsförmåga funderar över kategorier som ”kvinna” och ”man” 
och som slår sönder myter om att de skulle vara eviga och klart avgränsade. Ni vänder upp 
och ner på motsatspar som ’homo’ och ’hetero’ och leker med tanken på att Snövit var en 
man som förälskar sig i prinsen. (ibid, s.10)

Edemo och Rindås övningsbok innehåller många konkreta och lekfulla övningar som 
kan användas i undervisningen. Ett exempel är ”toaleken” där deltagarna får skapa 
andra kategorier än kön för att dela in toalettdörrarna. Flera av övningarna syftar till 
att synliggöra heterosexualiteten som norm genom att vända allt upp och ner. Det 
hierarkiska skapandet av identitetskategorier blir tydligt. 

”
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Metodmaterialet ”Bryt!” följer samma spår, men har också utvidgat perspektivet till att 
innefatta etnicitets- och rasnormer. I boken finns en rad interaktiva och kreativa övningar 
och texter. De utmanar föreställningar om genus, sexualitet, etnicitet och ras, och hur 
föreställningarna skapas. I övningen ”gissa heterot” används foton av olika personer och 
uppgiften är att hitta det som anses mest vanligt – de heterosexuella personerna. ”Den 
här övningen handlar om att få syn på sina egna och samhällets föreställningar och 
’regler’ kring heterosexualitet. Vanligtvis är det personer som bryter mot de här reglerna 
som blir utpekade och diskuterade. Men här är poängen att fokusera på normen, det vill 
säga, det vi vanligtvis tar för givet” (RFSL Ungdom & Forum för levande historia, 2006, 
s.9).

Sandra Dahléns bok ”Hetero” (2006) beskriver med ett lättförståeligt och roligt 
språk komplexa sammanhang mellan genus-, sexualitets- och etnicitets-/rasnormer. 
Hon använder ett feministiskt perspektiv med utgångspunkt i heteronormen. 
Heterosexualiteten skapas som norm genom en mängd aktiva insatser på samhällets 
alla nivåer. Dahlén visar det tydligt genom exempel från bland annat film, politik, 
populärvetenskaplig naturhistoria och undervisning. Boken innehåller igenkännande 
exempel och informativa argument kring skapandet av genus och sexualitet. Det gör 
den relevant för undervisning. 

VåR TeoReTISKa anSaTS
I det här kapitlet har vi försökt lägga ut en karta. Den utgör en teoretisk bakgrund för 
vår analys av fyra skolors förändringsarbete och strategier med fokus på jämställdhet och 
genus. 
Vår utgångspunkt är ett queerteoretiskt perspektiv. Normativ heterosexualitet och en 
binär könsindelning förstås som organiserande och privilegierande normer i samhället. 
En viktig fråga blir alltså vilka förståelser som präglar verksamheten och de pedagogiska 
strategierna i de fyra undersökta skolorna. Återskapas heteronormen i förändringsarbetet 
eller utmanas den i de strategier som väljs av skolorna?
I analysen använder vi en intersektionell ansats. Det gör vi genom att se på hur genus görs 
relevant i förhållande till sexualitet, och även till etnicitet i delar av analysen. Dessutom 
tittar vi på hur jämställdhetsarbetet enligt våra intervjupersoner anses hänga ihop med 
andra demokratirelaterade frågor. 
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Kapitel 3

Fokus på fyra förändringsarbeten
Det finns mycket att lära av redan existerande studier av genus- och sexualitetsnormer i 
skolan. De utgör viktiga fundament i vårt utvecklande av en utbildningsmodell på området. 
Men det finns hittills inga publicerade studier av hur svenska skolor arbetar långsiktigt 
och strategiskt med förändringsprocesser knutna till jämställdhet, genus och sexualitet. 
Det vill vi göra med den här studien. Fokus ligger på såväl skolans och förändringsarbetets 
struktur, som på innehållet och den förståelse av jämställdhet, genus och sexualitet 
som präglar arbetet. 

Elever i de flesta länder diskrimineras på olika sätt på grund av genus och sexualitet, men 
skolans handlingsutrymme för att förebygga diskriminering är olika. Vilka strategier som 
väljs är knutet till vilka direktiv skolan får från de nationella myndigheterna. Med den 
bakgrunden är det helt centralt att ha ett nationalkulturellt kunskapsunderlag i de här 
frågorna. Svenska skolor har, i likhet med skolor i många andra länder, en värdegrund som 
ram för sin verksamhet. Den är baserad på samhällets syn på vilka grundläggande värden 
som skolan ska främja i sitt arbete; demokratiska och mänskliga rättigheter. 
Som vi konstaterade i början av den här rapporten har den svenska skolans styrdokument 
sedan årtionden berört frågor som jämställdhet och genus. Men sexualitet har aldrig 
nämnts innan barn- och elevskyddslagen trädde i kraft 2006. Lagstiftningen är 
banbrytande. För första gången tar ett för skolan reglerande dokument upp sexualitet som 
kränkningsgrund och som prioriterat område att arbeta med. 
Men barn- och elevskyddslagen är också unik i de krav den ställer på arbetet. Det 
aktiva och målinriktade arbetet som lagen kräver ska skrivas ner i skolans lokala 
likabehandlingsplan. I den ska skolorna ange vilka åtgärder de planerar för att förebygga 
och motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Dokumentet 
ska dessutom betraktas som ”levande”. Det ska alltså vara åtgärdsinriktat, och ständigt 
aktualiseras och uppdateras. Dessutom måste skolan årligen följa upp och utvärdera sina 
åtgärder i skolans skriftliga kvalitetsredovisning. Om skolan saknar en likabehandlingsplan 
kan det bli rättsliga åtgärder.

Att genomföra det arbete som barn- och elevskyddslagen anger kräver en fungerande 
process och struktur. Det är också fokus för fältstudiens första del, som vi redovisar i 
det här kapitlet.
Fältstudiens andra del, som redovisas i nästa kapitel, tar sikte på skolornas förståelse 
av jämställdhet, genus och sexualitet i förändringsarbetet. Krav ställs från olika håll 
– läroplan, skollag, barn- och elevskyddslag – och olika begrepp ges olika tyngd i 
respektive reglerande dokument. Därför är det intressant att se vilken förståelse av det 
demokratiska uppdraget som kommit att prägla skolornas arbete. Både skollag och läroplan 
ger uttryckligen skolan som institution ett värdegrundsbaserat, demokratiskt uppdrag att 
arbeta med jämställdhet. Och skolor som initierat det arbetet återanvänder begreppet 
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gång på gång – ofta tillsammans med begreppet genus. Hur förstår intervjupersonerna 
skolans arbete med jämställdhet och genus, som skolorna själva benämner det? Vad är 
det egentligen skolorna vill förändra då ett förändringsarbete med fokus på genus och 
jämställdhet initieras? 
Dominerande förståelser av jämställdhet, genus och sexualitet i ett samhälle varierar 
beroende på sociala och kulturella kontexter. Dessa förståelser lägger starka premisser 
för vilka strategier och metoder som väljs i ett förebyggande arbete. Som vi diskuterade 
i förra kapitlet har den svenska jämställdhetsdiskursen och arbetet med genusfrågor 
präglats av ett heteronormativt förhållningssätt. Hur ser det ut i skolor som har gjort ett 
förändringsarbete med fokus på jämställdhet, genus och/eller sexualitet?

om FälTSTudIen
I vår studie har vi besökt svenska skolor som arbetat strategiskt över flera år med vad de 
själva kallar ett genus- och jämställdhetsarbete. Vi vill dels lära av deras tillvägagångssätt 
och erfarenheter, dels se hur de såg på arbetet i relation till den nya barn- och 
elevskyddslagens krav. Dessutom vill vi undersöka vilken förståelse av begrepp som 
jämställdhet, genus och sexualitet som präglar arbetet. 

De skolor vi besökt och de fenomen vi funnit kan inte och bör inte ses som 
representativa för alla skolor. De är skolor som på eget initiativ valt att bedriva ett 
resurs- och tidskrävande förändringsarbete. De bör med andra ord betraktas som 
pionjärer. Alla vi som vill bedriva ett förändringsarbete har mycket att lära från deras 
erfarenheter, framgångar, hinder och fallgropar. 

urval av skolor
Vi gav oss ut på jakt efter skolor som skulle passa in på ett av följande, rangordnade 
alternativ:

1. Skola som arbetat strategiskt och övergripande mot heteronormativitet
2. Skola som arbetat strategiskt och övergripande för jämställdhet
3. Enskilda lärare och/eller lärarlag, alternativt enskilda elever och/eller elevgrupper, 
   som arbetat långsiktigt mot heteronormativitet eller för jämställdhet

Jakten på de ”framgångsrika” skolorna var svårare än vi anat. Vi hittade bara en skola 
som utgav sig arbeta ”strategiskt och övergripande mot heteronormativitet”. Men 
under alternativ två fick vi ett antal skolor att tillgå. I avgörandet om arbetet de facto 
var strategiskt och övergripande förlitade vi oss på skolornas egna uttalanden. Tycker 
skolorna att deras arbete passar in i det kriteriet så är det intressant att se vad det 
innebär, resonerade vi.
Med vår begränsade tidsram var ambitionen aldrig att hitta skolor som kunde 
representera alla Sveriges skolor. Istället ville vi gå på djupet med ett fåtal, för att få ta 
del av och lära oss av deras erfarenheter – både framgångar och hinder på vägen. 
Samtidigt hade vi ambitionen att hitta olika skolor i olika kontexter och som valt olika 
tillvägagångssätt. 
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I vår research utgick vi från följande urvalskriterier:

¡ Geografisk spridning: Nord/syd, småstad/storstad, förort/innerstad
¡ Åldersmässig spridning: Grundskolan (låg/mellan/hög), gymnasiet
¡ Spridning av inriktning: Kommunal skola/fristående skola, allmän utbildning/
   profilskola, varierande gymnasieprogram

Bland våra fyra skolor finns såväl nord som syd, småstad som storstad, förort som 
innerstad representerade. Majoriteten – tre av fyra – är grundskolor. Men alla skolor 
är kommunala och den variation som funnits i profilering har i vår kontakt med 
skolorna varit sekundär. 

Huvud�frågor och tillvägagångssätt
Syftet med fältstudien har varit att undersöka hur skolor har gått tillväga i sitt strategiska 
arbete med genus- och jämställdhetsfrågor. 

¡ Hur har skolans olika aktörer planerat och genomfört förändringsarbetet? 
   Hur samverkar skolans olika aktörer med varandra?
¡ Vilka förståelser av jämställdhet, genus och sexualitet präglar den 
   pedagogiska verksamheten?

För att få insikt i dessa processer valde vi ett kvalitativt tillvägagångssätt framför ett 
kvantitativt. Vi har använt en kombination av metoder och material. Det hänger 
främst ihop med vårt fokus på förändringsprocesser och på vilka positiva och negativa 
erfarenheter som finns på varje specifik skola. 
Vi ville få berättelser om förändringsarbetets olika stadier. Från de tidiga visionerna till 
genomförande, och hur allt upplevdes av skolledning och personal. Vad upplevde man 
som lyckat? Vad fann man utmanande under vägens gång, sett utifrån en strukturell 
nivå? Kan man identifiera gemensamma ”element” som måste ingå för att ett sådant 
arbete ska lyckas?
Vi ville också få insikt i de förståelser av jämställdhet, genus och sexualitet som 
präglat processen. Hur påverkade det verksamhetens pedagogiska praktik i vardagen? 
Vi undersökte om ett genus- och jämställdhetsarbete i en skolkontext också förstods 
som innefattande normer och maktstrukturer om såväl kön som sexualitet. Vi tittade 
också på om man i arbetet med att utmana normer kring kön, samtidigt tenderade 
att reproducera normer kring sexualitet. Och om det i så fall berodde på att man inte 
förstod normerna som sammanflätade med varandra.

Vår förhoppning var att i slutändan nå fram till ett antal faktorer, i förhållande till 
struktur, process och innehåll, som kan klassas som ”framgångsfaktorer”. Det är en 
ambition som är problematisk på flera sätt. Att göra anspråk på att hitta strategier 
eller faktorer som är framgångsrika för alla, är att blunda för hur olika kontexter 
påverkar arbetets utformning, effekter och konsekvenser. Det finns alltså ingen 
strategi som fungerar”.29

29   jämför med kumashiro, 2002.
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Vår studie kommer inte att kunna resultera i ett ”recept” som skolor kan läsa och 
applicera för att bli ”framgångsrika”. Däremot har vi hittat mönster i tväranalysen av 
skolans berättelser. De samlade erfarenheter och kunskaper som den här studien visar 
på kan därför ändå vara värdefulla. De kan utgöra ett nyttigt och konkret underlag för 
resonemang, val och prioriteringar som görs av den enskilda, specifika skolan. Det är ett 
viktigt mål för oss som Sveriges största antimobbningsorganisation att kunna bidra med 
ett sådant diskussionsunderlag för skolorna.

omfattning och avgränsning
Två faktorer har varit viktiga för studiens avgränsning: projektets tidsram och skolans 
ramar för vårt besök. 

Projektet hade en tidsram på åtta månader för insamling av material, analys och 
publicering. Det begränsade hur många skolor vi kunde besöka och hur mycket material 
vi kunde samla in. Kvalitativa metoder kräver längre tid för insamling och analys av 
materialet. Det begränsar framförallt möjligheten att göra någon djupare observation 
av den pedagogiska praktiken. En djupare studie av den undervisningen skulle ha 
krävts ett systematiskt deltagande under en längre tid för att kunna upptäcka mönster i 
verksamheten som helhet. I snitt besökte vi varje skola under en vecka.

En annan faktor som påverkade urvalet av material var vad de enskilda skolorna erbjöd 
oss att ta del av. Våra kontaktpersoner fungerade som ”gatekeepers” för den tillgång vi 
fick till skolan.30 Vi satte upp explicita önskemål om vad vi ville göra och vem vi ville 
träffa under vår insamling, men i slutändan var det upp till skolan att sätta ihop ett 
schema för intervjuer och observationer. Eftersom skolan frivilligt bidrog med sin tid, var 
det svårt att ställa ytterligare krav på vem vi ville träffa.
När vi väl var igång blev vi ofta inbjudna att även träffa personer utanför de 
schemalagda intervjuerna eller delta som observatörer på lektioner. Den så kallade 
”snöbollseffekten” blev på så sätt avgörande för vilket material vi fick tillgång till. 
En sannolik konsekvens blev att vi fick träffa de mest engagerade i personal- och 
elevgruppen. De som skolan ville visa upp för omvärlden (Røthing, 2007). 
Vi kan också anta att vi i liten grad har pratat med de delar av personalen som inte 
känner sig engagerade i eller som aktivt motarbetar genusarbetet. De berättelser om 
motstånd som kommit fram kommer främst från dem som driver arbetet. Det handlar 
alltså om deras upplevelser av motstånd och hinder. Hade vi pratat med de personer som 
inte känner sig engagerade i förändringsarbetet hade vi säkert fått andra berättelser. Det 
vore självklart intressant, men inte avgörande för vårt syfte med den här studien.
Vi har velat se på upplevelser av stöd och motstånd hos de personer, vuxna och 
elever, som är delaktiga i och driver förändringsprocesser för att ändra genus- och 
sexualitetsnormer. Det är också det vi har fått tillgång till.

30   jämför med kvale, 1997.
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metod�er
I materialinsamlingen har vi använt oss av intervjuer, dokumentanalys och observation.

Interv�juer
Vi ville fånga in alla skolans aktörer och medspelare, deras upplevelser och deras 
samverkan. Därför bad vi skolan om att få intervjua:

¡ En eller flera representanter för skolledningen
¡ Eventuella genuspedagoger
¡ Enskilda pedagoger
¡ Skolpersonal i grupp
¡ Enskilda elever eller elever i grupp
¡ Föräldrar i grupp

De flesta intervjuer med elever, pedagoger och skolledning gjordes under lektionstid, 
medan samtalen med föräldrar tog plats under kvällstid. Intervjuerna tog ungefär 
en timme att genomföra, utifrån ganska strukturerade intervjuguider. För att 
få fram praktiknära berättelser om verksamheten använde vi oss av en narrativ 
intervjustrategi.31 Det gav oss också berättelser från omställningar av skolans 
verksamhet innan och under förändringsarbetet. 

Intervjuguiderna utgick från teman, men anpassades till den enskilde aktörens 
position, om det var en elev eller en vuxen, om det var en enskild eller gruppintervju, 
och utifrån den information vi hade om den enskilda skolkontexten. Vi ändrade 
intervjuguiderna något, allteftersom skolbesöken gav nya insikter. De flesta intervjuerna 
genomfördes av projektutvecklarna gemensamt.32 De bandades digitalt och 
transkriberades. Vid de få tillfällen när intervjuerna inte blev inspelade tog intervjuaren 
anteckningar som renskrevs i efterhand.
Gruppintervjuer ger ett annat material än intervjuer med enskilda personer. Speciellt 
bland barn och ungdomar är grupptrycket ofta stort och det finns tydliga regler för vad 
man ”bör” uttrycka för att framstå som ”rätt” tjej eller kille (Kvalöy, 1998). Det har vi 
tagit med oss i analysen av intervjuerna.

Dokumentationsanalys av� jämställdhets- och likabehandlingsplaner
Inför varje skolbesök tog vi del av skolans jämställdhetsplan och likabehandlingsplan. 
Vi studerade också skolans hemsida samt andra relevanta måldokument. Det 
gav en värdefull första insikt om hur skolan organiserar sin verksamhet och det 
blev utgångspunkten för att under intervjun skapa en gemensam plattform med 
intervjupersonerna. 
I planerna tittade vi speciellt efter de mål som formulerats för jämställdhets- och 

31   jämför med kvale, 1997.

32   i undersökningen av gröna skolan fick vi experthjälp av Sandra dahlén, som anlitades av projektet för att delta i fält- 
och analysarbetet.
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likabehandlingsarbetet. Vi tittade också efter de åtgärder som angavs för det arbetet och 
på hur arbetet relaterades till förebyggande av kränkningar och diskriminering. 

Observ�ationer av� underv�isning och möten
Syftet med observationerna var att få tillgång till verksamhetens praktiknivå. Hur 
utspelade sig möten och undervisning, sett med våra ögon?
I observation av undervisningen var vi passiva observatörer. Efter en snabb presentation 
satt vi tysta och tittade på undervisningen från ett hörn längst bak i klassrummet. Vi 
noterade vad som hände i klassrummet utifrån ett observationsschema. Syftet var att 
registrera dels interaktion mellan lärare och elev, dels interaktion eleverna emellan, både 
ämnesrelaterad och utompedagogisk. 
Vi observerade också ett antal personalmöten, med arbets- eller ämneslag, 
genuslärargrupp och anti-mobbningsteam. Då var vi antingen passiva observatörer eller 
deltagande observatörer. Eftersom diskussionen kunde röra enskilda elever eller lärare 
använde vi inspelare bara i liten grad. Istället gjorde vi anteckningar. 

material
Vi har fått olika mycket material från de olika skolorna. Från sex till tolv intervjuer och 
upp till sex lektionsobservationer. För att vara en kvalitativ studie är materialet relativt 
litet, men ändå stort nog för att vi ska få en inblick i några mönster i verksamhetens 
förändringsarbete och dominerande begreppsförståelse.

Materialet består av totalt:

¡ Transkriptioner av 35 intervjuer
¡ Anteckningar från 13 undervisningsobservationer
¡ Anteckningar från fyra mötesobservationer
¡ Personliga skriftliga reflektioner från fältarbetet
¡ Handlingsplaner, relevanta texter och böcker kring skolans arbete med genus- och 
   jämställdhetsnormer, till exempel läromedel och uppgifter

analys
Vi har gjort en systematisk temaanalys av transkriptioner och dokument. De teman vi 
delat in materialet i är: 

¡ Struktur och samverkan
¡ Begreppsförståelse – jämställdhet, genus, sexualitet och etnicitet
¡ Kompetensutveckling av personalen
¡ Genus- och sexualitetsrelaterade kränkningar
¡ Pedagogisk verksamhet

Varje skola har blivit analyserad för sig. Vi sammanställde de olika berättelserna och 
identifierade lyckade strategier och problem. Har olika aktörer samma verklighets-
uppfattning? Om inte, hur skiljer de sig åt? Finns det konflikter och motsättningar?
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Vi gjorde också en tväranalys, något som var mycket värdefullt för att identifiera ”element” 
i det strategiska arbetet på en strukturell nivå. Det blev underlag för den skriftliga 
presentationsform vi till slut valde. Vi har inte haft något syfte att jämföra eller gradera 
skolorna, men tväranalysen har varit lärorik för att hitta det som ”måste” ingå i ett lyckat 
förändringsarbete. 
Vi kunde leka med tanken att byta ut en skolledare mot en annan, eller förlägga en skolas 
metod till en annan. Vilken vikt tror vi att det har och varför?
Tväranalysen var också viktig för att upptäcka hur skolans aktörer skapar och förhandlar 
kring fenomenen jämställdhet, genus och sexualitet. Vad är det man hittar ”överallt”? Vilken 
betydelse ser det ut att ha för den pedagogiska verksamheten och den sociala miljön?

etiska perspektiv och presentationsform
Namn på skolor och intervjupersoner är anonymiserade. Alla under 15 år har fått skriftligt 
tillstånd från sina föräldrar för att delta i våra intervjuer. 
I analysen av struktur och process, som du finner i det här kapitlet, har vi valt att först 
presentera de enskilda skolorna. Det ska ge en inblick i skolornas processer utifrån deras 
respektive kontext. Efter det har vi i en tväranalys ringat in ett antal fenomen. De gäller 
både utmaningar på vägens gång och de praktiker som kommit att etableras på skolorna. 
Nästa kapitel behandlar frågan om vilken förståelse av jämställdhet, genus och sexualitet 
som ser ut att prägla den pedagogiska och sociala verksamheten. Även där har vi valt en 
tematisk tväranalys. Anledningen till att vi valt en tväranalys som presentationsform för 
såväl kapitel 3 som 4 är att vi vill fokusera på de mönster vi hittade, snarare än på den 
enskilda skolan. Det finns också etiska skäl bakom valet. Det vore svårt att anonymisera 
våra intervjupersoner på ett tillfredsställande sätt om vi valde att presentera enskilda 
pedagoger i relation till varje enskild skola.
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FyRa SKoloR på TRöSKeln TIll eTT FöRändRInGSaRBeTe
Fyra olika skolor innebär fyra olika sammanhang och bakgrundsberättelser, med fyra 
olika processer som resultat. Vi har valt att presentera varje skola för sig för att skapa 
en bild av den kontext varje enskild skola utgår från. Här följer de, under sina fiktiva 
färgkodade namn, i den ordning vi besökt dem.

lila skolan
Höstlöven låg i högar den novemberdag vi kom till Lila skolan. Huset är ett traditionellt 
gammalt stenbygge i de centrala delarna av en svensk storstad. Skolan har cirka 800 
elever, från förskolan till årskurs nio, och 100 anställda. 
Förändringsarbetet med fokus på genus startade 2002 när Lars började arbeta som 
rektor. Då var skolan nyrenoverad och hade varit utan rektor en tid. Lars tyckte att det 
var mycket traditionella genusmönster som präglade skolkulturen, både bland lärare 
och bland elever. Lars berättade under vårt möte om hur ”traditionella genusidentiteter 
skapade dålig stämning” bland eleverna, med konflikter, motsättningar och oförståelse 
som resultat. Detsamma gällde personalgruppen.

Likadant i personalgruppen så upplevde jag att man hade ingen plattform; kvinnorna hade sin 
tjejmiljö, och grabbarna satt och tittade på fotboll i personalrummet. Jag kom hit 2002, då 
pågick fotbolls-VM och då hade männen i kollegiet någon form av reservat, där de kunde sitta 
och titta på fotboll, där männen blev inbjudna. För mig var det väldigt främmande att vara i 
en sån miljö där man skilde väldigt utifrån kön, att man delade upp mänskligheten i män och 
kvinnor, det har jag själv aldrig. Jag har aldrig tänkt utifrån det perspektivet. Och det här såg 
jag som ett problem. (Lars, skolledare på Lila skolan)

I samma veva som Lars initierade förändringsarbetet på skolan, tog några av föräldrarna 
kontakt med honom med samma målsättning. Lars upplevde föräldrarnas initiativ som 
en ”puff” i arbetet och tillsammans påbörjade de en långvarig process för att förändra 
genusmönstren. Satsningen gavs namnet ”Genus, jämställdhet och mänskliga rättigheter” 
och verktygen för att nå en förändring blev ökad medvetenhet och kunskap.
Lars gav en tydlig bild av utgångspunkten för förändringsarbetet – de krav som ligger i 
skolans värdegrund och skolans demokratiska uppdrag. Även om Lars själv är genuint 
intresserad av genusfrågor handlade inte satsningen om honom. Skolans styrdokument är 
tydliga, påpekade han. Det är skolans uppdrag att jobba med jämställdhet och det ”finns 
inget förhandlingsutrymme”. 

Skolan är ingen värdeneutral plats brukar jag säga, långt ifrån. Skolan har en värdegrund som 
vi måste följa, och den lyfter ju väldigt tydligt fram just att vi ska ge alla elever möjlighet att 
vara framgångsrika i skolan. Och vi ska motverka traditionella könsroller, vi ska inte segregera 
och konstruera elever ut i från någon traditionell genusidentitet eller etnisk identitet eller 
klassidentitet eller vad det nu är. (Lars, skolledare på Lila skolan)

För Lars har syftet med genus- och jämställdhetsarbetet varit att skapa en ”gemensam 
plattform” där en diskussion om värdegrunden kan hållas ständigt aktuell. En 
”människosyn där man ser individen bakom en kollektiv identitet” skulle införlivas i 
verksamheten. På så vis blev genus- och jämställdhetsarbetet också ett arbete för att öka 

”
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personalens medvetenhet om skolans gemensamma värdegrund. Jämställdhet blev inte 
bara ett mål i sig, utan också ett medel för att fokusera på värdegrunden i helhet. Ett sätt 
att närma sig värdegrundsfrågorna. Att skapa större elevtrygghet samt en god kultur på 
skolan var också en förväntad sidoeffekt av arbetet. Den gemensamma skyldigheten var 
att ”motverka konstruktioner utav identiteter som gör att det blir svårt för eleverna” – i 
livet, på skolan och senare i arbetslivet. 

Förändringsarbetet utformades i tre faser fördelade över ett långsiktigt perspektiv med 
många års arbete. I den första fasen, kompetensutveckling av personalen, var målet att ge 
personalen ny kunskap. Externa föreläsare och rektor själv fortbildade personalen och 
ny litteratur köptes in till ett ”genusbibliotek”. Föräldrarna blev inbjudna till temakvällar 
med föreläsningar och filmkvällar genom den nystartade föräldragenusgruppen.
Den andra fasen, inkluderingsfasen, hade som syfte att involvera alla – personal, 
elever och föräldrar. Varje arbetslag arbetade fram konkreta målplaner. För att öka 
kompetensen anställdes en pedagog med utbildning i genusvetenskap på halvtid och 
en annan av skolans lärare fick, efter en fortbildning, 15 procents tjänsteutrymme som 
genuspedagog. Alla klasser besöktes under en hösttermin av en genuspedagog, både 
för att ge eleverna möjlighet att reflektera kring genusnormer och för att kartlägga 
elevkulturen. Eleverna i årskurs sex till nio fick erbjudande om att gå med i en 
elevgenusgrupp. Samtidigt startades en styrgrupp, bestående av ledning, genuspedagoger 
och representanter från skolans alla arbetslag.
Realiseringsfasen var den fas skolan befann sig i den dagen vi knackade på dörren. Den 
stora utmaningen var att integrera förändringen i den dagliga pedagogiska verksamheten, 
i undervisningen och i mötet med eleverna.

Röd�a skolan
En mörk januarimorgon kom vi fram till Röda skolan och ett gäng killar hälsade på oss 
på vägen in. Det är en byggnad med lågt i tak och en labyrint av korridorer. Skolan ligger 
i en förort till en av Sveriges storstäder och här går 350 elever i årskurserna sju till nio.
96 procent av eleverna har utomnordisk etnisk bakgrund och det pratas 30 olika 
språk på skolan. På hemsidan beskriver skolan sig som ”mångkulturell, med en 
interkulturell undervisning”. Skolans rektor har flera gånger uppmärksammats för att 
ha ”utvecklat skolan till att bli en integrerad del av samhället – förutom att bedriva 
god undervisning”.33 I mötet med intervjupersonerna på skolan tydliggjordes också 
gång på gång att etnicitet, integration och rasism var frågor som stod i fokus för såväl 
elever som pedagoger. 
Men vi besökte skolan eftersom den fått ett initiativpris för sitt jämställdhetsarbete, som 
vid tiden för besöket är inne på sitt tredje år.

Utbildningsledaren Anna tog emot oss med ett stort leende. Hon har arbetat på skolan 
i tolv år, först som lärare, sen arbetslagsledare och nu som nybakad utbildningsledare. I 
hennes nya roll ingår ansvar för jämställdhetsarbetet. 2004 drog Annas företrädare igång 

33   citatet kommer från motiveringen till ett pris som röda skolans rektor tilldelades 2006.
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genus- och jämställdhetsarbetet, som konsekvens av ett lärarinitiativ. En klick med lärare, 
däribland Anna, hade deltagit i en utbildning ordnad av Jämställdhetsombudsmannen 
(JämO) och återvänt till skolan med massor av nya idéer. Engagerade lärare och den 
dåvarande utbildningsledaren bildade en jämställdhetsgrupp och några ämnen högt på 
dagordningen var jämställdhetsplan, enkätundersökning och kartläggning.

Jämställdhet både inom personalgrupp och inom elevgrupp lyftes av intervjupersonerna 
fram som utgångspunkt då förändringsarbetet började. Speciellt påtagliga var det 
normerna bland eleverna, outtalade regler för hur tjejer och killar ”ska” vara, som 
oroade initiativtagarna. Utrymmet för avvikelser utan att det fick konsekvenser var 
litet, berättade Anna. Vem som fick ta och tog plats upplevdes som skevt – killarna 
dominerade utrymmet både under lektioner och raster, medan tjejernas sociala 
beteenden kontrollerades strängt. ”Var är tjejerna någonstans, och då menar jag rent 
fysiskt, konkret i skolan, var är alla flickor i vår skola?” frågade Anna retoriskt.
Ur den tidiga handlingsplanen utvecklades en tvåårig utvecklingssatsning för åren 2004 
till 2006. Under första året genomfördes kompetensutveckling för personalen, med både 
externa föreläsare och egna diskussionsgrupper. Några av lärarna fick gå kortare kurser 
på arbetstid. Arbetet var inne på tredje året när vi besökte skolan. Då arbetade varje 
arbetslag tillsammans med jämställdhetsgruppen med att utveckla konkreta målplaner 
och strategier för det pedagogiska arbetet. Målplanerna fungerade som ett pålagt krav 
för arbetslagen. Men det saknades en överordnad, gemensam målplan för skolans 
jämställdhetsarbete som helhet. 
Anna beskrev satsningen som en trestegsraket. Utbildning av personalen är steg ett, 
realisering i undervisningen steg två och sista steget är att involvera elever och föräldrar. 
”Men dit har vi inte kommit än” säger Anna och syftar på den tredje fasen. Varken elever 
eller föräldrar utnyttjas alltså ännu som resurs i Röda skolans jämställdhetsarbete.

Gula skolan
I en stad med ungefär 55 000 invånare, i norra Sverige, ligger F-9-skolan Gula skolan. 
Morgonen vi kom dit var det iskall vinter och kylan bet i kinderna. Byggnaden, som stod 
färdigbyggd 1992, ligger strax utanför stadens centrum, omgiven av villor, radhus och 
skog. I skolans lokaler samlas varje dag runt 500 elever och 70 lärare.

I början av 2000-talet anlände den nya rektorn, Elsa, till Gula skolan. Hon grubblade. 
Som skolledare hade hon sedan flera år haft ett stort intresse för jämställdhetsfrågor. 
Speciellt en fråga malde i hennes huvud: varför hade killar genomgående sämre betyg i 
alla ämnen utom idrott? 
Samtidigt fanns det på Gula skolan en del fenomen, som personalen var väl medvetna 
om. Pedagogen Charlotte berättar om manliga kollegor ”som tyckte om att skämta 
sexistiskt med folk, speciellt om någon var singel eller nyligen frånskild”. Det var 
ett klimat inom personalgruppen som inte alla gånger stämde överens med vad 
som bör gälla för en jämställd arbetsplats. Charlotte tror att vetskapen om den här 
”machograbbjargongen” var en av anledningarna till att Elsa initierade arbetet. Det blev 
ett stort förändringsarbete där fokus skulle ligga på genusfrågor och jämställdhet.



53

Tack vare EU-medel bestämde Elsa att all pedagogisk personal skulle gå en tre terminer 
lång utbildning anordnad av en extern aktör – På Lika Villkor. Under På Lika Villkors 
ledning träffades personalen i grupper om tolv tillsammans med en handledare. Efter 
en uppstart med externa föreläsare byggde utbildningen på läsecirkel som form, med 
möten varannan vecka. Diskussioner om litteratur varvades med populärvetenskapligt 
material, observationer och analyser. Sista momentet var att arbeta fram en gemensam 
handlingsplan för den pedagogiska verksamheten, där alla fick säga sitt om både innehåll 
och formuleringar. 
Genom att använda en extern utbildningsanordnare kunde både skolledning och 
pedagoger jobba med innehållet i förändringen. Det var en viktig nyckel till framgång.

För annars när en skola ska starta ett arbete ska man stå för alla delarna själv. Man ska vara 
idéspruta, projektledare och organisationsledare. Och här där det finns både ett projekt, en 
idé och en organisation – allting är redan färdigt – och vi kan bara kliva på med vår personal. 
Då är ju det otroligt fördelaktigt. Vi kan koncentrera oss på det som är innehållet, istället för 
formen. (Elsa, skolledare på Gula skolan)

Halvvägs genom utbildningen fick skolan erbjudande om att skicka två pedagoger på en 
genuspedagogutbildning vid Umeå Universitet. Valet föll på fritidspedagogerna Ann-
Sofie och Pernilla. När de återvände efter avslutad utbildning fick de varsin anställning 
som skolans egna genuspedagoger, med ett tjänsteutrymme på tio procent. Deras 
uppdrag blev att utbilda nyanställd personal och på så sätt säkra att kunskapsnivån bland 
skolans pedagoger upprätthålls, oavsett personalomsättning. 

Elsa hade redan tidigare, som rektor på en annan skola, försökt driva ett 
jämställdhetsarbete. De problem hon stött på den gången låg fortfarande färskt i minnet. 
Ett centralt problem var att hon inte lyckats förmedla konkreta motivationsgrunder till 
personalen och det blev otydligt varför just det här arbetet skulle bedrivas på skolan. ”Vi 
började starta projektet där, men sedan blev jag sjukskriven och då föll hela projektet” 
förklarade Elsa. ”Då var jag nog mer omedveten om varför vi skulle läsa, det kunde 
jag inte motivera för personalen.” Hon berättade hur betydelsefullt det varit att den 
här gången kunna hänvisa till en konkret och praktiknära målsättning, nämligen den 
stora betygsskillnaden mellan killar och tjejer. Problembilden blev tydlig för personalen 
genom målsättningen. På så vis kunde Elsa motivera varför skolan skulle genomgå den 
här processen under så lång tid och med krav på delaktighet från alla anställda.

Gröna skolan
I en stad med drygt 50 000 invånare i sydvästra Sverige, högst upp på ett backkrön nära 
stadens centrum, ligger gymnasieskolan Gröna skolan. Skolan är en av två kommunala 
gymnasieskolor. Här huserar ungefär 1450 elever och 190 anställda, organiserade under 
fyra skolledare och åtta programledare. 

I slutet av 1990-talet diskuterade Britta, skolledare för samhällsprogrammet, och 
Hans, religions- och filosofilärare, hur skolan skulle kunna etablera mer markerade och 
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dokumenterade arbetsformer för jämställdhetsfrågor. De två deltog i en två dagar lång 
fortbildning i Stockholm, anordnad av myndigheten JämO. Redan på tåget hem filade de 
på strategier för hur de på Gröna skolan skulle kunna levandegöra allt de lärt sig. 
Framförallt klurade de på hur jämställdhetsarbetet skulle kunna nå alla elever och 
ganska snabbt fann de en lösning. Religionskunskap är ett kärnämne. Den första kursen 
måste alla elever obligatoriskt genomgå och dessutom ger ämnet som sådant utrymme 
för samtal kring genusfrågor, resonerade de. Så fem av 50 timmar i Religionskunskap A 
öronmärktes som ”genustimmar”. Gemensamma metoder utformades. Några få 
föreläsningar för hela personalen inledde arbetet och en representant från JämO 
besökte skolan. Man startade en jämställdhetsgrupp bestående av både skolpersonal och 
elever, och inom flera ämnen påbörjades mer organiserade aktiviteter kring hur man i 
undervisningen kunde arbeta med genusfrågor. 
Inte långt därefter genomfördes nästa stora förändring. Skolan presenterade två 
valbara kurser, som båda behandlade genusfrågor på djupet. Kurserna klubbades av 
utbildningsnämnden som lokala kurser. Kurserna ”Samlevnad och livstolkning” och 
”Kvinnligt, manligt, mänskligt” blev snabbt populära tillval bland eleverna. 
I spetsen för allt arbete stod Hans. Som initiativtagare blev han den som aktivt drev 
arbetet framåt. 

Vad var då syftet med att ”genusmärka” timmar i religionskunskapen och att erbjuda två 
valbara kurser? Britta förklarade att det handlar om att ”någon form av livskunskap” ska 
genomsyra skolan. 

Jag beskriver det som ”vad behöver ungdomarna med sig från skolan utöver 
ämneskunskaper”? Och då kan man se på olika bitar som man behöver, bland annat är det då 
samlevnadsfrågor, genusfrågor. (Britta, skolledare för samhällsprogrammet på Gröna skolan)

Det är troligt att Britta med ”utöver ämneskunskaper” syftar på läroplanen och 
skollagens krav på skolorna att ägna sig åt värdegrundsfrågor. Enligt Hans fanns dock en 
annan målsättning med redan från början – att förebygga genusrelaterade kränkningar. 
”Vi tyckte att skolan var rätt så bra på den tiden, vi hörde inte så himla mycket om 
[genusrelaterade kränkningar], men det betyder ju inte att det här inte finns här 
och dessutom är det så att vi kan framförallt inte veta vad som kommer att finnas i 
framtiden” förklarade Hans. Han menade att genus- och jämställdhetsfrågor på så vis 
”signalerar redan från början var man står”. 

2005 valde fem av åtta utbildningsprogram att ta bort de obligatoriska ”genustimmarna”. 
Man hänvisade till nedskärningar och behovet av att omdisponera resurserna. 
Lennart, skolledare för tre av dessa fem program, menade att förlusten inte 
varit så smärtsam. Han påpekade att ”skolan är en väldigt jämställd plats i vårt 
samhälle” och tyckte att det finns andra, mer akuta problem. Linda och Patrik är 
pedagoger på Omvårdnadsprogrammet, som inte heller har ”genustimmarna”. De 
hänvisade till att genusfrågor konsekvent integreras i ämnen, som är specifika för 
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Omvårdnadsprogrammet. ”Samlevnadsfrågor” ges en självklar plats i kurser som ”Etik” 
eller ”Människan socialt och kulturellt”, dessutom finns frågorna med genom tematiska 
undervisningsprojekt. ”Framförallt så blir det fokus på hur människans plats i samhället 
ser ut och våran värdering av människan” förklarade Patrik.

När vi besökte Gröna skolan var det alltså tre av åtta program som fortfarande hade 
de obligatoriska ”genustimmarna”. De valbara kurserna fanns tillgängliga för alla 
elever. Vår analys av skolans arbete kom framförallt att kretsa kring ett program – 
samhällsprogrammet. 

uTmanInGaR undeR FäRdenS GånG
När intervjupersonerna ombads reflektera över den process som förändringsarbetet 
inneburit kunde vi urskilja en rad gemensamma utmaningar. Pedagogerna gav uttryck 
för vad som gått bra, vad som gått mindre bra och vad som varit viktigt för att 
genomföra förändringarna. 
I det här avsnittet sammanfattar vi utmaningar, framgångar och hinder i processen under 
fyra punkter:

¡ Jämställdhet – ett diffust mål
¡ Ledning som spelar roll
¡ Alla delaktiga – eller är engagemang nödvändigt för att nå fram?
¡ Ny insikt – en nödvändig och plågsam men spännande resa

Inledningsvis vill vi dock lyfta vikten av ekonomiska resurser. Att bedriva ett 
förändringsarbete är alltid mer eller mindre beroende av ekonomiska förutsättningar. 
Gula Skolans tre terminer långa fortbildning för all pedagogisk personal hade knappast 
varit genomförbar utan de externa EU-medel som finansierade processen. På Röda 
Skolan var nedskärningar en återkommande förklaringsmodell då brister i arbetet 
påtalades. Samtidigt var skolledaren Lars på Lila Skolan tydlig med att betona att 
förändringsarbete inte nödvändigtvis behöver kosta stora summor pengar. Primärt 
handlar det om prioritering, menade han. 
Det vore med andra ord relevant att mer ingående se på vilken roll ekonomiska 
förutsättningar spelat. Eller att undersöka vad som snarare handlar om prioritering av 
ekonomiska medel. Även om vi i analysen kommer diskutera vikten av just prioritering, 
är relationen till de ekonomiska förutsättningarna inte något som vi med underlaget för 
denna rapport har möjlighet att undersöka mer ingående. 
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jämställd�het – ett d�iffust mål

Jag tycker fortfarande att vi pratar om att vi ska diskutera och prata, prata. Och det är ju 
jätteviktigt. Jag vill inte radera över det, värdet av det. Men jag saknar en tydlig målbild av vad 
vi är ute efter. […] Att göra skolan mer jämställd, för jag vet inte riktigt. Jag tror inte att vi 
egentligen vet vad vi menar med det. (Alice, pedagog på Röda skolan)

Våra intervjupersoner upprepade frågan gång på gång. Vart är vi nu på väg? Speciellt 
i två av de fyra skolorna och speciellt när kompetensutvecklingsfasen skulle övergå 
till konkret praktik i skolvardagen. Tre av våra fyra undersökta skolor tycktes arbeta 
med jämställdhet utan att egentligen fastslagit varför. Eller hur skolan ska se ut den 
dagen målet är nått. Ett framträdande fenomen var alltså avsaknaden av en fastslagen, 
gemensam vision om vad den jämställda skolan egentligen innebär. 
Pedagogen Alice saknade en ”tydlig målbild” och påtalade att skolan inte vet vad som 
egentligen menas med att göra sin arena mer jämställd. På Röda skolan rådde ett 
vakuum. Satsningen på kompetensutveckling var över och skolan stod inför utmaningar 
med att realisera och etablera arbetet. Målsättningarna för kompetensutvecklingen var 
inte relevanta längre, men skolans jämställdhetsgrupp hade ännu inte hunnit utveckla 
en överordnad målsättning för arbetet. Frustrationen på skolan relaterades tydligt till 
en längtan efter konkreta mål. En jämställdhetskartläggning av den egna verksamheten 
var på gång och det kändes viktigt för att flytta fokus från generella diskussioner till det 
dagliga arbetet på skolan. 

På Gula skolan fanns en tydlig och praktiknära målsättning, som kunde användas för att 
motivera eventuellt tvekande personal. Målet var att minska skillnaden mellan tjejers 
och killars betygsutfall. Men vad säger den målsättningen egentligen om hur skolan 
skulle se ut den dagen målet var nått? Förutom förändringen i betygsstatistiken? 
Alla våra intervjupersoner var ense om hur viktigt det är att sträva mot jämställdhet. De 
kunde också intyga att den samsynen gällde överlag, något som pedagogen Ann-Sofie på 
Gula skolan betraktade som paradoxalt.

Men det är också det som blir paradoxen. Den här oerhörda samsynen som råder, om 
att alla ska behandlas lika, ingen ska särbehandlas och att den ojämställda skolan är ”fel”. 
Samtidigt sitter vi där och debatterar och diskuterar och ibland flödar motståndet och 
motsättningarna ordentligt. Trots att alla verkar tycka lika i utgångspunkten. (Ann-Sofie, 
pedagog på Gula skolan)

Trots att alla är överens, är det uppenbart att alla inte strävar i samma riktning eller vill 
använda samma verktyg, påtalade Ann-Sofie. En central frågeställning framträder: Hur 
kan det egentligen komma sig att alla är överens om något så kontroversiellt som ett 
synliggörande och ifrågasättande av maktrelationer? För den citerade pedagogen var det 
påtagligt att det inte var just det som alla ställde sig bakom.
Jämställdhet, i sin något diffusa betydelse, tycks ha blivit ett slagträ i en diskurs som 
vilar på alla människors lika värde och rättvisa. Att uttrycka explicit motstånd mot en 
sådan diskurs vore otänkbart. Men att denna diskurs skulle betyda samma sak som ett 
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synliggörande och ifrågasättande av normer är något helt annat. Att det dessutom skulle 
innehålla ett ifrågasättande av oss själva som medspelare i en struktur som upprätthåller 
förtryck är något som långt ifrån alla svalt utan ett ”flödande motstånd”. 

Bland de undersökta skolorna kunde vi identifiera hur olika aktörer strävade i skilda 
riktningar och hur måldokument uttryckte motstridiga målformuleringar och 
tillvägagångssätt. Skolorna hade, medvetet eller omedvetet, undvikit att explicit 
definiera innebörden av och målsättningen för skolans genus- och jämställdhetsarbete. 
På så vis kunde konfrontationer och konflikter i arbetet undvikas. Men en konsekvens av 
det blev att arbetet inte nödvändigtvis vare sig synliggjorde eller ifrågasatte de normer 
som finns som en osynlig bakgrund och förutsättning. 

led�ning som spelar roll

Det är så självklart att det finns ett genusperspektiv. Och att man har en rektor, högsta 
personen, som tycker att det här är viktigt i skolan. Det tror jag, det är ett genombrott. 
(Ninni, representant för Lila skolans föräldragrupp)

Ledningens förhållningssätt framträdde som en tydlig skillnad mellan våra undersökta 
skolor. På några skolor var ledningen drivande, kunnig och engagerad i genus- och 
jämställdhetsarbetet, på andra förhöll sig ledningen passiv. I några fall såg vi till och 
med aktivt motstånd. 
Ganska tydligt blev att ett samtycke från ledningen knappast var tillräckligt. Genus- 
och jämställdhetsfrågorna blev så pass kontroversiella i skolkontexten att det krävdes 
sakkunskap, vilja och envishet från ledningens håll för att arbetet skulle kunna få 
genomslag. Föräldrarepresentanten Ninni på Lila skolan förklarade att det var långt ifrån 
alla lärare som gladeligen gett sig in i ett sådant arbete. Tvärtom hade det uppstått både 
rädsla och motstånd. Att rektorn initierat, lett, planerat och förespråkat arbetet hade 
på så vis varit centralt för den känsla av entusiasm och trygghet de involverade känt. 
Skolledningens prioritering skänkte arbetet legitimitet. 

Skolledningens roll var också tydlig på de skolor där rektor inte varit drivande, eller 
ens delaktig, i arbetet. Flera intervjupersoner uttryckte det som ett hinder att högsta 
ledningen inte lyfte fram genus- och jämställdhetsarbetet. Att de inte visade intresse för 
eller deltog i arbetet sågs också som stora hinder. 

Sedan är det svårt att få genomslag i hela personalgruppen. Jag tror att mycket beror på 
att högsta ledningen är helt ointresserade. Det kan aldrig genomsyra om det inte också 
genomsyrar där. (Linda, pedagog Röda skolan)

Att inte ha backning från ledningen ledde till en uppgivenhet bland dem som 
ändå aktivt försökte driva arbetet framåt. Det påtalades också som en av orsakerna 
till att genus- och jämställdhetsperspektivet inte konfliktfritt kunde ta plats i den 
vardagliga verksamheten, som den citerade pedagogen från Röda skolan påpekar ovan. 
Skolledningens aktiva medverkan är alltså helt nödvändig för att övervinna motstånd. 
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”Våga – som skolledare – fatta beslut” sa rektor Elsa på Gula skolan och betonade vikten 
av att inte ge upp när motstånd uppstår. 

Samtidigt är det viktigt att skolledningen kan ta ett steg tillbaka, påtalade våra 
intervjupersoner. ”Även om rektors roll är helt avgörande för allt utvecklingsarbete i 
skolan så kan inte rektor ha den här operativa rollen, för de möjligheterna finns inte” 
argumenterade skolledaren Lars på Lila skolan. Elsa höll med. Det är centralt att hitta 
ett system där andra kunniga personer kan utveckla och följa upp arbetet. Som rektor 
gäller det alltså att skapa en ram för arbetet – att iscensätta en struktur, definiera 
målsättning tillsammans med styrgruppen, att tydliggöra och fastslå uppdraget i ett 
styrdokument. Att ha tydliga och avgränsade ansvarsområden framstår alltså som helt 
avgörande för utfallet. 

alla d�elaktiga – eller är engagemang nöd�vänd�igt för att nå fram?�

Ska man få en förändring så måste alla vara med på tåget – alla måste vara delaktiga. 
Det är skillnad när hela personalgruppen har gått tre terminer i en utbildning, inklusive 
skolledningen. Det är ett annat förhållningssätt, ett gemensamt språk. Det blir gemensamma 
diskussioner i personalrummen, det är diskussioner kring sådant som vi aldrig skulle kunna 
uppnå om – säg – de fem eller tio mest intresserade skulle ha gått. Nu var vi 55 stycken. (Elsa, 
skolledare på Gula skolan)

Gula skolan var den skola som genomfört den mest omfattande utbildningsprocessen, 
med tre terminers kompetensutveckling för all pedagogisk personal. Beslutet att göra 
processen obligatorisk för alla, var något som Elsa och flera pedagoger återkom till gång 
på gång. Med facit i handen var det nyckeln. Beslutet var det som la grunden till att en 
förändring verkligen kunde ske. 
Genom att göra alla delaktiga hade ett gemensamt språk framträtt på skolan, påpekade 
pedagogen Pernilla. ”Vi hade nått samma tankar, vi var på samma nivå och pratade 
samma språk, utifrån samma analysgrund. Det var häftigt!” Även de som var tveksamma 
eller skeptiska i början, kunde i efterhand se fördelar. Känslan av att kunna påverka 
processens gång var viktig. ”Det är ingen som sagt ’Nu har ni gått den här utbildningen, 
nu ska ni göra så här’, utan det har vi fått vara med och forma själva” förklarade 
pedagogen Margareta.
Också Lars på Lila skolan betonade vikten av att ”äga problemen och äga svaren”. Han 
vände sig starkt mot att en liten grupp ska formulera problem och åtgärder som sedan 
ska gälla allas arbete. Tvärtom består en av arbetets centrala faser, det Lars kallade 
inkluderingsfasen, just av att inkludera alla i arbetet. Personal, elever och föräldrar. 
Även pedagogerna på Röda skolan upplevde att jämställdhet som ett prioriterat 
utvecklingsområde hade varit ”det bästa” med processen. Speciellt skolans eldsjälar, 
som länge känt ett engagemang för jämställdhetsfrågor, uttryckte att det spelat stor 
roll. Genus och jämställdhet var inte längre en frivillig punkt. Istället gjordes det till 
en kunskapsfråga, obligatorisk för alla, och arbetet blev ”helt korrekt plötsligt”, som 
pedagogen Charlotte på Gula skolan uttryckte det. ”Jag behövde inte ensam springa 
runt här” förklarade hon.
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Men en skola särskilde sig markant. På Gröna skolan resonerade de inblandade på 
motsatt vis. Genus- och jämställdhetsarbete bör bygga på ett frivilligt engagemang, 
påpekade flera intervjupersoner. 

Hans: Oavsett vilka frågor man jobbar med så är folk olika engagerade, så måste det få vara, 
det är…
Yvonne: Självklart, det måste bygga på någon slags frivillig…
Hans: Absolut.
Hanna: Varför måste det göra det då?
Yvonne: Därför om man ska kunna tala, framförallt till eleverna om sådana här saker så måste 
man, jag tror man måste vara engagerad, man måste känna att det här är viktigt, annars blir 
det bara en skoluppgift, precis som vilken som helst och det är inte självklart att det väcker 
någon.
(Intervju med pedagoger på Gröna skolan)

Flera intervjupersoner på Gröna skolan betonade att skolans ansvar att nå ut med olika 
frågor, däribland genusfrågor, inte nödvändigtvis innebär att ansvaret kan eller bör axlas 
av alla. Istället för att sträva efter att alla integrerar genusperspektivet i undervisningen, 
måste skolan se till att någon eller några gör det, förklarade de.
Samtidigt påtalade andra på skolan – främst eleverna – bristerna med att koncentrera 
arbetet till fem undervisningstimmar. De timmarna blev bara en droppe i mängden 
av allt annat, menade de. ”Mycket lär man sig liksom” förklarade eleven Petra och fick 
medhåll av eleven Rebecka, som menade att ”det borde ju komma in i något annat 
ämne”. De pekade på det motsägelsefulla i att på en lektion aktivt behandla genusfrågor, 
för att på nästa lektion möta undervisning helt utan genusperspektiv. ”Om någon pratar 
historia så pratar man nästan aldrig om några kvinnliga förebilder, eller i franska, bara 
manliga författare” förtydligade de. Att eleverna, kanske genom religionskunskapens 
”genustimmar”, försetts med en kritisk blick med vilken de kunde synliggöra normativ 
undervisning, är ett fenomen värt att uppmärksamma. Men eftersom de elever vi 
träffade hade läst minst en av de två tillvalskurserna med fokus på genus, är det troligt 
att den här kunskapsnivån inte gäller det stora flertalet av eleverna. 

Vi stötte på ett antal konsekvenser av ett arbete baserat på engagemang. Framförallt 
Röda skolan hade stött på en rad hinder och fallgropar. Kompetensutvecklingen var 
obligatorisk för alla. Före, under och efter utbildningen drevs emellertid det operativa 
arbetet till stor grad baserat på frivilligt engagemang hos ett fåtal pedagoger och utan 
ledningens aktiva deltagande. Det här, i kombination med avsaknaden av genuspedagog, 
påtalade flera intervjupersoner, gjorde det svårt att driva processen vidare efter 
kompetensutvecklingen avslutats. Det var svårt att implementera ett genusperspektiv i 
själva skolstrukturen.
I jämställdhetsgruppen saknades planeringstid och samverkan med högsta ledningen. 
Flera intervjupersoner uttryckte en känsla av att genusperspektivet inte ansågs 
tillräckligt viktigt för att få ta plats i den pedagogiska verksamheten. Arbetet kändes 
som en uttröttande kamp för att få genomslag i personalgruppen. Det blev en ständigt 
bortglömd punkt på arbetslagets dagordning eller en argumentation där enskilda, 
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manliga kollegor menade att de ”inte trodde på det”. ”Om man inte tycker det är viktigt 
och kan hoppa över det eller man tycker det är jättejobbigt” förklarade pedagogen 
Marita, för att visa på den mentalitet som rått och till viss del finns kvar på skolan.
Istället för att se genus- och jämställdhetsarbetet som en självklar del av skolans och 
läroplanens krav, sågs det som en fråga man kunder vara enig eller oenig i, menade 
våra intervjupersoner. Eller något som med lätthet kunde väljas bort vid tidsbrist. 
Utbildningsledaren Anna betonade bilden av frågan som något som rörde personliga, 
privata åsikter, snarare än ett värdegrunds- och kunskapsbaserat uppdrag och ansvar. 

[Frågan] är så komplicerad för den blir så personlig och privat och det tror jag att vi måste 
komma bort ifrån. Vi har också ägnat mycket tid åt att diskutera ”hur tycker du, hur tänker 
du, vad tror du?”. Hur mycket tid som helst, och det är roligt, men det förändrar inte skolan. 
Så det är därför det måste bli mycket, mycket mindre privat. (Anna, utbildningsledare på 
Röda skolan)

Genus- och jämställdhetsarbete tenderade att göras till något en klick eldsjälar ständigt 
tvingades argumentera aktivt för som viktigt och värt att prioritera. Trots att det 
formulerats som krav i styrdokument.
I det här sammanhanget är det värt att notera att flera intervjupersoner påtalade 
hur genus- och jämställdhetsfrågor ibland betraktades som en konkurrent till Röda 
Skolans arbete med etnicitet och rasism. Ett särskiljande av arbetet med de här två 
maktordningarna verkade alltså prägla skolans strukturella verksamhet.

ny insikt – en nöd�vänd�ig och plågsam men spännand�e resa

När man ska jobba med någon form av utveckling i skolan måste man alltid jobba med 
personalens förståelse. Och jag brukar tala om ”kognitiv omstrukturering”, det är mitt 
favoritbegrepp. […] För att vi människor förstår vår omvärld på ett visst sätt och vi förstår 
mellanmänskliga relationer på ett sätt och vi förstår oss själva på ett sätt. Men om det då ska 
hända någonting, så måste vi förstå på ett nytt sätt, annars gör vi bara som vi alltid har gjort. 
(Lars, skolledare på Lila skolan)

Tre av fyra undersökta skolor har genomfört en obligatorisk, långsiktig 
kompetensutveckling för all personal. Genom föreläsningar, seminarier, 
diskussionsgrupper, litteraturstudier, observations- och analysövningar har personalen i 
gemenskap gått igenom en lärandeprocess. Medvetandegörandet var det som majoriteten 
av intervjupersonerna lyfte fram som centralt. Eller med Lars ord – den kognitiva 
omstruktureringen. ”Att utveckla och förändra innebär att försöka få personalen att 
förstå varför man ska göra på ett annat sätt, och i det ligger också att man förstår hur 
man själv gör idag” menade Lars. Samtidigt betonar han att det inte är en enkel process. 
Den behandlar något djupliggande hos människor, alltså hur vi ser på och förhåller sig 
till andra människor. 
Många beskrev kompetensutvecklingen som en långtgående process, där konkreta, 
omedelbara effekter inte varit målet. Eller som pedagogen Anders på Gula skolan 
uttryckte det: ”Man ska inte tro att den är dålig för att man inte ser direkta grejer, utan 
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man har fått igång en process i huvudet som gör en medveten – och det är det som är 
poängen”. 

Även om kompetensutvecklingsprocessen av många intervjupersoner beskrivs som 
lustfylld och givande, var det samtidigt tydligt att den var långt ifrån smärtfri. Deltagarna 
har tvingats se på sin pedagogik – och hela sitt förhållningssätt mot omvärlden och 
medmänniskorna – med en ny, kritisk blick. Det har lett till att pedagogerna ibland 
insett att det de trodde var bra, samtidigt har haft konsekvenser de inte anat. 
”Jag tycker att det har varit väldigt svårt att titta bakåt” förklarade pedagogen Margareta. 
”Varför har jag inte funderat på det här förut? Det tycker jag har varit väldigt knepigt, 
för jag har jobbat väldigt länge och tyckt att jag jobbat väldigt bra.” Hon fortsatte 
resonera kring om de nya insikterna innebar att hon tidigare varit en dålig pedagog. Flera 
intervjupersoner gestaltade på liknande sätt lärandeprocessen som problematisk och 
svår. Många gånger verkade processen ha inneburit en kris. Inte bara skolan, utan också 
den egna undervisningen och det egna förhållningssättet till eleverna, synliggjordes som 
en reproduktion av normer och ojämlika maktrelationer.34

Två av skolorna ger en bild av ett aktivt motstånd mot förändringsarbetet. Skolledaren 
Elsa på Gula skolan uttryckte det som ”högljudda protester och lågmälda protester, 
raljerande och jargong”. 
På Röda skolan hade motståndet varit ett centralt hinder, och var det fortfarande när 
vi besökte skolan. En av konsekvenserna var ett öppet förlöjligande av dem som var 
involverade i arbetet. ”Skämta inte bort det, brukar jag säga” förklarade pedagogen 
Vera på Röda skolan och hänvisade till tillfällen då kollegor mötte genus- och 
jämställdhetsfrågor med att skratta. Extra tydligt sades motståndet ha varit bland 
männen på skolorna. Alltså i en normgrupp som ofta är ovan vid att ifrågasättas 
som just en normgrupp, men som i och med processen plötsligt stått i centrum för
en granskande analys.

Om kompetensutvecklingen inneburit en kris för pedagogerna är ett sådant motstånd 
också att vänta sig. För vem vill ställas inför en verklighet där allt vi gjort, tänkt 
och tyckt egentligen medskapar det vi är överens om inte ska finnas? Den kris som 
medvetandeprocessen lett in pedagogen i, har med andra ord inneburit ett omlärande 
eller urlärande av det vi en gång lärt och tagit för givet som en sanning.35

34   jämför med kumashiro, 2002.

35   jämför med kumashiro, 2002.
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VIlKa pRaKTIKeR HaR eTaBleRaTS på SKoloRna?�
Den omdanande process som förändringsarbetet inneburit hade, vid tidpunkten för vårt 
besök, resulterat i en struktur för hur det vardagliga, kontinuerliga arbetet organiserades. 
Hur skolorna valt att realisera arbetet skiljde sig betydligt åt på vissa punkter. Det var 
ju också ett av syftena när vi gjorde urvalet. Men vi kunde samtidigt upptäcka en rad 
mönster i arbetets struktur. 
I det här avsnittet sammanfattar vi de mönstren under tre punkter:

¡ Arbetslag och ämneslag som realiseringsenheter
¡ Styrgrupp och nyckelpersoner som remissinstanser
¡ Elever och föräldrar som involverade aktörer – eller utan reell påverkansmakt?

arbetslag och ämneslag som realiseringsenheter

Ett av våra mål, det var att jämställdhet skulle ingå som ett av skolans mål, och som 
arbetslagets mål, varje år när man sätter upp nya. Vi [i arbetslaget] har ju vissa mål som vi 
ska sätta upp nya i augusti när vi kommer, som vi utvärderar då i juni. […] Vi hade det i vårt 
arbetslag då direkt det året och sedan har det blivit något som finns i hela skolan. (Marita, 
pedagog på Röda skolan)

På tre av skolorna hade arbetslagen och ämneslagen fått till uppgift att utforma lokala 
måldokument och handlingsplaner för den specifika verksamheten och undervisningen. 
Arbetet skulle utformas utifrån en probleminventering som grund och innehålla 
konkreta, praktiknära målsättningar, för att sedan kunna utvärderas vid läsårets slut. 
På Röda skolan etablerades snabbt krav på arbetslagen att utföra den uppgiften. De 
fungerade alltså som kärnenhet i arbetet.
På Gula skolan tog arbetet utgångspunkt i den gemensamt utformade, pedagogiska 
jämställdhetsplanen. Den angav en gemensam ram när ämneslagen skapade sina 
måldokument kring genus- och jämställdhetsfrågor. Här var det ämneslagen, snarare än 
arbetslagen som ålagts att genomföra arbetet.
Ett liknande gemensamt ramdokument stod på dagordningen i Lila skolan, vid 
tidpunkten för vårt besök. Det beräknades vara klart till läsåret 2007-2008. 
Genuspedagogen Kristina kallade det blivande dokumentet för ”pedagogisk 
jämställdhetsplan” och tanken var att hitta en metod med minsta möjliga utrymme för 
egna tolkningar. På så sätt skulle genus- och jämställdhetsarbetet bli konkret, samordnat 
och gemensamt för hela skolan. ”Kan kanske låta lite diktatoriskt, men är inte konstigare 
än att man har gemensamma trivselregler i allmänhet!” resonerade hon. 

Förutom den kravbaserade samverkan, hade Gula och Lila skolan en spontan, vardaglig 
samverkan. Genus- och jämställdhetsfrågorna letade sig helt enkelt in i det vardagliga 
arbetet på ett sätt som gjort samtalen kring fenomenet självklart. ”Varenda dag kan 
man höra att någon har sett någonting som handlar om genusfrågor. Så man har det 
högt upp på agendan och man har det högt upp i medvetandet” förklarade Anna-Karin, 
biträdande rektor på Gula skolan.

”
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En av de undersökta skolorna skiljer sig från de andra i fråga om realiseringsenheter. I 
Gröna skolan hade uppdraget att integrera genus- och jämställdhetsarbetet inte ålagts alla 
arbets- eller ämneslag. Istället låg ansvaret enbart på ämneslaget i religionskunskap, där de 
fem obligatoriska ”genustimmarna” placerats. Religionslärarna var överens om att det inom 
deras ämneslag fanns en väl fungerande samverkan.

Vi jobbar ju rätt så tätt inpå varandra, religionslärarna, så vi ger ju varandra rätt mycket. Vi 
ger varandra artiklar, ger varandra upplägg och ’så här gjorde jag och så gör du’ och ’det här 
fungerade bra’, ’testa inte det för det fungerade inte’. Det är faktiskt en väldigt öppen, vi har ju 
inte något copyright-tänkande precis mellan lärarna. Vi har ju ämneskonferenser, återkommande 
och det vi inte pratar om spontant, vilket väl är det mesta, det pratar vi i regel om där. (Hans, 
religionslärare på Gröna skolan)

Främsta anledningen att ”genustimmarna” placerades under Religionskunskap A var att 
det är ett kärnämne. Alltså måste alla elever som går godkända ur gymnasiet ha ett betyg 
i kursen. Religionslärarna menade också att det blev en form av garanti, som gick utöver 
krav som att ”ett genusperspektiv ska genomsyra all undervisning”. 
”Det finns en risk att om man lägger ut det på andra, då blir det inte så mycket för att det 
ramlar mellan stolarna på något sätt” förklarade pedagogen Mattias. Hans kollega Carina 
instämde och sa att det var ”bättre att ta kurser som garanterat alla läser och jobbar med 
dem mer och göra det högre kvalitet, mer säkert liksom, och bra metoder på ett begränsat 
antal kurser där man liksom jobbar mer med det”. 
Gröna skolan ställde alltså inga krav på andra lärare eller innehållet i andra kurser. 
Ämneslagen behövde inte ta fram specifika underlag eller handlingsplaner för hur de 
skulle säkerställa att genusperspektivet genomsyrade deras undervisning. Som vi visat 
tidigare i kapitlet har både lärare och elever påtalat brister med det här systemet. 
Samverkan kring genus- och jämställdhetsarbetet verkade fungera väldigt bra inom 
religionsämneslaget, men knappast mellan olika arbetslag eller inom andra ämneslag.

Styrgrupp och nyckelpersoner som remissinstanser

Det ingår i deras uppdrag, de sitter inte [i jämställdhetsgruppen] bara för att de tycker att 
det är kul i största allmänhet. De är ju och ska fungera som en länk mellan. Inte bara som 
en länk mellan arbetslag och skolledning, utan också som – det är deras uppgift att se till 
så att diskussionen hålls levande, att ta med provocerande frågeställningar ibland. (Anna, 
utbildningsledare på Röda skolan)

Nära kopplade till realiseringsenheterna hade alla undersökta skolor installerat någon 
typ av remissinstans. Alla byggde mer eller mindre på funktionerna styrgrupp respektive 
nyckelpersoner. Utbildningsledaren Anna på Röda skolan gav en sammanfattande bild. 
Skolans jämställdhetsgrupp bestod av representanter från alla arbetslag och de fungerade 
både som en styrgrupp för arbetet i stort och som nyckelpersoner i arbetslagets verksamhet.
På Röda skolan hade styrgruppen ett relativt begränsat mandat. Den var primärt ett 
pedagogiskt forum som koordinerade arbetet nedåt mot sina respektive arbetslag. De 
hade huvudansvar för att följa upp de måldokument som arbetslagen formulerat, genom 
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att ge kommentarer och ansvara för uppföljningen i slutet av skolåret. De skulle också 
”hålla diskussionen vid liv” genom att se till att punkten alltid togs upp på dagordningen 
i arbetslagens möten. Däremot upplevde de sig inte ha någon möjlighet att påverka 
skolan som organisation. 
På Lila skolan bestod lärargenusgruppen av arbetslagsrepresentanter, rektor, biträdande 
rektor och skolans genuspedagoger. Precis som på Röda skolans jämställdhetsgrupp, 
har gruppen funktion som pedagogiskt diskussionsforum. Men dessutom hade den här 
gruppen mandat att besluta om skolans handlingsplaner som rör genus och jämställdhet, 
och att diskutera övergripande strategier för det framtida arbetet. Gruppen fungerade 
alltså dels som ett forum där ledningen fick vetskap om vad som hände i verksamheten, 
och dels en plats för pedagogerna att lufta tankar och idéer. 
Gröna skolans styrgrupp kallades värdegrundsgrupp, och förutom ledning och 
pedagoger ingick även elevrepresentanter. Det var en sammanslutning av tidigare 
antimobbningsgruppen och jämställdhetsgruppen, och uppdraget var att leda skolans 
likabehandlingsarbete utifrån skolans värdegrund. Gröna skolan bjöd på en för 
undersökningen unik integrering av genus- och jämställdhetsfrågorna i arbetet mot 
mobbning, diskriminering och trakasserier. Men det fanns ingen koppling mellan 
värdegrundsgruppen och religionsämnets ”genustimmar”, förutom religionsläraren 
Hans, som både satt med i gruppen och som initierat ”genustimmarna”. Med andra ord 
verkade värdegrundsgruppen inte fungera som remissinstans för det operativa genus- 
och jämställdhetsarbetet. 

Den andra centrala remissinstansen var nyckelpersonerna. På två av skolorna hade de 
personerna getts tjänsteutrymme, som skolans genuspedagoger.

Det är det som de här genuspedagogerna har som uppgift att göra då. Följa upp och komma 
med idéer. Och det är också ett sätt att visa att det här är jäkligt viktigt. […] Genom att 
avsätta tid och lyfta fram att de här personerna har det här uppdraget då säger man ju ”jamen 
jaha, det här är tydligen viktigt”. (Lars, skolledare på Lila skolan)

Genuspedagogerna på Gula och Lila skolan kunde alltså inom ramen för ett begränsat 
tjänsteutrymme både bli ledningens ”högra hand” i genus- och jämställdhetsarbete 
och agera bollplank, expert och coacher i pedagogernas realiseringsarbete. I arbetet 
genomfördes obligatoriska träffar med arbets- eller ämneslagen. Då utvecklades 
strategier och metoder för att säkerställa en miniminivå av systematik i arbetet. 
Samtidigt blev det ett tillfälle där pedagogerna kunde be om hjälp på eget initiativ. 
Nyckelpersonen Hans på Gröna skolan hade en liknande funktion, trots att han inte 
hade ett tjänsteutrymme som genuspedagog. ”Vi pratar om Hans som någon slags 
nyckelfigur här” förklarade pedagogen Mattias. Kollegan Carina intygade att Hans, som 
själv författat litteratur på ämnet, fungerade som en ständig kunskapskälla och som en 
hjälpande hand. Men inga andra arbets- eller ämneslag var som sagt involverade i arbetet 
på Gröna skolan. Med den bilden av samverkan, eller snarare brist på samverkan, väcktes 
i analysen frågan om hur Gröna skolan skulle klara sig utan Hans. 
Centralt för nyckelpersonerna var att de hade givits ett mandat och att deras arbete 
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legitimerats genom att det lyfts fram av ledningen. På så vis var nyckelpersonerna inte 
nödvändigtvis att betrakta som eldsjälar. Det blev allra mest påtagligt på den skola där 
funktionen nyckelperson saknades.

Det var väl lite grann kanske det också att det blev att man gjorde allt, att man ville för 
mycket då också. Men det var flera andra anledningar också. Men, sedan när jag kommit 
tillbaka efter [sjukskrivningen], och det är nästan två år sedan, så har jag lagt det på en 
annan nivå så där att man inte ska dit och förändra världen. He he, lite grann så där. (Marita, 
pedagog på Röda skolan)

Marita har en genuspedagogutbildning och även flera andra genusinriktade kurser i 
bagaget, utan att det har inneburit någon förändring i hennes tjänsteutformning. Hon 
gick från att fungera som en viktig, men informell resurs i planering och handledning, till 
att enbart koncentrera sig på sin egen undervisning. Marita arbetade heltid som lärare 
och försökte dessutom driva ett genus- och jämställdhetsarbete vid sidan av, utan varken 
formellt erkännande eller mandat. Det blev för mycket. Marita påtalade att det funnits 
en vilja från skolan att ta vara på hennes specifika kompetens, men att knaper ekonomi 
satte stopp för att erbjuda utrymme som genuspedagog. ”Sedan beror det väl kanske på 
hur man prioriterar längre ut och så vad man har för kunskap om de här frågorna” la hon 
till. Utbildningsledaren Anna hänvisar också till ekonomi, men menar att det framförallt 
är ett ansvar som ska axlas av kommunen. ”Då skjuter kommunen till med medel för 
att de ska få utbilda sig [till genuspedagoger], vilket är alldeles utmärkt, och sedan när 
det gäller att finansiera en fortsatt verksamhet som genuspedagog, att få en sådan tjänst, 
så tycker jag inte att politikerna tar sitt ansvar” förklarar hon. Möjligheterna att dra 
nytta av den fortbildning skolans personal erbjudits är alltså en fråga om resurser, såväl 
på skolorna som hos kommunen. Samtidigt är det också en fråga om vilja, prioritering 
och långsiktigt perspektiv hos ledningen. Skolledaren vid Lila Skolan, en skola med två 
genuspedagoger med totalt 65 procent tjänsteutrymme, påpekade att totalsumman för 
kostnaderna inte blivit särskilt mycket högre. Även om genuspedagogtjänsterna kostade 
extra fick man igen i ökad trivsel och mindre konflikter i elevgruppen, resonerade han. 

elever och föräld�rar som involverad�e aktörer – eller utan reell påverkansmakt?�

Jag är bara förälder, men jag sitter ju här och jag pratar med [rektorn] Lars, pratar med de 
andra här och jag pratar med genuspedagogerna. Så att det är väl klart att det finns flera 
tillfällen där jag känner att jag har inflytande. Jag tänker inte sticka under stol med det. Jag 
menar om man vill ha inflytande om pingis får man väl starta en pingisgrupp liksom. Jag 
tycker att det här är viktigt och jag vill ha inflytande över det här och vill att det ska gå åt rätt 
håll. Jag vill att det ska jobbas med. (Johan, representant för Lila skolans föräldraråd)

Lila skolan särskilde sig markant från de tre andra i fråga om involverade aktörer. En 
föräldragrupp bildades redan i förändringsarbetets första fas. Den blev tidigt en drivkraft 
och ett stöd för rektorns initiativ. En av föräldrarna, Johan, tog initiativ till gruppen och 
kontaktade rektor med en förfrågan. Det låg precis i fas med skolledaren Lars perspektiv 
på hur ett förändringsarbete skulle genomföras. ”Man kan inte jobba utan att ha med sig 
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föräldrar, man kan inte jobba utan att ha med sig elever, och jag kan inte ensam driva 
detta, så att i den fasen ingick ju då att bilda föräldragenusgruppen” förklarade Lars.
Gruppen har sedan starten träffats en gång i månaden. De diskuterar och planerar 
aktiviteter, till exempel film- och samtalskvällar för föräldrar. De berättar att de har 
upplevt ett tydligt stöd från rektorn, som bland annat beviljat resurser till föreläsare. 

Även Gula skolan hade ett föräldraråd. Rådets uppgift var att försöka påverka 
skolan att förbättra arbetsmiljön för barnen. Men rådet har inte försökt påverka 
genusarbetet, inte heller diskuterat frågan speciellt ingående. Föräldrarepresentanterna 
verkade framförallt involverade på en informativ nivå, där de informerades om 
kompetensutvecklingssatsningen. Föräldrarna själva beskriver rådet som en instans som i 
liten utsträckning tar egna initiativ, utan som snarare arbetade med uppdrag från skolan 
och fritidsgården. Eftersom de inte blivit tilldelade något uppdrag som rört genusarbetet, 
hade de inte heller arbetat med det.

Röda skolan berättade att de har mycket kontakt med föräldrarna i samband med 
olika teman och aktiviteter. Men de hade inte bjudits in i samband med genus- och 
jämställdhetsarbetet. Pedagogerna vi mötte hade en delad syn på, och osäkerhet inför, 
hur lyckat en sådan samverkan skulle kunna bli. Det skulle vara en svår uppgift eftersom 
föräldrarna, på grund av sin icke-svenska bakgrund, troddes vara motståndare till skolans 
genus- och jämställdhetsarbete, resonerade utbildningsledaren Anna. Det var en bild 
som delades av flera, men inte alla, pedagoger vi pratade med.

Janne: hur hade det blivit om ni inviterat föräldrarna när ni diskuterat jämställdhetsarbete?
Anna-Maria: Jag tror att det hade blivit knäpptyst.
Vera: Vi hade något sådant där i friluftsenheten förra året vet jag, av förekommen anledning, 
men nu är ingen därifrån här. Man bjuder in föräldrar och det var en enorm uppslutning för 
det första. Många kom och det blev. Jag tror att det blir, jag kan inte uttala mig, men väldigt 
bra möte, diskussioner och det var då det hettade till lite. Det är ju bra, det är ju inte alltid det 
gör det precis.
Alice: Nej.
Vera: När vi försökt få till dialog med föräldrar. Det är ett bra ämne egentligen att bjuda in 
föräldrar kring.
Anna: Ja, kanske.
(Intervju med representanter för Röda skolans jämställdhetsgrupp)

Det framstod som om det på Röda skolan fanns en vilja att göra föräldrarna delaktiga, 
men rädsla inför vad som skulle hända bidrog till att det ändå inte skett.36

Samtidigt som de flesta av våra intervjupersoner uttryckte vikten av att involvera 
alla i själva processen, var det få som kunde påvisa hur eleverna givits någon reell 

36   här konstruerades en problematiserande bild av de icke-västliga föräldrarna som ”ojämställda” där ”det svenska” 
gjordes representativt för ”det jämställda”. denna bild diskuterar vi mer ingående i kapitel 4.
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påverkansmakt. På Lila skolan fanns en elevgenusgrupp. Det var en frivillig grupp 
som träffades en gång i veckan för att samtala kring genusfrågor tillsammans med en 
genuspedagog. Men inga elever fanns representerade i skolans styrgrupp och skolan hade 
inte heller använt eleverna som remissinstans i förändringsarbetet. 
Det var ett mönster som gick igen på samtliga skolor. Eleverna involverades genom 
själva undervisningen och genom kill- och tjejgrupper utanför undervisningen, men 
ingen skola gav eleverna någon formell och central roll i förändringsarbetet. Inte ens 
på Gula skolan – där skolans tidigare jämställdhetsråd slagits ihop med elevrådet för 
att ge eleverna större påverkansmöjligheter – hade eleverna gjorts delaktiga på ett 
mer ingående plan. Deras påverkansarbete rörde bara planeringen av skolans årliga 
jämställdhetsdag. ”Alltså grejen är ju det att man vill ju göra en massa grejer, men det 
svåra är att man inte vet hur man ska göra” påpekade elevrådsrepresentanten Klara. 
Elevrådet hade tagit initiativ till en enkätundersökning kring sexuella trakasserier, men 
de hade inte fått någon handledning eller något vuxenstöd. Inte heller hade de blivit 
informerade om den nya barn- och elevskyddslagen, förklarade de. 

Flera av våra intervjupersoner påpekade vikten av att inkludera alla i processen. Men 
vilka inkluderades i detta alla? På andra nivåer än personalgruppen, till exempel elever 
och föräldrar, var det ingen skola som kunde visa hur båda dessa nivåer gjorts delaktiga 
med reell påverkansmakt i själva arbetet och processen. 
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Kapitel 4

Förståelser av jämställdhet, genus och sexualitet
Den andra delen av fältstudien är en analys av den förståelse av begrepp som 
jämställdhet, genus och sexualitet som har präglat förändringsarbetet i de undersökta 
skolorna. Här gestaltar vi hur det värdegrundsbaserade arbetet har kommit att förstås 
och hur det har tagit sig uttryck i verksamheterna.

Vi har delat in kapitlet i två huvudavsnitt:

¡ Förståelsen av jämställdhet, genus och sexualitet i skolans arbete generellt
¡ Förståelsen av jämställdhet, genus och sexualitet i undervisningsstrategier
   

Gränsdragningen är långt ifrån glasklar. Men genom en analytisk uppdelning vill vi 
tydliggöra en distinktion mellan vad som kretsar kring utgångspunkt och målsättningar, 
och berättelser om den konkreta undervisningsverksamheten. 

I SKolanS aRBeTe GeneRellT 

För att se vilka förståelser av begrepp som jämställdhet, genus och sexualitet som 
ligger till grund för skolans arbete har använt oss av flera källor. En rad uttalade 
målsättningar, utgångspunkter och formuleringar står att finna i skolans handlingsplaner 
och var dessutom något vi frågade explicit om i intervjuerna. Förståelserna pekar 
ofta i olika riktningar. Det gäller skolorna emellan, inom skolan och i förhållande till 
den enskilde pedagogen. 
Förståelserna handlade dels om vad genus och sexualitet betraktas vara – och dels om 
centrala motiv för och konsekvenser av ett genus- och jämställdhetsarbete i skolan. 

I förhållande till kön hittade vi i materialet tre olika förståelser:

¡ Olika men lika värde 
¡ Kön som socialt konstruerat
¡ En queer förståelse av kön och sexualitet

I den första förstods arbetet primärt handla om kön som kategorier. Utgångspunkten var 
kön som biologisk eller sociobiologisk skillnad, alltså att människan föds och/eller tidigt 
socialiseras in i två olika varianter som är grundläggande olika – man och kvinna. 
Kön stod i fokus även i den andra kategorin, vilken var den mest representerade i 
materialet. Här förstods kön som en social konstruktion, något som skapats i ett visst 
socialt, kulturellt och historiskt sammanhang, och vars meningsinnehåll varierar och är 
föränderligt. En sådan förståelse innebär ofta, men inte alltid, att den biologiska kroppen 
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utgör utgångspunkt för socialt konstruerad manlighet och kvinnlighet som meningssystem 
– genus.37 Generellt präglades de två första förståelserna av en heteronormativitet som 
skiljde dem från den tredje.
Den queerteoretiska förståelsen inkluderade förutom kön även sexualitet och de två 
betraktades som ömsesidigt beroende konstruktioner. Den naturliggjorda kopplingen 
mellan kön och heterosexualitet kritiserades, liksom andra sociala kategorier.

Snart följer en diskussion om, och exempel på, hur förståelserna uttrycks, både i 
måldokumenten och i intervjupersonernas formuleringar kring målsättningarna och själva 
arbetet. Vi tittar också på hur genus- och jämställdhetsarbetet har förståtts som 
en könsmaktsfråga och hur arbetet generellt har präglats av en avsaknad av sexualitet. 
Vissa aktörer har också sammankopplat förståelsen av jämställdhet, genus och 
sexualitet med etnicitet. 
Men det är värt att nämna att kategorierna inte är helt fristående från varandra. Flera 
av de citat, som ligger till grund för analysen, rör sig mellan två eller fler kategorier. En 
och samma intervjuperson, eller ett måldokument, kunde också formulera eller innehålla 
flera olika förståelser.

Inledningsvis vill vi lyfta ett övergripande fenomen som gick att finna på alla skolor, om än 
i olika utsträckning. Alla skolor vi besökt drev som bekant ett arbete som benämndes med 
begrepp som genus och jämställdhet, och i vissa fall sexualitet. Men ingen av skolorna 
hade entydigt och explicit uttalat vad det egentligen innebar och vilken av ovan skisserade 
förståelser som skulle gälla. 
Målsättningen var alltså klar. Skolorna skulle praktisera ett genusperspektiv och sträva mot 
att vara en jämställd skola. Men i målsättningen blev samtidigt avsaknaden av en fastslagen 
förståelse av begreppen tydlig. Vi kunde tyda olika, ibland också motstridiga, perspektiv på 
jämställdhet, genus och sexualitet, i målsättningar och formuleringar kring arbetet. 
Flera av intervjupersonerna var medvetna om den delade eller splittrade förståelsen av 
jämställdhet, genus och sexualitet. Några underströk vikten av att ha det så. Alla skulle 
få tycka som de själva ville utifrån värdegrund och läroplan, resonerade de, och det fanns 
ingen poäng med ”konsensus” som skolledaren på Lila skolan uttryckte det. Det var inte 
skolans uppdrag att anlägga en gemensam, fastslagen förståelse, eller som Hans, pedagog 
på Gröna skolan, uttryckte sig: ”Det är vår uppgift att lufta olika teorier, men det är inte 
vår uppgift att svära oss till en bestämd teori”. 
Men motstridigheten kunde samtidigt innebära en tydlig splittring mellan olika nivåer. 
I vissa fall innebar det att de normer som några medvetet arbetade för att förändra, var 
samma normer som präglade kollegornas förhållningssätt. Vad blir resultatet av en sådan 
splittring? Eleverna på Gröna skolan synliggjorde det problematiska i att under en lektion 
lära sig om genusnormer och maktobalans, för att under nästa möta en undervisning som 
enbart präglas av den förhärskande normen.

37   det här sociala, psykologiska, kulturella och historiska meningssystemet kallade hirdman (1988) ”genusordning” – en 
ordning baserad på könens särskiljande och manlighetens överordning. 
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För många av våra intervjupersoner framstod det alltså som problematiskt och ”icke-
objektivt” att förespråka en specifik syn på jämställdhet, genus och sexualitet. Det är en 
aning paradoxalt, ställt mot läroplanens skrivelser som är tydligt socialkonstruktivistiska 
– alltså framställer kön som något socialt konstruerat. 

olika men lika värd�a

Att det finns vissa skillnader, men därmed så är inte värdet olika. Det var liksom min 
utgångspunkt i att lyfta fram det här. Vi är lika värda men vi är inte lika. […] Är man medveten 
om det som lärare då så kanske man uttrycker som kvinna mer manligt för att killarna också 
ska ha samma chans. (Gudrun, skolledare på Gröna skolan)

Att presentera tjejer och killar som olika men med lika värde kan kallas en biologistisk 
eller socialessensialistisk förståelse av kön. Det var mindre vanligt, men förekom i 
materialet. De intervjupersoner som gav uttryck för den här förståelsen tyckte att syftet 
med genus- och jämställdhetsarbetet var att anpassa verksamheten efter tjejer och killars 
säregna egenskaper. Den binära uppdelningen ifrågasattes inte och inte heller uttrycktes 
några frågetecken kring de normer som skapar föreställningarna om ”olikheter” mellan 
tjejer och killar. Tvärtom betraktades ”olikheterna” som naturgivna och självklara. En man 
och en kvinna uppfattades ha olika egenskaper och perspektiv, vilket blev väldigt tydligt i 
citatet ovan. 

Från organisationsperspektiv så tycker jag att det är viktigt att man har både män och kvinnor, 
alltså undervisande pedagoger. […] Vad jag har försökt nu det är att rekrytera män för vi har 
ganska många kvinnor på samhällsprogrammet. […] Så att jag tror att det är viktigt att ha en 
balans i personalen för att alla ska kunna få förebilder. (Britta, skolledare på Gröna skolan)

Kön blev, i den här förståelsen, något mycket viktigt och centralt att fästa 
uppmärksamhet vid. Resonemangen bygger på en essensialiserad syn på kategorierna 
man-kvinna. De betraktades som innehavare av särskilda och särskiljda egenskaper, 
som eleverna behövde få tillgång till genom olika ”förebilder”.38 Uppdraget blev alltså 
att skapa en ”jämställd skola” genom att tillgodose de här skilda egenskaperna och på 
så sätt få en skola anpassad efter ”alla”. Paradoxalt nog såg ”alla” ut att gälla ett fåtal. 
Anpassningen efter ”alla” begränsades till att bara gälla kön och tillgången till ”förebilder” 
handlade aldrig om att erbjuda några icke-heterosexuella sådana. Inte heller personer 
med utomnordisk bakgrund och funktionshinder antyddes vara viktiga som ”förebilder”. 
Dessutom inkluderade ”alla” bara två kön och exkluderade därför alla de uttryck, 
identiteter och sammanhang som faller utanför en sådan strikt uppdelning. 

Gymnastikläraren Linda berättade om Röda skolans val att undervisa i könshomogena 
grupper i ämnet idrott.39 Det blev en berättelse om hur den här förståelsen av kön kom i 

38   jämför med dahl, 2005, och kumashiro, 2002. 

39   i motsats till andra ämnen ser den biologistiska förståelsen av kön ut att dominera på området idrottsundervisning 
(larsson et al, under publicering).
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konflikt med en annan förståelse.
Det uppstod en tydlig splittring och motsättning mellan skolledningen och 
idrottsläraren. Skolledningen argumenterade för könsuppdelning utifrån tjejer och killars 
olika behov och förutsättningar. De utgick från att tjejerna behövde ”skydd” mot de 
dominerande killarna. Linda motsatte sig starkt en sådan essensialistisk förtolkning av 
kön och andra gruppidentiteter. Det strider mot skolans värdegrund och demokratiska 
uppdrag, argumenterade hon.

Det handlar väl om de här övergripande demokratiska, humanistiska värderingarna som vårt 
uppdrag styrs av. Och det är just där det kommer in, det här med att dela upp. Jag tycker inte 
att man ska generalisera. Det blir lite som att säga ”nej, turkarna vill jag inte ha i min idrott, 
jag tar somalierna”. Det är lite samma sak som ”jag vill inte ha killarna”. (Linda, pedagog på 
Röda skolan)

en förståelse av kön som socialt konstruerat

[Målet är] att förändra synen på vad som är normalt, överhuvudtaget… Och göra det möjligt 
för tjejer och killar att bli lite friare i sina liv, på något sätt. (Anna, utbildningsledare på Röda 
skolan)

När vi talade i termer av kön och könsnormer fanns det på alla fyra skolor 
intervjupersoner som beskrev kön som socialt konstruerat. Alltså lade ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv på skolans eller sitt eget arbete och målsättningar. 
Intervjupersonerna beskrev att syftet med arbetet var att främja tjejer och killars lika 
möjligheter genom att motverka traditionella könsmönster i elevernas sociala beteenden. 
Ofta använde de ord som ”frihet” och ”möjligheter”. Att motverka könsmönster 
handlade om att ge eleverna tillgång till något som de annars missunnats, att ge dem 
redskap att se traditionella mönster, att utmana och ändra dem.
Alltså blev både tjejer och killar ”vinnare” av genus- och jämställdhetsarbetet. Den 
”ögonöppnare” som arbetet innebar skulle leda till större frihet för alla, oavsett 
könstillhörighet. Könet skulle göras mindre viktigt och individens behov sättas i fokus.40 
Intervjupersonerna uttryckte en förståelse av de egenskaper som tillskrivits kategorierna 
man-kvinna som sociala konstruktioner. Konstruktioner som genom skolans arbete alltså 
skulle kunna förändras – eller omkonstrueras – och därmed leda till större frihet och 
enligt vissa också till mindre förtryck. 

Samtidigt var det sällan som denna ambition explicit uttalades och inte en enda gång 
gjordes någon ansats att ifrågasätta den binära indelningen i två kön. Ulrika Dahl (2005) 
påpekar i boken ”Queersverige” att ”[e]n slags normativ syn på vad pojkar och flickor är 
och gör är således både utgångspunkt och slutresultat” för det jämställdhetsarbete som 
tar sikte på att uppfostra barn annorlunda. För att kunna påstå att killar och tjejer ska 
förändra sina säregna egenskaper, måste utgångspunkten vara att de är olika, menar hon 
(ibid, s.61). 

40   att rikta fokus också mot maskulinitetsnormer har varit en av de stora förändringarna i genusforskningen och jäm-
ställdhetspolitiken från slutet av 1980-talet.
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I ljuset av Dahls resonemang tycks intervjupersonernas citat inte nödvändigtvis kunna 
tolkas som en förståelse av kön som konstruerat. I alla fall möjliggörs att uttalandena 
grundar sig på en förståelse av att det i grund och botten finns ett biologiskt ”riktigt” 
kön utifrån vilket sociala konstruktioner sedan byggs på. En sådan förståelse ifrågasätter 
inte kön som kategori i sig, eller den binära uppdelningen som man-kvinna bygger på. 
Tvärtom ses det många gånger som en självklar dikotom uppdelning mellan biologiskt 
kön och socialt konstruerat genus. Kropparna förstås alltså som konstanta. Inte bara när 
det gäller könstillhörighet, utan också i vilka sexuella preferenser kropparna har. Att 
man gör kön förstås som socialt konstruerat, medan det biologiska könet med tillhörande 
biologisk kropp och sexualitet ofta betraktas som medfött och konstant. 
Samtidigt borde det vara möjligt att, i motsats till Dahls resonemang, ta ansats på 
att förändra könsnormer utan att ha en ”normativ syn på vad pojkar och flickor är 
och gör” som slutresultat. Det skulle ge ett stort tolkningsutrymme för att betrakta 
intervjupersonernas formuleringar som en socialkonstruktivistisk förståelse som även 
ifrågasätter en binär och dikotomisk uppdelning. 

I förlängningen av en förståelse av kön som social konstruktion, beskrev minst en 
intervjuperson på varje skola vad det ansågs betyda i relation till skolan som institution. 
Den kritiska blicken riktades mot den egna verksamheten och mot det pedagoger och 
skolan implicit förmedlar till sina elever.

Som pedagog har jag en enorm makt. Vilka normer om kön och sexualitet förmedlar jag? 
Hur vill jag att det ska vara och hur kommer jag dit? En viktig insikt är att se sig själv som 
medskapare av normer. (Kristina, pedagog på Lila skolan)

Skolan, pedagogen eller kunskapen i undervisningen betraktades i den här gestaltningen 
inte som något förmedlat av en neutral lärare. Tvärtom betraktades pedagogen och 
skolan som institution som bärare av normer och attityder, vilka är avgörande för hur 
den pedagogiska verksamheten ser ut i praktiken.41 

Jag tror mest att det innebär att jag får passa mig så jag inte går på i gamla tankemönster. […] 
För att ha ett genusperspektiv för mig, då har jag en varningslampa blinkande någonstans i 
hjärnan. […] För mig är det ett genusperspektiv, att vakta mina exempel. (Carina, pedagog på 
Gröna skolan)

Att som enskild pedagog praktisera ett genusperspektiv innebar alltså för de här 
intervjupersonerna att alltid aktivt granska hur normer präglar förhållningssättet till 
undervisningen och eleverna.
Flera intervjupersoner påpekade dessutom att det är skolans uppdrag att utmana dessa 
normer. Det är en ansats som präglades av normkritik, där skolan i motsats till en 
värdeneutral institution positionerades som en institution som hela tiden ska utmana de 
normer som präglar samhället.

41   jämför med kumashiro, 2002.
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en queer förståelse av jämställd�het, genus och sexualitet

Jag är inte primärt intresserad utav män och kvinnor, jag är primärt intresserad av att män och 
kvinnor ska få vara människor; sen kan man få vara man eller kvinna, hetero eller homo eller 
transa, som svensk eller som pakistansk eller vad som helst, handikappad eller inte, gammal 
eller ung, arbetarklass eller överklass. (Lars, skolledare på Lila skolan)

Den ovanligaste förståelsen av jämställdhet, genus och sexualitet bland 
intervjupersonerna var den queera ansatsen. I den ses genus och sexualitet som 
samkonstruerade i en heteronormativ ordning, och en sådan förståelse ifrågasätter också 
sociala kategoriers naturlighet. Kategorierna ”kön” och ”sexuell läggning” förstås som 
socialt konstruerade och dessutom ifrågasätts de binära indelningarna i man-kvinna 
och hetero-homo. 

En skola skiljde sig markant från de andra genom att genomgående ge uttryck för en 
ansats präglad av både en queer och intersektionell tankegång. Det gällde hela vägen 
från skolledning till föräldragrupper och elevrepresentanter. Självfallet fanns motstridiga 
element som påvisade andra förståelser. Men det var påtagligt att man på Lila skolan 
gemensamt tog utgångspunkt i jämställdhetsbegreppet som något som handlade 
om olika maktordningar, beroende av varandra. Grunden var mänskliga rättigheter. 
Inte nödvändigtvis förstått som jämställdhet mellan män och kvinnor, eller specifikt 
kvinnors rättigheter, utan med en bredare utgångspunkt. Det speglades också i titeln på 
skolans genus- och jämställdhetsarbete, ”Genus, demokrati och mänskliga rättigheter”. En 
återkommande formulering, både hos intervjupersonerna och i måldokumenten, var de 
”begränsande identiteter” som skulle synliggöras och ifrågasättas. 
Den mest påtagliga kontrasten mellan den queera och intersektionella förståelsen, 
jämfört med de andra förståelserna, var att sexualitet inkluderades som en del av genus 
och jämställdhet. På Lila skolan ses det inte bara som en självklarhet, utan som en del av 
själva huvudmålet. Föräldrarepresentanten Johan uttryckte det ”[a]ntingen så får man 
verkligen vara som man vill vara eller så får man inte det. […] man kan inte säga att ’alla 
ska behandlas lika, men inte du och inte du där borta’.”
Också på övriga tre skolor fanns intervjupersoner som gav uttryck för att flera 
maktordningar sågs som viktiga inom ramen för genus- och jämställdhetsarbetet.

Så länge personer beroende på speciella egenskaper inte tillhör samma rättigheter, möjligheter 
vad du vill, så är det alltid befogat att lägga ett perspektiv som lyfter den som inte faller under 
likarättsprincipen. Alltså de fem diskrimineringsgrunderna i likabehandlingslagen, det blir 
något vidare än genusperspektiv, för du får med funktionshinder och sådant också. Att gestalta 
likavärdesprincipen alltså. (Hans, pedagog på Gröna skolan)

Men på Gröna, Röda och Gula skolan var  den queera förståelsen inte genomgående och 
övergripande. Och även om intervjupersonerna inkluderade flera maktordningar gav de 
inte nödvändigtvis uttryck för att maktordningarna interagerade.”
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en förståelse av jämställd�het som könsmaktsfråga

Det är en politisk fråga. Det är inte alla som gör en feministisk tolkning av sin omvärld. […] 
Och ibland kan jag tycka att nu är det faktiskt så att det står i läroplanen och JämO gör en sådan 
definition, man kan hänvisa till. ”Så här är det, så är det, det finns en könsmaktsordning där 
kvinnor underordnas och så är det”. (Anna, utbildningsledare på Röda skolan)

Både forskning och politiskt arbete inom ramen för jämställdhet, genus och sexualitet 
har präglats av en förståelse av jämställdhet mellan kvinnor och män. Fokus har legat på 
könsmaktsordningen som förändringsprojekt.42 Också lagstiftningen som reglerar skolans 
jämställdhetsplaner säger att det är män och kvinnor som är fokus, inte andra maktordningar.
En liknande motivering för genus- och jämställdhetsarbetet hade flera aktörer vi mötte 
i undersökningen. De intervjupersoner som uttryckte den här ansatsen använde en 
rättighetsorienterad terminologi. ”Mänskliga rättigheter ska gälla kvinnor också” som en 
pedagog sa. Flera måldokument och handlingsplaner präglades också av den här förståelsen, 
där formuleringarna explicit fokuserade på könsmaktsordningen. 

Syftet med arbetet blev, för dem som antog den här förståelsen, att gynna tjejer eftersom 
de är generellt underordnade i samhället och i skolan. Målsättningarna formulerades ofta 
som att tysta tjejer skulle ta mer plats, medan stökiga killar skulle sluta ockupera lärarnas 
uppmärksamhet.43 Killarna skulle också vinna på förändringen. 

Men sedan är det också att även killar blir fastlåsta i liksom vissa roller, vad man får göra och inte 
får göra. Det är någonting jag lärt mig mer med tiden också, att man jobbar med det här att inte 
liksom de ska vara så fasta i den här rollen heller, eller att inte de ska ta på sig skuld heller. Alltså 
det är en väldig balansgång i det också. Det är ju minst lika viktigt för deras del så att säga att det 
ska ske någon förändring. (Marita, pedagog på Röda skolan)

Könsmaktsordningens begränsande maskulinitetsnormer skulle komma att upplösas – ett 
perspektiv som blivit mer framträdande under 1990-talet (Wernersson, 2006). 

Ett arbetslag på Lila skolan visade ett tydligt exempel på den här förståelsen av jämställdhet, 
genus och sexualitet. De hade gemensamt utvecklat ett kontinuerligt arbete byggt på 
kompensatoriska metoder, som skulle förändra killarnas dominans i klassrummet.

Att motverka könsmaktsordningen är en viktig målsättning. Flera forskare har emellertid 
pekat på könsmaktsförståelsens strategier får negativa bieffekter, då det är enbart 
kön som hamnar i fokus. Andra maktordningar, i synnerhet sexualitet, hamnar ofta i 
skymundan om den jämställdhetspolitiska agendan tar utgångspunkt i den här förståelsen. 
Könsmaktsdiskursen bygger också på en i sig heteronormativ tvåkönsmodell, där könsuttryck 
eller könsidentiteter som överskrider tvåkönsnormen inte är något mål för arbetet. Ulrika 

42   jämför med dahl, 2005, och martinsson, 2007.

43   det har länge varit ett dominerande fokus i forskningen kring genus i skolan, och har därför också präglat de förändringspe-
dagogiska åtgärder som satts igång (Wernersson, 2006).
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Dahl hävdar att heterosexualiteten görs obligatorisk i den svenska jämställdhetspolitiken 
och att det visar ”det paradoxala: att jämställdhetspolitiken därmed upprätthåller precis 
den ordning den strävar efter att förändra” (Dahl, 2005, s.68).

avsaknad� av sexualitetsperspektiv
Förutom hos Lila skolan såg vi en tydlig tendens i handlingsplaner och måldokument. 
Sexualitet hade mer eller mindre konsekvent uteslutits. Alla skolors jämställdhetsplaner, 
och flera likabehandlingsplaner, innehöll formuleringar kring kön. Flertalet nämnde 
även etnisk tillhörighet. Formuleringar kring sexualitet, som exempelvis sexuell läggning, 
sexuell orientering, hetero-, homo- eller bisexualitet och heteronormativitet lyste med 
sin frånvaro. Även om flera dokument innehöll formuleringar som antydde att sexualitet 
och sexualitetsnormer skulle kunna tänkas ingå44, kvarstår faktum att få valt att säga det 
rakt ut. Som flera forskare visat på är heterosexualiteten som norm det självklara, så länge 
inget annat påtalas. Sett ur den synvinkeln tar handlingsplanerna och måldokumenten 
utgångspunkt i en heteronormativ syn på jämställdhet, genus och sexualitet. Kön och 
sexualitet sågs inte som sammanlänkade maktordningar och perspektiv. 
När vi frågade intervjupersonerna om avsaknaden av formuleringar kring sexualitet, var 
det ofta något de inte tänkt på eller lagt märke till. Flera knyter an till att heteronormen 
är så allomfattande att den är svår att se.

Jag tror inte att man är medveten om det. Jag har inte ens tänkt på det. Och det tror jag följer 
ett mönster, det finns ju inte ens. […] Det finns en heteronormativitet som är… Den ser vi inte 
ens. (Anna, utbildningsledare på Röda skolan)

Flera intervjupersoner påtalade också att sexualitet borde inkluderas. Men att man 
inte hunnit dit än, eller att man mött hinder i skolkulturen för att inkludera det. Det 
framstod stundtals som om kön (förstått som heterosexuellt kön) måste bereda vägen 
för sexualitet. Sexualitet blir förpassat till ett frivilligt uppdrag i mån av tid, plats 
eller utrymme.45 Förklaringen var en rädsla för konflikter och motsättningar, inom 
personalgruppen eller mellan familjerna och skolan. 

Om vi skulle anställa någon som skulle gå öppet ut och säga att den är homosexuell, så 
behöver vi nog ha en diskussion om det. Det finns jättemånga här som fortfarande är bärare av 
en sjukdomsbild. (Elsa, skolledare på Gula Skolan)

Det framstår alltså som om skolan inte måste ta aktiv ställning eller kräva ett 
ställningstagande från sina anställda, om det inte med säkerhet finns personer – alltså 
icke-heterosexuella – som skolan måste ta hänsyn till. På så sätt görs sexualitet till en 
fråga som betraktas som direkt sammankopplad med homosexuell identitet. Sexualitet 
blir inte nödvändigtvis sammankopplad med en heteronormativitet som berör även 

44   eva reimers påtalar att läroplanens skrivelse om att motverka traditionella könsmönster även gör det viktigt att ifråga-
sätta det heterosexuella begäret som självklart och obligatoriskt, eftersom ”könsidentitet är sammanlänkat med uppfatt-
ningar om sexuell orientering” (2007, s.57, vår översättning).

45   detta har också påtalats ha präglat den feministiska rörelsen, då frågor rörande lesbiska kvinnor generellt sett har 
underordnats i heterosexuella feministers agenda. jämför med rosenberg, 2006. 
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heterosexuella personer och skolan kan inta en värdeneutral ställning, så länge den 
homosexuella identiteten inte verkar finnas närvarande.

en förståelse av minoritetskulturer från icke-västliga länd�er, som ett hind�er för 
genus- och jämställd�hetsarbete

Många kommer från en extremt patriarkal kultur hemma, och machoidealet är tydligt 
familjerat och representerat också i skolan av en del män som har samma typ av bakgrund. 
Det är klart att diskussionerna i klassrummet, på sex och samlevnadsundervisningen, den är 
rätt… Det är ord och inga visor, på något sätt. […] Jag menar det är ju en machokultur som 
är väldigt stark och det finns inte något utrymme vare sig för killar eller tjejer att ha en annan 
sexuell läggning än en heterosexuell. (Anna, utbildningsledare på Röda skolan)

På tre av de fyra skolorna framträdde en ansats där etniskt ursprung ställdes i 
tydlig relation till – och också i konflikt med – ett genus- och jämställdhetsarbete. 
Minoritetskulturer från icke-västliga länder sågs som bärare av ojämställdhet. I det här 
problematiserandet hamnade elev- och personalgruppens etniska sammansättning, och 
relationen mellan skolan och föräldrarna i fokus. Elever, föräldrar och lärare med etnisk 
bakgrund i icke-västliga kulturer utmålades som innehavare av förlegade normer kring 
jämställdhet, genus och sexualitet. 
En konsekvens av den här ansatsen är att ”icke-svenskt” positioneras inte bara som 
någonting annat än ”vi”, utan även som någonting negativt. Det beskrivs vara något som 
skapar ojämställda problem i och utanför skolkontexten. Detta ”andra” kunde också 
många gånger användas som förklaringsmodell till genusrelaterade problem på skolan, 
till exempel genusrelaterade kränkningar. På så sätt rentvåddes det vita, svenska ”vi” från 
att bära skuld för problemen.46

FöRSTåelSe aV jämSTälldHeT, GenuS ocH SexualITeT I 
undeRVISnInGSSTRaTeGIeR
I samtalen med pedagogerna kring hur de gått från ord och formulering, till 
praktik och undervisning kunde vi urskilja ett antal olika strategier. Vi har valt att 
kategorisera strategierna i fyra avsnitt, där varje avsnitt i sin tur innehåller olika 
undervisningsstrategier eller fenomen:

¡ Strategier med fokus på kön
¡ En generell avsaknad av sexualitetsperspektiv
¡ Strategier som inkluderar fokus på sexualitet
¡ Strategier som inkluderar fokus på etnicitet

Strategierna uppträder sällan så avskiljt från varandra som vi har valt att kategorisera 
dem. Ofta använder en pedagog flera olika strategier och strategierna snuddar flera 

46   jämför med reimers, 2007, martinsson, 2007, och höglund, 2007.
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gånger vid varandra. Men vi har ändå valt att göra den här uppdelningen för att 
tydliggöra de mönster och tankegångar vi mött på skolorna.47

Med inspiration från flera tidigare forskare använder vi oss i analysen av termen 
”de andra”. Det avser personer som tillhör grupper i samhället som generellt sett 
är marginaliserade eller underordnade. Genom att använda termen ”de andra” blir 
det tydligt hur dessa grupper ofta förstås och definieras i motsats till normgrupper. 
Normgrupper som privilegieras i samhället. ”De andra” är ”något annat än den 
idealiserade normen” (Kumashiro, 2002, s.32).48

Strategier med� fokus på kön
I de första strategierna vi ska titta på var det främst, och ofta uteslutande, kön som stod 
i fokus. Pedagogerna förstod sitt uppdrag i genus- och jämställdhetsarbetet som något 
som handlade om kön och könsnormer. 

Könshomogena grupper

Igår hade vi då en föreläsare […] som talade om ungdomar och internet. Det har ju väldigt 
mycket med sexualitets- och samlevnadsfrågor att göra. […] Så hade vi föreläsningar för 
elever och det jag menar, det hade ju ett genusperspektiv därför att vi hade flickorna på en 
föreläsning och pojkar på en annan och där tog man ju upp olika frågor, vad flickor och pojkar 
kan råka ut för. Så att det var ju ett tydligt genusperspektiv. (Britta, skolledare på Gröna 
skolan)

En vanlig strategi var att arbeta med grupper delade utifrån kön. Alla undersökta 
skolor använde den i någon utsträckning. Men motivationen för strategin – och 
därmed utgångspunkten och syftet – skilde sig mellan olika aktörer. Vi kunde bland de 
intervjuade pedagogerna utkristallisera tre olika perspektiv:

¡ Anpassning av undervisningen efter killars och tjejers skilda behov och kontexter
¡ Undervisning för ”den andra”
¡ Könshomogena grupper som kompensatorisk strategi

På två av de fyra skolorna användes strategin utifrån det första perspektivet – anpassning 
av undervisningen efter killars och tjejers skilda behov och kontexter. Citatet ovan är 
ett tydligt exempel. Ett annat exempel är resonemanget kring idrottsundervisningen 
på Röda skolan. Idrottsläraren beskrev att skolledningens argument byggde på ”att alla 
tjejer är på ett sätt och alla killar är på ett sätt, som är helt olika”.  Det var alltså inte 
nödvändigtvis så att strategin innehöll ett maktperspektiv, där syftet var att förändra 
rådande maktordning.

47   jämför med kumashiro, 2002, s.31.

48   jämför med reimers, 2007, martinsson, 2007, lars & rosén, 2006, och røthing, under publicering.
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Makt var däremot centralt för de aktörer som använde sig av strategin utifrån undervisning 
för ”den andra”, som betyder att ”den andra” är den målgrupp som ska gynnas av 
arbetet.49 Intervjupersonerna såg könshomogena grupper som en möjlighet att ge 
tjejer utrymme inom områden som traditionellt förknippas med maskulinitet. Det 
var områden där pedagogerna i dagsläget ansåg att det fanns en klar underordning till 
tjejernas nackdel. 
Tjejerna var målgrupp för strategin. På flera skolor fanns bara ”tjejgrupper” och inga 
motsvarande ”killgrupper”. Det var tjejerna som behövde få ”hjälp”, bli ”stärkta”, få 
tillgång till fritidsaktiviteter som annars dominerades av killar, få utrymme att på egna 
villkor agera i klassrummet, eller få ”glänsa på sitt sätt”, som en pedagog uttryckte det. 
Kumashiro menar att en problematisk konsekvens av strategin är att ”[e]n pedagogik 
som skräddarsytts för att angripa, i detta fall, könsolikheter klarar inte nödvändigtvis av 
att angripa de sätt på vilka könskategorierna i sig själva är förtryckande” (2002, s.38). En 
intressant jämförelse, skriver Lundgren och Sörensdotter (2004, s.71), är att byta ut kön 
och jämställdhet mot till exempel etnicitet och jämlikhet. Vad händer då? Hur skulle en 
skola som särbehandlar elever med olika etniska bakgrunder betraktas?

Den tredje utgångspunkten för att använda könshomogena grupper är som 
kompensatorisk strategi. Kompensatorisk pedagogik är en vanligt använd metod inom 
genuspedagogiken. Målsättningen är att träna elevernas sociala färdigheter och att stärka 
det eleven anses vara svag i. 
Tysta elever, som av intervjupersonerna ofta angavs vara tjejer, skulle tränas i att ta mer 
initiativ, medan de utåtagerande eleverna, som ofta angavs vara killar, skulle tränas i 
att samarbeta. Eftersom de tysta och utåtagerande grupperna könades gjordes en klar 
koppling till att motverka traditionella genusrelaterade beteenden. Anledningen till att 
man ville arbeta med könshomogena grupper var att eleverna skulle undvika att gå in i 
sina traditionella könsroller, vilket alltså antogs ske i en könsblandad grupp.50

Gemensamt för de tre perspektiven är att könshomogena grupper som strategi 
uppmanar pedagogen att utgå från sina föreställningar om kön. Om tjejer är på ett sätt 
och killar på ett annat är det bättre att dela på dem i olika grupper, resonerar flera 
pedagoger. Men andra pedagoger ställer sig frågande till detta:

Det är inte alls säkert att alla pojkar eller alla flickor har samma intressen, bara för att de 
är pojkar eller flickor. Jag tror att det ibland kan bli att man förstärker det här med kön om 
man bara gör det per automatik, utan att fundera på vad det signalerar. Man måste ju se till 
individen, inte bara till könet. (Katrin, pedagog på Gula skolan)

Vilka normer reproducerar egentligen den här strategin, frågar sig pedagogen Katrin. Att 
använda kön som skiljevägg är en strategi som i slutändan blir blind för de variationer 

49   jämför med kumashiro, 2002.

50   Wernersson  (2006) påpekar att ett problem med en sådan antagelse är att beteendemönster alltid skapas i en kontext 
och inte är direkt överförbara. forskningen har heller inte visat på några entydiga resultat av att använda könshomogena 
grupper som strategi när det gäller att utmana traditionella genusmönster i klassrummet.
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som finns inom gruppen killar och gruppen tjejer. Eller för den delen, blind för individer 
som inte passar in i den snäva, binära uppdelningen. 
Könshomogena grupper som strategi tenderar på så sätt att förstärka föreställningar om 
könens ”naturliga” olikheter och motsatselement. Inte heller synliggörs eller ifrågasätts 
alls de normer som skapar de här föreställningarna om könen. 

Könsmedv�etenhet i klassrummet 

När man står framför en grupp så brukar jag tänka att varannan tjej ska svara, varannan kille 
svarar, för att få bort att man tror att man gör så och sedan är det 70-30. Så talutrymme – 
vem bestämmer? […] Jag försöker se till att tjejer och killar ska få lika mycket talutrymme. 
Och det är en enkel och bra grej och det försöker jag hålla på. (Anders, pedagog på Gula 
skolan)

Könsmedvetenhet i klassrummet är snarast att betrakta som ett paraply för en rad olika 
förhållningssätt. Alla handlar om att pedagogen är konsekvent medveten om hur han 
eller hon bemöter elever, förtolkar elever och interagerar med elever. 
Förutom talutrymmet, var placering av elever ett återkommande förhållningssätt. Den 
strategin innebar att eleverna inte fick välja sina platser själva, utan pedagogen skötte 
placeringarna som roterade efterhand. Motivationen var att alla elever skulle kunna 
samarbeta med varandra, att undvika att någon hamnade utanför och att undvika att 
som pedagog i ett rörigt klassrum placera tjejer som stötdämpare mellan stökiga killar. 
Elevernas kön blev alltså utgångspunkt för strategin. Tjejer och killar förutsattes ha olika 
villkor att spela efter i klassrummet och det var pedagogens ansvar att justera skolmiljön 
för att i största möjliga mån erbjuda lika möjligheter, oberoende av kön. För att nå dit 
måste pedagogen i sitt bemötande utgå från elevens könstillhörighet. Aktivt tänka kön. 
För att i nästa steg kunna placera eleverna eller fördela talutrymme på ett sätt så att 
könet i praktiken inte blir avgörande. 

En tredje variant av strategin var att i fysiska aktiviteter, på raster och i idrottsämnet 
sträva efter en bred blandning, både i utbud och i vem som gör vad. På en skola fick 
eleverna hoppa rep och spela fotboll på lektionstid, med målet att ”alla elever ska kunna 
allt”. Dels skulle eleverna tränas i färdigheter de annars inte nödvändigtvis skulle ha 
utvecklat och dels skulle det innebära att aktiviteterna inte nödvändigtvis skulle behöva 
förknippas med maskulinitet respektive feminitet. För de idrottslärare som uttryckte den 
här strategin var det också viktigt att förändra hur aktiviteterna bedömdes. 

Vi spelade handboll här i veckan och då ändrade jag om reglerna. Målet – man skulle göra mål 
mot ribban och inte uppe i målet, och då blev det helt annorlunda. Och det var doppboll – då 
skulle de doppa innan och då får alla samma chans. Inte samma, men man jämnar ut det lite. 
Och då får man ändå spela med tjejer och killar, blandat. Man måste ändå variera sig, så att 
alla ska få komma fram. (Carmen, pedagog på Gula skolan)

Genom strategin blev det viktigt att inte bara belöna den individuella 
resultatorienteringen. Kondition och samarbete gjordes till uttalade mål, vilket också 
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kursplanen för idrottsundervisningen trycker på, och det viktigaste var inte att göra mål, 
utan att vara en bra lagspelare. Blicken riktades mot den egna undervisningen och de val 
av aktiviteter som präglar den. Aktiviteten förstods som laddad med normer kring kön 
och målet blev därför att neutralisera aktivitetens könade associationer.

Att ständigt ifrågasätta de uttalanden och ageranden som byggde på stereotypa 
föreställningar av kön, är ett fjärde exempel på strategin. Enligt pedagogerna måste man 
alltid ifrågasätta begrepp som ”tjejarmhävningar” och ”tjejskridskor”, som anspelar på en 
sämre variant av en aktivitet eller ett fenomen. 

Synliggörande och ifrågasättande av� könsnormer
 
Vi inledde besöket med att Rolf läste Askungen för barnen. Vi hade bytt kön på alla 
karaktärer i sagan, Askungen kallades för pojken, styvmodern var en styvfar, prinsen en 
prinsessa och så vidare. Barnen visste alltså inte att det var Askungen som lästes upp men de 
kom på det efterhand då de kände igen berättelsen. Sagan följdes av en diskussion om varför 
det sällan är prinsessan som räddar prinsen i sagor, varför det var knasigt att pojken hade en 
fin klänning när han gick på bal och varför det är så ovanligt med sådana berättelser. Fokus låg 
på att belysa för barnen vad som anses normalt och onormalt när det gäller vad pojkar och 
flickor får göra. (Kristina, pedagog på Lila skolan)51

Att synliggöra och ifrågasätta könsnormer inför eleverna var en mindre vanlig strategi, 
men som ändå fanns representerad på alla undersökta skolor. Syftet sades vara att få 
eleverna att reflektera över könsnormer i allmänhet, att synliggöra att kön är något 
som konstrueras inom en viss historisk och social ram, och att normerna är hierarkiska. 
Dessutom var syftet att utmana normerna. Genom att undervisa om könsnormer, eller 
aktivt införliva en kritisk blick i ämnesundervisningen, ifrågasattes sådant som annars 
tagits för givet. NO-läraren Charlotte valde att diskutera underrepresentationen av 
kvinnor bland skolans kunskapsunderlag om uppfinnare. Charlotte ifrågasatte de 
föreställningar om kön som förmedlades i en film om uppfinnare genom tiderna:

Charlotte: Ja, det var män, män och män [i den film om uppfinnare som klassen just tittat 
på]. Så nu måste vi fundera på varför det är så?
Elev 1: De är smarta. […]
Elev 2: Det var män som gjorde såna saker.
Charlotte: Kanske var det så att det förväntades att män gjorde så.
Elev 3 pratar vidare om föreställningar som finns på hur män och kvinnor ska vara, som fanns 
förr i tiden och som fortfarande finns kvar.
Charlotte: Vad säger ni andra, känner ni likadant?
De flesta håller med, ”men inte lika mycket nu” svarar någon.
(Observationsanteckningar från NO-lektion på Gula skolan)

Pedagogen i det citerade exemplet väljer inte bara att trotsa det normativa 

51   kristina är genuspedagog på lila skolan och genomförde, tillsammans med skolans bibliotekarie, ett arbete där de 
båda besökte samtliga klasser för att diskutera genusrelaterade frågor. citatet är taget från en utvärdering av arbetet. 
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kunskapsunderlaget, genom att under resterande lektioner fokusera på kvinnliga 
uppfinnare. Dessutom ifrågasätter hon varför den film de tittat på bara innehållit män. 
Inte heller nöjer hon sig med elevens förklaringsmodell att det var ”män som gjorde 
sådana saker”, utan hon riktar medvetet fokus på att det är ett resultat av samhällets 
förväntningar och normer. Under lektionen visar pedagogen också på hur begreppet 
”teknik” är laddat med könat innehåll. ”Vad är egentligen teknik?” frågade hon eleverna. 

Oavsett tema eller undervisningsämne kan den här strategin användas för att införliva ett 
kritiskt perspektiv och för att ifrågasätta de könsnormer som uppdagas. Strategin syftar 
till att ”hela tiden tänka normbrytande”, som en pedagog uttryckte det.

en generell avsaknad� av sexualitetsperspektiv
Som Fanny Ambjörnsson (2006) påpekar, finns en tydlig avsaknad av 
sexualitetsperspektiv i den svenska jämställdhetsdiskursen. Pedagogerna berättar ofta 
ivrigt om olika undervisningsstrategier i förhållande till kön, men få kunde göra det med 
strategier rörande sexualitet. I följande avsnitt gestaltas hur pedagogerna resonerade när 
de tillfrågades om sitt arbete med sexualitetsnormer. Dessutom tittar vi på hur arbetet för 
jämställdhet ibland också aktivt upprätthöll heteronormativiteten. 

Sexualitet som en ”annan” fråga

Vi kör liksom, när det gäller SO, då började vi ju med samhällskunskap. […] Och likadant 
sedan har vi haft geografi, jordens uppkomst och så vidare. Så att det har liksom inte funnits, 
ja hinns kanske det gör, det gör det väl, men vi har inte tänkt i de banorna att, försöka väva in 
[sexualitet], nej. Nej, det finns inte bara. (Stina, pedagog på Gula skolan)

Vi frågade samtliga pedagoger om sexualitet var något de införlivade i sitt arbete med 
genus och jämställdhet i undervisningen. Dessutom frågade vi om de såg någon koppling 
mellan genus och sexualitet. Ofta uppstod en viss förvirring. Frågan framstod som svår 
att förstå, men på nyckelbegreppet ”sexuell läggning” tändes som regel ett ljus. Men det 
upplevdes sällan som särskilt centralt, eftersom ”sex- och samlevnad” förklarades vara 
en annan fråga. Precis som citatet visar, betraktades frågan inte riktigt höra hemma eller 
passa in i ämnesundervisningen.
Andra gånger hänvisade pedagogerna till elevgruppen som orsak. ”Det är ganska långt 
ifrån, de är lite för små” sa en pedagog och en annan angav att det inte var så ”mycket prat 
om sådant överhuvudtaget”. 
Andra pedagoger påtalade att de inte kommit ”dit” än och verkade mena att genus- och 
jämställdhetsarbete först behövde praktiseras i förståelsen av kön. Sedan kunde sexualitet 
få plats. Förutsatt att det skulle ”hinnas med”. 
Samtidigt framträdde ibland en paradox, där sexualitet fick undervisningstid – 
pedagogerna berättade om hur de tog upp tjejers och killars rätt till sexualitet, 
gränssättning och övergrepp.52 Men i de sammanhangen var det heterosexualiteten som 
togs för given som utgångspunkt.

52   jämför med lundgren och Sörensdotter, 2004.
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Det handlar mest om det här med rätten liksom till sin egen sexualitet, men oftast så är det ju 
i alla fall heteronormativt, har inte hunnit komma speciellt mycket längre. (Marita, pedagog 
på Röda skolan)

Heterosexualiteten kom alltså att tyst verka som outtalad norm i undervisningen. Ett 
sexualitetsperspektiv i fråga om icke-heterosexualitet förstods handla om en egen 
explicit del. Alltså en del om homosexualitet, och ibland också som direkt förknippat med 
att handla om sex. Att betrakta heterosexualiteten som norm var något som majoriteten 
av intervjupersonerna inte reflekterade över, än mindre att det kunde vara en norm som 
behövde synliggöras och ifrågasättas. 

En påtaglig självkritik framträdde dock hos en del av pedagogerna, även hos dem som 
själva gav uttryck för att inte ha införlivat ett sexualitetsperspektiv. Det framstod som en 
genuin vilja att åtgärda fenomenet, men bristen på kunskap och verktyg skapade hinder. 

Det är svårt när det förlöjligas av eleverna, det fnissas och kastas kommentarer. Hur ska man 
då göra för att hantera det? Till exempel när eleverna tror att alla homosexuella är kåta hela 
tiden, jag vet inte hur många diskussioner jag haft med eleverna om att homosexuella inte 
är mer kåta än andra människor. Men jag känner att jag behöver massa tips för hur jag ska 
hantera det när det händer. (Katrin, pedagog på Gula skolan)

På Gula skolan påpekade flera pedagoger att den kompetensutveckling de fått inte tagit 
upp sexualitetsnormer överhuvudtaget. De kände ett starkt behov av mer kunskap för 
att bemöta fördomar i undervisningen.53

Jämställdhetsdiskurs med påtv�ingande heteronormativ�itet
I undersökningen förekom exempel på strategier som inte bara utelämnade 
sexualitetsperspektivet, utan i sig aktivt kom att påtvinga heteronormativitet. 
Idrottsläraren Linda på Röda skolan gestaltar fenomenet på ett talande sätt. Hon 
hade haft problem att få killar och tjejer att samarbeta med varandra, något som hon 
upplevde vara centralt i genus- och jämställdhetsarbetet. Då eleverna skulle dansa bugg 
blev det svårt att få dem att välja danspartner av motsatt kön, något som pedagogen 
tyckte var viktigt:

Janne: Men fick de välja partners [för momentet bugg i idrottsundervisningen] själva?
Linda: Nej, men det var jättesvårt att få ihop dem med ”nu ska ni två dansa”. Då var det ”Nej! 
Nej, jag vill inte” och då ville de mycket hellre vara med sin kompis.
Hanna: Och du ville ändå para ihop dem tjejer och killar?
Linda: Ja, ja! Det ville jag ju, för de skulle dansa bugg tror jag, eller något sådant. Så det ville jag.
Hanna: Så då kan man inte dansa det samkönat?
Linda: Det är klart att man kan, det är klart man kan. Men jag hade tänkt att de skulle 
tillsammans… Och jag måste alltid tvinga ihop dem om de ska jobba två och två, då väljer 
de… Nästan ingen väljer någon av det andra könet att jobba med. Så det måste jag välja åt dem.
(Intervju med Linda, pedagog på Röda skolan)

53   jämför med Sahlström, 2006.
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På frågan om varför dansparen måste vara en tjej och en kille låter pedagogen förvånad 
– det var ju bugg de skulle dansa. Heteronormativiteten här blir inte bara utgångspunkt, 
utan också målsättning.54 För att övningen ska fungera som planerat ska paren bestå av 
en kille och en tjej. Pedagogen beskriver elevkulturen som könssegregerad och i den blir 
idrottstimmarna en viktig ”mötesplats där killar och tjejer får mötas – möts de inte där 
möts de inte någonstans”, som Linda påpekade. Att de ska mötas får på så vis dock också 
konsekvensen att eleverna skolas in i heterosexuellt partänkande. Tjejer och killar förstås 
som varandras naturliga danspartners, även när de själva inte vill.
Genus- och jämställdhetsarbetet sägs ha syftet att alla ska kunna samarbeta, oavsett kön. 
Men samtidigt reproduceras ibland en annan maktordning, där heterosexualiteten både 
utgör grunden för undervisningen55 och förklaras som självklar för eleverna.

Strategier som inklud�erar fokus på sexualitet
Det finns på våra undersökta skolor några exempel där sexualitet medvetet inkluderats 
i undervisningen. Pedagogerna som gjorde det var få, men deras olika pedagogiska 
strategier desto fler. Vi har valt att kategorisera de olika ansatserna i sex olika kategorier:

¡ Strategier för att hantera genusrelaterade kränkningar
¡ Inkluderingsstrategi
¡ Undervisning för ”de andra”
¡ Undervisning om ”de andra”
¡ Heteronormkritisk blick mot undervisningen
¡ Synliggörande och ifrågasättande av heteronormativitet

Strategier för att hantera genusrelaterade kränkningar

[Språk] jobbar vi också jättemycket med eleverna i sjuan, med vad som är ok att säga. Att 
man inte kallar varandra hora och bög och så vidare och varför. Nu kommer vi tillbaka till 
det här med att det inte är värt samma sak. Dels det här med att är du en bög så är du inte 
en riktig kille. Och att det är kränkande, vare sig du är det eller inte, så när man använder sig 
av det uttrycket så nedvärderar man den som är [bög], men säger samtidigt också att den här 
personen är icke-man så. Men det här har också att göra med liksom att våga gå in och säga 
det. Att våga att själv ta de uttrycken i sin mun och liksom säga vad det är och vad det står för. 
(Marita, pedagog på Röda skolan)

Ett genomgående mönster hos de flesta pedagoger var explicita strategier för att bemöta 
köns- och sexualitetsrelaterade kränkningar. Även de pedagoger som sa att de aldrig 
eller sällan införlivade ett sexualitetsperspektiv i undervisningen, kunde samtidigt 
berätta om hur de ifrågasatte när eleverna använde ord som bög eller hora som skällsord. 
De försökte också i samtalen med eleven skapa en medvetenhet om varför det är 
problematiskt med skällsorden.

54   jämför med dahl, 2005.

55   jämför med martinsson, 2007.
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I citatet beskriver pedagogen Marita hur hon ifrågasätter bög-ordet som något som rör 
maskulinitetsnormer och gränser för icke-manlighet. Det görs en tydlig koppling mellan 
köns- och sexualitetsnormer.
Liknande resonemang och aktiviteter gestaltas av fler pedagoger. Ofta var samtalen ett 
komplement till vad som uppfattades som otillräckliga tillrättavisningar, när ord kastades 
mellan elever i korridoren. ”Man kan ju inte säga att det är fel att säga bög” påpekar 
pedagogen Pernilla på Gula skolan, och fortsatte med att beskriva svårigheten med 
att konfrontera elever under ”snabba möten” som gör det svårt att ”gå in i det”. Aktivt 
samtal om ords innebörd var, enligt pedagogerna, en nyckel till att få eleverna att förstå 
varför vissa ord är ovälkomna. Det var också ett sätt att undvika att stigmatisera ordet 
bög som fult eller fel. 

Men på tre av fyra skolor tecknades en annan, i viss mån motsatt bild av eleverna. Deras 
gestaltning tydde på att det fanns en tydlig rangordning i hur allvarliga kränkningarna 
ansågs vara. Att uttryck relaterade till kön respektive sexualitet fick olika konsekvenser.

Elev 1: Lärarna hör ju det [bög] ofta. Man har blivit van vid att höra det. Att säga bög är som 
att säga ’hej!’. Det har blivit som att säga ’hej!’ på den här skolan. […]
Elev 2: Säger man hora får man problem med rektorn och kuratorn. […]
Elev 3: Ja, de ringer hem, föräldrarna får komma hit.
Elev 1: Jag kallade min kompis för slampa, då fick jag brev hem.
(Elever på Röda skolan)

Eleverna menade att lärarna hade svårt att hantera ordet bög som skällsord. Det 
användes ofta och skolpersonalen reagerade sällan på ordet, som mot den kränkande 
avsikt avsändaren kunde ha. Eleverna märkte mycket kraftigare reaktioner hos 
personalen mot ord som hora och blattar. Eleven Sandra på Gröna skolan sammanfattar 
att ”[m]an kan ju säga ’jag hatar bögar’ liksom. Men om man skulle säga ’jag hatar 
alla blattar’, herregud då skulle man ju få.” Hon menar att en av anledningarna 
är att sexualitet som grund för förtryck, till skillnad från ras, utesluts ur flera 
undervisningsämnen. ”Man kan ju inte läsa om bögar i nån historiebok” förklarade hon.

Inkluderingsstrategi
 
Vi försöker inte plocka ut frågan och göra homosexualitet till något konstigt och udda. Istället 
försöker vi spegla olika identiteter och olika typer av människor genom vardagliga exempel. 
Husköparna i matte-exemplet kan heta Sven och Bertil, till exempel. (Martin, pedagog på 
Lila skolan)

Denna normalitetsutvidgande strategi är i sammanhanget relativt vanlig, både när det 
gäller kön och sexualitet. Den syftar till att, som en pedagog uttryckte det, ”väva in” 
ett genus- och sexualitetsperspektiv och göra det ”naturligt” för eleverna. Kumashiro 
(2002) kallar strategin för inkluderingsstrategi, i vilken det icke-heterosexuella görs till 
något självklart istället för att pekas ut och tyckas till omkring. Bara för att den vite, 
heterosexuelle mannen har varit och är norm, behöver inte pedagogernas undervisning 
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övervägande eller uteslutande handla om vita, heterosexuella män.
Ett exempel på inkluderingsstrategin var när kärlek var tema för undervisningen och 
pedagogen utgick utifrån en bok eller film som behandlade icke-heterosexuell kärlek. 
Men utan att för den skull presentera den som homosexuell kärlek, förstådd som något 
annat än heterosexuell kärlek. Strategin, där det icke-heterosexuella upprepas gång på 
gång, ska ändra attityderna under längre tid. Pedagogen Anna-Maria på Röda Skolan 
sammanfattade att det handlade om att konsekvent ”utmana [eleverna] och sig själv”. 
Hon hoppades ”smygtrötta ut dem”. De reaktioner som inkluderandet födde hos 
eleverna skulle enligt henne inte tas hänsyn till. 

Det är ganska lätt att styra undan för att man vet att de reagerar och man blir så provocerad 
av att de reagerar… Jag tänker tvärtom ibland att jag försöker styra på dem här och inte låtsas 
om att jag vet att de ska reagera. Och bara hoppas att vi liksom, jag ska bara smygtrötta ut 
dem. Jag ska inte vänta att de ska komma med en konstig reaktion. Det ska inte ha något 
utrymme. (Anna-Maria, pedagog på Röda skolan)

Men inkluderingsstrategin har sina svagheter. Speciellt om den används på ett 
stereotypiserande sätt där exemplen får representera ”de homosexuella” eller om 
strategin inte kombineras med ett kritiskt fokus på normen. Att inkludera icke-
heterosexuella teman i kunskapsunderlag förändrar inte nödvändigtvis hur vi ser oss 
själva, påpekar Kumashiro (ibid). ”Vi alla borde utveckla ’normalt’ – vad är det?” 
säger pedagogen Anders på Gula skolan och påpekar att han inte vill att det icke-
heterosexuella ska positioneras som ”de andra” genom att det ”lyfts ut”. Men en 
intressant följdfråga som väcks är varför det som ”lyfts ut” inte kan vara det ”normala”, 
på ett sätt som synliggör och ifrågasätter det privilegierade.

Underv�isning för ”de andra”

Grunden är alla människors lika värden och sedan får man argumentera därifrån och den 
argumentationen kan man inte släppa, att någon i klassrummet eventuellt kan känna sig 
kränkt. För jag har ingen aning om vilka det är som är homosexuella eller inte, i en klass. 
(Patrik, pedagog på Gröna skolan)

Vi har tidigare beskrivit det Kevin Kumashiro (2002) kallar utbildning för och om ”de 
andra”. Kumashiro skriver att det är vanliga strategier i arbeten som tar sikte på att 
motverka och förändra förtryck. Det bekräftades i vår undersökning av de fyra skolorna 
och det var ofta pedagoger som införlivade ett sexualitetsperspektiv som använde sig av 
strategierna.
Pedagogen Patrik påpekar hur eventuell homofobi måste bemötas och argumenteras 
mot, eftersom han inte har ”en aning om vilka det är som är homosexuella eller 
inte”. Strategin utbildning för ”den andra” har vi redan diskuterat i förhållande 
till undervisningsstrategier med fokus på kön, där till exempel könshomogena 
grupper skulle ”stärka” tjejer. I förhållande till strategier som inkluderade ett 
sexualitetsperspektiv tog den sig dock ett annorlunda uttryck. Där handlade det ofta 
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om varför icke-heterosexualitet skulle tas upp, alltså för de eventuella homo- och 
bisexuella elevernas skull. Ofta dök strategin upp när pedagogen pratade om att bemöta 
homofobiska uttalanden eller då pedagogen menade att eventuella homo- och bisexuella 
elever behövs ”skyddas”. 
Pedagogen Mattias på samma skola presenterade ett liknande resonemang. Han 
berättade om ett övningsmoment där musik används för att synliggöra könsnormer där 
han i ett tidigt läge lät killar arbeta med vilka förväntningar de hade på tjejer och vice 
versa. Med hjälp av en elev insåg han vilka normer han förmedlat genom övningen.

Då kommer det ju fram då liksom att, nej det blev väldigt obekvämt. Det var en kille som 
suckade över att jag var så heteronormativ, och ja det var jag ju. Så det kan jag inte riktigt göra 
längre. Det funkar inte idag. Och det här det visar lite grann på vilket problem du har när du 
står inför en klass. Jag är ganska övertygad att det var väldigt roligt för 25 stycken då kanske. 
Men för nummer 26 alltså, så var det ingen bra grej, han kom ju in i ett problem där. (Mattias, 
pedagog på Gröna skolan)

För pedagogerna som gav uttryck för den här ansatsen var det viktigt att både motverka 
homofobi och att undvika att reproducera heteronormativitet. Anledningen till 
varför det var viktigt är det som gör att de två citerade exemplen kan kategoriseras 
som utbildning för ”den andra”. Den andras existens är det som gör homofobi och 
heteronormativitet problematiskt. Om ”den andra” garanterat inte fanns i klassrummet 
skulle homofobin och heteronormativiteten alltså inte nödvändigtvis vara ett 
problem. Att det i sig skulle vara problematiskt, oberoende av elevernas sexualitet, gav 
pedagogerna inte något uttryck för.
Återigen ser vi alltså hur sexualitet tenderar att bli en fråga om homosexualitet – och 
om att vara snäll mot ”den andre” – och inte en fråga om en norm som påverkar oss 
alla, oberoende av om och hur vi definierar vår sexualitet. Strategin undervisning för 
”de andra” synliggör inte heterosexualitet som privilegierad självklarhet, inte heller de 
normer som omger den. För de pedagoger som gav uttryck för strategin tycks med andra 
ord heteronormativiteten inte behöva utmanas hos elever och lärare som identifierar sig 
som heterosexuella.

Underv�isning om ”de andra” 

Charlotte: Det är något brev, man skriver svar på ett fiktivt brev och där kommer det fram 
vilken inställning man har [till homosexuella].
Janne: ’Jag har en kompis som heter… och han är homosexuell’?
Charlotte: ’Vad ska jag göra, jag hoppas att du vill vara vän med mig’. Då ska man skriva svar 
på det, och där ser man ganska tydligt på eleverna var de står.
(Intervju med Charlotte, pedagog på Gula skolan)

Kanske ännu vanligare än undervisning för ”de andra” var undervisning om ”de andra”. 
Strategin tog sig ofta uttryck i att icke-heterosexualitet införlivades i undervisningen 
genom homosexualitet som tema. ”Vad är till exempel homosexualitet?” frågade 
pedagogen Sara på Röda skolan för att gestalta de diskussioner hon förde med eleverna. 
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Hon påpekade att temat var intressant för elever i puberteten, precis som allt ”som 
händer i kroppen”. 

Strategin kan fungera som synliggörare av vilka normer som präglar eleverna, 
vilket i sin tur kan vara en ingång till att diskutera normerna. Men det finns en rad 
problematiska konsekvenser. I exemplet med brevet sker en tydlig positionering av det 
icke-heterosexuella som något som inte finns hos ”oss”. ”Den andra” hör inte hemma 
hos ”oss”.56 Det icke-heterosexuella görs också till ett problem, dels för att ”den andra” 
riskerar att förlora sina vänner och dels för att ”vi” måste bestämma om vi kan fortsätta 
vara vänner med ”den andra”.57 

Konsekvenserna av strategin blev allra tydligast då den byggde på en diskussion om 
”den andra”. 

I en grupp som jag hade en annan termin här så var det tre stycken herrar som hade en viss 
religiös bakgrund som hade en väldigt uttalad bestämd åsikt när det gäller homosexuellas rätt, 
åtminstone adoptera och gifta och sådant där, medan hela övriga klassen då körde stenhård 
linje mot. (Hans, pedagog på Gröna skolan)

Flertalet pedagoger menade att diskussion om homosexuellas rättigheter, där eleverna 
argumenterade för och emot, var en metod för att bearbeta elevernas fördomar och 
värderingar. Genom diskussion och argumentation skulle elevernas värderingar och 
åsikter väckas. Pedagogens roll blev dels att leda diskussionen och dels att ibland ”gripa 
in” och bemöta åsikter med kunskap och fakta. Pedagogen Patrik på Gröna skolan 
sammanfattade att ”de två”, alltså fakta och värderingar, måste kopplas samman. Genom 
mer fakta utmanas elevernas värderingar och värderingarna är ett tacksamt verktyg för 
att väcka deras uppmärksamhet, resonerar han.
Diskussion om ”de andra” som metod väckte också följdfrågor kring gränsen för vad som 
får uttryckas inom diskussionen. 

Siv: Hur viktigt det är att dom får säga saker, även om det inte alls är politiskt korrekt.
Mattias: […] Vi har väl försökt att, det är viktigt att man kan få ett sådant klimat, där alltså…
Siv: Det är inte rätt eller fel utan… […]
Mattias: Jag tycker, gränsen går väl kanske vid just dom som sitter i klassrummet, alltså ingen 
skall bli kränkt. Alltså där kan man väl känna någon slags gräns och där får jag ju gå in då och 
markera.
(Pedagoger på Gröna skolan)

Pedagogerna återkom till vikten av att skapa ett klimat där eleverna känner att de kan 
uttrycka sina tankar och åsikter, även om de inte är ”politiskt korrekta”. Samtidigt, 
påpekade de, var det viktigt att ingen kränkning begås. Men vad räknade pedagogerna 

56   jämför med kumashiro, 2002, och reimers, 2007.

57   jämför med kumashiro, 2002, larsson & rosén, 2006, och røthing, under publicering.
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som kränkande uttalanden – och kanske ännu viktigare, vad räknades inte som kränkande 
uttalande och därmed som legitimt att diskutera? 
Att säga att homosexuella inte ska få gifta sig var inte ett ”kränkande uttalande”, svarade 
Carina på Gröna skolan, det var istället ”den personens åsikt”. Att förbjuda sådana 
uttalanden får knappast någon att utvecklas, resonerade hon och hon fick medhåll från 
flera pedagoger. Hans på samma skola sammanfattade att ”när dialogen slutar, det är 
ju då det blir farligt” och att en tillsägelse med hänvisning till likabehandlingslagen 
knappast fick någon att ”växa som människa”.

I intervjuerna med pedagogerna framstod det som om gränsen gick vid kränkande 
uttalanden specifikt riktade mot en person som befann sig i rummet. Att säga ”jävla bögar” 
var inte nödvändigtvis en kränkning, bara om det riktades mot en person, resonerade 
till exempel Mattias på Gröna skolan. Att homosexuella inte skulle få gifta sig var 
”personens åsikt”, men inte det samma som att säga att ”homosexuella är mindre värda”, 
enligt pedagogen Carina. Det skulle hon markera som ovälkommet.

Men vilka normer reproduceras genom dessa diskussioner om ”den andra”? Vad innebär 
det att initiera en diskussion där ”vi” får tycka till om ”de andras” rättigheter? Det är 
dessutom tydligt att det bara är legitimt att tycka till om vissa ”andra”. Det är svårt 
att föreställa sig en pedagog som startar eller tillåter en diskussion om till exempel 
adoption, där människor med mörk hudfärg utpekas som olämpliga föräldrar av en del 
elever. Skolan anses knappast vara en arena där sådana samtal ska föras. Då skolan inte 
är värdeneutral, vilket flera pedagoger också påpekade, är det då inte skolans uppgift att 
aktivt ta avstånd från denna typ av uttalanden?

Heteronormkritisk blick mot underv�isningsmetoden

Den största utmaningen som pedagog var att göra en flirtskola och ett lektionsupplägg som 
handlade om att ta initiativ utan att det blev heteronormativt. Med detta menar jag att alla 
tillvägagångssätt som skulle komma upp under passet skulle vara till för alla, oavsett sexualitet 
eller preferenser. (Kristina, pedagog på Lila skolan)

Att pedagogen med heteronormkritisk blick granskade sin egen undervisning och 
sitt förhållningssätt var en ovanlig strategi, som vi fann hos ett fåtal pedagoger 
på tre av skolorna. Dessa pedagoger påtalade att man inte alltid kunde ”tjata” om 
heteronormativitet explicit, utan att det låg en utmaning i att försöka fläta in det som 
perspektiv i ämnesundervisningen. Det fick också konsekvenser för vilka metoder 
pedagogen använde. I sex- och samlevnadsundervisningen, till exempel, innebar strategin 
att lägga upp undervisningen så att heteronormativitet inte utgjorde förutsättningen när 
olika teman presenterades. 
Den ovan citerade pedagogen Kristina la alltså upp ett undervisningspass om att ta 
kontakt och om att visa att man är kär. Med vetskapen att hon gav sig in i klass där 
det funnits stora problem med maskulinitetsnormer bland killarna tog hon sig an att 
skapa en icke-heteronormativ flirtskola. Målsättningen görs alltså implicit. Strategin 
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blir en utgångspunkt för pedagogen och inte något som explicit diskuteras med 
eleverna. I praktiken ledde det till en övning som genomfördes könsneutralt, där 
alla uppmanades flirta med alla. Pedagogen undvek att köna eleverna i tilltal eller 
uppmaningar och använde istället ord som ”person” eller ”partner”. Kristina berättar om 
hur övningsupplägget gjorde könet helt obetydligt. Ingen av eleverna sa något om att 
de inte kunde eller ville flirta med andra elever av samma kön. ”Tvärtom uppstod en 
homoerotisk stämning där killarna många gånger kastade sig över varandra i iver att flirta” 
förklarade hon. När övningen var slut fick eleverna lägga fram tips på hur man kan göra i 
verkligheten och Kristina kunde intresserat iaktta att alla tips som lades fram var könlösa.

Ett liknande tillvägagångssätt presenterades av pedagogen Charlotte på Gula skolan, 
också det hämtat från sex- och samlevnadsundervisningen.

Man skulle skriva om man ville bo på stan eller på landet, om man ville jobba hemifrån eller 
om man ville göra karriär utanför hemmet. Om man ville ha djur, bil, cykel, skulle man resa, 
allt möjligt. […] Och när de hade fått svara på frågorna så tog jag in allihopa och parade ihop 
dem. Och då blev det protester. ”Ja, men tänk om tjej och tjej, eller kille och kille?” ”Ja, men 
så är det på riktigt också, det gör inget” sa jag. […] Och då accepterade de det, direkt! Det var 
ingen som motsade, det blev jättemånga tjejpar, killpar och blandade och det var ju inte det 
som var viktigt. (Charlotte, pedagog på Gula skolan)

Men strategin kan ha sina svagheter, i alla fall om den ses som allena tillräcklig. I relation 
till inkluderingsstrategin skrev vi att den inte nödvändigtvis förändrar hur vi ser på oss 
själva, om inte normen också synliggörs och ifrågasätts explicit. Ett liknande resonemang 
går att göra här. Att enbart använda den här strategin leder nödvändigtvis inte till någon 
förändring, om man inte också ”tjatar om” normen och privilegierna. Samtidigt är det 
tydligt, framförallt i Charlottes exempel, att momentet ”stör” normen och på så sätt 
utmanar elevernas föreställningar om hur saker och ting ”ska vara”. 

Synliggörande och ifrågasättande av� heteronormativ�itet

Man kan ju diskutera då normer överlag, det brukar vara en bra ingång. […] Koppla det till 
den medelålders heteronormen och medelinkomsttagaren och så där. Det går ju att koppla 
allting till det. Allt annat än det måste definieras, men den behöver inte definieras för det 
är centrum. Så där kan man ta diskussionen. […] Det finns ju aldrig något kriterium som 
säger att människan skall värderas högre på grund av att den är hetero egentligen, men att 
normerna styr oss. […] Man kan ju börja diskutera varför man beskriver sig själv som man 
gör. Och sällan så beskriver man sig själv som hetero kille. Alltså det är inte nödvändigt att 
beskriva det. Och det är frågan varför har man inte beskrivit det. Det är för att man är en 
majoritet. (Patrik, pedagog på Gröna skolan)

Bara två pedagoger gav undervisningsrelaterade exempel på den här strategin, men 
den är ändå så relevant att den förtjänar ett eget avsnitt. Pedagogen Patrik ger ovan ett 
exempel på hur han i sin undervisning aktivt riktar en kritiskt granskande blick mot 

”

”



92

normerna, snarare än mot ”de andra”. I diskussionerna utifrån den här strategin tydliggör 
pedagogen också de maktprivilegier som det ligger i att tillhöra normen.

Vi har valt att kalla den här strategin ”synliggörande och ifrågasättande av 
heteronormativitet” och det är snubblande nära den tidigare beskrivna strategin om 
ett synliggörande och ifrågasättande av könsnormer. Men medan majoriteten av 
pedagogerna stannade vid att enbart inkludera könsnormer, var det ett fåtal som även 
utmanade heteronormativiteten. 

Pedagogen Kristina på Lila Skolan använde en kombination av den här strategin 
och ”en heteronormkritisk blick mot undervisningen” under Lila skolans sex- och 
samlevnadsundervisning:

Vi gjorde ett rollspel, där jag intervjuade damromanförfattaren Barbara Cartland i tv-soffan, 
om hur hennes heterosexualitet hade påverkat författarskapet och hennes karaktärer i 
böckerna. Eleverna blev jättefrustrerade och rasande (skrattar) – de kände genast igen hur 
man ofta brukar prata om homosexualitet, och förstod inte varför heterosexualiteten skulle 
bli ifrågasatt på samma sätt. (Kristina, pedagog på Lila skolan)

Kristina betonade att det måste finnas motstånd hos eleverna om målet är att ifrågasätta 
och ändra normativitet. Ett motstånd väcks alltid när det man uppfattar som normalt 
och vanligt ifrågasätts, speciellt om det rör makthierarkier som upprätthåller vissa 
gruppers privilegier, resonerar hon. En förändring av förtryck innebär ofta att genomgå 
en kris för den berörda. Kumashiro (2002) skriver att krisen medför att det vi en gång 
lärt oss och nu tar för givet urlärs eller omlärs. Vi tvingas åskådliggöra oss själva som 
delar av förtrycket. En obehaglig process som ofta leder till aktivt motstånd.
Flera av pedagogerna menade att deras genus- och jämställdhetsarbete sällan eller 
aldrig stött på motstånd från eleverna – tvärtom menade de att det fanns ett ”sug” efter 
frågorna. Vad innehåller egentligen en genusdiskurs som ingen utövar ett motstånd 
mot? Med Kumashiros resonemang som bakgrund är det svårt att tro att en sådan 
undervisning synliggör och ifrågasätter eleverna själva som medskapare av förtryck och 
normativitet. Tvärtom verkar genusfrågor göras till ”bekväma” frågor. 
Med andra ord är det, som Kristina formulerade det, viktigt att ta upp 
heteronormativitet ”som explicit tema för att kunna förändra”.

Strategier som inklud�erar fokus på etnicitet
Att vi hittills utelämnat undervisningsstrategier som inkluderade etnicitet betyder 
inte att det var ett fenomen som pedagogerna inte berörde. Tvärtom. Här följer ett 
avsnitt där vi visar hur undervisningen ställdes i relation till etnicitet, framförallt hur 
pedagogerna visade på en ”svensk” vithetsnorm i relation till jämställdhetsarbetet. 
Vi kunde urskilja två förhållningssätt. Dels hur den icke-svenska ”andra” gjordes till ett 
problemburet ”dem”, dels hur etnicitet användes i en intersektionell ansats.
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Etnicitet som ett problemburet ”dem”

Carina: Jag uttrycker mig ofta med vanliga svenska ord. Och då kan kanske då invandrare 
reagera, säger någonting så där då. Och då säger jag ”men så är det här”.
Hanna: Men vad då, vad säger du då, nu hänger jag inte med?
Carina: Jo, invandrarkillar är ju ofta väldigt fördomsfulla. Nu är jag fördomsfull mot dem men 
det här är min erfarenhet. Mot om man säger att om vi skall diskutera manligt-kvinnligt eller 
liksom hur man umgås eller om det är kärlek med eller om det är vänskap eller vad det är för 
något. Och då, ”det är ju ingen riktig kärlek”, liksom, väldigt omogna då i så fall. Och då får jag 
säga att jo, men det tycker vi, så är det, liksom. Och så lämnar man det.
Hanna: Vilka vi?
Carina: Vi, på den här skolan. Det vi står för här. Våran värdegrund.
Hanna: Skolans värdegrund?
Carina: Ja, och det här samhällets värdegrund, tycker jag väl ändå.
(Intervju med Carina, pedagog på Gröna skolan)

Hos pedagogerna som gav uttryck för den här ansatsen fanns stora likheter med hur 
pedagoger förhöll sig till sexualitet som en fråga om ”de andra”. Detta ”andra” laddades 
med problem och svårigheter. När det gällde etnicitet positionerades problematiska 
fenomen som något ”annat” än tillhörande en svensk kontext. När pedagogen Carina 
säger att ”invandrarkillar är fördomsfulla” möjliggör hon implicit att killarna är på ett 
annat sätt än de killar hon inte klassar som ”invandrarkillar”. Förutom att det skapar en 
negativt laddad bild av ett ”dem”, så rentvår det också ett ”oss”.58 
En följdfråga, som inte går att besvara med vårt underlag, blir hur det här präglar skolans 
och pedagogernas förhållningssätt till etnicitet och religion som tema i undervisningen. 
Och hur det präglar förhållningssättet mot de elever som anses tillhöra ”de andra”.

Ett annat fenomen var att etnicitet, i betydelsen minoritetskultur från icke-västliga länder, 
betraktades som ett hinder för undervisning om jämställdhet, genus och sexualitet. Detta 
präglade i synnerhet en av de fyra undersökta skolorna.

Alltså, jag kan nästan få dåligt samvete också för när man känner att man får med sig de här 
tjejerna så känner man liksom, men gud nu ska jag, nu får jag henne att tänka fritt och sedan 
har hon inget val i alla fall, liksom. (Anna-Maria, pedagog på Röda skolan)

Svårigheter att förespråka en alternativ, jämställd norm hänvisades till den kultur som 
eleverna hörde hemma i. Pedagogerna verkade uppfatta den svenska skolan som något 
som stod för jämställdhets- och demokratinormer, medan elevernas familjer fick stå 
för ojämställda normer. Något som tilhörde ”de andra”. Minoritetskulturer från icke-
västliga länder positionerades stå för patriarkaliska och homofoba normer, medan det 
svenska majoritetssamhället fick representera frihet och demokrati.59 I samma andetag 
som flera uttryckte att de inte ville generalisera, skapades en hierarkisk skiljelinje mellan 

58   jämför med reimers, 2007.

59   jämför med höglund, 2007.
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”vi” och ”dem”. Det blev extra tydligt då alla pedagoger som gav uttryck för den här 
föreställningen själva var vita och med nordisk bakgrund.

Etnicitet som intersektionell ansats

När man pratar om att tjejer åsidosätts i en massa sammanhang och de elever jag jobbar 
med är väldigt vana med att se de problemen när det gäller hudfärg eller religion eller 
någonting sådant, men man tar samma sak när det gäller vad kön är för någonting; en naturlig 
uppdelning? Så det tycker jag är ett naturligt inslag också och där har jag jobbat med, jag vet 
att SO-lärarna gör det mycket också. (Marita, pedagog på Röda skolan)

Betydligt mer ovanligt, men mycket relevant, är den undervisningsstrategi som använder 
sig av etnicitet i en intersektionell ansats för att synliggöra genus- och etnicitetsnormer, 
och deras inbördes relation. 
Pedagogen Marita pekar på hur elevgruppens etniska blandning används som en resurs. 
Eleverna har redan en påtaglig medvetenhet om andra förtryckande maktstrukturer, som 
rasism och etnisk diskriminering. Det blir en ingång att ifrågasätta också genusnormer – 
utan att framställa någon elevgrupp som ”den andra” eller som problematisk på grund 
av etniskt ursprung. 
Marita berättar också att hon även använder ett genusperspektiv för att nyansera 
elevernas föreställningar om etnicitet och ras, eftersom de ofta ger uttryck för att 
”svenskar” är helt annorlunda än ”blattar”. Diskussionen kommer ofta in på hur ”svenska 
tjejer” är ”lättklädda”, ”jättefulla” och att det ”leder till gängvåldtäkter”. För Marita blir 
då uppdraget att förklara för eleverna att ”det handlar om helt andra saker”, nämligen en 
könsmaktsordning, och leda in samtalet på att tydliggöra maktordningar. 

Pedagogen Siv på Gröna skolan gav uttryck för ett liknande förhållningssätt. Hon valde 
att kontextualisera förståelsen av kön. Ungdomar med ”rötter på andra ställen i världen” 
sågs som en tillgång, eftersom olika kulturella kontexter kunde visa att ”könet inte är 
konstant”. Hennes förhållningssätt kan förvisso skapa en bild av ett ”dem”, men hennes 
ansats var inte problematiserande. Istället för att presentera ”dem” som en homogen 
och problemburen grupp, pekade hon på hur olika kontexter skapar olika förståelser för 
kulturella fenomen som kön. 

En undervisningsstrategi som använder genus- och etnicitetsnormer som ingång för 
att belysa varandra har en tydlig intersektionell ansats. Genom strategin öppnades 
stereotypa föreställningar om kategorier upp och samtidigt ifrågasattes olika 
maktordningar, genom att se på vad de har gemensamt. En viktig utmaning, som en 
intersektionell ansats kan bidra till, är att undvika att ”uppmuntra diskriminering på 
grund av religion, språk och etnicitet när vi strävar efter att eliminera förtryck på grund 
av kön” (Höglund, 2007, s.99). Som medskapare av normer kommer vi alla att bidra till 
andragöring och diskriminering på olika sätt. Det är viktigt att bli medveten om det och 
om hur dessa processer tar sig uttryck i undervisningen. Ingen är utan skuld, men alla 
kan bidra till en förändring.60

60   jämför med bondestam, 2007.
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Kapitel 5�

Tio framgångsfaktorer och hinder
Att framhålla en strategi som ”den rätta” eller att försöka skriva ett ”recept” på ett 
framgångsrikt förändringsarbete vore inte speciellt smart.61 Förändring är beroende av 
kontext. Eftersom de kontexter arbetet bedrivs i är olika borde även strategierna bli 
olika. Det var också en av anledningarna till att vi sökt oss till skolor som valt olika 
grepp i sina förändringsarbeten. Men den ambitionen rättfärdigar fortfarande inte 
att vi gör anspråk på att ringa in faktorer som ”fungerar” i sig. Själva formuleringen 
”framgångsfaktorer” kan med andra ord vara lite missvisande, det som är en 
framgångsfaktor i en kontext kan få helt andra konsekvenser i en annan. 

Men vi har ändå kunnat se mönster växa fram i undersökningen, vad som varit lyckat 
och vad som hindrat i processen går igen. Och dessa mönster är viktiga. Friends, som 
Sveriges största antimobbningsorganisation, måste kunna se till de behov som finns i 
skolan och erbjuda verktyg för skolan att arbeta utifrån. Då skolor vänder sig till oss för 
att ta del av vår expertis måste vi helt enkelt kunna hjälpa dem att synliggöra mönster 
och realisera strategier för förändring. 
De mönster som vi sett i den här undersökningen kommer därför att ligga till grund för 
den metodutveckling som ska genomföras under projektets kommande två år.

Utifrån den analys vi gjort vill vi här ringa in och diskutera tio framgångsfaktorer. De 
är, liksom analysen, uppdelade i avsnitten ”Struktur och process”, samt ”Förståelse av 
jämställdhet, genus och sexualitet”. 
Eftersom vi hellre vill blicka framåt än bakåt utgår vi från det positiva, genom att i alla 
diskussioner utgå från framgångsfaktorerna. Men samtidigt tar vi i diskussionen upp 
de hinder eller fallgropar som vi hittat i relation till dessa framgångsfaktorer. Ofta kan 
avsaknaden av en framgångsfaktor innebära ett hinder och vice versa.

Alla skolor kommer inte att behöva alla framgångsfaktorer i sin specifika kontext. 
Samtidigt lekte vi i analysarbetet ofta med tanken att kombinera en skolas arbete 
med en annans, för att se vad resultatet blivit. Framgångsfaktorerna ska alltså ses som 
beroende av varandra, flera bör ställas i relation till varandra och utesluter man en 
kan det innebära att en annan faller. Vi presenterar dock inte framgångsfaktorerna i 
en hierarkisk rangordning, där den ena är att betrakta som bättre eller viktigare än den 
andra. Tvärtom finns det relevans i var och en av dem och de är alla att betrakta som 
viktiga att ta i beaktning när arbetet ska utformas i relation till den enskilda skolans 
kontext. 

61   jämför med kumashiro, 2002.
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STRuKTuR ocH pRoceSS
I den första delen av analysen tittade vi på hur processen för förändringsarbetet sett ut. 
Vi tittade på vilken struktur det resulterat i och vilka aktörer som varit involverade. Här 
kunde vi ringa in sex framgångsfaktorer:

en dRIVande lednInG Som pRIoRITeRaR aRBeTeT

I analysen har vi påvisat vikten av att ledningen inte bara samtycker till 
förändringsarbetet, utan även deltar aktivt, driver på och prioriterar det. 
På två av de undersökta skolorna hade skolledningen själv initierat arbetet. Båda 
skolorna visar på en organisation som strävar i samma riktning och få berättelser om 
oövervinnliga problem gestaltades. Motstånd har förekommit, men ”bara för att det 
blir motstånd” får man inte sluta, sa skolledaren Elsa på Gula skolan. Hennes uppgift är 
att fatta och stå upp för besluten, menade hon. Både Elsa och skolledaren Lars på Lila 
skolan påtalade vikten av att se arbetet som en långsiktig process. Tid och resurser måste 
prioriteras över flera år om man ska kunna se resultat. 
På de två andra skolorna förhöll sig ledningen mer eller mindre passiv till arbetet. I vissa 
fall förekom till och med motstånd. Pedagogen Linda på Röda skolan menade att högsta 
ledningen är ”helt ointresserad” och det innebär att det blir svårt att få genomslag i 
personalgruppen. Även ledningens arbete måste genomsyras av ett genusperspektiv och 
involveras i arbetet, menade hon.
Vi argumenterar därför för att en aktiv� och driv�ande skolledning, som v�äljer att 
prioritera förändringsarbetet i fråga om tid och resurser, behöv�s för att arbetet ska 
leda till genomgripande förändringar. Det är därför v�iktigt att ledningen har en stor 
kunskap i frågorna som rör arbetet och på så sätt äv�en kan hantera det motstånd som 
med största sannolikhet uppstår. 

InKludeRa alla I aRBeTeT

”Jag kan inte ensam driva detta” sa skolledaren Lars på Lila skolan när han pratade om 
skolans inkluderingsfas. I den ville han säkerställa att alla aktörer på och i anslutning till 
skolan involverades i arbetet. Skolledaren Elsa på Gula skolan instämmer att ”ska man få 
en förändring så måste alla vara med på tåget – alla måste vara delaktiga”. 
Ett mönster vi har sett i analysen är att om en skola ska nå de förändringar de gör 
anspråk på, måste alla inkluderas i processen. Arbetet måste förankras i verksamhetens 
alla led.  Att ett fåtal personer gör ett enastående arbete är förstås både viktigt och 
beundransvärt. Men risken är att arbetet blir splittrat, att olika delar av skolan drar åt 
olika riktningar, och resultatet blir en mer sårbar struktur. 
Därför argumenterar vi för en förändringsprocess som inkluderar alla, en arbetsstruktur 
där alla funktioner och nivåer finns inkluderade och där alla har mandat att påverka 
processen. 
Föräldrar bör också involveras, som aktiva och drivande resurspersoner med eget 
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mandat. Det visar inte minst de erfarenheter som gjorts av både skolpersonal och 
föräldragruppen på Lila skolan. Vi menar därför att föräldrarna bör ses som en resurs 
och styrka i arbetet. Samarbetet kan få skola och hem att dra i samma riktning.
Vi argumenterar också starkt för att elev�demokratiska organ ska inv�olv�eras i processen. 
De bör få större påv�erkansmakt, stöd, resurser och inflytande i förändringsarbetet. 
Det v�ar något som saknades i de undersökta skolornas arbete. Men endast genom att 
elev�erna ges reell påv�erkansmakt kan förändring ske på elev�ernas v�illkor, menar v�i. Alla 
bör inkludera just alla, och det bör inte stanna v�id personalgruppen.

KompeTenSuTVecKlInG med KunSKap ocH medVeTandeGöRande 
Som BaS

Vi har sett vikten av en kompetensutveckling där fokus ligger på omlärning eller 
urlärning av det vi en gång lärt oss som sanningar. En sådan process är sällan bekväm. 
”Det har varit väldigt svårt att titta bakåt,” sa pedagogen Margareta på Gula Skolan, ”jag 
har trott att jag har gjort rätt, varför har jag inte funderat på det här förut?” 
Vi argumenterar för att den obekväma processen är helt nödvändig om en förändring 
ska kunna ske. ”Vi människor förstår vår omvärld på ett visst sätt,” sa skolledaren Lars 
på Lila skolan, ”om det ska hända något, så måste vi förstå på ett nytt sätt, annars gör vi 
bara som vi alltid har gjort”. 
Vi argumenterar alltså för att kompetensutv�ecklingen måste v�ara en 
medv�etandeprocess, där pedagogerna får kunskap om att bedriv�a normkritisk 
underv�isning. Vi betonar att en sådan process kommer att v�äcka motstånd. Men skolan 
bör inte ge v�ika inför det hinder som motståndet är, utan tv�ärtom se det som ett tecken 
på den förändring som eftersträv�as och behöv�s. 
Efter den smärtsamma perioden verkar pedagogerna också ha glädje av utvecklingen. 
De har en ny ”blick” som verktyg i bagaget, något som särskilt präglade de skolor där 
personalen genomgått en gemensam utbildning.

nycKelpeRSoneR, InTe eldSjälaR

På alla skolor finns pedagoger som spelat en viktig och central roll i förändringsarbetet. 
De har fungerat som en kunskapsresurs och som pedagogiskt stöd i den dagliga 
verksamheten. På tre av de fyra skolorna har dessa personer erhållit ett mandat. De 
har lyfts fram av ledningen inför personalgruppen, tid har avsatts för deras arbete, 
och deras metoder och synpunkter har realiserats. De har kontakter med både 
ledningen och personalgruppen. På två av skolorna har nyckelpersonerna dessutom fått 
tjänsteutrymme som genuspedagoger.
Ett motsatt förhållningssätt är då pedagoger fått driva frågorna utan tillräckligt mandat 
och resurser. De är eldsjälar som fått driva arbetet utanför sin ordinarie arbetstid. 
Eldsjälar som till slut brinner ut, vilket i sin tur skapar en sårbar struktur. Pedagogen 
Marita på Röda skolan ska inte längre ”förändra världen”, som hon uttryckte det och 



99

5�

6

hennes drivkraft i genusfrågorna ledde till slut till en sjukskrivning. Varken innan eller 
efter sjukskrivningen har hennes utbildning som genuspedagog resulterat i någon 
förändring av hennes tjänsteutformning. 
På Gröna skolan är pedagogen Hans, trots att han fått mandat och resurser, en 
person vars kompetens och drivkraft skolan knappast skulle klara sig utan. Speciellt 
i religionsämneslaget spelar Hans en stor roll. Vi frågar oss vilket resultat skolan som 
helhet skulle nå om varje ämneslag hade en egen Hans?
Vi argumenterar för att det behöv�s nyckelpersoner som besitter specifik expertkunskap 
och en struktur som realiserar dessa personers nyckelfunktion. På så sätt skapas 
”spindlar i nätet”, som dels har en styrande funktion tillsammans med ledningen, 
och dels blir länken till personalgruppen. De ska också fungera som ”coacher” för 
pedagogerna.

GemenSamma ocH VISIonäRa målSäTTnInGaR

De allra flesta är överens om att jämställdhet är riktigt och viktigt. Men vad betyder det 
egentligen? Genuspedagogen Ann-Sofie på Gula skolan berättade om ”paradoxen i den 
oerhörda samsynen”. Samtidigt som alla är eniga och samstämmiga i en utgångspunkt, 
flödar motsättningarna och motståndet emellanåt.
Vi har, i enighet med tidigare forskning, diskuterat hur det i en liberal demokrati är 
omöjligt att vara emot en diskurs som vilar på alla människors lika värde. Men att 
alla tycker att jämställdhet är bra betyder inte att alla stödjer ett synliggörande och 
ifrågasättande av normer och maktrelationer. Maktrelationer som vi dessutom själva är 
medskapare av. 
Att inte explicit klargöra varför skolan ska bedriva ett genus- och jämställdhetsarbete, 
eller hur den jämställda skolan ska se ut, kan innebära att man undviker konflikter 
och konfrontationer. Men resultatet kan bli att skolans arbete spretar åt olika håll, 
med olika målsättningar och därav med olika konsekvenser. Därför argumenterar v�i 
för att gemensamma och v�isionära målsättningar formuleras och fastslås där en tydlig 
riktning för skolans genus- och jämställdhetsarbete etableras. Vi menar att det i en 
sådan målsättning är viktigt att precisera vilken syn på genus och sexualitet som arbetet 
ska utgå ifrån. Det är med andra ord centralt att skolan påvisar att den ifråga om detta 
inte är värdeneutral.

STRuKTuR FöR SamVeRKan ocH uppFöljnInG

På Lila skolan möttes aktörer från alla nivåer regelbundet i skolans lärargenusgrupp. 
Där fick ledningen och genuspedagogerna insikt i vad som pågick i skolans arbets- och 
ämneslag. Där bollades idéer, och arbets- och handlingsplaner vidareutvecklades. Röda 
skolans jämställdhetsgrupp var ett liknande forum. Representanterna var inte bara en 
länk mellan arbetslag och ledning utan också de som säkerställde att diskussionen hölls 
vid liv i det vardagliga arbetet, förklarade utbildningsledaren Anna. Båda skolornas 
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forum och representanter fungerade som remissinstanser för de lokala måldokument 
som arbets- och ämneslag ska utforma. Det gjorde att det fanns en gemensam 
miniminivå för nivå och kvalité.
I Gröna skolans religionsämneslag fanns en naturlig samverkan. Idéer och tankar 
bollades fram och tillbaka varje dag och inget ”copyright-tänkade råder”, påtalade 
pedagogerna. Men samverkan inom andra ämneslag och mellan arbetslagen verkade 
knappt existera, något som eleverna påtalade som motsägelsefullt. ”Mycket lär man sig 
liksom”, menar eleven Petra och fortsatte resonera kring hur religionskunskapens fem 
”genustimmar” bleknade i en övrigt ”genusblind” undervisning.
Mot bakgrund av� detta argumenterar v�i för en struktur där samv�erkan och uppföljning 
sker kontinuerligt. I en sådan struktur etableras forum där alla niv�åer är representerade 
och där enskilda ämnes- och arbetslags arbete kan följas upp, samordnas och 
synkroniseras. På så sätt säkerställs att aktiv�itet sker på alla niv�åer, att dessa aktiv�iteter 
sträv�ar i samma riktning, samt att det erbjuds ett forum för inspiration och samtal. 

FöRSTåelSen aV jämSTälldHeT, GenuS ocH SexualITeT
I den andra delen av analysen tittade vi på vilken förståelse av jämställdhet, genus 
och sexualitet som präglade skolans verksamhet. Vi har tittat på både målsättningar 
och de strategier som pedagogerna använde i undervisningen. Mot bakgrund av den 
teoretiska plattform vi skisserade och argumenterade för i kapitel två, har vi här ringat 
in fyra framgångsfaktorer.

en QueeR ocH InTeRSeKTIonell FöRSTåelSe 

Som analysen påvisat har genus och jämställdhet primärt kommit att förstås i betydelsen 
av kön och könsnormer, med konsekvensen att sexualitet och sexualitetsnormer hamnat 
i skymundan. Två av de fyra skolorna saknade helt dokument som lyfter sexualitet 
som maktordning och ingen av skolornas jämställdhetsplaner inkluderade begrepp som 
rör sexualitetsnormer. Intervjupersonernas formuleringar kring arbetets målsättningar 
bekräftar samma sak. En strävan mot jämställdhet i skolan har, som i resten av samhället, 
kommit att bli ett arbete som utgår från mannen och kvinnan, och relationen mellan 
dem. Dessutom förutsätts de känna begär för varandra. 
Skolans roll är inte heller helt klar. Är uppdraget att utmana könsnormer som ses som 
”naturliga”? Eller ska de ”naturliga” könsskillnaderna tas som utgångspunkt för själva 
arbetet? I analysen är det påtagligt att arbetet utifrån kön som kategori utgår från en 
tvåkönsmodell och den statiska uppdelningen mellan flicka och pojke problematiseras 
ytterst sällan, vilket explicit exkluderar transidentiteter. Ett sådant förhållningssätt, 
menar vi, kan tvärtemot sitt syfte reproducera de könsnormer och den maktordning 
man utger sig för att vilja förändra. Det låser fast förståelsen av kön som en naturaliserad 
kategori där det heterosexuella som norm sällan ifrågasätts.
I motsats till denna förståelse argumenterar v�i istället för en förståelse av� jämställdhet, 
genus och sexualitet som ifrågasätter den heteronormativ�a innebörden av� kön. Ett 
queert och intersektionellt förhållningssätt ser dessutom genus i samspel med andra 
maktordningar. 
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Lars, skolledare på Lila skolan, uttryckte att ”det är omöjligt att prata om flickor och 
pojkar som skilda grupper”. Istället för att se skolans genus- och jämställdhetsarbete 
som något som utgår primärt eller enbart från kön, menar vi att könsnormer också 
ska förstås som samskapta med andra maktordningar. I synnerhet sexualitetsnormer. I 
det ingår, menar vi, att utgå från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, där kön förstås 
som socialt och kulturellt skapat och där den binära uppdelningen man-kvinna förstås 
som en del av själva heteronormativiteten. Med en queer och intersektionell förståelse 
blir inte det intressanta män och kvinnor, som skolledaren Lars uttryckte det, utan att 
”män och kvinnor ska få vara människor”. Eller för att utvidga Lars resonemang; att alla 
människor ska ha rätt att definiera sig som de själva vill. Eller att låta bli att definiera sig 
alls. Oavsett om det rör könsidentitet, könsuttryck eller sexualitet. Och oberoende av 
begränsande normer. 

KRITISK BlIcK moT SIG SjälV ocH moT SITT FöRHållnInGSSäTT 
GenTemoT eleVeRna

”Jag som pedagog har en enorm makt. Vilka normer om kön och sexualitet förmedlar 
jag?” frågade sig Kristina, genuspedagog på Gula skolan, och fastslog att en viktig insikt 
är att se sig själv som medskapare av normer. 
Vi menar att kunskap aldrig kan v�ara ”neutralt” eller fritt från de attityder och normer 
som den enskilde pedagogen bär på. Inte heller, menar v�i, finns det kunskap som är 
essentiellt sann. Många av våra intervjupersoner instämmer i det förhållningssättet. ”Jag 
får passa mig så att jag inte går på i gamla tankemönster”, menar pedagogen Carina på 
Gröna skolan och visar därmed på sin egen roll i upprätthållandet av de normer hon vill 
förändra. 
Normer kring kön är pedagogerna ofta medvetna om, men normer kring sexualitet och 
etnicitet har sällan utsatts för samma granskning. Vi har visat hur intervjupersonerna 
ibland riktat blicken mot det de positionerar som ”icke-svenskt” som det som ”orsakar” 
ojämställdhet. På så sätt rentvås också det pedagogen positionerar som den egna 
kulturen och ett ”vi”. Att vända blicken mot ”det andra” är bekvämt. Medan den kritiska 
blicken mot sig själv är en obehaglig process är den samtidigt också ytterst nödvändig, 
har vi argumenterat. Det är också en process som aldrig tar slut, påtalade skolledaren 
Elsa på Gula skolan, som riktade en svidande kritik mot den egna, heteronormativa 
genusdiskursen som präglar skolan.

aTT ImplemenTeRa eTT TydlIGT HeTeRonoRmKRITISKT 
FöRHållnInGSSäTT I undeRVISnInGen

I stort sett alla pedagoger vi intervjuat är välvilligt inställda till att integrera ett 
sexualitetsperspektiv i sin undervisning. De präglas av vad tidigare forskning 
omnämnt som goda intentioner. Men när genus- och jämställdhetsarbetet utgår från 
en okomplicerad förståelse av kön, leder det till strategier som tvärtemot sitt syfte 
tenderat att förstärka könsnormer. Ett sådant exempel är könshomogena grupper, som 
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samtliga undersökta skolor använt sig av. Vi har visat att denna strategi har tre olika 
utgångspunkter; att pedagogen vill anpassa sin undervisning efter killar och tjejers 
skilda behov och kontexter, att pedagogen vill motverka underordning av tjejer genom 
att erbjuda dem möjligheter till sådant de annars har begränsat tillträde till, eller att 
pedagogerna vill utveckla de förmågor de menar att eleverna är svaga i. Strategin, 
diskuterar vi, bygger dock ofta på en föreställning om killar och tjejer som olika. 
Den varken synliggör eller ifrågasätter nödvändigtvis de normer som skapar denna 
föreställning. Även då syftet är att förändra dessa olikheter förblir utgångspunkten 
densamma, att olikheterna finns. 
Även då pedagogerna vill inkludera sexualitet som en del av förståelsen av genus och 
jämställdhet har vi visat att det är ett heteronormativt förhållningssätt som i de flesta 
fall införlivas. Kön görs många gånger till en fråga om normer som påverkar oss och 
som behöver utmanas, medan sexualitet tenderar att bli detsamma som homosexualitet, 
förstått som en identitet eller grupp. Genus förstås samtidigt också som socialt 
skapat, medan sexualitet omtalas som relativt fast och medfött. Heterosexualiteten 
framställs vara det normala och homo- eller bisexualitet det avvikande. De pedagogiska 
strategierna, menar vi, bygger på en positionering av icke-heterosexuella som ”de andra”. 
Många gånger kan ”vi” dessutom tycka till om, för eller emot dessa ”andra”. 
I motsats till dessa strategier argumenterar v�i för att implementera ett 
heteronormkritiskt förhållningssätt till jämställdhet, genus och sexualitet i 
underv�isningen. Det betyder att rikta blicken mot normen istället för mot ”de 
andra”. Istället för att rikta blicken mot de homosexuella, som ”v�i” ska respektera 
och tolerera, v�ill v�i styra blicken mot heterosexualitet och de normer som innebär 
att heterosexualiteten priv�ilegieras. ”Man kan ju börja med att diskutera varför man 
beskriver sig som man gör, sällan beskriver man sig själv som hetero kille”, sa pedagogen 
Patrik. Det anses inte nödvändigt att beskriva ”därför att man är en majoritet”.
Vi argumenterar också för att en heteronormkritisk blick implementeras hos de 
pedagoger som behandlar teman som rör identitet, till exempel i sex- och samlevnad. 
Då undviker man att utgå från heterosexualitet som norm. Både pedagogen Kristina på 
Lila skolan och pedagogen Charlotte på Gula skolan genomförde samlevnadsmoment 
där kärlek och relationer stått i fokus. De centrala var att göra kön irrelevant, påtalade de 
och hänvisade till målsättningen att frångå en heteronormativ samlevnadsundervisning. 

duBBla STRaTeGIeR

Två av skolorna har använt sig av en ”inkluderingsstrategi”. Den syftar till att i 
kunskapsunderlaget öka representationen av det som inte tillhör normen. Ett exempel 
är att som på Lila skolan under temat ”kärlek” använda samkönade skildringar av temat, 
i form av film eller litteratur. Genuspedagogen Martin sa att ”vi försöker inte plocka ut 
frågan och göra homosexualitet till något konstigt eller udda. Istället försöker vi spegla 
olika identiteter och olika typer av människor genom vardagliga exempel. Husköparna i 
matte-exemplen kan heta Sven och Bertil till exempel.”
Också pedagogen Anders ser det som framtidens huvudutmaning. ”Vi borde alla 
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utveckla ’normalt’ – vad är det?” säger Anders, istället för att ”lyfta ut och prata om de 
andra”. 
Inkluderingsstrategin kan vara viktig för att undvika en undervisning som bara utgår från 
normen. Eller för att undvika en undervisning som bygger på att eleverna ska få tycka till 
om ”de andra”. Samtidigt har strategin, som vi tidigare diskuterat, sina brister. Strategin 
synliggör och ifrågasätter inför eleverna inte nödvändigtvis de normer och maktrelationer 
som präglar det kunskapsunderlag som finns att tillgå. Inte heller förändrar det sättet 
vi ser på oss själva, som medskapare av maktrelationer. Men i kombination med en 
normkritisk medvetenhet kan det vara en fungerande strategi, hävdar vi.
Därför argumenterar v�i för dubbla strategier. Vi menar att pedagogen i tillägg till 
inkluderingsstrategin dessutom bör explicit synliggöra och kritisera normen. Som vi 
diskuterade tidigare i det här kapitlet leder det ofta till en kris, vilket genuspedagogen 
Kristina på Lila skolan påpekade alltid väcker ett motstånd. Även hos eleverna. Det är 
alltså inte en bekväm strategi, men en nödvändig fas om målet är att ändra normativitet. 
Kanske vore det dock än mer korrekt att kalla det för trippel-strategi. För de dubbla 
strategierna bör alltid kombineras med den tidigare beskrivna strategin ”att implementera 
ett heteronormkritiskt förhållningssätt i undervisningen”. Detta för att inte återigen falla i 
fällan att genom de dubbla strategierna reproducera heteronormativitet.
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Kapitel 6
Var star Vi – 
Vart går Vi?
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Kapitel 6

Var står vi – vart går vi?
Den här rapporten är i första hand ett kunskapsunderlag för Stiftelsen Friends projekt 
om genus- och sexualitetsnormer i skolans värld. Målet med projektet är att utveckla en 
utbildningsmodell för skolor och den här rapporten avslutar det första årets arbete. 
Vi har kartlagt forskning och metodmaterial, undersökt enskilda skolors 
förändringsarbeten och nu sitter vi med en ganska tydlig bild av vilka behov som ser 
ut att finnas. Den viktigaste kunskapen handlar om innehållsrelaterade frågor och 
förståelsen av jämställdhet, genus och sexualitet. Det har vi behandlat utförligt i 
kapitel 4 och 5. Det finns också behov som rör strukturella frågor och vilken form ett 
förändringsarbete kan ta, vilket vi diskuterat i kapitel 3 och 5. 
Här följer en summering av våra huvudfynd. De pekar ut en riktning när det gäller vårt 
fortsatta arbete med att utveckla en utbildningsmodell på området. 

VaR STåR VI?�

Vilken förståelse av jämställd�het, genus och sexualitet ligger till grund� för 
arbetet?�
Våra egna fynd bekräftar mycket av den existerande kunskapen på området. Trots 
barn- och elevskyddslagens skärpta krav på att förebygga diskriminering på grund av 
sexualitet, hamnar sexualitetsnormer fortfarande i skymundan i skolans övergripande 
arbete.62 Vårt urval av skolor kan, med sina förändringsarbeten, räknas ligga över 
genomsnittsnivån för svenska skolor generellt, men vi får ändå samma resultat. Även 
för skolor som arbetat långsiktigt och kunskapsbaserat för att ändra traditionella 
genusmönster är det oftast ett heteronormativt perspektiv på genus som är grunden för 
arbetet. Samma sak präglar huvuddelen av de metodmaterial som inventerats som en del 
av den här rapporten.63

Detta innebär för det första att heterosexualiteten får ta plats som tyst norm i 
förståelsen av genus. Icke-heterosexualitet osynliggörs, eller framställs på andragörande 
eller stigmatiserande sätt. För det andra präglas synen på genus- och jämställdhetsarbetet 
av att genusnormer och sexualitetsnormer ses som skilda maktordningar, där den 
ena överordnas den andra i viktighet. Det finns bland annat en utbredd uppfattning 
om att man först måste ändra genusnormerna, för att sedan möjligen ta tag i 
sexualitetsnormerna. För det tredje framställs sexualitet på ett heteronormativt 
sätt. Sexualitet förstås som något som homosexuella har, medan heterosexualiteten 
sällan ifrågasätts som norm. Dessutom förutsätts att könsuttryck och könsidentitet 

62   jämför med gilljam, 2004, och Skolverket, 2002.

63   jämför med dahl, 2005.
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överensstämmer med registrerat kön vid födseln. Detta bidrar till en oförståelse, 
okunskap och ett osynliggörande av transpersoner.
Sexualitetsnormer, och speciellt icke-heterosexualitet, är ett tabubelagt område 
för många av intervjupersonerna. Under intervjuerna verkar ord som homo- och 
bisexualitet sitta fast i halsen på intervjupersonen, och istället fylls meningen av en tyst 
paus. Kanske med ett ”dem” eller ”såna”. 

Samtidigt finns det också skolor i vårt material som medvetet försökt utveckla 
pedagogiska undervisnings- och verksamhetsstrategier som utmanar ett heteronormativt 
tänkande. Kännetecknande för dessa skolor och pedagoger är att de använt ny kunskap 
om genus och sexualitet som utgångspunkt. Att ta utgångspunkt i ny forskningsbaserad 
kunskap på området är helt centralt för att skapa andra grundförståelser och för att 
ändra den praktiska pedagogiken.64 
Det som särskilt skiljer heteronormkritiska strategier från dem som inte är det, är 
kritiken mot ett toleranspedagogiskt förhållningssätt. Att lyfta ut homosexualitet som 
något avvikande som ”vi heterosexuella” ska lära oss förstå och tolerera, är något som 
pedagoger med ett heteronormkritiskt perspektiv explicit försöker undvika. Istället för 
att upprepa problematiserande bilder för att skapa empati, erbjuder pedagogerna en 
annan diskurs som utmanar toleranstänkandets hierarkiska produktion av hetero och 
homo.65 Det sker dels genom att uttalat undervisa om normer, dels genom att ändra 
på undervisningens kunskapsunderlag och dels genom att kritiskt granska det egna 
förhållningssättet mot eleverna i och utanför klassrummet.

Våra resultat visar också på att förebyggande arbete mot diskriminering på grund av 
olika maktordningar, i vissa fall blir konkurrenter i en skolvardag. Man väljer att satsa 
sina begränsade resurser på att utveckla arbetet antingen med ”tjejer”, ”homosexuella” 
eller ”invandrare”. Här ser vi ett stort behov av att komma bort från det tankesättet. 
Förändringsarbetet bör hellre rikta sig mot vilka normer och värden som skolan som 
institution och samhället i stort förespråkar där sociala maktstrukturer betraktas 
som samspelande med varandra. Med den grundförståelsen bör större fokus sättas på 
diskriminerande normer som övergripande utgångspunkt för förebyggande arbete. En 
riktning som dessutom passar utmärkt i ljuset av barn- och elevskyddslagens krav, som 
inte placerar en maktordning som överordnad en annan. Bara genom att synliggöra 
och reflektera över normerna och hur de skapas i samspel, kan förtryckande attityder 
förändras. Då blir det också viktigt att ifrågasätta föreställningarna om icke-heterosexuella 
som vita, om homofober som icke-vita, eller om vita som toleranta och jämställda. 

Behovet av en stöd�jand�e struktur
Vårt andra huvudfynd handlar om skolornas erfarenheter av förändringsarbetets form 
och struktur. Ett förändringsarbete med fokus på jämställdhet, genus och sexualitet 
verkar inte skilja sig så mycket från vad som generellt kännetecknar strategiska 

64   jämför med epstein et al, 2003. 

65   jämför med kumashiro, 2002. 
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förändringsarbeten i skolan. Tydligaste skillnaden är i vilken grad förändringen upplevs 
som viktig – eller kontroversiell. 
Ett arbete med jämställdhet, genus – och främst sexualitet – tenderar att upplevas som 
just kontroversiellt. Därför är det viktigt för den enskilde pedagogen att det finns en 
stödjande struktur där arbetet prioriteras tydligt i skolverksamheten som helhet.

Min erfarenhet är att det inom skolans värld saknas strukturer som ger stöd åt lärarna 
så att frågor kring sexuell läggning och homofobi kan aktualiseras i undervisningen. […] 
Konsekvenserna [av brist på stödjande strukturer] kan i värsta fall leda till att skolan inte fullt 
ut kan genomföra sitt demokratiska uppdrag. (Gilljam, 2004, s.90)

Men hur uppnår man en sådan struktur? Även om lagens krav är tydliga, framstår det 
fortfarande på många skolor som att genus- och sexualitetsfrågor inte ges nödvändig 
legitimitet i skolledningen. Ibland motarbetas frågorna till och med av skolpersonalen.66 
Samtidigt kanske det inte är så överraskande, eftersom det är plågsamt att röra vid 
bestående normer och maktstrukturer. Likafullt är det ett problem i ansträngningarna 
att leva upp till lagens krav om att förebygga diskriminering.
Att ge frågorna legitimitet genom förändringsarbete är alltså avgörande. För det krävs 
både att högsta ledningen deltar aktivt och leder processen, och att det avsätts tid och 
resurser för arbetet.

VaRT GåR VI?� 
De flesta studier som vi själva tagit utgångspunkt i har en gemensam slutsats och 
nu när vi gjort våra egna fynd, kan också vi helhjärtat sluta oss till den. Det finns ett 
stort behov av kunskap och kompetensutveckling på alla nivåer – i lärarutbildningen, 
hos skolpersonal och för att förbättra läromedel. Den kunskapslucka som behöver 
fyllas handlar om att förhålla sig kritisk till heteronormativitet, och om att inte utgå 
från ett toleransperspektiv.67 
Men det är inte bara nyutbildade lärare som behöver den här nya kunskapen. Befintlig 
skolpersonal måste också få ny kunskap och metodverktyg för att skolan ska kunna 
uppfylla sitt demokratiska uppdrag och de lagstiftade krav som ställs i barn- och 
elevskyddslagen. 

Två förutsättningar är viktiga för att effektivisera den här processen. För det första är 
det ett politiskt ansvar att kommunerna får tillräckligt med resurser för att initiera 
övergripande kompetensutveckling. Då menar vi inte dagskurser för några få utvalda. I 
det ligger också ett ansvar på skolorna att prioritera kompetensutveckling kring genus- 
och sexualitetsnormer. 
För det andra finns det ett stort behov av kunniga utbildningsaktörer i arbetet med att 
förebygga sexism, homofobi, transfobi och rasism genom normkritiskt arbete. Samtidigt 

66   jämför med lundgren, 2007.

67   jämför med Sahlström, 2006, gilljam, 2004.
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är det viktigt att existerande organisationer och andra aktörer som arbetar med genus, 
sexualitet, jämställdhet och jämlikhetsfrågor vidareutvecklas i en riktning som i större 
grad betraktar olika former av förtryck i relation till varandra.

När det gäller Friends fortsatta arbete med att utveckla en utbildningsmodell rörande 
genus- och sexualitetsnormer i skolan vill vi – med bakgrund i studien som helhet och 
de framgångsfaktorer och hinder vi ringat in – skissera följande åtgärder. 

1. utveckla en utbild�ningsmod�ell för grund�- och gymnasieskolor
Målgrupp
Utbildningsmodellens målgrupp ska främst vara skolledning och skolpersonal, men även 
ha som mål att elever ska involveras aktivt i förändringsarbetets realiseringsfas. I enighet 
med Friends verksamhet och de lärdomar som gjorts i arbetet med studien, är det 
centralt att all personal tar del i utbildningen.

Kunskapsbakgrund
Utbildningsmodellen ska kunskapsmässigt grundas på:

¡ Nyare forskning om genus och sexualitet
¡ Ett heteronormkritiskt och queerpedagogiskt angreppssätt
¡ En intersektionell ingång rörande genus och sexualitet

Form och struktur
Utbildningsmodellen ska utformas utifrån följande punkter:

¡ Långsiktighet – ett utbildningsupplägg som sträcker sig över en lång tidsperiod.
¡ Särskilt prioriteras utbildningen av skolledning och arbetslagsledare – målet är att 
   skapa en struktur, som består av nyckelpersoner som tillsammans kan samverka 
   med ledningen, och genom vilken arbetet kan förankras i verksamheten.
¡ Utbildningen bygger dels på för personalgruppen gemensamma föreläsningar och 
   dels på samtal och övningar i mindre seminariegrupper.
¡ Särskilt prioriteras en lärandeprocess där ny kunskap utvecklas i ömsesidig 
   dialog med deltagarnas praktiknära erfarenheter och där fokus ligger 
   på ett medvetandegörande. 

2. utveckla ett metod�material
Metodmaterialet ska syfta till att ge konkreta verktyg i hur genus- och 
sexualitetsperspektiv specifikt kan integreras i ordinarie undervisningsämnen i enlighet 
med respektive undervisningsämnes kursplan.

3. Fortsätta arbetet med� att integrera genus- och sexualitetsperspektiv i Friend�s 
ord�inarie verksamhet
Inom ramen för det här projektet faller även att fortsätta arbetet med att integrera 
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genus- och sexualitetsperspektiv i Friends ordinarie verksamhet och att bistå 
organisationens vidareutveckling av likabehandlingsperspektivet i arbetet mot mobbning 
och kränkningar.
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Slutord
Vi har rest runt Sverige, besökt skolor och intervjuat pedagoger, skolledare, elever och 
föräldrar, som alla generöst delat med sig av sina tankar och erfarenheter. En sak upptäckte 
vi snabbt. De pedagoger vi mött har alla genom kompetensutvecklingsprocessen fått en 
ökad medvetenhet och tvingats reflektera kring sina egna normer och värderingar. De har 
fått utmana sig själva och lärt sig nya saker tillsammans med sina kollegor. Många vi mött 
hade arbetat i många år inom skolan när förändringsarbetet satte igång och för dem har 
arbetet givit en värdefull möjlighet att vidareutvecklas som pedagoger. Flera berättade om 
att lagarbetet stärkts. Det kändes motiverande att alla var involverade i samma process. 
Det blev lättare att se konkreta resultat och att ge varandra stöd under vägens gång.

Att dra igång ett förändringsarbete med utgångspunkt i ”lagen” och av ”yttersta 
nödvändighet” kan kännas tungt i en kravbelagd skola. ”Ingen kan moraliseras till att 
förändra sitt beteende eller framgångssätt” som en av våra intervjupersoner sa. För att 
kunna genomföra en förändring måste processen kännas överkomlig, konkret och lustfylld. 
För många handlar det om att närma sig något okänt och om att våga ifrågasätta sina egna 
fördomar och föreställningar. Vi hoppas att vi innan projekttidens slut når fram till en 
utbildningsmodell som sedan kan integreras i Friends löpande verksamhet. Genom denna 
önskar vi kunna erbjuda skolor en kunnig, trygg och inspirerande ram för att våga sätta 
igång en sådan resa. Själva ser vi fram emot att följa med.
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