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Förord 
 

Denna uppsats är tillägnad alla de regnbågsbarn som har gått i skolan, går i skolan 
eller kommer gå i skolan, och deras kamrater. Alla barn förtjänar en trygg, jämlik 
och utvecklande skolgång. Vi som arbetar i skolan ska sträva efter att de får det. 
 



 

 

Sammanfattning 
 

Denna uppsats ämnar ge svar på och belysa olika fasetter av arbetet med HBTQ-
frågor i den svenska grundskolan F-6, samt fritidshem.  De undersökningsfrågor jag 
valt att söka svar på fokuserar på i vilken utsträckning det arbetar med HBTQ-frågor, 
hur pedagoger arbetar med HBTQ-frågor och vilka utmaningar de möter. I 
inledningen till denna uppsats står också att finna en begreppsförklaring över en 
rad uttryck och begrepp som återkommer i arbetet. Detta innefattar både uttryck 
som används i dagligt tal och klargörande förklaringar med grund i forskningsfältet.  
 
I bakgrunden redogörs det för hur det svenska samhället sett på HBTQ-frågor och 
på vilket sätt diskrimineringen av HBTQ-personer tagit sig i uttryck. Vidare går jag 
här igenom vad flera samtida forskare och RFSL skriver, men också vad det står i 
Diskrimineringslagen och skolans andra styrdokument när det kommer till frågor 
som rör HBTQ-personer. I denna bakgrund lyfter jag fram aspekter av HBTQ-
personers plats i skolan och belyser pedagogiska val som underlättar för dessa 
personer gällande deras deltagande i skolan. 
 
Min metod är till största del kvantitativ och är i huvudsak genomförd genom en 
enkät med 15 frågor som grundar sig på, och ämnar ge svar åt, tidigare nämnda 
undersökningsfrågor.  
 
Den data som samlats in presenterats i tabellform med tillhörande analytisk 
genomgång av resultatet. Här framkommer det att stora delar av den tidigare 
forskningen också är applicerbar på den svenska skolan. Resultatet visar bl.a. att 
pedagoger inom grundskola och fritidshem ofta är väldigt osäkra på sina egna 
kunskaper om ämnet, samt att de ibland möter motstånd från kollegor, rektorer och 
vårdnadshavare när de velat arbeta med fokus på HBTQ-frågor. Det visar också att 
väldigt många pedagoger är så pass medvetna om vikten av arbetet med dessa 
frågor att de är villiga att genomgå ytterligare fortbildning på området. Detta till 
trots så framkommer det också att en beskärd del av respondenterna (29,5%) inte 
vet vad som står skrivet i skolans styrdokument eller diskrimineringslagen. 
 
Avslutningsvis presenterar jag en diskussion om vikten av denna typ av pedagogiskt 
arbete, och här återknyter jag än en gång till den tidigare forskningen och vad den 
visar. 
 
Nyckelord: HBTQ, grundskola, diskriminering, pedagogik, fritidshem 
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Introduktion 
Det förs en nästan daglig diskussion om HBTQ, homo-, bi-, trans-, och queera, personers vara eller 

icke-vara i media, på Facebook, i den politiska diskursen, och i övrigt. HBTQ-frågor är också 

ständigt aktuella frågor i dagens skola, både bland lärare och elever sinsemellan och mellan lärare 

och elever1. Lärare och andra anställda i skolan kommer ofta i kontakt med HBTQ-frågor (både i 

sin dagliga verksamhet eller i relation till läroplanen och Diskrimineringslagen), samtidigt som 

forskning påvisat att det inte alltid är så självklart att skolanställda har den kompetens de skulle 

behöva i frågorna2. Eleverna själva söker finna svar om sig själva och om andra inom ramarna för 
dessa frågor, men de är också väl medvetna om hur de kan använda  någon annans sexuella eller 

könsmässiga identitet emot dem genom skällsord och fult klotter3 4. 
 

I bemötandet av dessa frågor, och denna typ av diskriminering, måste vi ha en välinformerad och 

kunnig lärarkår5. Denna kompetens är viktig för barn och deras familjers upplevda trygghet i möte 

med frågorna, och därmed också för deras fortsatta utveckling6.  

 

Denna studie fokuserar på inkludering av homo-, bisexuella, transpersoner och queera/questioning 

(se begreppsförklaringar), och allmänt arbete kring HBTQ-frågor i skolans årskurs F-6 samt 

fritidshem. Fokus har i detta arbete lagts på pedagogers arbetssätt och förhållningssätt till HBTQ-

frågor. 

 

Begreppsförklaringar 
HBTQ är en förkortning för homosexuell, bisexuell, transperson och queer/”questioning”7. 
En sammanslagning av sexuella minoriteter och könsminoriteter. HBTQ-spektrat är i 
verkligheten mycket större än det som redogörs i denna uppsats, men för att underlätta 
undersökningen har urvalet gjorts vid de första fyra bokstäverna. Asexualitet, 
polyamorösitet och transvestism är exempel på begrepp som inte behandlas i detta arbete. 
Homosexulitet åsyftar personer som blir attraherade av personer av samma kön, bisexualitet 
åsyftar personer som blir attraherade av personer av flera kön/alla kön. Inom det bisexuella 
begreppet ingår också sexuella läggningar såsom pansexualitet och polysexualitet.  
 
Transpersoner är ett begrepp beskriver personer som blivit tilldelade ett juridiskt kön vid 
födseln som inte stämmer med dennes egentliga kön. En ickebinär transperson är en person 
som befinner sig mellan eller utanför den binära formen av kön som samhället presenterar, 
medan en binär transperson befinner sig på ena sidan av skalan men som blivit tilldelad 
motsatta sidans kön (man/kvinna). Motsatsen till transperson är cisperson, som också är ett 
begrepp som används i arbetet. En cisperson har ett kön som överensstämmer med det kön 
hen tilldelades vid födseln8. Ickebinära transpersoner är i sig ett samlingsbegrepp för en 

                                                 
1 Skolverket, 2017 
2 Martinsson & Reimers, 2014 
3 Bartholomaeus & Riggs, 2017 
4 Ullman, 2017 
5 Ullman, 2017 
6 Ulllman, 2017 
7
 RFSL, 2015 

8
 RFSL, 2015 
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mängd olika identiteter, som i detta arbete har klumpats ihop till sitt paraplybegrepp. Då 
detta arbete inte är baserat på medicin används begreppet “transperson” över medicinska 
definitioner såsom “transsexuell” som är en medicinsk diagnos som vissa transpersoner får 
för att de vill genomgå medicinska korrigeringar9.  
 
Den definition av queer som är relevant för denna uppsats gäller queer som 
självidentifikation. Detta avser att en person som inte är cishetero men som inte kan eller 
vill identifiera sig som något specifikt angående kön eller sexualitet (eller båda). Questioning 
är ett lånebegrepp från engelskan som beskriver personer som är osäkra eller i process att 
komma underfund med sin sexuella identitet eller könsidentitet10.  
 
Den definition av kön som används i denna uppsats är det kön som personer identifierar sig 
som. Med detta åsyftas ett slags biologiskt tillstånd, eftersom att könsidentitet inte är något 
en väljer själv11. Könsbestämda fysiska attribut (könskromosomer, könskörtlar 
(testiklar/äggstockar) eller könsorgan), är emellertid inte relevanta om inget annat skrivs. I 
regel tillskrivs personer ett kön baserat på deras genitalier när de föds, dvs ett anatomiskt 
attribut. Spektrat av kön kan beskrivas på detta sätt12: 

  

  

Kvinna      Ickebinär                        Man 
 
 
Tilldelat kön beskriver som tidigare nämnts det kön som en person blev tilldelad vid födseln 
baserat på könsbestämda fysiska attribut. I nuläget finns enbart två juridiska alternativ av 
kön i Sverige, och det är något av dessa som varje person blir tilldelad. Det betyder dock inte 
att alla människor föds med tydliga tecken på enbart kvinnliga eller manliga attribut. 
Personer som är intersex är födda med en atypisk uppsättning av könsbestämda fysiska 
attribut13. Detta kan ta sig i uttryck på många olika sätt, men gemensamt för intersexuella är 
att de inte helt tydligt tillhör gruppen kvinnor eller gruppen män. Motsatsen till intersexuell 
benämns som dyadisk14. Den här uppsatsen är inte direkt riktad för att inkludera intersex i 
sin undersökning, men det är relevant för vår förståelse av kön, och begreppet återkommer 
i uppsatsen. 
 
Socialt kön eller genus beskriver det kön som omvärlden uppfattar en person som, och är 
relevant rörande sociala interaktioner15. Socialt kön utgör de kvalitéer, normer och 
egenskaper samhället fastställt som antingen manligt eller kvinnligt, vilket också påverkar 

                                                 
9
 RFSL, 2015 

10
 RFSL, 2015 

11
 RFSL, 2015 

12
Angello, 2016 

13
 RFSL, 2015 

14
 RFSL, 2015 

15
 Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016  
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hur enskilda individer uppfattas och förstås16.  Detta är relevant i läraryrket som är ett socialt 
yrke17, men det är också relevant för diskrimineringsgrunden könsuttryck. 
 
Cisnormativitet beskriver antagandet att alla personer identifierar sig med sitt tilldelade 
kön, och lever utefter de normer som tillhör det könet18. Detta ger cispersoner ett övertag i 
samhället eftersom att de inte behöver förklara sin könsidentitet i samma utsträckning som 
transpersoner19. Tvåkönsnormen, eller könsbinaritet som det också kallas, beskriver 
föreställningen att alla människor tillhör något av de två givna könen20. Heteronormativitet 
är ett begrepp som, liknande cisnormativitet, beskriver antagandet att alla människor är 
heterosexuella21. Men heteronormativitet påverkar också hur vi ser på kön, eftersom att vi 
tillskriver människor som inte passar den heterosexuella normer kvalitéer angående deras 
kön. Ett exempel på detta är lesbiska kvinnor som tillskrivs manliga kvalitéer och manliga 
homosexuella som tillskrivs traditionellt kvinnliga kvalitéer, enbart för att de är 
homosexuella. Det kan gälla intressen, förväntade ageranden eller värderingar22. 
  
Sexuell minoritet beskriver en grupp som på grund av sexuell tillhörighet marginaliseras i 
samhället, t.ex homosexuella eller bisexuella. Könsminoritet beskriver en grupp som på 
grund av avvikande könstillhörighet utsätts för diskriminering, t.ex transpersoner eller 
intersex-personer23. 
 
 
  
  

                                                 
16

Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016  
17 Martinsson & Reimers, 2014 
18

 RFSL, 2015 
19

 Angello, 2016 
20

 RFSL, 2015 
21

 Martinsson & Reimers, 2014 
22

 Martinsson & Reimers, 2014 
23 RFSL, 2015 
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Bakgrund 
Här nedan följer en genomgång av den diskurs som förs kring området rörande HBTQ-frågor. 
Inledningsvis presenteras en historisk tillbakablick på den svenska statens och det svenska 
samhällets ställningstagande till HBTQ-personer. I senare stycken diskuteras också 
samtidens inställning till samma ämne. Fokus kommer här läggas på HBTQ-ämnets plats i 
skolan och fritidshem samt på vilket sätt pedagoger arbetar med frågor rörande detta. I 
texten kommer jag redogöra för vad som står i de lagtexter och styrdokument som berör 
aspekter av HBTQ. I en senare del kommer jag också att presentera tidigare forskning på 
området, denna litteratur är både skriven på svenska men också i stora delar på engelska. 
Den forskning som presenteras behandlar förhållningssätt och arbetssätt, på vilket sätt 
pedagoger arbetar med HBTQ-frågor, rädslor som kan uppstå i arbetet med HBTQ-frågor, 
varför det är viktigt att arbeta med HBTQ-frågor och vad pedagoger kan anta för roller i 
arbetet. 

 

HBTQ-historia och samtid 
HBTQ-frågor har inte alltid varit en självklar demokratisk fråga hos gemene person24. Efter 
en lång historia av förtryck kom legaliseringen av samkönade relationer 1944, men 
kategoriseringen av homosexualitet som sjukdom bestod fram till 1979. Vår moderna 
historia rörande sexuella minoriteter är färgad av stark homofobi, AIDS-kris, 
hemlighetsgörande och osynliggörande av bisexuella. Homofobi, bifobi och transfobi 
beskriver en organisations eller en persons motståndstagande mot HBTQ-personer eller 
HBTQ-frågor25. Homofobi kan också beskrivas som “en personlig, irrationell rädsla för 
homosexualitet, homosexuella människor eller egna homosexuella impulser. Även 
samhällets rädsla för och intolerans mot homosexualitet kan kallas homofobi”26. Liknande 
definition gäller för bifobi och transfobi.  
 
1950-talet präglades av de s.k homosexskandalerna, där massiva politiska drev resulterade 
i att många homo- och bisexuella kände sig förföljda27. Under 1960-talet fick manliga 
homosexuella ett socialt uppsving i samband med den frigörande sexuella rörelsen. 
Samhällets normer och förhållningssätt till sex och relationer luckrades upp och med det 
också synen på homosexuella. Framtiden såg ljus ut ända fram till början av 1980-talet, då 
hela världen skakades av AIDS-krisen och homosexuella män blev ansiktet för sjukdomen. 
AIDS och dess förstadium HIV är en kronisk virussjukdom som påverkar immunförsvaret28. 
Sjukdomen kan inte botas, men idag finns det effektiva bromsmediciner som dessutom gör 
den sjuka smittfri29. Detta var dock inte fallet under 1980-talets hysteri, och i takt med att 
människor dog tilltog paniken30. Efter att sjukdomshysterin passerat under mitten av 1990-

                                                 
24

 Norrhem et. al., 2015 
25

 RFSL, 2015 
26

 Nationalencyklopedin 
27 Norrhem et.al, 2015 
28

 Folkhälsomyndigheten, 2015 
29

 Folkhälsomyndigheten, 2015 
30

 Norrhem et.al., 2015 
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talet bemötes homosexuella återigen med högre tolerans, mycket tack vare popkulturen31. 
1995 infördes lagen om registrerat partnerskap för samkönade relationer, rätten om 
adoption för samkönade par kom 2003, och 2009 infördes lagen om samkönat äktenskap. 
Frigörandet av homosexuella under den senare halvan av 1900-talet förde emellertid med 
sig ett binärt system där homo- och heterosexualism var de enda alternativen (tillskillnad 
från det tidigare hegemoniska heterosexuella systemet). Detta försatte bisexuella i ett icke-
varande, vilket vi fortfarande ser  idag32.  
 
Frågor om transpersoner togs upp i lag först 1972, då det blev möjligt att officiellt och statligt 
reglerat att korrigera sitt kön i Sverige. Detta kom dock med konsekvenser. Alla som ville 
genomgå en medicinsk korrigering var tvungna att steriliseras, även om detta inte hade 
någon medicinsk fördel33. Detta byggde på en lång historia av tvångssteriliseringar i Sverige 
som började 1934 där staten skapade och omsatte ett system på vilka som var lämpliga 
respektive olämpliga att bli föräldrar baserat på funktionsnedsättningar, klass, etnicitet, 
sexuell läggning, etc34. Tvångssteriliseringen av transpersoner fortsatte sedan fram tills 
2013. Transpersoner utsätts fortfarande för en omfattande marginalisering i det svenska 
samhället, och varje år hålls Transgender day of Remembrance den 20e november där 
namnen på de transpersoner som mördats under året läses upp35. På grund av den ständiga 
diskrimineringen de utsätts för är det också vanligt att transpersoner har eller har haft 
självmordstankar, där fler än var tredje transperson har denna typ av psykisk ohälsa, och 
självmordsstatistiken är hög36. Särskilt vanlig är den psykiska ohälsan bland ickebinära 
transpersoner37. I skrivande stund (Maj 2018) ligger en motion i riksdagen för att utreda om 
möjligheten att införa ett tredje juridiskt kön. Detta skulle kunna få stora positiva 
konsekvenser för de som drabbas av denna typ av maginalisering38. I skenet av denna 
historia och samtid framstår vikten av att utbilda om HBTQ-frågor för en fortsatt 
demokratisk utveckling, vilket också tas upp i läroplanen.  
 

HBTQ i läroplanerna 
Jämställdhets- och demokratifrågor i den svenska skolan har varit viktiga punkter i våra 
läroplaner från och med 1962, där Lgr62 slår fast att skolan har ett uppdrag att fostra 
solidariska och medmänskliga medborgare samt främja jämställdhet mellan kvinnor och 
män39. I Lgr80 utvecklas detta till “Detta innebär bl a att skolan skall fostra eleverna till insikt 
om att ingen människa får utsättas för förtryck och att ingen med problem och svårigheter 
får lämnas åt sitt öde. Var och en har ett ansvar för att försöka minska andra människors 
smärta, lidande och förnedring”40. I och med Lpo94 inträdde den formulering av detta 

                                                 
31 Norrhem et.al, 2015 
32

 Norrhem et.al., 2015 
33 Socialdepartementet, 2000 
34

 Socialdepartementet, 2000 
35

 Norrhem et.al, 2015 
36

 Folkhälsomyndigheten, 2015 
37

 RFSL, 2017 
38 RFSL, 2017 
39

 Skolöverstyrelsen (dagens Skolverket), 1962 
40

 Skolöverstyrelsen (dagens Skolverket), 1980, s.19 
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uppdrag som senare kom att flyttas över till stor del till vår nuvarande läroplan, Lgr11, 
nämligen “[s]kolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra 
de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 
män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och 
förmedla”41. Vår nuvarande läroplan är den första som uttryckligen inkluderar sexuell 
läggning och könsöverskridande uttryck som faktorer i stycket om förståelse och 
medmänsklighet där skolans demokratiska uppdrag redogörs42. 

 

Diskriminering och Diskrimineringslagen 
2006 infördes den första lagen gällande diskriminering av barn och elever, som kom att 
påverka skolans uppdrag att arbeta med antidiskrimineringsarbete gällande specifikt 
sexuell läggning43. Därpå följde Diskrimineringslagen från 2008 som ersatte tidigare nämnd 
lag och införde könsöverskridande uttryck och könsöverskridande identitet som 
diskrimineringsgrund, samt fastslog att även binära transpersoner omfattas av grunden 
kön44. 2017 reviderades diskrimineringslagen för att bättre täcka skolvärlden och skyddet 
för transpersoner i skolan. De paragrafer i Diskrimineringslagen som är relevanta för den 
här uppsatsen är 1 kap.4§ som beskriver typer av diskriminering, 1 kap.§5 som beskriver 
diskrimineringsgrunderna, 2 kap.5§ som beskriver tillämpningen för skolverksamhet och 
som slår fast åtgärder i utbildningsverksamhet, och 3 kap. som beskriver aktiva åtgärder.  
Revideringen av lagen medförde att alla sju diskrimineringsgrunder nu kräver ett aktivt 
arbete i skolan. En av dessa grunder som nu täcks av Diskrimineringslagen i skolan är 
könsöverskridande identitet eller uttryck45. 
 
Enligt Diskrimineringslagen utgörs diskriminering av sex olika typer46. Direkt och indirekt 
diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner 
att diskriminera. Direkt diskriminering beskrivs på detta sätt i Diskrimineringslagen: 
 ”Direkt diskriminering är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i 
en jämförbar situation. För att det ska räknas som diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon 
av de sju diskrimineringsgrunderna. Om en händelse är diskriminering beror alltid på den enskilda 

situationen”.47 

Bristande tillgänglighet är relaterad till funktionsnedsättningar. Trakasserier karaktäriseras 
av att någons värdighet kränks. Sexuella trakasserier utgörs av trakasserier som har en 
sexuell natur. Instruktioner att diskriminera sker när en överordnad ger order om eller 
instruerar någon i beroendeposition att diskriminera någon annan48. 
 

                                                 
41

 Skolverket, 1994, s.3 
42

 Skolverket, 2017 
43

 SFS 2006:67 
44

 SFS 2008:567. Diskrimineringlag 
45

 SFS 2017:1128 
46

 SFS 2017:1128 
47

 SFS 2017:1128 §4 kap.1 
48

 SFS 2017:1128 
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I lagen finns sju olika diskrimineringsgrunder. Diskrimineringsgrunderna som är relevanta 
för detta arbete är kön (binära transpersoner eller cispersoner), könsöverskridande 
identitet eller uttryck (ickebinära eller personer som ger uttryck för att tillhöra ett annat kön 
med sociala koder) och sexuell läggning. De övriga diskrimineringsgrunderna är etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. 
 

Kränkande behandling och Skollagen 
Utöver de bestämmelser som Diskrimineringslagen slår fast finns ytterligare bestämmelser 
kring kränkande behandling i Skollagen. Kränkande behandling betyder i detta fall allt slags 
uppförande som kränker en elevs värdighet utan att det faller inom Diskrimineringslagen49. 
Enligt Skollagen är huvudman ansvarig för att sina anställda fullgör sitt ansvar gällande detta 
kapitel i lagen (6 kap)50. Rektor är också ansvarig för att det ska bedrivas ett målinriktat 
arbete för att motverka kränkande behandling av elever. I det arbetet ska det genomföras 
åtgärder för att förebygga och förhindra att elever kränks. Det ska också upprättas en plan 
varje år med en översikt för vad som behöver åtgärdas. I planen ska det finnas en redogörelse 
för vilka åtgärderna som ska påbörjas och genomföras är. Året därefter ska en redogörelse 
för hur arbetet har utförts och vad som ska tas med i nästa års plan skrivas. Pedagoger har 
skyldighet att anmäla gällande kränkande behandling, vilket innebär att de är tvungna att 
anmäla om de får vetskap om att en elev känner sig kränkt. Detta ska anmälas till rektor, som 
i sin tur har anmälningsskyldighet till huvudman51. 

 
Arbetssätt 
Det finns flera strategier att använda sig av i arbetet med HBTQ-frågor. Här nedan följer ett 
antal exempel på förhållningssätt och strategier. 

Normkritik 

Ett arbete med HBTQ-frågor i skolan kan enligt Martinsson och Reimers beskrivas som ett 
motståndsarbete mot att barn behandlas olika beroende av kön eller sexualitet, både i den 
pedagogiska verksamheten men även av samhället i stort52. De menar att arbetet ofta 
genomförs i motvind från föräldrar, chefer och annan personal, speciellt gällande det som 
kallas för en normkritisk pedagogik. Det förhållningssättet vilar mycket på att pedagoger 
inte visar att de förväntar sig att barn ska vara på ett visst sätt på grund av medfödda 
kvalitéer, samt att aktivt och öppet ifrågasätta normer om hur människor förväntas vara (t.ex 
att de skulle vara heterosexuella, den s.k heteronormativiteten). Första steget i arbetet med 
ett normkritiskt förhållningssätt bör vara att observera och synliggöra de normer som 
präglar människorna i det samhället en befinner sig i. Alla normer är inte dåliga, och därför 
bör en därefter analysera om normerna är rimliga eller om de begränsar oss och/eller skapar 
lidande53. Normkritik går att applicera både i möte med andra människor och i urvalet av 
material. En annan aspekt angående ett arbete med HBTQ-frågor gäller ett motstånd att 
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arbeta med frågor som kan uppfattas som politiska. Föreställningen att pedagoger ska vara 
s.k ickesexuella varelser för att kunna behålla en professionalitet påverkar också de 
pedagoger som inte passar in i den cisheteronormativa mallen, eftersom att större fokus 
läggs på just sexualitet om du inte är heterosexuell54. 
 

HBTQ i fiktion som hjälpmedel 

Ett hjälpmedel som pedagoger kan använda sig av i arbetet med HBTQ-frågor är fiktion eller 
sanna berättelser55. Detta kan gälla böcker, filmer, skapande i drama, eller andra berättande 
medium56. På detta sätt kan normer och föreställningar om kön och sexualitet utmanas utan 
att någon enskild individ utpekas57. Om fiktionen eller berättelserna är medvetet utvald för 
att tjäna detta syfte kan det också ge elever en motvikt mot de stereotypa bilder av HBTQ-
personer som de eventuellt möter och återskapar i samspel med varandra (föreställningar 
om svaga homosexuella män t.ex). Genom berättelser och fiktion får elever en möjlighet att 
utforska andra människors situation på ett tryggt sätt, vilket kan vara utvecklande både för 
hur de ser på andra människor men också för deras egen person. Resultatet av detta 
utforskande kan leda till att det öppnas upp för diskussion i grupper, vilket pedagoger kan 
dra nytta av i sitt arbete med HBTQ-frågor58. Dock finns det en underrepresentation av vissa 
grupper inom HBTQ i fiktion, t.ex bisexuella59. Bisexuella karaktärer är oftast antingen 
frånvarande eller demoniserade, vilket skapar en utmaning för detta arbetssätt om färdigt 
material används (böcker, filmer, etc)60.  

Samtal som arbetssätt 

Att lyfta HBTQ-frågor i den dagliga verksamheten genom samtal är ett annat vanligt 
arbetssätt61. Detta kan göras när eleverna på eget bevåg uttrycker något relevant, eller i 
samband med lärarledda diskussioner i klassrummet62. Pedagoger kan själva ta initiativ att 
prata om HBTQ-frågor genom att t.ex lyfta prestationer av HBTQ-personer63 eller exempel 
på andra familjekonstellationer än den typiska med en mamma och en pappa64. Det är viktigt 
att elever får möjlighet att diskutera HBTQ-frågor för att förstå och fördjupa sina kunskaper, 
och barnens delaktighet bör därför vara högt prioriterat65. 
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Rädslor 
Ett arbete med HBTQ-frågor kan ibland väcka rädslor såväl hos pedagoger som hos 
vårdnadshavare. Här redogörs för några av de vanligaste rädslor som vuxna kan ställas inför. 
Detta är av vikt eftersom att det kan bli ett hinder i arbetet med HBTQ-frågor66. 

Vårdnadshavares rädslor 

Föräldrar kan t.ex bli oroliga för att upplysning om HBTQ-frågor kan leda till att deras egna 
barn börjar identifiera sig på spektrat, vilket är en föreställning som ofta grundar sig i 
homo/bifobi eller transfobi67. Det finns inga vetenskapliga bevis för att upplysning om 
HBTQ-frågor på något sätt skulle “övertala” barn till att bli homosexuella, bisexuella, eller 
transpersoner68. Däremot finns det vetenskapliga belägg för att barn som blir informerade 
om HBTQ-frågor utvecklas till mer förstående och accepterande människor69. Något som i 
sin tur kan leda till att diskriminering och trakasserier minskar i skala. Andra föräldrar anser 
att HBTQ-frågor inte hör hemma i skolan, bl.a för att de tror att yngre barn inte är kapabla 
att hantera informationen. Men eftersom att unga barn är i full färd att börja förstå sin 
omvärld, sig själva och kulturella identiteter överlag finns det inga belägg för att så skulle 
vara fallet70.   

Pedagogers rädslor 

I arbetet med HBTQ-frågor kan det ibland finnas en rädsla för att vårdnadshavare ska ställa 
sig på tvären71. I vissa fall är detta en reell rädsla, och det finns dokumenterade fall från USA 
där pedagoger blivit trakasserade av vårdnadshavare, men oftast är det sällan värre än ett 
fåtal klagomål, om de kommer med någon reaktion alls72. Det är viktigt att som pedagog 
kunna hantera dessa rädslor på ett adekvat sätt eftersom att det i Sverige finns en skyldighet 
att arbeta med HBTQ-frågor i någon grad73 74. Alla pedagoger har en skyldighet att bidra till 
det trygga klimat som behövs för att HBTQ-elever ska kunna existera i skolan på lika villkor 
som sina cisheteronormativa klasskamrater75. Pedagoger som själva är HBTQ-personer kan 
bidra med sin personliga upplevelse för ett öppnare klimat, men det är viktigt att alla 
pedagoger känner sig trygga i sitt arbete med HBTQ-frågor76.  
 
Pedagoger kan då stötta sig på styrdokument och den information om barns utveckling som 
redogörs i ovanstående stycke. Men pedagoger kan också känna en rädsla för sina egna 
brister, vilket kan resultera i att de inte utför det arbete som de borde77. Vissa pedagoger kan 
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uttrycka att de tycker att frågorna är svåra eller känsliga, och undviker därför att arbeta med 
dem. I Jongs studie är detta tydligare i lägre årskurser. Denna okunskap och oviljan att arbeta 
med dessa frågor riskerar att resultera i att elever, vårdnadshavare eller pedagoger som 
faller utanför vår cisnormativa mall av kön behandlas på mindervärdigt sätt78. Det kan t.ex 
ta sig i uttryck genom att pedagoger inte ingriper när kränkande ord för HBTQ-personer 
används som skällsord79. Andra osäkerheter som kan dyka upp hos pedagoger kan t.ex röra 
att de upplever sig som utsatta bland kollegor eller skolledning om de öppet och aktivt 
arbetar med HBTQ-frågor, vilket de tror kan påverka deras framtida möjligheter80.  
 

Vikten av inkludering för individer 
Inkludering av HBTQ-elever är viktigt eftersom att eleverna annars kan bli utsatta för 
diskriminering eller kränkande behandling, och uppfatta sin skolgång som otrygg81. Detta är 
också faktorer som påverkar elevernas utveckling och möjlighet till t.ex högre utbildning. 
Detta gäller även barn som har föräldrar som befinner sig på HBTQ-spektrat. Med hjälp av 
normkritiska metoder beskriver Page hur lärare och skolledare kan skapa en välkomnande 
skola även för de barn med HBTQ-upplevelser. Genom att använda sig av material som 
innehåller berättelser om HBTQ i engelskämnet visar studien hur en lärare transformerade 
klimatet i dennes barngrupp till en mer mångfacetterad och tillåtande sådant. Läraren i fråga 
tog också upp diskussioner om kön, sexualitet, rasism och dylika genuspedagogiska ämnen 
till diskussion i klassrummet, och på så sätt blev eleverna delaktiga i skapandet av detta 
tillåtande klimat. Detta resulterade i att elever vågade kliva fram och be om hjälp med 
problem de upplevde, vilket i sin tur resulterade i att skolans policy om att använda juridiska 
namn framför självvalda namn (en viktig fråga för många transpersoner) ändrades. På så 
sätt påvisas att vuxnas attityd mot dessa frågor är starkt sammankopplat till 
elevinflytande82. Ytterligare en studie beskriver hur en lärare arbetat på detta sätt specifikt 
riktat mot trans/könsfrågor och fått ett mycket liknande resultat83. Denna studie tar upp det 
binära könssystemet (man/kvinna)  som ett hinder för barns utveckling (speciellt barn som 
är trans eller barn som inte passar i könsmallarna på annat sätt), och menar att det därför är 
viktigt att frågan lyfts i skolan. Studien visar att barn i lågstadiet och mellanstadiet är redo 
för att kunna ta till sig kunskap om mångfalden av kön på detta sätt och dessutom kunna 
använda sig av kunskapen för att förstå världen84. 
 
Det är också viktigt att hela skolan är inkluderande, för alla personer som befinner sig där 
(elever, anställda eller vårdnadshavare)85. Faktumet att även anställda och föräldrar med en 
ickenormativ identitet inte alltid blir bemötta på samma sätt som de som följer normen inom 
skolans värld är också något som är värt att belysa. Bartholomaeus och Riggs har 
sammanställt förslag på hur skolor kan arbeta rent praktiskt för att på sikt bli en mer 
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inkluderande plats. De tar t.ex upp vikten av utbildning bland personal, förslag på språkliga 
förändringar och vilka förändringar en skolledare kan göra gällande skolans policy kring t.ex 
toaletter, vilket är en viktig trygghetsfråga för många som inte passar den cisnormativa 
modellen86. 
  

Insatta pedagoger 
Det finns ett behov av att framförallt lärare och pedagoger är insatta i HBTQ-frågor för att ge 
elever en säker skolsituation. Det är av vikt att de ska kunna hantera att elever inte faller 
inom den cis-heteronormativa normen87. Studien som Ullman genomförde uppkom efter 
rapporter om att elever med en transidentitet rutinmässigt upplevde marginalisering i 
skolan, både socialt och i styrdokumenten. Deras studie samlade in svar från 704 
australienska tonåringar som identifierade sig som homo-/bisexuella eller trans fick svara 
på frågor angående deras upplevelser av sin skola. Fokus las på elever som definierar sig 
själva som någonstans på transspektrat. Detta utgjorde 51 personer, och c.a 7% av de 
tillfrågade. Vidare belyser författaren att australienska skolor mött allt hårdare kritik då de 
försökt bedriva en mer inkluderande undervisning, något som framställts av media som 
”radikalt”. Undersökningen pekar på att elever med en transidentitet som möter icke-
införstådda lärare också oftare möter den typen av social oförståelse också utanför 
klassrummet. Andra studier har pekat på att en mer påläst lärandemiljö underlättar för 
dessa elever, både socialt och rent kunskapsmässigt då de känt sig tryggare med en väl påläst 
lärare. Uppemot 88% av eleverna med en transidentitet berättade att de hört transfobiska 
uttryck i skolan, jämfört med 57% av eleverna som hade en cisidentitet. Arbetet påvisar 
slutligen att elever med transidentitet oftare möter på andra elever och lärare som uttrycker 
sig rent negativt eller transfobiskt, jämfört med de elever som varit cis88. 
 

Upprätthållandet av normer 
Det finns många exempel på hur både pedagoger och elever upprätthåller en heteronormativ 
eller cisnormativ skola89, både direkt genom att använda termer som beskriver HBTQ-
personer som skällsord och indirekt genom upprätthållandet av normer90. Detta påverkas 
heller inte alltid av att det finns barn som mycket tydligt är en del av HBTQ-sfären på något 
vis, t.ex om ett barn har samkönade föräldrar. Detta syntes i Ryans studie genom att elever, 
högt och tydligt i klassrummen, demonstrerade samkönad kärlek som något äckligt medans 
den heterosexuella kärleken var eftersträvansvärd. Ryan observerade dock också detta 
system i korridorerna. Det främsta och mest tydliga system för hur heteronormativitet 
skapades bland eleverna hittades bland mellanstadieeleverna. Flickorna hade skapat en 
klubb för de som åtrådde en viss manlig skådespelare. Detta hade i sin tur fått pojkarna att 
skapa sin egen klubb, som skulle utrota den åtrå flickorna hade. Lärarna på skolan 
analyserade detta som att pojkarna blev avundsjuka och ville rikta flickornas 
uppmärksamhet och åtrå tillbaka till dem själva. På detta vis syns även pedagogernas 
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heteronormativa analys av situationen. Ryans observationer pekar tydligt på att 
heteronormativa mönster uppstår i samklang med samhället. Barn skapar och upprätthåller 
dessa mönster för att de lärt sig av sin samvaro att det normala tillståndet är just 
heterosexuellt, och får de ingen motpunkt så är risken att denna heteronormativitet 
utmynnar i ett system som aktivt tar motstånd från det som inte är cishetero vilket i sin tur 
leder till diskriminering91. 
 

Sammanfattning av tidigare forskning 
I och med den historiska bakgrunden kan en konstatera att vi kommit långt i vår diskussion 
om HBTQ-frågor på ett samhälleligt plan92. Trots detta lever många HBTQ-personer 
fortfarande marginaliserat och utsatt. Detta får bl.a. konsekvenser för hälsa och 
välbefinnande93. Den svenska skolan har likaså den utvecklats i sitt bemötande av elever 
inom HBTQ-sfären. Skolan har en lång tradition av att förmedla alla individers lika värde, 
men det är först sedan 2011 som HBTQ-begreppen har lyfts i läroplanen94. Med 
samhällsutvecklingen har alltså nya lagar och styrdokument utvecklats, nu senast både 
Diskrimineringslagen och Skollagen95 96. 
 
Förutsättningarna för HBTQ-personer har alltså förbättrats i lagtext men många 
förhindrande normer kvarstår. T.ex. vet de allra flesta att alla människor inte är 
heterosexuella, men ändå förutsätts detta tills motsatsen är bevisad97. Denna form av 
osynliggörande är något som Martinsson och Reimers anser måste granskas kritiskt – både 
för HBTQ-individer och samhällets skull. Med hjälp av fiktion kan dessa normer utmanas98. 
Det kan leda till att folks inställningar och föreställningar ändras över sikt99. Detta till trots 
finns det dock fortfarande en underrepresentation av vissa grupper, vilket i sig kan utgöra 
en utmaning100. Att samtala om HBTQ-frågor i olika sammanhang synliggör gruppen och 
ifrågasätter normer. Samtal blir då en drivkraft som kan leda till förändring101. 
 
Denna förändring är viktig för att alla individer ska kunna behandlas på samma sätt102. Det 
är också viktigt för att säkra individers välmående, hälsa, utveckling, utbildning och trygghet. 
Om detta inte görs kan det få stora konsekvenser. Insatta pedagoger är ett måste för att detta 
ska bli möjligt103. I fall där pedagoger inte besitter denna nödvändiga kunskap är det troligt 
att de kommer att vara medskapare och upprätthålla skadliga normer104. Medan röster höjs 
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som säger att arbetet med HBTQ-frågor är något radikalt och opassande för skolan, så visar 
tidigare forskning att det är viktigt för allas utveckling och trygghet105. 
 

Problemformulering 
Arbetet för att motverka kränkande behandling och diskriminering är en ständig viktig 
aspekt för alla som arbetar i det svenska skolväsendet106. Detta arbete tar sig i uttryck på 
olika sätt i skolan, och i samhället i stort. I sken av de nya bestämmelser rörande 
revideringen av Diskrimineringslagen som trädde i kraft 2017 är det relevant att undersöka 
om och i så fall hur pedagoger arbetar mot diskriminering angående HBTQ-frågor. I den 
litteratur som tidigare presenterats har det uppkommit aspekter av att arbetet med 
genuspedagogiska frågor i allmänhet och HBTQ-frågor i synnerhet inte alltid upplevs som 
viktiga eller relevanta, trots att skolan har ett mycket tydligt demokratiskt uppdrag där 
genuspedagogiska frågor är essentiella107. Som tidigare nämnt finns det flera anledningar till 
att det är på detta sätt, allt från ett historiskt eller samtida förtryck, till att det finns en 
motvilja att arbeta med frågor som kan uppfattas som politiska108109. Därför är det relevant 
att undersöka i vilken utsträckning arbetet utförs, på vilket sätt arbetet utförs, och vilken 
kunskap pedagoger besitter i HBTQ-frågor. 
 

Syfte 
Frågor som varit centrala i undersökningen har handlat om pedagogers förhållningssätt 
jämte elever, föräldrar och kollegor. Men också en undersökande aspekt av vad lärare 
faktiskt har för kunskap att stödja sig på i arbetet. Detta syftar till att kartlägga hur det 
arbetas med HBTQ-frågor överlag i skolan. 
 
Undersökningsfrågor 
“I vilken utsträckning arbetas det med HBTQ-frågor i skola och fritidshem?” 
“Hur arbetar pedagoger med HBTQ-frågor i den dagliga verksamheten?” 
“Vilka utmaningar möter pedagoger i arbetet med HBTQ-frågor?” 
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Metod 
I den enkätundersökning som genomförts i detta arbete har både kvantitativ och kvalitativ 
data insamlats. Den kvantitativa datan har analyserats för sig och presenteras i tabellform. 
Även den kvalitativa datan har i efterhand kvantifierats genom en kategorisering och  
jämförelse, där mönster i temat presenteras110. Utöver att undersöka de frågeställningar som 
presenterats i syftet har enkätundersökningen haft till syfte att utreda om kunskapen eller 
det praktiska arbetet varierar på grund av utbildning, instans eller beroende på hur länge 
personerna arbetat.  
 

Terminologi 
Jag har valt att kalla samtliga respondenter för pedagoger för att underlätta läsningen (om 
inget annat specificeras). Valet att kalla dem för pedagoger istället för lärare kommer sig av 
att alla respondenter inte har en faktisk lärarutbildning eller anställning som specifikt lärare, 
men alla respondenter är pedagoger i någon form och arbetar med barn i den dagliga 
verksamheten. Därtill benämns fritidspedagoger och grundlärare i fritidshem som 
fritidslärare för att simplifiera. 
 
De definitioner av Homosexualitet, Bisexualitet, Transpersoner och Queer/questioning som 
jag arbetat utefter är utvalda med bas i RFSLs definitioner111. För lättare läsning har 
definitionen av bisexuell kondenseras. Det görs ingen särställning av manliga homosexuella 
eller kvinnliga homosexuella. Däremot görs en särställning mellan binära och ickebinära 
transpersoner i vissa fall eftersom att det finns forskning som visar att både förståelsen för 
och förtrycket mot dessa olika typer av transpersoner ser olika ut112 113.  
 

Urval 
Jag har valt att begränsa mitt urval till pedagoger som arbetar i förskoleklass, årskurs 1-3, 
årskurs 4-6 eller fritidshem. Enkätens urval är gjord med både representativt och 
bekvämlighetssyfte. Den representativa aspekten av urvalet är genomfört på grund av att 
den geografiska spridningen skulle bli så stor som möjligt, och för att det ska kunna 
representera en indikation på ett tvärsnitt av svenska pedagoger114. Förarbetet har haft en 
intention att skapa en någorlunda representativ bild, men resultatet kan inte säkerställa att 
så är fallet. Utöver geografi har det representativa urvalet syftat till att nå olika yrkesgrupper 
av pedagoger inom skolan (t.ex fritidslärare eller lärare i åk 4-6) någorlunda jämt fördelat115. 
Detta är också något som respondenterna har fått svara på i enkäten och är således 
representerat i resultatet.  
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Tillvägagångssätt 
Enkäten har skickats ut till alla rektorer i en kommun per län för vidare spridning. I det urval 
som genomfördes angående vilka kommuner som blev kontaktade utgick jag från 
befolkningsmäng, och försökte få en så jämn fördelning som möjligt på olika 
storleksgrupper. På grund av administrativa orsaker kontaktades ingen kommun större än 
150.000 invånare, då detta arbete genomfördes manuellt. Enkäten skickades bl.a till tre 
kommuner med färre än 10.000 invånare, och tre kommuner med en befolkningsmäng över 
90.000. På detta sätt är det representativa urvalet genomfört116. Enkäten är också spridd i 
sociala medier för pedagoger, vilket ökat spridningen men som också fört med sig ett 
bekvämlighetsurval. Detta förhållningssätt ämnade till att få ett mångfaldigt och 
välbalanserat resultat som möjligt117. 
 

Enkätutformning 
Enkäten är utformad efter olika indikatorer som är baserade på den forskning som 
presenteras i bakgrunden. Eftersom att det är viktigt att inte ha för många frågor i en enkät 
(för att undvika enkättrötthet), utformades denna enkät efter 15 frågor118. Samtliga frågor 
är utformade för att svara på studiens undersökningsfrågor. De inledande frågorna är enkla 
att besvara (här svarade respondenterna t.ex på vilken utbildning de hade), vilket är viktigt 
för att respondenterna ska vilja svara på enkäten119. Enkäten som delades ut innehöll också 
sex slutna frågor, vilka inledde enkäten. Slutna frågor kan uppfattas som lättare att 
besvara120. Det var dock inte möjligt att utforma enkäten med övervägande slutna frågor 
eftersom att kategorier av t.ex arbetssätt inte gick att förutse på förhand. Då har istället 
öppna frågor använts121. 
 
Enkäten delades ut digitalt för att få större spridning, samt för att undvika onödigt 
pappersarbete och mänskliga fel i datasammanställningen122. I det digitala formatet 
sammanställdes data automatiskt, vilket sedan kunde analyseras omgående. Innan enkäten 
delades ut genomfördes en pilotstudie där två personer fick titta igenom enkäten och försöka 
besvara den. Detta genomfördes för att i förväg upptäcka svårigheter i enkätens utforming. 
Därefter ändrades några enstaka aspekter för att öka tydligheten. 
 

Analys 
Den analysmetod jag arbetat utefter är till största del kvantitativ, och fokus har lagts på 
likheter och skillnader som kunnat kvantifierats123. Detta har anpassats för varje 
undersökningsfråga, och korrelaterar till typen av frågor som ställts i enkäten (se bilaga 2). 
Analysen för varje fråga utgår från ett antal indikatorer, t.ex vad styrdokument kräver av 

                                                 
116

 Bryman, 2011 
117

 Bryman, 2011 
118 Olsson &Sörensen, 2011 
119 Olsson & Sörensen, 2011 
120 Bryman, 2011 
121 Bryman, 2011 
122 Bryman, 2011 
123 Bryman, 2011 



 

16 

 

pedagoger i deras arbete124. Andra typer av indikatorer har t.ex varit frågor såsom ”hur länge 
har du arbetat som pedagog?”, och med hjälp av dessa fasta indikatorer har numeriska 
värden kunnat ställas mot varandra för att ge en helhetsbild125. Detta har resulterat i att 
skillnader mellan olika arbetsgrupper synliggjorts. Varje enskild respondent har också 
adderat dimensioner till den generella uppfattningen av gruppen av svarande och dess 
arbete i stort126. 
 
De kvalitativa svar som analyseras kommer att presenteras i generella kategorier baserade 
på de indikatorer som nämnts ovan, och denna data har således kunnat kvantifieras127. I 
utformandet av generella begrepp har terminologi från styrdokument och tidigare forskning 
använts. Andra begrepp och kategorier har utformats efter data från enkäten, t.ex angående 
vilka arbetssätt pedagoger använder sig av i arbetet i barngrupp. Då har kvalitativa svar 
generaliserats (t.ex har ”jag pratar med eleverna” och ”jag för diskussion med eleverna” 
generaliserats till samma kategori, dvs samtal som arbetssätt)128. Vissa svar kommer att 
citeras och användas som analysgrund, vilket ger analysen en narrativ aspekt129. Detta ger 
också analysen en aspekt av tvärvetenskaplighet, men störst fokus läggs genomgående på 
den kvantitativa analysen130.  
 
Som ett verktyg för att presentera data används tabeller och diagram. Tabellerna är 
utformade för att visa en eller flera variabler i jämförelse med varandra131. Detta medför att 
resultatet blir enklare att tolka och förstå132. Dessa tabeller eller diagram visar både på 
typvärden och spridningsmått i stort.  
 
Min analys och den data som jag samlat in kommer också sättas i förhållande till tidigare 
forskning, där det är applicerbart, i den slutgiltliga analysen och diskussionen.  
 

Etik 
I de missiv som delats ut (se bilaga 1 och 2) har informanterna blivit underrättade om deras 
rättigheter i undersökningen, vad undersökningen har för syfte, och vad deras svar ska 
användas till133. Alla deltagare har genom att besvara enkät visat sitt medgivande att delta i 
studien, och de blev i förväg informerade om att de när som helst hade rätt att avsluta sitt 
deltagande under besvarandet. Konfidaliteten i enkäten uppfylls då inga personuppgifter 
samlats in (varken kön, ålder, eller andra igenkänningsfaktorer) och enkäten varit helt 
anonym och digitalt distribuerad134.  

 

                                                 
124 Bryman, 2011 
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127 Bryman, 2011 
128 Bryman, 2011 
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Validitet och reliabilitet  
Validitet innebär att undersökningsmetoden (i detta fall en enkät) syftar till att besvara de 
undersökningsfrågor som studien utgår ifrån135. Om resultatet inte svarar på 
undersökningsfrågorna har studien låg validitet. Det som framkommer i resultatet av denna 
uppsats besvarar undersökningsfrågorna, och kan därför anses ha en god validitet. Därtill är 
utformandet av undersökningsfrågor och enkätfrågor utformade efter tidigare forskning och 
styrdokument, och studien har därför en intern validitet136.  
 
För att uppnå en reliabilitet krävs fyra olika faktorer137. I en enkätundersökning är 
objektivitet som faktor närmast självuppfylld, då detta beror på om frågorna ser likadana ut 
oberoende på vem som ställer frågan138. Konstans som faktor för reliabilitet uppfylls då 
frågorna i enkäten är utformade för att vara allmängällande och undersöker inte specifika 
tidaspekter. Kongruens och precision är mycket viktiga aspekter i utformandet av en 
enkätundersökning. Dessa begrepp beskriver vikten av att enkätfrågorna ska följa en röd 
tråd och påminna om varandra. Detta är viktigt för att det ska vara enkelt för respondenterna 
att besvara enkäten139. Detta har i denna undersökning försökt säkerställas med hjälp av den 
pilotstudie som genomfördes innan enkäten skickades ut till respondenterna140. 
 
För att uppnå en god reliabilitet ska också studien gå att replikeras141. För att detta ska kunna 
genomföras har metoden redogjorts och både enkätmall samt missiv har bifogats som 
bilagor. Jag har också genom klargörandet av de specifika begrepp som undersökts ämnat 
underlätta för andra som vill genomföra en liknande undersökning på liknande villkor142. 

  

                                                 
135 Bryman, 2011 
136 Bryman, 2011 
137 Trost, 2016 
138 Trost, 2016 
139 Trost, 2016 
140 Bryman, 2011 
141 Bryman, 2011 
142 Bryman, 2011 
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Resultat och analys 
Här presenteras resultatet av enkätundersökningen. Resultatet har analyserats på ett 
kvantitativt sätt och presenteras utefter tteman och kategorier. 
 

Variabler i vilka som arbetar med HBTQ-frågor 
Deltagandet i enkätundersökningen resulterade i 112 svar.  Dessa svar har indelats i olika 
kategorier, varav hur många som själva skulle påstå att de arbetar med HBTQ-frågor eller 
inte, utgör den första.  
 

 
 
Resultatet visar att 39 personer inte arbetar med HBTQ-frågor överlag. 40 personer arbetar 
med HBTQ-frågor i viss utsträckning, och 33 personer kan definitivt säga att de arbetar med 
dessa frågor. En tredjedel av alla svaranden skulle alltså inte påstå att de arbetar med HBTQ-
frågor. Detta utgör genomsnittet på resultatet. Under den regelbundna kontrollen av enkäten 
har denna fördelning enbart varierat med ett fåtal procent, från det att enkäten hade c.a 25 
svar. 
 
Detta resultat varierar dock beroende av en rad olika faktorer. Typ av anställning är den 
första som presenteras (för en total genomgång av de statistiska data undersökningen 
samlade in, se bilaga 3). Ur dessa arbetsgrupper såg fördelningen angående i vilken grad det 
arbetas med HBTQ-frågor något olika ut. Tabellen nedan visar hur många ur varje 
arbetsgrupp som arbetar eller inte arbetar med HBTQ-frågor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genomsnittligt värde på resultatet

Arbetar med HBTQ-frågor| 33 (29.5%) Arbetar med HBTQ-frågor till viss del| 40 (35.7%)

Arbetar inte med HBTQ-frågor | 39 (34.8%)
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Arbetsgrupp Arbetar med 
HBTQ-frågor 

Till viss del Arbetar inte med 
HBTQ-frågor 

Förskollärare (9 st) 3 st (30%) 4 st (44%) 2 st (20%) 

Fritidslärare (40 st) 9 st (22%) 12 st (30%) 19 st (48%) 

Lärare i årskurs 1-3 (14 st) 6 st (43%) 6 st (43%) 2 st (14%) 

Lärare i årskurs 4-6 (40 st) 15 st (38%) 12 st (30%) 13 st (32%) 

Övrig personal (9 st) 2 st (22%) 3 st (33%) 4 st (44%) 

 
Baserad på denna data kan vi se att lärare i årskurs 1-3 samt 4-6 är mest benägna att arbeta 
med HBTQ-frågor. Båda dessa grupper ligger över medel, och lärarna i årskurs 1-3 ligger 
hela 13,5% högre. Förskollärare och lärare i årskurs 1-3 är de grupper som till högst andel 
arbetar med HBTQ-frågor till viss del, och gör så till c.a 10% högre utsträckning än medel.  
De som arbetar minst med HBTQ-frågor är fritidslärare och övrig typ av pedagogisk 
personal. Fritidslärarna är 13.2% sämre på att arbeta med dessa frågor än genomsnittet. 
 
Nästa kategori behandlar utbildning. Vilken typ av utbildning och när respondenterna i 
enkätundersökningen fått sin utbildning är båda relevanta faktorer för av vilka ett arbete 
med HBTQ-frågor genomförs. Detta redovisas i följande två tabeller, där typ av utbildning är 
den första. 
 

Typ av utbildning Arbetar med 
HBTQ-frågor 

Till viss del Arbetar inte med 
HBTQ-frågor 

Annan pedagogisk utbildning 
(18 st) 

8 st (44%) 6 st (33%) 5 st (28%) 

Förskollärare (9 st) 1 st (11%) 5 st (56%) 3 st (33%) 

Fritidslärare (42 st) 8 st (19%) 14 st (33%) 20 st (48%) 

Lärare i årskurs 1-3 (12 st) 6 st (50%) 4 st (33%) 2 st (17%) 

Lärare i årskurs 4-6 (26 st) 10 st (38%) 9 st (35%) 7 st (27%) 

Ingen utbildning (5 st) 2 st (40%) 0 (0%) 3 st (60%) 

 
Även i denna del syns det att de som är utbildade till grundlärare i årskurs 1-3 leder 
statistiken för vilka som arbetar med HBTQ-frågor, följt av  personer med annan pedagogisk 
utbildning och därefter lärare i årskurs 4-6. Lärarna i årskurs 1-3 har ett övertag på 20.5% 
jämfört med genomsnittet på undersökningen. De som procentuellt arbetar minst med 
HBTQ-frågor är de personer som saknar utbildning, följt av fritidslärare.  
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Då resultatet för hur länge sedan det var respondenterna fick sin utbildning och hur länge 
de arbetat visar snarlika resultat angående om de arbetar med HBTQ-frågor eller ej, 
redovisas detta tillsammans i nästa tabell. 
 

Utbildad för antal år sedan  
Eller 
Arbetat i antal år 

Arbetar med 
HBTQ-frågor 

Till viss del Arbetar inte 
med HBTQ-
frågor 

Utbildad för 1-5 år sedan (27 st) 10 st (37%) 13 st (48%) 4 st (15%) 

Arbetat i 1-5 år (31 st) 12 st (39%) 12 st (39%) 8 st (26%) 

Utbildad för 6-10 år sedan (14 st) 6 st (43%) 3 st (21%) 5 st (36%) 

Arbetat i 6-10 år (9 st) 3 st (33%) 1 st (11%) 5 st (56%) 

Utbildad för 11-15 år sedan (15 st) 5 st (33%) 4 st (27%) 7 st (47%) 

Arbetat i 11-15 år (19 st) 6 st (32%) 4 st (21%) 9 st (47%) 

Utbildad för 16-20 år sedan (19 st) 7 st (37%) 4 st (21%) 8 st (42%) 

Arbetat i 16-20 år (13 st) 5 st (38%) 6 st (46%) 2 st (15%) 

Utbildad för mer än 21 år sedan (32 st) 5 st (16%) 13 st (41%) 12 st (38%) 

Arbetat i mer än 21 år (39 st) 7 st (18%) 17 st (44%) 15 st (38%) 

 
Generellt syns en förbättring i antalet pedagoger som arbetar med HBTQ-frågor om de är 
utbildade de senaste tio åren. Likaså är de som är utbildade för, eller har arbetat i, mer än 21 
år de som till minsta utsträckning arbetar aktivt med HBTQ-frågor. Denna grupp ligger 
13.5% respektive 11.5% lägre än snittet. De två grupperna ligger dock högt i statistiken för 
vilka som arbetar med HBTQ-frågor till viss del. Enligt denna statistik är det de respondenter 
som tillhör de fyra grupper som befinner sig i mitten av tabellen (se markering) som arbetar 
minst med HBTQ-frågor. De respondenter som arbetat i 6-10 år ligger t.ex. 21.2% lägre än 
genomsnittet. 
 

Praktiskt arbete med HBTQ-frågor 
Här presenteras i vilken utsträckning respondenterna arbetar med HBTQ-frågor, i vilka 
sammanhang, och på vilket sätt. Enbart de som arbetar med HBTQ-frågor överlag har 
svarat på de frågor som ligger till grund för detta resultat.  

Arbetet med HBTQ-frågor i barngrupp 

Angående när och på vilket sätt som respondenterna arbetar med HBTQ-frågor i barngrupp 
uppkom ett antal kategorier. 73 personer har svarat på frågan. Här nedan presenteras först 
olika förhållningssätt i tabellform. 
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Förhållningssätt till arbete med HBTQ-frågor Antal  

Samtal som förhållningsätt      51                

                                           Elevers egna funderingar och tankar 
                                           Motverkansarbete 

     21 
       7 

Normkritik 
                                           Normalisering 

     25 
       7 

Fiktion som hjälpmedel      21 

Värdegrundsarbete      20 
Inom SO/NO      10 

När ämnet är uppe i media        3 

Egna upplevelser        5 

Ej svarat      39 
 
Av dessa 73 personer som svarat på frågan är det 51 personer uppger att de arbetar med 
frågorna i samtalsform.  21 respondenter uppger att de utgår ifrån elevernas egna tankar 
och funderingar i dessa sammanhang. “Vi pratar om allas lika värden. Vi har en del 
regnbågsbarn i våran skola så det kommer ibland upp rätt naturligt” skriver en respondent 
som arbetar som resurs. Ett annat exempel från de insamlade svaren pekar på att 
förhållningssättet att ta upp frågorna på barnens initiativ ibland relaterar till ett 
motverkansarbete: “när barnen frågar om det [HBTQ-frågor] eller när de säger t.ex. bög till 
varandra så tar vi upp det i en diskussion” (sagt av en fritidslärare). Flera svarande skriver 
också att de tycker att det är viktigt att ärligt svara på alla barns frågor.  
 
Ett annat vanligt förhållningssätt i arbetet med HBTQ-frågor i barngrupp är det normkritiska  
synsättet. De flesta gör detta genom sitt eget förhållningssätt, t.ex genom hur de pratar. En 
lärare i årskurs 4-6 skriver “jag strävar efter att vara genusneutral i alla ämnen. ibland lyckas 
jag och ibland gör man och säger saker som följer normen allt för mycket”. I samband med 
normkritik är det tio personer som arbetar mer fokuserat kring normalisering, inställning 
och öppenhet. T.ex skriver en fritidslärare att hen arbetar “genom att försöka normalisera, 
jag skriver ut målarbilder med regnbågsfamiljer och även vägleda/diskutera i lekar olika 
alternativ på familjer” och en lärare i årskurs 4-6 skrev “[jag] belyser att familjer ser olika ut 
idag. Pratar om könsidentitet och att man som människa blir kär i en person och inte ett kön”.  
 
Liksom i flera av de artiklar som presenterades i bakgrunden143 är fiktion eller berättelser 
med HBTQ-tema något som flera svaranden använder sig av. Majoriteten av de som 
använder sig av detta grepp gör så antingen med film eller böcker/berättelser, men ett fåtal 
arbetar också i dramaform. En svarande skriver att hen också använder sig av skapande i 
form av bild och musik, vilket ligger nära till hands när berättelser och drama finns på 
agendan.  
 

                                                 
143

 Page, 2016. & Epstein, 2014. M.fl. 
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En minoritet skriver att HBTQ-frågor i allmänhet arbetas med i deras vanliga 
värdegrundsarbete. Majoriteten av dessa skriver att HBTQ-frågor inte har någon särställning 
jämte de övriga värdegrundsfrågorna, och att de implementerar dem i sitt arbete med t.ex 
andra genusfrågor såsom sociala könsskillnader.  
 
Fem respondenter har berättat att de själva är HBTQ-personer, och att de därför arbetar 
mycket med sina egna upplevelser. En person som lever i ett samkönat äktenskap skriver att 
hen ofta får frågor från elever, och då alltid svarar ärligt och öppet. Likaså skriver de två 
svarande som är ickebinära transpersoner att de arbetar med HBTQ-frågor varje dag bara 
genom att finnas på plats eftersom att barnen ofta funderar på hur det är att vara varken 
pojke eller flicka. Dessa två svarande skriver också att de dagligen rättar elever, kollegor och 
föräldrar som använder fel pronomen eller kallar dem för kvinna/man om så inte är fallet.   
 
Bland de som är lärare i årskurs 4-6 framgår ett mönster av att de ofta arbetar med HBTQ-
frågor i sina skolämnen, i synnerhet de som undervisar i naturkunskap eller 
samhällskunskap. Dessa två ämnen har lite olika utgångspunkt för diskussionen, då det i 
naturkunskapen främst diskuteras biologiska aspekter eller ett faktiskt varande. I 
samhällskunskapen är det fler som diskuterar och arbetar med sociala konstruktioner, 
förtryck och andra samhällsfrågor.  
 
Tre svarande skriver att de ofta arbetar med HBTQ-frågor när ämnet är uppe i media, som 
till exempel vid prideveckor eller om det skett något speciellt i samhället. Några skriver 
också att de arbetar med temaveckor i relation till just prideveckor eller dylika sammanhang.  
 
När respondenterna blev ombedda att svara på hur de skulle agera om ett barn använde 
termer som beskriver HBTQ-personer som skällsord (bög, faggot, transa, etc) så svarade alla 
utom 10 personer att de skulle agera i en sådan situation. Vanligast är att pedagogerna frågar 
om barnet vet vad ordet betyder, och vid behov förklarar de innebörden. Öppenhet och 
genuina frågor är viktiga koncept för hur dessa samtal fortlöper. 46 personer beskriver att 
de skulle agera på detta sätt. Många av dessa pedagoger för denna diskussion enskilt med 
elever, snarare än i stor grupp. Därefter är mer strama tillsägelser vanligast. De 31 personer 
som svarat att de snarare skulle agera på detta sätt menar att de tycker att det är viktigt att 
först säga till och påpeka vikten av att ett sådant beteende inte ska ske, att det är 
oacceptabelt. Detta förhållningssätt är något mer auktoritärt än det första. Fyra personer 
beskriver att de skulle ha lite svårt att hantera sådana situationer eftersom att de skulle 
hamna i personlig affekt. 

Arbetet med HBTQ-frågor i relation till kollegor 

Något färre än hälften av alla respondenter har svarat att de på något sätt arbetar med HBTQ-
frågor i sitt kollegie. Liksom i arbetet i barngrupp är samtal det vanligaste sättet att arbeta 
på. Detta kan dock göras på många olika sätt. Här nedan följer en tabell över de sätt som 
respondenterna arbetar med HBTQ-frågor i relation till sina kollegor. 
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Förhållningssätt Antal 
Samtal som arbetssätt 
                                           Diskuterar frågorna i allmänhet 
                                           Väcker tankar eller upplyser 
                                           Separata insatser 
                                           Arbetsplatsträffar och andra personalmöten 

      13 
        6 
      11 
        4 
      12 

Normkritik 
                                          Neutralt bemötande 

      11 
        6 

Temadagar/fortbildning         5 
Ej svarat       63 

 
Ett fåtal personer uppger att de diskuterar frågorna i allmänhet med sina kollegor ibland. 
Detta kan t.ex ta sig i uttryck vid en fikarast, som en lärare i årskurs 4-6 skriver “Kan ibland 
bli diskussioner kring fikat men inget aktivt [jämfört med arbetet i barngrupp].”. 

Motivationen till att arbeta med HBTQ-frågor i samtal med sina kollegor kan t.ex vara att 
väcka tankar och upplysa, enligt ett antal respondenter. I övrigt svarar ett litet antal personer 
att de endast arbetar med HBTQ-frågor vid separata insatser, eller att de arbetar med HBTQ-
frågor under arbetsplatsträffar. Sex respondenter skriver också att de arbetar med frågorna 
i samband med likabehandlingsplaner eller genomgångar av styrdokument och 
implementeringen av dessa.  
 
Även i ett scenario där arbetet med HBTQ-frågor utförs i relationer till kollegor är normkritik 
en relativt vanlig strategi bland de som besvarat frågan. I samband med normkritiken är det 
också sex personer som uppger att de arbetar för ett mer neutralt bemötande på sin 
arbetsplats. Detta tar sig t.ex i uttryck genom att de drivit frågor om att affischer, dokument, 
eller inköpt material ska vara neutrala. En förskollärare skriver t.ex att hen “lyfter frågan så 
ofta jag kan. [Jag] har drivit frågor som språk, bilder, omklädningsrum, val av kurslitteratur 
och böcker till biblioteket.” Utöver detta är det fyra personer som svarat att de arbetar med 
fortbildning och/eller temadagar. En respondent arbetar på en HBTQ-certifierad skola och 
hens arbetsplats har därför regelbundna möten med HBTQ-tema. Endast en av 
respondenterna uttrycker att hens kollegor inte är intresserade, vilket hindrar hen från att 
arbeta med frågorna bland kollegiet. 
 
I en situation där ord som beskriver HBTQ-personer används som kränkning syns en 
tydlighet i att ett samlat kollegie är något som många tycker är viktigt. I de fall där ett sådant 
beteende kvarstår uppger 17 personer att de skulle ta upp denna problembild bland sina 
kollegor och diskutera fram en handlingsplan. En del svaranden har speciella trygghetsteam 
på sin arbetsplats som arbetar med sådana frågor som respondenterna vänder sig till. Vissa 
skulle också ta upp problemet med kuratorerna på skolan. En kompetent rektor är något 
som många uppger vara viktig, och 22 personer skulle ta hjälp av denne på något vis för att 
arbeta bort problemet med kränkande behandling kopplad till HBTQ-frågor. 
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HBTQ-frågor och vårdnadshavare 

Av 112 svaranden är det enbart 34 personer som uppger att de arbetar med HBTQ-frågor i 
relation till vårdnadshavare. Detta är färre än en tredjedel av alla respondenter. Hur dessa 
arbetar beskrivs i följande tabell.  
 

Förhållningssätt Antal 
Genomgående utdelning av information kring arbetet    17 
På föräldramöten eller utvecklingssamtal      5 
Vid incidenter (egendefinierat) 
                                                 (Vid incidenter baserat på situationsbaserad fråga) 

     4 
 (39) 

Normkritiskt bemötande      2 
Föra dialog om HBTQ-frågor      4 
Ej svarat    78 

 
Bland dessa 34 personer arbetar 17 respondenter med att informera vårdnadshavare 
regelbundet, genom t.ex veckobrev. En lärare i årskurs 4-6 skriver att hen informerar 
vårdnadshavare “När planerade lektioner och teman om detta skall äga rum informerar jag 
som om vilket tema som helst. Jag har aldrig upplevt annat från föräldrahåll än att det är 
viktiga och spännande fråg[o]r att ta upp i skolan”. Några informerar också vårdnadshavare 
på föräldramöten eller utvecklingssamtal, eller i samband med att t.ex en kränkning ägt rum.  
 
Trots dessa låga siffror, som uppkommit när respondenterna själva fått definiera sitt arbete, 
är det 39 personer som beskriver att de skulle kontakta och/eller ta hjälp av vårdnadshavare 
vid incidenter där barn använt termer som beskriver HBTQ-personer på ett kränkande vis. 
Detta uppdagades då respondenterna fick ta ställning till en specifik situation som beskrevs 
i enkäten. Ett par av dessa skulle specifikt be vårdnadshavare att diskutera frågorna hemma. 
En fritidslärare beskriver hur hen skulle arbeta både med den enskilda eleven och eventuellt 
dennes vårdnadshavare på följande sätt:  

“när vi pratat färdigt får de bestämma ifall jag ska berätta för vårdnadshavarna om vårt samtal 
och varför vi haft samtalet, eller om de själva ska berätta. Vill de själva berätta passar jag på informera 
vårdnadshavaren vid hämtningen att dens barn har n[å]g[o]t att berätta hemma då jag och eleven kommit 
överens om att den berättar hemma, när de sedan fått reda på vad som gjorts/sagts får de ringa mig. Förresten 
jag har givetvis bestämt med eleven att de skall ha talat om det inom en eller två dagar, och den tidsfristen får 
också vårdnadshavaren reda på”.  

På detta sätt involveras vårdnadshavare på barnens egna villkor. 
 
Ett fåtal personer arbetar aktivt med ett neutralt bemötande av vårdnadshavare, och två 
personer uttrycker ett medvetet normkritiskt förhållningssätt.  De försöker t.ex föra dialoger 
och samtal med vårdnadshavare angående HBTQ-frågor. En respondent uppger att hens 
arbetsplats har genomfört en enkät som skickats till vårdnadshavare med fokus på just 
HBTQ-frågor. Tre personer uppger att deras förhållande till HBTQ-frågor och 
vårdnadshavare skulle kunna utvecklas drastiskt, men att de ändå försöker bemöta 
vårdnadshavares oro eller fördomar om de uppkommer.  
 
I enkäten svarade respondenterna på hur de skulle göra ifall de skulle möta en 
vårdnadshavare som tyckte att deras arbete med HBTQ-frågor var onödigt, tramsigt eller ett 
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hjärntvättande av barnen. Drygt hälften av alla respondenter svarade då att de skulle hänvisa 
till styrdokumenten och stödja sig på dessa i diskussionen med vårdnadshavaren. Därefter 
är det vanligaste handlingssättet att hänvisa till rektor.  En minoritet skulle ställa samma typ 
av öppna och intresserade frågor som till elever i en sådan situation, i förhoppning om att 
vårdnadshavaren skulle inse vikten av ett arbete med HBTQ-frågor. Femton personer vet 
inte hur de skulle agera i en sådan här situation. En enskild pedagog anger att hen skulle 
hålla med vårdnadshavaren eftersom att hen själv anser att “det ligger mycket knas i hbtq+-
frågor. håller man inte med hbtq+-rörelsens åsikter är man dum, fördomsfull, elak och 
konstig etc”. 

Arbetet med transfrågor 

Arbetet kring frågor som är centrerade runt transpersoner och deras upplevelser uppgavs 
vara det svåraste och mest komplexa ämnet för majoriteten av respondenterna. Här nedan 
presenteras två olika aspekter av att arbeta med transfrågor. Först presenteras en bild där 
respondenterna själva fick beskriva om och i så fall på vilket sätt de arbetar med transfrågor 
generellt. Sedan presenteras resultatet av en situationsbaserad fråga där respondenterna 
fick beskriva hur de skulle handla i en situation där elever uttrycker att det enbart finns två 
kön, alltså en praktisk fråga som behandlar området. Detta syftade till att undersöka ifall 
antalet respondenter som arbetar med transfrågor i någon grad skiljer sig från när 
pedagoger själva fick definiera problem och lösningar, och när de fick en praktisk situation 
att ta ställning till. Detta visade sig också vara fallet i resultatet. 
 

Egendefinierade omständigheter 
47 personer (42%) har i enkäten uppgivit att de på något vis arbetar med transfrågor i sin 
verksamhet. Här nedan redovisas hur detta arbete tar sig i uttryck. 
 

Förhållningssätt Antal 
Samtal med elever    22 
Med hjälp av fiktion/media    10 
Nära upplevelser  
                                             Egna upplevelser 
                                             Andras upplevelser 

     6 
     3 
     3 

Allmän strävan efter ett öppnare klimat      3 
I det regelbundna värdegrundsarbetet      3 
Samtal med kollegor      2 
Upplyser om transpersoners situation (både i Sverige och andra länder)      2 
I implementeringen av styrdokument      1 
Explicit motarbetande av könsnormer        1 
Utefter aktuella händelser (t.ex i media)      1 
Ej svarat    65 

 
Av dessa 47 personer är det 22 respondenter  som skriver att de tar upp frågor som rör 
transpersoner i samtal, antingen spontana samtal som väcks av elevers intresse eller mer 
strukturerade sådana. Liksom i ovanstående stycken är samtal och arbete kring fiktion eller 
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berättelser vanliga förhållningssätt. Därefter blir kategorierna av arbetssätt och 
förhållningssätt mer splittrat.  
 
Sex personer skriver att de på något vis använder sig av upplevelser från personer som 
befinner sig på skolan. Tre av dessa är själva transpersoner och arbetar med sina egna 
upplevelser, medans de övriga tre refererar till andra anställda eller elever (då utan att 
nämna namn). I detta sammanhang är det bl.a en förskollärare som skriver: “jag är öppen 
med att jag själv är ibbis [ickebinär] plus att jag rättar de barn och kollegor som ibland råkar 
felköna vaktmästaren när hon är här. Hon är transkvinna.”. På detta vis arbetar hen både 
med sina egna upplevelser som en källa till kunskap samtidigt som hen lyfter andra 
transpersoners rättigheter på arbetsplatsen. Den grupp som på något vis arbetar med nära 
upplevelser står i kontrast till de fem personer som uttryckligen skrivit att de inte kan arbeta 
med transfrågor eftersom att de inte har den kunskap de behöver. Fem andra personer 
skriver emellertid att de inte har så mycket kunskap men att de söker ny information och 
försöker utbilda sig själva för att de ska kunna svara på barns frågor.  Varför de första fem 
respondenterna som är medvetna om sin kunskapsbrist inte söker information på samma 
vis är okänt.  
 
Samtidigt som kunskapsbristen är stor angående transfrågor finns ändå ett driv att vilja 
arbeta mer med dem hos vissa respondenter. 14 personer uttrycker i undersökningen att de 
skulle vilja lyfta och diskutera transfrågor i högre grad när de fick precisera vilka HBTQ-
frågor de skulle vilja driva mer i sin verksamhet.  
 

Situationsbaserade omständigheter 
I detta stycke presenteras svar från en situationsbaserad fråga där respondenter tog 
ställning till att barn uttryckte att det anbart finns två kön. Följande tabell visar hur de skulle 
agera i sitt bemötande av eleverna. 
 

Förhållningssätt Antal 
Tillrättavisar/upplyser om att så inte är fallet 
                                                            Använder ordet ”hen” 

    40 
    15 

Diskuterar öppet     28 
Normkritik       8 
Skulle inte agera     21 

 
Drygt en tredjedel av respondenterna skriver att de tillrättavisar barn som uttrycker att det 
enbart finns två kön genom att påvisa att det finns människor som inte passar in på de 
beskrivningarna. Femton av dessa använder sig av ordet “hen” för att beskriva och belysa 
ickebinära personer i en sådan situation. 28 personer tar upp diskussioner om kön och 
transfrågor när det är aktuellt. Andra utgår från ett normkritiskt synsätt på kön, och ställer 
då frågor som “vad är en tjej?”, “vad är en kille?” och “finns det något annat?”. De som arbetar 
i yngre åldrar använder sig i de fallen ofta av metaforer såsom olika typer av leksaker, färger 
eller intressen som ofta förknippas med ett kön.  
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Men det finns också de som mer aktivt undviker att, helt eller delvis, ta upp transfrågor.  Sex 
personer uppger att de inte tidigare har diskuterat transfrågor i  barngrupp och heller inte 
skulle göra det. Åtta respondenter uttrycker att de anser att det enbart finns två kön, hälften 
av dessa är emellertid öppna för att människor kan känna sig på ett annat vis. Några av dessa 
tar ändå diskussionen med elever. En pedagog uttrycker att hen anser att det “finns två 
biologiska kön” och att hen tycker att det är svårt att reda ut vad som är sant och inte sant i 
diskursen kring ickebinära transpersoner, och undviker därför helt att prata om ämnet. En 
lärare i årskurs 4-6 resonerar att media upprätthåller en bild av att det enbart existerar två 
kön, och visar därför respekt för elevers föreställning om att så är fallet. Hen anser också att 
det inte är troligt att lärare/elever skulle få reda på om det fanns ett barn med 
intersextillstånd (respondenten använder order hermafrodit, vilket kan uppfattas som 
kränkande eftersom att det är en term som används för djur och inte människor144) i klassen, 
och därför är det inte så viktigt att prata om. En lärare i årskurs 1-3 skriver att “jag menar 
att jag inte ska ta den diskussionen med eleverna. Tycker de det tänker inte jag ändra deras 
åsikt”. En lärare i årskurs 4-6 anser att hens elever är för unga för att transfrågor ska vara 
relevanta att tala om. Denna grupp av respondenter som undviker att diskutera transfrågor 
medvetet utgör totalt 10% av respondenterna. 
 
Nedanstående graf visar de totala svaren för hur pedagogerna ställde sig inför att arbeta med 
transfrågor i sin verksamhet. Majoriteten är positivt inställda och har arbetat eller skulle 
arbeta med transfrågor om eleverna själva tog upp frågan. En minoritet på 8.9% skulle inte 
kunna tänka sig att arbeta med transfrågor alls, och 17% tog inte ställning i undersökningen. 
 

 
 
 

Kunskapsbristen och andra utmaningar 
I undersökningen framkom ett antal utmaningar och svårigheter i arbetet med HBTQ-
frågor. Främst existerar en kunskapsbrist, men även andra faktorer påverkar arbetet. 

                                                 
144

 RFSL, 2015 

Inställning till att arbeta med transfrågor

Positiva (74%) Negativa (9%) Ej tagit ställning (17%)
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Kunskap om styrdokument 

I undersökningen tillfrågades respondenterna om de var medvetna om vad som stod i de 
olika styrdokumenten. Eftersom den forskning som tidigare presenterats i bakgrunden 
pekade på att kunskapen om transfrågor tenderar att vara lägre än den kunskap som finns 
om sexuella minoriteter särställdes dessa frågor i undersökningen.  
 

 
 
Respondenternas medvetenhet kring de olika styrdokumenten varierar. Det styrdokument 
det finns störst medvetenhet kring är Diskrimineringslagen gällande sexuella minoriteter, 
och därefter LGR11. Värt att notera är dock att hälften av de tillfrågade ej är medvetna om 
vad som står i läroplanen angående någon av grupperna. Det är genomgående färre som är 
medvetna om vad som står i styrdokumenten gällande könsminoriteter.  
 
Det tycks finnas en korrelation mellan kunskapen om styrdokument och allmän kunskap om 
HBTQ-frågor och hur dessa kan implementeras i verksamheten. Liksom i frågan om 
respondenterna var medvetna om vad som stod i styrdokumenten gällande HBTQ-frågor är 
det ungefär hälften (49 personer, eller 44%) av alla svaranden har skrivit att de uttryckligen 
behöver mer kunskap om HBTQ-frågor för att kunna arbeta med dem i sin verksamhet. En 
del vill ha fortbildning från skolan, t.ex temadagar eller kurser/föreläsningar. Andra vill 
hellre läsa på själva, och en svarande skrev att hen helt enkelt behövde googla frågorna. 
Kunskapsbrist tycks därför vara den största utmaning som pedagoger ställs inför. 
Kunskapsbristen syns också då respondenterna fick svara på vilka HBTQ-frågor de skulle 
vilja lyfta mer, då 23 personer svarade att de inte visste.  
 
Ett fåtal pedagoger uttrycker att de ser en brist på material att arbeta med, eller att de 
behöver information om hur en kan arbeta rent praktiskt med HBTQ-frågor. De pedagoger 
som svarat att de behöver praktiska tips eller arbetsmaterial anser sig ha en grundkunskap 
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om HBTQ-frågor, men vet inte hur de ska ta sig ann ämnet i sitt arbete. Två pedagoger 
uttrycker att de tycker att det rent av är väldigt svårt att ta upp HBTQ-frågor i barngrupp. En 
lärare i årskurs 1-3 skriver att hen vill “vara mer upplyst och veta hur och när det passar att 
knyta an till undervisningen. Dessa frågor är väldigt viktiga att upplysa eleverna om. Ju 
tidigare desto bättre. Så att det inte blir konstigt eller udda”.   
 
En annan utmaning som pedagoger kan ställas inför är tidsbrist eller brist på energi. Tre 
personer skriver att de inte har tillräckligt med tid till att lyfta frågorna. Sju personer uppger 
att de inte har energi nog att orka diskutera HBTQ-frågor i den grad de skulle vilja. 
Tidsbristen uppges också vara en bidragande faktor för mångas kunskapsbrist eftersom att 
de inte får tid att utveckla sina kunskaper på arbetstid. 
 
Fyra personer uttrycker en bild av att de blivit motarbetade av sin skolledning, sina kollegor 
eller vårdnadshavare. Två av dessa har uppfattat ett motstånd från sina kollegor genom att 
dessa inte varit intresserade eller engagerade, eller genom att de uttryckt att HBTQ-frågor 
inte varit väsentliga för verksamheten. Detta har uppdagats när respondenterna försökt 
driva HBTQ-frågor. En svarande skriver att hen ibland möter fördomar från vårdnadshavare 
som tror att pedagogerna förvirrar barnen med information kring HBTQ-personer. En 
respondent, som är lärare i årskurs 4-6,  beskriver hur hen blivit motarbetad av sin rektor 
på detta sätt: “jag har försökt jobba med dessa frågor på min nuvarande skola. Jag blev 
enormt kritiserad och får i princip inte arbeta mer kring dessa viktiga frågor av min [...] 
rektor”. Detta är allvarligt, och diskuteras vidare under rubriken Diskussion. 
 

Sammanfattning av resultat 
“I vilken utsträckning arbetas det med HBTQ-frågor i skola och fritidshem?” 

 C;a två tredjedelar arbetar med HBTQ-frågor till stor del eller till viss del. 
 De pedagoger som arbetar mest med HBTQ-frågor arbetar inom åk. 1-3. 
 Det arbetas mindre med HBTQ-frågor i fritidshem jämfört med i skolan. 
 Pedagoger som är mer nyligen utbildade är bättre än genomsnittet på att arbeta med 

HBTQ-frågor. 
 Det arbetas i lägre utsträckning med transfrågor än med övriga HBTQ-frågor. 
 Det är vanligast att arbeta med HBTQ-frågor i barngrupp, därefter i kollegiet, och det 

är ovanligt att det arbetas med i relation till vårdnadshavare. 
 Endast ett fåtal respondenter väljer att aktivt motarbeta HBTQ-frågor i sin 

verksamhet. 
 
“Hur arbetar pedagoger med HBTQ-frågor i den dagliga verksamheten?” 

 Samtal är det vanligaste arbetssättet oavsett om pedagoger arbetar med elever eller 
kollegor. I arbetet med vårdnadshavare är utdelning av information vanligast. 

 Andra vanliga förhållningssätt är normkritik samt användande av fiktion eller media. 
 Resultatet visar att förhållningssättet i arbetet med transfrågor är splittrat och på 

individnivå, utöver de förhållningssätt som presenterats ovan. 
 Majoriteten av respondenterna arbetar med HBTQ-frågor vid incidenter, antingen 

enbart då eller vid sidan av sitt övriga arbete med HBTQ-frågor.  
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“Vilka utmaningar möter pedagoger i arbetet med HBTQ-frågor?” 

 Kunskapsbrist hos pedagogerna är det tydligaste hindret för ett aktivt arbete med 
HBTQ-frågor. 

 Få respondenter känner sig motarbetade av kollegor, vårdnadshavare eller rektorer, 
men för de som gör det är det påtagligt. Flera känner dock att de inte heller har ett 
aktivt stöd i sitt arbete med HBTQ-frågor. 

 De flesta respondenterna känner sig tillräckligt kompententa för att bemöta elever 
och vårdnadshavare. Detta varierar dock beroende på vilka specifika frågor det rör. 

 Det är fler som känner sig kompententa i arbetet med sexuella minoriteter jämfört 
med arbetet med transfrågor. 

 Fler pedagoger vet vad som står i Diskrimineringslagen framför Skollagen och 
skolans läroplan. 

 Runt en tredjedel av respondenterna vet inte vad som står i något styrdokument 
rörande HBTQ-frågor. 

 Många av respondenterna önskar sig fortbildning eller vill fördjupa sina kunskaper 
på annat sätt. 
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Diskussion 
 
Till vilken utsträckning som pedagogerna i denna undersökning arbetar med HBTQ-frågor 
är väldigt olika från fall till fall och person till person. Uppenbart är dock att de som arbetar 
med det gör det i ett försök att normalisera HBTQ-personer som ett element i barnens 
vardag. Det är många som drar paralleler till sig själva, andra pedagoger eller personer i 
elevernas omedelbara närhet när denna typ av frågor kommer upp, något som både Flores 
och Davies & Robinson lyfter som typiska exempel på hur man kan familisera sig med HBTQ-
personer i skolan145 146. Att frågorna diskuteras i ett klimat där  HBTQ-personer görs synligt 
närvarande är positivt eftersom att det potentiellt minskar sårbarheten för de elever som 
personligen påverkas av HBTQ-frågor147. Det finns dock en risk att många pedagoger 
undviker att prata om HBTQ-frågor om det inte fiinns någon person med HBTQ-erfarenheter 
i närheten, vilket också tas upp i Ryans artikel148. 
 
Som mitt resultat och analys visar finns det en påtaglig positivitet  och vilja när det kommer 
till att lyfta HBTQ-frågor inom skolan. Två tredjedelar anger att de tagit sig ann dessa frågor 
på ett eller annat sätt i sitt arbete. Den kvarvarande tredjedelen respondenter menar innitielt 
att de inte arbetar aktivt med HBTQ-frågor men under de situationsbaserade frågorna i 
enkäten svarade ändå flera av dem att de skulle ta, eller hade tagit, upp  ämnet om det var 
behövligt. Detta ger en fingervisning om att medan flera inte aktivt arbetar med det vet ändå 
de flesta med sig att en diskussion måste föras kring frågorna. Om inte annat så i situationer 
där kränkningar uppdagats. Detta tyder på att det arbetssätt som de flesta ändå arbetar med 
är ett samtalsbaserat och indirekt sådant. Återigen kan man här knyta ann till både Page, 
Flores, samt Davies och Robinson, som framhåller diskussionen som ett av de bästa 
verktygen för att förmedla information på ämnet149.  
 
För att återigen vända fokus till de pedagoger som arbetar aktivt med HBTQ-frågor så kan 
en i resultatet utläsa att en kombination av det normkritiska förhållningssättet och fiktion 
som hjälpmedel är vanligt förekommande. Diskussionen rörande normkritiska arbetssätt 
kommer att återkomma i nedanstående stycken, men jag vill innitielt belysa att tidigare 
forskare, däribland Martinsson och Reimers, pekar på just detta som ett sätt att klart bryta 
mot de förutfattade meningar och normer som vardagligen presenteras för oss150. Det kan 
ses som positivt att det normkritiska arbetssättet är någorlunda utbrett bland de som 
arbetar med HBTQ-frågor eftersom att det i många fall leder till en tryggare och mer 
accepterande miljö151.  
 
När det kommer till fiktion som hjälpmedel så är film och böcker det vanligast 
återkommande mediet för förmedliande av HBTQ-frågor. Det klargörs av Dikins & Englert 

                                                 
145 Flores, 2014 
146 Davies & Robinson, 2013 
147

Page, 2016 
148 Ryan,2016 
149 Page, 2016. Flores, 2014. M.fl. 
150 Martinsson & Reimers, 2014 
151 Page, 2016 
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att detta skapar en trygg miljö för elverna, där dessa frågor kan belysas utan att någon 
enskild faktisk person blir utpekad. Fiktionen kan också tjäna till att underlätta för det 
normkritiska arbetet och att väcka diskussioner och samtal inom barngrupperna152. Detta är 
något som flera av respondenterna också tar upp; det skapas en gemensam referenspunkt 
som senare går att diskutera på jämnare villkor. Vissa respondenter uppger att de arbetar 
förebyggande med hjälp av berättelser eller fiktion, och andra skriver att de tar hjälp av 
denna typ av medie efter incidenter. 
 
Vidare kan en dock se att flertalet pedagoger svarat att de inte känner att de har kunskap 
nog för att föra dessa diskussioner vidare en grundläggande poäng, något som flera också 
säger sig vilja gottgöra genom att bli mer informerade genom mer lättillgänglig infromation. 
Det är tydligt att många känner sig osäkra på ämnet, vilket enligt Schneider och Dimito är 
viktigt för att arbetet ska göras överhuvudtaget153. En vidareutbiildning i detta ämne skulle 
alltså leda till att allt fler blev insatta och därigenom skapas det en trygg miljö för elever och 
personal som faller under HBTQ-spektrat154. Denna kunskapsbrist, menar Flores och Jong, 
kan vara en av orsakerna till vissa pedagogers ovilja att ta upp ämnet i stort eller andras 
tveksamhet till att utveckla ämnet vidare, då de möjligtvis inte vill framstå som oengagerade 
eller okunniga155 156. Utöver detta verkar det också finnas en förvirring kring en del begrepp 
hos respondenterna som knyter ann till deras bristande kunskap i ämnet – något som kanske 
inte kan tyckas så alvarligt, men som Ullman pekar på som ytterligare en faktor för för att 
säkra HBTQ-personers lika behandling i skolan157. Många blandar t.ex. ihop ”juridiskt kön” 
med ”fysiologiskt/biologiskt kön”. När de påtalar något rörande tvåkönsnormen så pekar 
också en handfull respondenter på att de lever med förståelsen om att ”det bara finns två 
kön”. Här talar de främst om de fysiologiska aspekterna, vilket inte heller är sant eftersom 
att intersex till olika grad är både vanligt och fullt naturligt förekommande158. Detta är ett 
exempel på hur pedagoger är delaktiga i att upprätthålla normer som har en potential att 
skada andra, då denna föreställning påverkar framförallt transpersoner negativt159. 
Pedagoger är alltså medskapare till att upprätthålla den cisnormtivitet samället presenterar. 
Forskning visar också att denna föreställning är något som potentiellt kan hämma barns 
sociala utveckling överlag160. 
 
När det kommer till de utmaningar som pedagogerna möter så hamnar just den ovan 
nämnda kunskapsbristen högt upp på listan över problem de stöter på, men dit tillkommer 
också passivt eller oengagerat gensvar från kollegor, och rent utsagt aktivt motarbetande 
från föräldrar och rektorer. Ett fåtal har uppplevt denna typ av motarbetning, men det är ett 
påtagligt problem för de som stött på denna problematik. Bland mina respondenter har ett 
mycket litet antal upplevt att de blivit motarbetade av sin skolledning. Främst är det en 
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154 Ullman, 2017 
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lärare i årskurs 4-6 som känner på detta vis. Det kan tänkas vara svårt att arbeta utefter t.ex 
läroplanens mål om att skolan ska verka för att alla som befinner sig på skolan ska behandlas 
lika (oavsett bl.a sexuell läggning eller kön/könsuttryck161) utefter dessa förutsättningar. 
Därför kan det anses positivt att en klar majoritet av de som arbetar med HBTQ-frågor ej 
upplevt detta. Undersökningen visar dock att det är en mindre andel som arbetar med HBTQ-
frågor i relation till kollegor eller vårdnadshavare, jämfört med hur många som arbetar med 
HBTQ-frågor i relation till elever. Faktum blir då att risken för att känna sig motarbetad av 
desamma minskar drastiskt. 
 
Ett annat problem som görs tydligt i och med enkätsvaren är hur stor del av de tillfrågade 
pedagogerna det är som inte har full förståelse för styrdokumentens innehåll. 29% av 
respondenterna uppger att de inte vet vad som står i något styrdokument angående HBTQ-
frågor, vilket är en hög andel med tanke på att de är skyldiga att följa just dessa i sitt arbete. 
Vad detta beror på har dock inget svar i denna undersökning.  Enligt Diskrimineringslagens 
revision från 2017 ska nu alla skolor arbeta proaktivt med bl.a samtliga HBTQ-frågor162. Det 
är rektorn som är huvudansvarig för att ett sådant arbete utförs, men det är pedagogerna 
som ska utföra arbetet163. I undersökningen syns en tendens till att bara arbeta med HBTQ-
frågor efter en incident som upplevts som kränkande, vilket inte sammanfaller med 
revisionen164. Däremot är majoriteten av respondenterna medvetna om att de ska agera, och 
hur de ska agera, i sådana situationer. Att enbart arbeta vid incident kräver att en incident 
sker i första taget, vilket kan bidra till att miljön upplevs som mindre trygg för de elever eller 
vuxna som utsätts för dem165. Detta arbetssätt tyder också på att det arbetas med direkt 
diskriminering i högre grad än indirekt diskriminering. 
 

Metoddiskussion 
Valet av metod har varit tillfredsställande till största del. Några punkter skulle dock kunna 
förbättrats. En av dessa punkter är t.ex att fördelningen på de olika arbetsgrupperna fick ett 
mycket irreguljärt utfall. Medan förskollärarna var nio personer så var t.ex fritidslärarna 41 
personer. Detta har medfört att procentsatsen för olika grupper varierat stort, och 
reabiliteten varierar således också166. Där färre personer fått diktera hur gruppen agerar blir 
resultatet mindre pålitligt167. Om undersökningen skulle göras om skulle därför fokus kunna 
läggas på att få en jämare fördelning. Alternativt skulle de grupper som är 
underrepresenterade kunna undersökas enskilt. 
 
Gällande enkätens utformning hade vissa förbättringar kunnats göras. Till exempel finns det 
ett frågetecken från undersökningen fortfarande. Vad pedagogers okunskap beror på får i 
denna undersökning inget svar. Att kunskapsbristen existerar och innebär ett problem ter 
sig tydligt, men inte varför den finns. Detta gäller både angående styrdokumenten och om 
HBTQ-frågor i stort.  
                                                 
161
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Slutsats och förslag på framtida forskning 
 
Resultatet av detta arbete pekar på en mestadels ljus framtid gällande avancerandet av 
HBTQ-frågor i skolan. Men det visar också på att det finns mycket att förbättra, både för 
elevers och pedagogers skull, men också för samhällsklimatets skull. Skolans demokratiska 
mål ska verka för ett öppnare och mer accepterande samhälle168, och när en tredjedel av de 
pedagoger som tillfrågats uppger att de inte arbetar med HBTQ-frågor utgör detta ett 
problem. Demokratiska frågor i allmänhet, där HBTQ-frågor ingår, är viktiga för alla elevers 
och vuxnas trygghet. Men framför allt är de viktiga för de som har uppplevelser inom HBTQ-
paraplyet. Utan ett proaktivt arbete riskerar dessa att hamna i korselden169, vilket kan 
påverka hela deras fortsatta liv negativt170. Det är dock positivt att många pedagoger 
försöker arbeta med HBTQ-frågor åtminstone till viss del, och det verkar som att de 
respondenter som är nya i läraryrket bär med sig ny kunskap och energi till arbetet med 
dessa frågor.  
 
För framtida forskning kan andra grupper som befinner sig i skolan undersökas. Detta arbete 
är fokuserat kring pedagoger, och det finns andra grupper som inte fått sin röst hörd här. 
Elevers upplevelser skulle kunna ge en ny insikt av arbetet med HBTQ-frågor i skolan. Flera 
av de artiklar som presenteras i bakgrunden av detta arbete fokuserar på elevers 
erfarenheter171, och dessa röster bör få höras i detta ämne. Det är av vikt för att förståelsen 
kring hur arbetet med HBTQ-frågor egentligen ser ut och fungerar ska kunna kartläggas, från 
flera perspektiv. Likaså skulle vårdnadshavares eller rektorers upplevelser kunna 
undersökas. Detta arbete är avgränsat till årskurs 1-6 samt fritidshem, och en undersökning 
fokuserad kring senare årskurser samt förskola skulle även det kunna genomföras. 
 
För att återgå till det resultat denna studie visar, så skulle en undersökning kring varför 
okunskapen är så stor kunna genomföras. Många respondenter uttrycker en vilja att lära sig 
och fortbilda sig, men som en av respondenterna beskriver det så är kunskapen ofta inte 
längre än en googling bort. Det kan därför tänkas att ett adekvat och grundläggande material 
som aktivt söker sig till pedagoger skulle kunna vara gynnsamt.  
 
Slutligen, trots att denna undersökning har visat på att det finns en välvilja i relation till 
HBTQ-frågor och en önskan att göra bättre, finns det tydliga steg att ta framåt.  
 
 
 
 
 

                                                 
168 Skolverket, 2017 
169 Page, 2016 
170 Page, 2016 
171 Page, 2016, Ullman, 2017, M.fl. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1. 
Missiv 
 
Hej! 
 
Jag heter Hedvig Sjöström och läser sista terminen på grundlärarprogrammet med inriktning 
fritidshem vid Högskolan i Gävle, och ska nu skriva mitt examensarbete i pedagogik. Mitt 
valda ämne utgår från att undersöka hur pedagoger i grundskolans F-6 samt fritidshem 
arbetar med HBTQ-frågor* i sin verksamhet, samt vilken kunskap det finns om detta ämne 
bland personalen. 
 
Syftet med min undersökning är att ta reda på om arbetet med HBTQ-frågor utförs och i så 
fall hur ett sådant arbete kan ta sig i uttryck i svenska skolan.  
 
Nu söker jag därför pedagoger för en enkätundersökning angående arbete med 
HBTQ+frågor i pedagogisk verksamhet. Du behöver inte vara specialist, utan det räcker med 
att du är verksam inom F-6 eller fritidshem. Enkäten tar c.a 15 minuter att fylla i. 
 
Enkäten bygger på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att 
deltagandet är frivilligt, och du har rätt att när som helst som avbryta enkäten och därmed 
ditt deltagande i studien.  Jag kommer inte samla in några personuppgifter, men kommer att 
ställa frågor om din utbildning och arbetsarfarenhet. Alla dina svar kommer anonymiseras.  
 
Om du har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller min 
handledare för mer information. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig Hälsning, 
Hedvig Sjöström 
 
 
Kontakt: 
Hedvig Sjöström   Paula Larsson (handledare) 
                                                                    
Hedvig.z.sjostrom@gmail.com  Paula.larsson@hig.se 
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*Detta avser sexuella minoriteter och frågor som rör transpersoner (binära och ickebinära). HBTQ inkluderar 
homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. Ickebinära transpersoner faller utom mallen  
för kvinna/man, liksom personer som är intersex. 
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Bilaga 2. 
Enkätfrågor 
 
1. Vad arbetar du som? 
 
2. Vilken typ av utbildning har du? 
 
3. När fick du din utbildning? 
 
4. Hur länge har du arbetat? 
 
5. Är du medveten om vad som står i styrdokumenten gällande HBTQ-frågor? Kryssa i alla 
alternativ som du känner till: 
LGR11 - Homo-/bisexuellas rättigheter och frågor som rör dem i skolan 
LGR11 - Transpersoners rättigheter och frågor som rör dem i skolan 
Skollagen - Homo-/bisexuellas rättigheter och frågor som rör dem i skolan 
Skollagen - Transpersoners rättigheter och frågor som rör dem i skolan 
Diskrimineringslagen - Homo-/bisexuellas rättigheter och frågor som rör dem i skolan 
Diskrimineringslagen -  Transpersoners rättigheter och frågor som rör dem i skolan 
Lokala bestämmelser - Homo-/bisexuellas rättigheter och frågor som rör dem i skolan 
Lokala bestämmelser - Transpersoners rättigheter och frågor som rör dem i skolan 
Inget av ovanstående 
 
6. Skulle du säga att du arbetar med HBTQ-frågor i din verksamhet överlag? 
Ja 
Nej (hoppa till fråga 11) 
Till viss del 
 
7. Hur arbetar du med HBTQ-frågor i barngrupp? 
 
8. Hur abetar du med HBTQ-frågor bland kollegor? 
 
9. Hur arbetar du med HBTQ-frågor med föräldrar/vårdnadshavare? 
 
10. Hur arbetar du för att öka kunskap och medvetenhet om frågor kring transpersoner i 
din verksamhet? 
 
11. Hur skulle du kunna utveckla ditt eget förhållningssätt i ditt arbete med HBTQ-frågor? 
 
12. Vilka frågor inom HBTQ skulle du vilja lyfta mer? 
 
Situationsbaserade frågor 
Här nedan finns tre situationer (fråga 13, 14 och 15) som du ska få ta ställning till. Svara så 
nära ditt förmodade agerande som möjligt.  
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13. Kränkande ord. 
Under rasten observerar du att några av barnen använder sig av ord som t.ex "bög", 
"transa" och "fag" i form av skällsord. Hur agerar du? 
 
13.1 
Hur hanterar du problemet? 
 
13.2 
Om problemet kvarstår, hur gör du då?  
 
14. Den binära könsnormen 
Eleverna i din barngrupp uttrycker i samtal att det enbart finns två alternativ på kön 
(flicka/pojke). Hur tar du upp detta med barnen? 
 
14.1  
Hur formulerar du dig i frågan (vilka ord använder du)? 
 
15. Föräldrar som gör motstånd 
Du möter en förälder som uttrycker sig kritisk mot ert arbete med HBTQ-frågor. Hen säger 
bland annat att ni hjärntvättar barnen med nonsens och att hens barn inte ska få ta del av 
detta. Hur agerar du? 
 
. 
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Bilaga 3. 

Statistisk data från enkätundersökningen 
 

 
 

Denna graf visar antalet pedagoger ur olika arbetsgrupper. Denna data är baserad på de 

svarandes typ av anställning. De största grupperna utgörs av 41 fritidslärare och 39 lärare i 

årskurs 4-6. Därefter är 14 svarande lärare i årskurs 1-3, och antalet förskollärare utgör nio 

personer. Annan pedagogisk personal utgörs också av nio svaranden.  

 

 
Ovanstående graf visar vilken typ av utbildning de svarande har. 43 personer är utbildade 

fritidslärare. 25 personer är utbildade lärare i årskurs 4-6, och 12 svaranden är utbildade lärare i 

årskurs 1-3. Nio personer är utbildade förskollärare. Antalet personer med en annan pedagogisk 

utbildning utgör 17 personer, och en svarande är utbildad fritidsledare. Fem svaranden har ingen 

utbildning alls. Det som framgår i denna graf är att det är fler som är utbildade fritidslärare än 

antalet som är anställda som detsamma. Därtill är det många färre (14 st) som är utbildade lärare 

i årskurs 4-6, och två färre som är utbildade lärare i årskurs 1-3. Detta skulle till viss del kunna 

förklaras med att den äldre lärarutbildningen innehöll ett spann på årskurs 1-6, vilket påpekades 
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av en respondent som hade denna typ av utbildning. Den gruppen ryms här under “annan 

pedagogisk utbildning”, tillsammans med andra utbildningar såsom lärare i årskurs 7-9 eller 

barnskötare.  

 

 
 

Denna graf visar hur länge sedan det var respondenterna fick sin utbildning. 32 personer gick sin 

utbildning för mer än 21 år sedan, och 26 personer är utbildade de senaste fem åren. 14 

respondenter är utbildade de senaste 6-10 åren, 16 respondenter är utbildade under de senaste 11-

15 åren, och 19 personer är utbildade de senaste 16-20 åren. Bortfallet på fem personer 

motsvarar de fem respondenter som inte har någon pedagogisk utbildning. 

  

 
 

Den sista grafen som behandlar respondenternas position i arbetet behandlar hur länge de arbetat. 

En majoritet på 39 personer har arbetat längre än 21 år. Därefter är det 32 personer som arbetat i 

1-5 år. Nio personer har arbetat i 6-10 år, 19 personer har arbetat i 11-15 år och 13 personer har 

arbetat i 16-20 år.  

 


