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Sammanfattning 

Vikten av ett kontinuerligt arbete med värdegrunden i skolan återspeglas i olika 

styrdokument, vilka i likhet med FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna (1948) 

belyser alla människors lika värde och individens okränkbarhet. Trots detta visar 

undersökningar att skolans arbete med dessa områden är undermåligt och endast förunnat den 

normgivande majoriteten, med andra ord inte homo- och bisexuella. Till exempel har endast 

19 procent av skolorna i sammanlagt 86 kommuner uppmärksammat homosexualitet i de 

lokala arbetsplanerna (Relationer i skolan 2002). En annan undersökning (Osbeck; Holm & 

Wernersson 2003), om kränkningar i skolan, visar att arbetet mot homofobi ger sämst resultat. 

 Syftet med den här studien var att undersöka hur lärare arbetar med frågor kring homo- 

och bisexualitet, vilka möjligheter som finns samt olika svårigheter. Resultatet visade att 

arbetet med frågor kring homo- och bisexualitet i skolan är begränsat. I de fall där det 

förekom skedde det skilt från övrig verksamhet. I stället hänvisade de flesta 

intervjupersonerna till enstaka skolämnen. Samtidigt angavs att det övergripande 

värdegrundsarbetet lättare kan relateras till den övriga verksamheten. 

 De svårigheter som uppgavs med arbetet kring frågor om homo- och bisexualitet 

varierade. De personer som inte arbetar med frågorna menade att det är svårt att relatera till 

dem i undervisningen. För lärare som belyser de här frågorna utgjordes problemen snarare av 

negativa attityder i omgivningen. Dessa svårigheter är desamma som angavs för arbetet med 

värdegrunden. 

 Lärares professionalitet kan diskuteras då de ger uttryck för homofobi i undervisningen. 

Med styrdokument som betonar alla människors lika värde måste ett sådant agerande 

betraktas som ett tjänstefel. Det är unga homo- och bisexuellas mänskliga rättighet att bli 

respekterade på jämlika villkor som deras heterosexuella klasskamrater. Där har varje lärare 

en avgörande roll som inte kan förhandlas bort. 
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1 Inledning 
Vi lever i en vardag där värdegrunden och händelser som kan kopplas till denna ständigt är 

närvarande. En levande dialog kring dess olika aspekter borde därför vara avgörande för hur 

väl den förankras i vårt agerande och vårt förhållningssätt till omvärlden. Den kan relateras 

till allt från det lilla perspektivet i den vardagliga situationen till globala, mer omfattande 

politiska händelser. Oavsett var på den skalan vi väljer att göra ett nedslag kan värdegrundens 

betydelse inte nog framhållas. Det är därför föga förvånande att just dessa frågor löper som en 

röd tråd genom skolans verksamhet; åtminstone är de – att döma av läroplanerna (Lpf 94; Lpfö 

98; Lpo 94) – tänkta att göra så.  

 Konflikter, förtryck och våld av olika slag förekommer som en del av skolans vardag. 

Detta måste lärare och övrig skolpersonal tillsammans med eleverna möta och bemöta samt 

förebygga. För denna viktiga uppgift utgör skolan en unik miljö, där barn och unga redan vid 

ett tidigt skede får möjlighet att konfronteras med frågor kring normer och värderingar. En 

bidragande och viktig faktor till detta är att skolan fungerar som en mötesplats för en mängd 

olika kulturer, språk och traditioner. Med olika utgångspunkter och förutsättningar möts 

människor med vitt skilda bakgrunder, värderingar och förhållningssätt till omvärlden, och 

med ett alltmer mångfacetterat samhälle ökar också behovet av tydliga värden och normer.  

 Den specifika elevgrupp som ska uppmärksammas i det följande är homo- och bisexuella. 

I ett samhälle där heterosexualiteten i de flesta sammanhang är normgivande torde det inte 

vara alltför vidlyftigt att anta att homo- och bisexuella elevers välbefinnande i hög grad är 

beroende av skolans klimat för icke-heterosexuella aspekter. Skolans förmåga att hantera 

frågor kring homo- och bisexualitet kan därför förmodas ha en stor betydelse, och i arbetet att 

stävja kränkande behandling och att bemöta åsikter vilka grundar sig på fördomar snarare än 

kunskap har läraren en central roll. Detta arbete kan naturligtvis inte förväntas vara fullgjort 

genom enstaka insatser, utan i likhet med andra frågor som rör attityder krävs ett långsiktigt 

och kontinuerligt arbete.  

 Vikten av ett kontinuerligt arbete i skolan, med avseende på värdegrunden, återspeglas i 

de styrdokument som finns för skolans verksamhet. Läroplanerna betonar exempelvis 

”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” (Lpf 94, s 3; 

Lpfö 98, s 7; Lpo 94, s 5). Detta är uttryckt i enlighet med skollagens (SFS 1987:1212) så 

kallade portalparagraf vilken fastställer de grundläggande demokratiska värderingarna, 

aktningen för varje människas egenvärde samt respekt för den gemensamma miljön, som 

värden vilka skolan ska arbeta med och för.  
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 Under samma paragraf betonas i synnerhet främjandet av jämställdhet mellan könen samt 

motverkandet av alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 

beteenden. Ytterligare tecken på den betydelse som fästs vid dessa frågor är det obligatoriska 

värdegrundsmomentet inom lärarutbildningen. För, som Bengt Göransson uttrycker det i 

Ständigt. Alltid! (1999); ”Vuxna, till exempel lärare i skolan, måste själva ha tänkt igenom de 

grundläggande värdena”. Detta är en förutsättning för att lärare ska kunna skapa fora och 

tillfällen för elever att problematisera dessa frågor och pröva sina egna ståndpunkter.  

 Dessa värden finner vidare stöd i internationella konventioner som FN:s konvention om de 

mänskliga rättigheterna (1948) och FN:s konvention om barnets rättigheter (1989). Den 

senare föreskriver grundtanken om att varje vuxen som möter ett barn har ansvar för att barnet 

blir bemött med respekt för sina egna åsikter och erfarenheter. Genomgående för den 

konventionen är att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet.  

 Efter ovanstående översiktliga inledning kan konstateras att det som lärare, eller 

medborgare av ett demokratiskt samhälle för den delen, torde vara svårt att inte ställa sig 

bakom värdegrunden som den uttrycks i nämnda dokument. Det kan också antas att de allra 

flesta lärare tar sitt uppdrag på allvar och gör sitt yttersta för att lyckas med det. Samtidigt är 

det omöjligt att frånse det faktum att en stor del av dessa lärare misslyckas i olika 

utsträckning, i ett eller flera avseenden. Med det inte sagt att detta nödvändigtvis grundar sig i 

en motvilja hos lärare att efterleva internationella konventioner eller lagar och styrdokument. 

Antaganden kan inte heller göras att lärare medvetet utsätter elever för kränkande behandling. 

Snarare bör det diskuteras vilka normer det är som präglar skolan och vad dessa resulterar i, 

hur strukturer och traditioner tar sig uttryck i lokala arbetsplaner och, genom dessa, den 

vardagliga verksamheten. Hur ser till exempel situationen ut för olika minoriteter och hur 

förhåller sig detta till den normsättande majoriteten? Vad har det för betydelse för det 

generella värdegrundsarbetet att endast 19 procent av 148 undersökta skolor i sammanlagt 86 

kommuner har uppmärksammat homosexualitet i de lokala arbetsplanerna (Relationer i 

skolan 2002)?  

 Dessa uppgifter ger en bild av skolans arbete med allas lika värde som undermåligt och 

endast förunnat somliga elevgrupper. Denna bild förstärks ytterligare av Osbeck, Holm och 

Wernersson (2003) när de konstaterar att arbetet mot homofobi tillsammans med det mot 

könsmobbning visar sämst resultat i deras undersökning om kränkningar i skolan.  

 Skolan kan inte heller anses ha fullföljt sitt värdegrundsuppdrag när incidenter anmäls till 

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) då arrangörer för 

skolors avslutningsfester har nekat samkönade par att dansa (Rapport 2003 2004).  
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 Det mest beklämmande visar kanske resultaten från en biologiboksgranskning som 

Ungdomsförbundet för Sexuellt Likaberättigande (RFSL Ungdom) presenterade 2003. 

Studien visar att flertalet av de biologiböcker som säljs till landets skolor innehåller 

undermålig och/eller till och med kränkande texter om homo- och bisexualitet. Endast två av 

de granskade böckerna kunde utifrån texter rörande homosexualitet rekommenderas av 

författarna. Sju böcker ansågs olämpliga på grund av allvarliga faktafel, och lika många ansåg 

författarna borde förbjudas då de antingen helt saknar texter om ämnet eller innehåller 

kränkande och diskriminerande material (Ryng; Sysimetsä & Björk Blomqvist 2003).  

 Samma situation påvisar HomO:s årsrapport för 2004 (2005) som redovisar förfrågningar 

om råd och stöd från elever och föräldrar vilka har hört av sig i samband med kränkande 

innehåll i skolböcker. Genom att använda dessa böcker sanktionerar skolan de åsikter och 

föreställningar som läroboksförfattarna presenterar. Med värdegrundsuppdraget som det 

uttrycks i styrdokumenten är frågan befogad huruvida detta kan omöjligt anses vara 

acceptabelt.  

 Dessa oroväckande signaler till trots finns det bevisligen de lärare och de skolor som 

ägnar sig åt att diskutera och undersöka frågor kring homo- och bisexualitet tillsammans med 

andra aspekter av värdegrunden. I det följande ska deras arbete undersökas och frågor ställas 

om hur detta bedrivs, vilka aspekter de lyfter fram och vilka svårigheter som är förknippade 

med det. Närmare granskning ska också ske av vad lärare, vilka väljer bort dessa delar, 

upplever som hinder för att de ska fullfölja sitt pedagogiska uppdrag. 

 

2 Bakgrund 

Efter en första granskning av texter kring värdegrunden framgick tydligt vikten av att få en 

bredd i bakgrundsmaterialet. Speciellt med anledning av abstraktionsnivån i de olika 

skrivelserna kändes det värdefullt att i möjligaste mån finna olika infallsvinklar. 

Förhoppningen var att efter förstudien ha en större förförståelse för värdegrunden, att närmare 

kunna precisera den och utifrån resultaten finna olika möjligheter till tolkning av begreppet.  

 Det stod också i ett tidigt stadium klart att frågor kring homo- och bisexualitet har en hög 

relevans i det dagliga arbetet med värdegrunden. I ett arbete som grundar sig i begrepp som 

demokrati och människors lika värde går det inte att rättfärdiga inkludering av somliga 

grupper på bekostnad av andra. När diskussioner förs kring normer och bakomliggande 

strukturer med dess följder är det inte heller möjligt att bortse från något för individen så 

centralt som sexuell identitet. Det torde snarare vara till gagn för värdegrundsarbetet som 
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helhet att så många aspekter som möjligt blir belysta, för att kunna diskutera essensen av 

abstraktionerna kring värdegrunden. 

 

2.1 Svårigheter med värdegrunden i praktiken  

Det första intrycket vid granskningen av bakgrundsmaterialet var att det finns mycket kring 

värdegrunden som känns självklart, men att det samtidigt är förenat med en rad svårigheter. 

Att värdegrundsfrågorna är viktiga både för och som en del av skolans verksamhet kan det i 

dag påstås råda så gott som enhällighet kring. Forskare och andra aktörer, verksamma både 

inom och utanför skolan, lyfter fram den som ett oumbärligt fundament, eller som Klas 

Ragnfält (Med känsla och kunskap 2000) uttrycker det: ”… en basplatta som vi har att utgå 

ifrån. Vad vi än gör bygger vi på den”. Det är de demokratiska värdena vilka vårt samhällsliv 

vilar på som skolan har till uppgift att förankra och befästa hos eleverna. 

 Det är emellertid viktigt att känna till att detta inte alltid har varit en självklarhet. Vi 

behöver inte gå särskilt långt tillbaka i tiden för att finna att till exempel jämlikhet och 

jämställdhet inte alls innehade någon given plats inom det svenska utbildningsväsendet. Ända 

in på 1800-talet var det allmänna skolsystemet anpassat till enbart pojkar från de mer 

privilegierade samhällsklasserna (Zackari & Modigh 2000). Inte ens när folkskolan under 

1840-talet började etablera sig angavs samma villkor för flickor och pojkar. I stället gjordes 

en distinktion i den första svenska folkskolestadgan från 1842 på kunskapskraven mellan 

flickor och pojkar, där de förra dessutom ofta fick en kortare skolgång (Zackari & Modigh 

2000). 

 Genom samma folkskolestadga utestängdes barn och unga med funktionshinder. Detta 

kom inte att börja ändras förrän drygt 50 år senare, då åtta års skolplikt för döva föreskrevs i 

den första lagen om handikappundervisning (Zackari & Modigh 2000). Intentionerna att ge 

samtliga samhällsgrupper samma förutsättningar till utbildning kan urskiljas i betänkandet 

från 1946 års skolkommission vars arbete föregick instiftandet av en medborgarskola. De 

riktlinjerna som då föreslogs för det svenska skolväsendet lever kvar än i dag och präglar 

dagens styrdokument. Bland annat skrev man följande: 

 

Demokrati bygger på alla medborgares fria samverkan. En sådan verksamhet måste i sin tur 
bygga på fria personligheter. Skolans främsta uppgift blir att fostra till demokratiska människor 
[…] Skolan bör medvetet fostra till självständighet och kritiskt sinnelag […] Den demokratiska 
skolans uppgift är alltså att fostra fria självständiga människor, för vilka samarbete är ett behov 
och en glädje (citerat i Zackari & Modigh 2000, s 48). 
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Med denna hastiga återblick i den svenska utbildningshistoriken önskas påvisa att den 

gemensamma värdegrunden som den betraktas och behandlas i dag inte är självskriven. 

Medvetenheten om detta är en förutsättning för ett lyckat aktivt arbete med 

värdegrundsbegreppen (Zackari & Modigh 2000). Den bör snarare betraktas som en produkt 

av en ständigt pågående process där olika aktörer möts och konfronteras för att utifrån olika 

aspekter forma värden, vars giltighet inte varar längre än till nästa samtal.  

 Det är också just samtalet som av bland annat Häger, Kamperin och Toivio (1999), lyfts 

fram som det främsta av alla redskap i arbetet med värdegrundsfrågorna. I detta instämmer 

Sigbrit Franke (Ständigt. Alltid! 1999) när hon hävdar att dialogen måste hållas levande och 

att kunskap om hur den dialogen sker, fungerar och påverkar måste vara föremål för 

kontinuerlig granskning. Denna i sin tur är i högsta grad beroende av sammanhang och tid 

(Zackari & Modigh 2000), varför värdegrunden kan påstås skapa sin egen arena. 

 Det är inte självklart att tolkningarna av värdegrunden är lika, vilket torde vara ett 

problem vid appliceringen av frågorna i praktiken. Tolkningen av de grundläggande värdena 

är i hög grad beroende av såväl filosofisk som religiös åskådning (Orlenius 2001), och en av 

svårigheterna i det här avseendet är att det har saknats ett gemensamt språk och mötesplatser 

för att konkretisera det som värdegrunden anses stå för (Ds 1997:57). Därför måste varje aktör 

inom skolan och varje enskild skola problematisera värdefrågorna, ”formulera konkreta 

begrepp, samt hitta en gemensam ram där dessa begrepp tolkas så lika som möjligt” (Lindell 

& Hartikainen 2001, s 69).  

 Att tolkningen av värdegrundsbegreppen kan vara olika anser Lindell och Hartikainen 

(2001) vara en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Att lärarna, som professionella, är 

medvetna om de olika bakgrunder och synsätt som kan finnas bland de inblandade, 

underlättar också arbetet med att hitta en gemensam tolkning som lärare, elever och föräldrar 

kan ställa sig bakom. Genom det gemensamma arbetet får värdegrundsbegreppen också en 

psykologisk tyngd då samtliga intressenter har fått möjlighet att vara delaktiga i processen 

(Lindell & Hartikainen 2001). Att på så sätt lyfta frågorna till en gruppnivå anser Lindell och 

Hartikainen (2001) vara nödvändigt om en vidare individualisering ska fungera.  

 En annan svårighet som de flesta också är eniga om är de abstrakta formuleringarna med 

vilka värdegrunden tas upp i läroplanerna. Lika ovanligt som det är med någon som avfärdar 

värdegrundens betydelse, lika ovanligt är det att stöta på någon som inte anser att begreppen 

måste tydliggöras och konkretiseras.  

 Tham vill i Med känsla och kunskap (2000) till och med gå så långt som att hävda att 

värdegrunden är så abstrakt att den egentligen inte finns. I stället tror hon att den skapas i 
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mötet mellan ”de personliga värdegrunderna och den förmodade officiella” (Med känsla och 

kunskap 2000, s 11). Arbetsgruppen bakom En värdegrundad skola – idéer om samverkan 

och möjligheter (Ds 1997:57) är förvisso lite mer försiktiga i sitt uttalande, men understryker 

likväl behovet av att tydliggöra och klargöra frågor om de grundläggande värdena. Dessutom 

passar de på att koppla arbetet med värdegrunden till den lokala arbetsplanen, något som även 

Lindell och Hartikainen (2001) gör då de hävdar att läroplanens värderesonemang måste 

tilldelas en konkret förankring. 

 Exempelvis kan frågan ställas vad grundläggande demokratiska värderingar innebär, och 

begrepp såsom jämställdhet mellan kvinnor och män eller solidaritet med svaga och utstötta 

måste lyftas fram för diskussion och problematiseras. För vad menas egentligen med 

jämställdhet? Hur definieras solidaritet? Vilka är utstötta, och för vem eller vilka är dessa 

utstötta?  

 Det är detta som Häger, Kamperin och Toivio (1999) menar gör det svårt att bestämma 

innehållet för det som de flesta anser vara en självklarhet, det vill säga de grundläggande 

värdena. Det kan också antas att det är när uppgiften att konkretisera dessa formuleringar 

känns övermäktig, som lärare söker förklaringen till problemen hos någon annan, till exempel 

elever, föräldrar eller kommun. Lösningen förväntas komma genom externa medel, till 

exempel i form av större resurser, expertis eller någon importerad modell (Häger; Kamperin 

& Toivio 1999).  

 Även Skolverkets utvärdering av läroplanerna i praktiken (1999) talar för att skolorna i 

många fall tycks sakna redskap för att hantera frågor kring värdegrunden och demokrati. I en 

intervjustudie som föregick utvärderingen uttryckte många av de intervjuade lärarna stor 

osäkerhet och ovana vad beträffar uppföljning och utvärdering av värdegrundsarbetet 

(Läroplanerna i praktiken 1999). Skälen som angavs var både av strukturell art och 

kompetensrelaterad. Till det förra hör bland annat att dagens skola anses lägga för stor 

tyngdpunkt på faktakunskaper, och med en verksamhet som präglas av det upplever många 

lärare det svårt att hinna med skolans värdegrundsuppdrag (Läroplanerna i praktiken 1999).  

 I ett försök att lösa det problem som berörs i det föregående har en del skolor utformat 

kurser för eleverna som tar upp just värdegrundsfrågorna. Detta är emellertid förenat med 

uppenbara risker. Till exempel ligger det en fara i att värdegrunden blir en angelägenhet 

endast för de lärare som har en direkt anknytning till kurserna, och att övriga lärare således 

inte känner något ansvar för de grundläggande värdena i sin verksamhet (Zackari & Modigh 

2000). Ytterligare en nackdel med att isolera dessa frågor till enstaka lektionstillfällen är att 

arbetet med värdegrunden blir begränsad beträffande både tid och form, och om tillfällena att 
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behandla dessa frågor är starkt avgränsade blir det svårt att vidare förankra de 

allmänmänskliga värdena hos eleverna (Zackari & Modigh 2000).  

 I stället menar de att det krävs långsiktiga insatser vilka präglar den vardagliga 

verksamheten, för att de uppsatta målen för värdegrunden ska kunna nås. Att integrera arbetet 

med värdegrunden i den övriga verksamheten kan dessutom vara en klar fördel då den 

omedelbara vardagsmiljön i skolan bjuder på en mängd tillfällen att konfronteras med dessa 

frågor på ett naturligt sätt (Zackari & Modigh 2000). I detta får de medhåll av Hörnqvist och 

Lundgren (Ständigt. Alltid! 1999) som framhäver behovet av att låta frågor kring etik och 

moral vara en del av skolans vardagliga verksamhet om de ska kunna behandlas i sitt naturliga 

sammanhang. 

 Ytterligare en fördel med det integrerade sättet är genomslagskraften i att lärarna kan låta 

förhållningssätt i arbetet spegla värdegrunden. Således kan läraren sätta fokus på de värden 

som förmedlas genom den övriga verksamheten i klassrummet, i korridoren och på 

skolgården (Ds 1997:57). För, som Zackari och Modigh (2000) påpekar; värdegrunden 

handlar inte enbart om undervisningen, utan även om hur man bemöts och behandlas.  

 Slutligen ska lärarens roll beröras som det sista hindret för skolan att fullfölja sitt 

värdegrundsuppdrag. I det nämnda står det att läraren har möjlighet att sätta fokus på värden 

som förmedlas i den vardagliga skolverksamheten. Det är till största del läraren som väljer 

vad som ska behandlas eller inte. Det är också läraren som intar den förmedlande rollen. 

Dessutom tjänar de vuxnas beteenden som en förebild för eleverna. Sålunda bidrar läraren till 

att forma elevernas människosyn, vilket innebär att det klimat som läraren initierar till att 

skapa både är en förutsättning och ett resultat i arbetet med värdegrunden (Nationella 

kvalitetsgranskningar1999 2000). 

 Eftersom värdegrunden har gjorts till en pedagogisk fråga innebär det att läraren bedriver 

arbetet med denna genom en medveten pedagogisk verksamhet (Zackari & Modigh 2000). 

Det i sin tur betyder att det sätt på vilket de grundläggande värdena kommer till uttryck samt 

den omfattning med vilken de gör det, i stor utsträckning beror på lärarens kompetens. Med 

andra ord är arbetet med värdegrunden avhängigt den enskilde lärarens kompetens, intresse 

och förhållningssätt till omvärlden och andra människor.  

 Detta faktum kommenterar Orlenius (2001) när han konstaterar att normer och värden inte 

bara kan avgränsas till lärares förhållningssätt (Orlenius 2001). Han betonar även vikten av att 

alla som arbetar inom den pedagogiska verksamheten har insikt i hur de själva och andra 

förhåller sig till värdegrundsfrågorna (Orlenius 2001). Liknande frågeställningar tar Arnman 

(Med känsla och kunskap 2000) upp när hon resonerar kring arbetet med värdegrunden i 
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skolan. Frågor som hon anser att man bör ställa sig är till exempel hur man själv ser på 

demokrati, jämställdhet och människors lika värde, samt vilken roll man tycker att skolan har 

i sammanhanget. Visserligen är dessa frågor mycket viktiga, för att inte säga avgörande, för 

kvaliteten på arbetet. Dock ändrar de inte den nämnda sårbarheten som finns i 

värdegrundsarbetet, det vill säga att lärarens arbete med de värden och normer som vårt 

samhälle vilar på sker mer eller mindre godtyckligt. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att skolans värdegrundsarbete är kantat med en rad 

svårigheter. För det första handlar upprättandet av en värdegemenskap om hur de 

grundläggande värdena tolkas. För att nå konsensus i den frågan krävs det långsiktiga och 

kontinuerliga samtal vilket kräver tid, något som är en bristvara i skolan. Vidare är det 

problematiskt med abstraktionsnivån på formuleringarna i de olika styrdokumenten, vilket 

kräver konkretisering samt förankring utifrån lokala förutsättningar. Så även om 

värdegrundsmålen liksom de bakomliggande intentionerna är goda måste dessa sättas i 

relation till reella och faktiska förhållanden i skolverksamheten.  

 Det framgick också att många upplever svårigheter med att hinna med värdegrundsarbetet 

i en målstyrd och kunskapsorienterad verksamhet. Detta är ofta orsaken till att den delen av 

skolans uppdrag isoleras, snarare än integreras, vilket i sin tur resulterar i kortsiktigt arbete 

med kraftiga begränsningar både vad gäller tid och form. Dessutom beror resultatet av arbetet 

till en oroväckande stor del på den enskilde lärarens kompetens, intresse och vilja. Detta 

innebär sannolikt att insatserna kring och för värdegrunden är utelämnade till godtycklighet.  

 Det inledande intrycket efter den första genomgången av bakgrundsmaterialet var att det 

finns mycket kring värdegrunden som känns självklart, men att det ändå är förenat med en rad 

svårigheter. Efter att ha slutfört bakgrundsstudierna kunde konstateras att svårigheterna med 

värdegrunden hade blivit tydligare. Däremot kändes ingenting längre självklart. 

 

2.2 Värdegrundens olika delar 

Föreställningen om vad som är rätt och vad som är fel har ett stadigt fäste i den svenska 

skoltraditionen (Med känsla och kunskap 2000). Tanken är att värdegrunden ska ha en 

påverkande roll för läroplanernas övriga delar, och mål och riktlinjer ska tolkas och 

eftersträvas i relation till denna. Det är således värdegrunden som förenar skolans fostrande 

roll med kunskapsuppdraget, varför den inte kan negligeras (Ständigt. Alltid! 1999).  

 Demokrati och demokratiska värderingar betonas redan i de inledande styckena för 

samtliga tre läroplaner. Dessa värden ska i enlighet med skrivelserna inte bara förmedlas till 

eleverna, utan även förankras hos desamma. Vidare under värdegrundsavsnitten anges 
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”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” (Lpf 94, s 3; Lpo 

94, s 5) som värden vilka skolan ska gestalta och förmedla. Lpfö 98 har delvis andra 

formuleringar, dock inte så att betydelsen blir en annan. 

 Vikten av de grundläggande demokratiska värdena understryks ytterligare då det fastslås 

att det inte är tillräckligt att förmedla dem i form av kunskap, utan att undervisningen i sig ska 

bedrivas i enlighet med dessa värden. På så sätt ska skolan genom medveten påverkan 

utveckla elevernas förmåga att ”omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta 

dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling” (Lpf 94, s 12; Lpo94, s 10). Även här 

har Lpfö 98 en något annorlunda formulering, men innebörden är densamma. 

 Förutom demokratiska värden lägger läroplanerna stor vikt vid skolans och samhällets i 

övrigt normer. Dessa ska klargöras och av eleverna diskuteras för att vidare ligga till grund 

för och styra arbetet i skolan. Dessutom tilldelas etik och förmågan att göra medvetna etiska 

ställningstaganden en viktig betydelse under mål att sträva efter med avseende på normer och 

värden (Lpf 94; Lpfö 98; Lpo 94). Frågor kring etik återkommer sedan på ett flertal ställen, om 

än inte lika explicit, och i anknytning till etikbegreppet torde det vara intressant att jämföra 

och kontrastera med det närliggande begreppet moral, vilket behandlas nedan. 

 Det bör understrykas att de begrepp som redogörs för i det följande ingalunda är de enda 

aspekterna genom vilka vi kan förhålla oss till värdegrunden. Den inbördes ordningen efter 

vilken de presenteras ska inte heller tilldelas någon vida betydelse. I stället bör begreppen 

betraktas som ett urval som baseras på de formuleringar vilka återfinns i läroplanerna. Vart 

och ett av begreppen kopplas i styrdokumenten på olika sätt till värdegrundsarbetet. Således 

gjordes bedömningen att de kan användas som naturliga, konkreta utgångspunkter i ett försök 

att närmare förstå värdegrunden och dess abstraktioner.  

 

2.2.1 Demokrati 

Demokratibegreppet får en genomgående framskjuten position i läroplanerna. Skolan ska vara 

en arbetsplats där de demokratiska värdena inte bara kan läras utan även upplevas och 

praktiseras. Elevers medinflytande framhålls vid ett flertal tillfällen och kopplas samman med 

både frihet och ansvar. Det var också ett av de huvudsakliga syftena med skolreformen som 

genomfördes under 1990-talet (Ds 1997:57). Medinflytandet avser både skolverksamheten 

som helhet och den enskilde elevens egen läroprocess. 

 Dock måste demokratibegreppet undersökas om demokrati ska betraktas och inneha rollen 

som en överideologi och grundförutsättning för all verksamhet. Framförallt är demokrati 
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benämningen på ett politiskt system där regeringsmakten företräder folkviljan så som denna 

uttrycks genom fria, allmänna val (Norstedts svenska ordbok 1990). Det innebär även att ett 

antal medborgerliga rättigheter såsom yttrandefrihet är garanterade. En demokratisk skola 

kräver att verksamheten inbjuder till och tillåter att demokratins innehåll förankras genom 

dess form (Zackari & Modigh 2000).  

 Skolan kan tilldela demokratin ett, för samtliga deltagare, konkret innehåll genom att 

eftersträva en kommunikativ demokrati (Zackari & Modigh 2000). Detta innebär en 

demokrati i vilken olikheter mellan människor inte bara är föremål för samtal, utan även något 

som man utgår från och respekterar (Zackari & Modigh 2000). Grundtanken är att dessa 

olikheter betraktas som något positivt (Lindell & Hartikainen 2001), något som berikar. Med 

demokratin som en gemensam utgångspunkt blir olikheterna en tillgång för samtliga.  

 I en kommunikativ skoldemokrati gäller det för skolan att finna former för eleverna att 

genuint pröva sina värderingar av och föreställningar om omvärlden. Det räcker således inte 

med undervisning om demokrati som system. Det räcker heller inte med formella strukturer 

som tillåter elevinflytande. 

 

2.2.2 Värden 

Läroplanerna från 1994 och 1998 fastslår att det finns vissa grundläggande värden, så kallade 

egenvärden. Dessa har en central roll i dokumenten och det är utifrån dessa som de övriga 

delarna ska förstås och tolkas. Dessa egenvärden omnämns ibland även som terminala värden 

eller oförytterliga värden. Oavsett vilken benämning som används är det utmärkande draget 

att de är grundläggande och värdefulla i sig.  

 De är värden som i en given kontext gäller under alla omständigheter utan att de 

egentligen behöver motiveras eller argumenteras för. De är värden som inte sätts ur spel 

oavsett hur de yttre omständigheterna förändras (Ständigt. Alltid! 1999). De är inte 

förhandlingsbara, utan ska betraktas som grundprinciper som påverkar allt vårt handlande, 

”ett slags minsta gemensamma nämnare som alla bör eller ska vara överens om” (Orlenius 

2001, s 16). Detta kan sättas i relation till instrumentella värden eller nyttovärden vilka i sig 

inte har något värde mer än att de fungerar som ”medel för att uppnå andra mål” (Orlenius 

2001, s 16). 

 Två andra begrepp som Orlenius (2001) tar upp i sitt resonemang kring värden är 

värdeobjektivism och värdesubjektivism. Det förra kan lite förenklat påstås finna sin 

motsvarighet i egenvärdena. Oberoende av hur de värderas och/eller av vem, framstår värdena 

som goda. Värdesubjektivism å andra sidan är inte nödvändigtvis det motsatta; dessa kan te 
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sig som meningsfulla om flera är överens om dem. Emellertid förändrar det inte graden av 

relativitet och subjektivitet i omdömena. 

 

2.2.3 Normer 

De grundläggande värdena kan i första hand betraktas som en samling regler vilka har 

utvecklats och fastställts av de deltagare vilka de omfattar. De kan beskrivas i form av en 

gemensam samhällsmoral som delvis finns nedtecknad, delvis inte (Med känsla och kunskap 

2000). I nedtecknad form finns de bland annat som undertecknade konventioner och lagar. 

Som oskrivna regler finns de exempelvis som traditioner, både kulturella och politiska.  

 Zackari och Modigh (2000) menar att en diskussion om värdegrunden måste rymma och 

belysa både värdeaspekter och det som benämns som normer. Normer är ett samlingsbegrepp 

för synen på och tankar om handlingar som faller inom ramarna för det som anses vara rätt 

och det som anses vara orätt, och därmed önskvärda eller icke önskvärda (Orlenius 2001). I 

likhet med egenvärdena utgör normer grundprinciper för uppförande och beteende, varför de i 

korta drag kan beskrivas som ”föreskrifter för hur man bör eller inte bör handla” (Orlenius 

2001, s 15). 

 Normbegreppet kan vidare brytas ned till partikulära normer och generella normer, där 

de förra är begränsade till enskilda situationer. De generella normerna å andra sidan kan, som 

framgår av benämningen, tillämpas på en mängd olika fall (Nationalencyklopedin Multimedia 

2000 plus 2000). En vedertagen uppfattning är att normer inte låter sig förklaras utifrån 

framställningar av fakta (Nationalencyklopedin Multimedia 2000 plus 2000), varför det är 

svårt att bedöma dem som rätt eller fel.  

 Det som skiljer normer från värden är att de förra är informella. De behöver heller inte 

vara nedtecknade, och kan närmast jämföras med regler. Regler är emellertid ”försedda med 

en sanktion eller möjlighet till sanktion” (Orlenius 2001, s 15), och kan också vara ett resultat 

av synliggörande och avgränsning av normer. Således sker en konkretisering och, till viss 

grad, formalisering av de senare. 

 

2.2.4 Etik och moral 

I anknytning till distinktionen mellan värden och normer kan talas om etik och moral. Det 

förra begreppet handlar i första hand om begrundande av värderingar och bakomliggande 

faktorer (Zackari & Modigh 2000). Således ansluter etikbegreppet till värden. Moral å andra 

sidan har starkare förankring i den praktiska handlingen.  
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 Zackari och Modigh (2000) åtskiljer dessa två begrepp ytterligare när de framhåller att 

etik och värden återfinns i olika religioner och tidsepoker och därmed inte är lika tids- och 

kulturbetonade; medan moralen hos en person eller grupp är mer känslig för yttre 

omständigheter.  

 Orlenius (2001) gör ytterligare en distinktion i form av yttre handlande och inre tänkesätt. 

Han hänvisar till den generella uppfattningen – även om begreppen ibland används synonymt 

– om att moral har att göra med det praktiska, yttre handlandet, och att etik orienterar sig mot 

den ”systematiska reflektionen över mänskliga värderingar och handlingar och motiven för 

dessa” (Orlenius 2001, s 98). 

 Vidare fortsätter Orlenius (2001) att utveckla etikbegreppet och talar om pliktetik eller 

regeletik. Pliktetiken förutsätter att det finns grundläggande normer som vi förhåller oss till 

(Orlenius 2001) och som reglerar vårt handlande. Detta etiskt medvetna förhållningssätt kan 

inte förmedlas. I stället måste varje enskild individ integrera det i sitt tänkande och handlande 

genom erfarenheter (Orlenius 2001). 

 

2.3 Heteronormativitet 

Heteronormativitet handlar om den norm i samhället som resulterar i att vi dagligen 

förutsätter att människor som vi möter attraheras sexuellt och emotionellt av personer av det 

motsatta könet. Den resulterar även i förutfattade meningar om att en person identifierar sig 

med sin biologiska könstillhörighet. Eftersom det är en norm innebär det att den genomsyrar 

hela samhället och dess individer i olika utsträckning (Heteronormativitet och dess 

konsekvenser 2004/2005). 

 Vidare sprids och förstärks heteronormen av såväl medvetna som omedvetna handlingar. 

Det kan vara något så oskyldigt och i grunden välvilligt som att vi köper en rosa 

prinsessklänning till en liten flicka som fyller fem år, eller gynekologen som utan att 

reflektera erbjuder den lesbiska kvinnan p-piller.  

 Följaktligen kan konstateras att ungdomar i dag växer upp i ett heteronormativt samhälle. 

Att heterosexualitet utgör normen innebär per automatik att sexuella identiteter vilka hamnar 

utanför normgränserna uppfattas som, i bästa fall, normbrytande eller, i de flesta fall, 

onormala. Heteronormativitet uppmuntrar således heterosexuellt beteende (Hanner 2002). 

Detta sker delvis genom aktiva kränkningar, men som berörts i det föregående är det 

tystnaden kring icke-heterosexualitet som utgör det största problemet.  

 Som ung och homo- eller bisexuell är det svårt att medvetengöra och ge uttryck för 

känslor som är kopplade till den sexuella identiteten. I stället för att utgå från sig själv tvingas 
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den personen forma sin identitet utifrån heterosexuella antaganden. Om olika alternativ till 

heterosexualiteten förtigs och osynliggörs utgör de heller inga faktiska eller möjliga alternativ 

(Hanner 2002). På så sätt försvårar heteronormativiteten för dessa ungdomar att assimilera 

den sexuella identiteten. 

 Skolverket (2002) sätter in identitetsskapandet i en vidare kontext och talar om det som en 

del av en persons socialisation. Denna inbegriper såväl uppbyggnaden av den egna identiteten 

som självförtroende och självkänsla. Dessa erfarenheter bildas då barn och unga iakttar hur 

personer i omgivningen uppträder. Genom både auditiva och visuella intryck lär de sig vad 

som kan ske i mötet mellan olika människor. Dessa intryck ligger sedan till grund när de 

sätter sig själva i relation till andra, prövar olika handlingar och får reaktioner på dessa. 

(Relationer i skolan 2002.) Med andra ord har omgivningens reaktioner på en ung persons 

handlande en stor betydelse för socialisationen. När en ung homo- eller bisexuell fråntas 

rätten att spegla sig själv i sin omgivning och de normer som föreligger, hindras vederbörande 

från att utveckla en hel och trygg identitet.  

 Ett tydligt exempel på hur heteronormen kan fungera i praktiken ges i rapporten från 

Utvärderingsenheten vid Lunds universitet (Största möjliga tystnad 2004). Om en manlig 

student eller lärare berättar att han har varit på bio med sin flickvän eller fru uppfattas det inte 

som om han har för avsikt att avslöja sin sexuella identitet. Anledningen är att 

heterosexualiteten tas för given. Därför framstår det som självklart att läraren eller eleven 

berättar om biobesöket. Om han däremot hade sagt att han gick på bio med sin pojkvän skulle 

fokus i stället hamna på hans sexuella identitet.  

 I en heteronormativ miljö kan detta leda till självcensur hos homo- och bisexuella då de 

vet att de lätt blir reducerade till en sexuell identitet utan att någon hänsyn tas till andra 

egenskaper. Att inte kunna tala öppet om något så centralt som sin sexuella identitet och, 

genom den, sitt familjeliv och sociala umgänge, uppgav en student som hämmande för 

prestationsnivån (Största möjliga tystnad 2004). 

 Rapporten från Utvärderingsenheten vid Lunds universitet fortsätter med att redovisa 

missnöjet hos flertalet respondenter kring det att heterosexualiteten togs för given i de flesta 

utbildningar. De menar att det resulterar i att studenter inte lär sig att upptäcka och se 

heteronormativiteten för att vidare kunna problematisera den. (Största möjliga tystnad 2004). 

 Även personer som ingick i studien av HoBiGU-projektet vid Göteborgs universitet 

uppvisade liknande missnöje. Flera av personerna berättar om kurslitteratur som är starkt 

präglade av heteronormativitet. Som exempel angavs litteratur inom psykologiska ämnen 

vilken utgår från heterosexualitet vid beskrivning av en ”normal” mänsklig 
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utvecklingsprocess (Wiktorsson & Rothelius 2003). Genom att koppla normalitetsbegrepp till 

den mänskliga utvecklingsprocessen indikeras att allt som inte tas upp är onormalt.  

 Hur bra en lärare lyckas med att tillgodose elevers rättigheter och lika värde handlar alltså 

inte enbart om vad som tas upp, utan till lika stor del om vad som utelämnas. Genom att inte 

synliggöra heteronormativiteten utan okritiskt låta den diktera form och innehåll på 

skolverksamheten hindras inte bara homo- och bisexuella elever från att få bekräftelse och 

från sin socialisationsprocess; även heterosexuella elever fråntas möjligheten att uppfatta 

världen ur mer än ett perspektiv. 

 

2.3.1 Homofobi 

Förutsättningarna för en fungerande pliktetik enligt ovan beskrivna kan sägas gälla generellt 

för individens medvetenhet i olika situationer och omständigheter. Tankar och uppfattningar 

måste prövas för att vidare kunna förankras och integreras hos individen. Olika 

förhållningssätt går som sagt inte att förmedla rakt av. Skolans uppgift är i stället att bistå med 

kunskap om olika aspekter av livet samt tillhandahålla möjligheter för elever att diskutera och 

undersöka dessa. På så sätt får de tillfälle att stifta bekantskap med egna och andras 

ståndpunkter.  

 Utan dessa möjligheter riskerar vi att främja åsikter som grundar sig på okunskap och 

fördomar vilket ofta är fallet gällande homofobi och främlingsfientlighet. Detta förhållande 

finner till exempel stöd i en undersökning av Centrum för invandrarforskning (CEIFO) vid 

Stockholms universitet (Tystnadens tyranni 2003). Undersökningen avser 1996 och omfattar 

både elever på grundskolan och gymnasiet. Resultatet av studien visar bland annat att nästan 

en fjärdedel av eleverna betraktade HIV och AIDS som naturens straff mot homosexuella. 

 Denna syn på homosexualitet som något straffbart signalerar att andra sexuella identiteter 

än heterosexualitet är icke önskvärda. Vidare kopplas ett patologiskt perspektiv till den 

sexuella identiteten när HIV- och AIDS-problematiken betraktas som en naturlig följd av 

denna. Det patologiska synsättet härrör från 1970-talet, då inte endast homosexualitet 

betraktades som sjukligt, utan även homofobi.  

 Den vedertagna definitionen av homofobi, vilket myntades som begrepp 1967, var då en 

”irrationell, ologisk, överdriven eller ihållande rädsla för homosexualitet” (Tystnadens tyranni 

2003, s 5). På så sätt anslöts den till den psykiatriska diagnosfamiljens kliniska fobier såsom 

agorafobi och klaustrofobi. Sedan 1970-talet har emellertid den semantiska betydelsen 

förskjutits och numera kan homofobi snarare jämföras med exempelvis xenofobi, det vill säga 
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rädsla för främlingar, något som de flesta bär med sig i olika utsträckning utan att det per 

automatik kopplas till symptom i ett psykiatriskt avseende (Tystnadens tyranni 2003). 

 Vidare kan homofobi betraktas ur dels ett individperspektiv, dels ett strukturellt 

perspektiv. Det förra avser till exempel homofobiska hatbrott där en person misshandlar en 

homosexuell enbart på grund av den senares sexuella identitet. Strukturell homofobi å andra 

sidan yttrar sig bland annat genom att homosexuella särbehandlas av exempelvis myndigheter 

och institutioner (Homofobi 2005). I skolan kan det till exempel ta uttryck i hur lärare och 

skolpersonal hanterar tillmälen som anspelar på sexuell identitet.  

 Homofobi begränsar sig dock inte enbart till rädsla för och/eller fientlighet mot 

normbrytande sexuell identitet. Det senare kan i stället kopplas till könsroller och de 

avgränsningar som dessa traditionellt har tilldelats. Edemo och Rindå (2004) använder till 

exempel homofobi i relation till otydliga könsgränser och företeelser som inte låter sig 

kategoriseras enligt traditionella kriterier. Denna vidare definition av begreppet finner 

ytterligare stöd i de resultat som Osbeck, Holm och Wernersson (2003) redovisar. De menar 

att homofobi är tydligt länkad till heteronormativitet vilken föreskriver vad det innebär att 

tillhöra endera kön utifrån traditionella mönster och könsroller. Med andra ord kan negativa 

attityder mot homosexualitet även vara ett uttryck för rädsla för och/eller fientlighet mot de 

attribut som överskrider de givna könsramarna i samhället.  

 

2.3.2 Kränkande behandling 

Den strukturella homofobin i skolan tar sig även uttryck i den litteratur som används i 

undervisningssyfte. Som nämnt i det inledande gjorde RFSL Ungdom en granskning av de 

biologiböcker som de olika förlagen har i sitt utbud i dag. Resultatet var alarmerande och 

endast två av böckerna kunde med hänsyn till texter om homosexualitet rekommenderas.  

 En av böckerna som ingick i granskningen är från 2001. I den står det att både män och 

kvinnor kan ha ”sex” med någon av samma kön (Ryng; Sysimetsä & Björk Blomqvist 2003). 

Att läroboksförfattarna sätter citationstecken kring ordet sex går att uppfatta som en antydan 

till att sex mellan olikkönade par utgör definitionen för sex, och att allt annat är avvikande.  

 Samma lärobok hävdar att vuxna homosexuella ofta söker en partner hos ungdomar av 

samma kön. Detta, menar läroboksförfattarna, kan bli ett problem för en ung människa som 

senare i livet kan få störningar i den egna sexualiteten. Förutom att aspekterna kring känslor 

och kärlek utelämnas, kopplas homosexualitet samman med pedofili, något som ytterligare 

understryks av stycket om ”manlig prostitution där unga pojkar ställer upp för en vuxen 
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homosexuell. De flesta av dessa pojkar är inte själva homosexuella” (citerat i Ryng; 

Sysimetsä & Björk Blomqvist 2003, s 19). 

 Innehållet som beskrivs i det föregående bygger snarare på läroboksförfattarnas personliga 

åsikter och fördomar än fakta. Likartade uttryckssätt om homosexualitet som en böjelse, något 

onormalt och avvikande, återkommer i flertalet av de granskade böckerna. Detta ger uttryck 

för värderingar som direkt vänder sig från skolans värdegrund (Ryng; Sysimetsä & Björk 

Blomqvist 2003). Genom att använda dessa böcker visar skolan sitt erkännande av dessa 

värderingar, i synnerhet om innehållet i böckerna inte problematiseras och lyfts fram för 

vidare diskussion.  

 Även om innehållet i läroböckerna inte är direkt avsedda att kränka delar av eleverna, är 

det ändå den effekten som i slutänden uppnås. Detta kan jämföras med tillmälen som 

nedvärderar kvinnor och homosexuella. Att som flicka och/eller homosexuell tvingas vistas 

och verka i en miljö som sänder signaler av den arten resulterar per definition i dagliga 

kränkningar oavsett om tillmälena är specifikt ämnade för någon eller inte (Osbeck; Holm & 

Wernersson 2003). 

 RFSL:s Ungdom biologiboksgranskning omfattar inte kurslitteratur på gymnasieskolan 

varför resultaten endast är giltiga för förhållandena på grundskolan. Det ska dock 

understrykas att den kränkande behandlingen i undervisningsmiljöer inte låter sig inskränkas 

till enbart grundskolan. I en rapport (Största möjliga tystnad 2005) av Utvärderingsenheten 

vid Lunds universitet framkommer det dels att frågor kring homosexualitet sällan behandlas, 

dels att det sker på ett kränkande sätt när dessa väl lyfts fram. Vidare uppges i rapporten att 

det inom olika utbildningar framförs olika teorier på ett ofta vetenskapligt undermåligt sätt, 

där kritiska och jämförande perspektiv saknas. En av intervjupersonerna berättar att 

homosexualitet inom viss beteendevetenskaplig undervisning anges vara orsakad av 

personlighetsstörningar (Största möjliga tystnad 2005). 

 Motsvarande resultat redovisas i en rapport (Wiktorsson & Rothelius 2003) från HoBiGU-

projektet vid Göteborgs universitet som uppger att kurslitteratur innehåller formuleringar som 

upplevs som subjektiva och fördomsfulla. HoBiGU-rapporten tar dock inte upp de aktiva 

kränkningarna som det enda problemet. I stället nämns osynliggörandet från lärarkåren som 

ett ännu större problem. Ingen av de intervjuade har något minne av att homo- och 

bisexualitet har nämnts under någon föreläsning (Wiktorsson & Rothelius 2003). I anknytning 

till tystnaden uppger intervjupersonerna att osynliggörandet genom denna upplevs som det 

allra mest kränkande.  
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 En av de intervjuade menar att det ligger en fara i osynliggörandet, då homo- och 

bisexuella studenter får uppleva att en central del av deras egen identitet avfärdas som något 

mindre betydelsefullt (Wiktorsson & Rothelius 2003). Generellt menar författarna att det 

behövs en större medvetenhet kring perspektiv om sexuell identitet hos både anställda och 

studenter om tystnaden och osynliggörandet ska få ett slut. Den uppfattningen delas dock inte 

av alla, utan en del av de tillfrågade anser att homosexuellas situation inte bör diskuteras mer 

än vad det görs i dag (Wiktorsson & Rothelius 2003). Författarna noterar att samtliga av den 

senare uppfattningen tillhör gruppen med studenter som inte har haft någon föreläsning om 

homosexualitet. Detta tolkar de som att ökad kunskap tenderar att leda till ökad insikt om att 

det är en fråga som behöver diskuteras mer, vilket kan jämföras med resultaten från en 

undersökning av Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier (FSI) med Statens 

folkhälsoinstitut (FHI) som beställare.  

 Denna undersökning, som omfattade 9 000 personer i åldern 16–79, visade bland annat att 

kännedom om homosexuella och erfarenheter av homosexuella personer verkar vara av stor 

vikt vad beträffar motverkandet av negativa uppfattningar (Homosexuellas hälsa och situation 

i samhället 2000–2002 2003). Det överensstämmer vidare med resultaten från en 

enkätundersökning signerad Craig R. Waldo vilken Wiktorsson och Rothelius (2003) refererar 

till. Även Waldo menar att personliga kontakter med homo- och bisexuella är det effektivaste 

sättet att bekämpa fördomar och homofobi. 

 Med tanke på det som behandlats i de två föregående styckena är det oroväckande att läsa 

resultaten i Kränkningar i skolan (Osbeck; Holm & Wernersson 2003). Av de 3 386 elever 

från skolår 5, 8 samt gymnasiets år 2 som ingick i studien uppgav 82 procent att homosexuella 

relationer aldrig eller enbart någon enstaka gång har behandlats i anknytning till sex- och 

samlevnadsundervisningen. Av de elever som har varit med om att samkönade relationer har 

uppmärksammats menar ungefär var femte elev att dessa relationer inte har beskrivits som 

likvärdiga i förhållande till heterosexuella relationer. Slutligen uppgav en majoritet av de 

tillfrågade att homosexualitet inom sex av sju nämnda skolämnen aldrig hade 

uppmärksammats.  

 Även Skolverket (2002) uppvisar i en rapport liknande uppgifter. I undersökningen som 

ligger till grund för rapporten uppgav eleverna att homosexualitet och homofobi var det 

område som generellt fick minst utrymme i skolan (Relationer i skolan 2002). Rapporten 

konstaterar vidare att de elever som brottas med sin sexuella identitet i en miljö där 

heterosexualitet förutsätts och där alla andra sexuella identiteter osynliggörs, utsätts för stora 

ansträngningar (Relationer i skolan 2002). 
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 Sammanfattningsvis resulterar tystnaden kring homo- och bisexualitet i att homo- och 

bisexuella elever blir fråntagna språk, bilder och symboler som de kan identifiera sig med. Ett 

utanförskap uppstår hos den homo- eller bisexuella själv eftersom osynliggörandet särskiljer 

personen från de heterosexuella kamraterna (Tystnadens tyranni 2003). Dessutom blir de 

heterosexuella eleverna nekade sina möjligheter till reflektion kring icke-heterosexuella 

aspekter och således kunskap om dylika frågor. Med andra ord kan skolan i detta avseende 

sägas motverka värdegrundsuppdraget både aktivt och passivt.  

 

2.3.3 Homo- och bisexuellas hälsosituation 

Kränkande behandling kan alltså inte begränsas till enbart aktiv särbehandling eller 

trakasserier. Osynliggörandet är i många avseenden svårare att hantera. När detta beror på att 

kunskap saknas och att tillfälle och/eller anledning för reflektion inte har givits, kan det antas 

att problemet är svårare att angripa än vid mer direkta kränkningar. Denna problematik kan 

liknas vid den som uppstår i samband med heteronormen och heteronormativitet.  

 I anknytning till heteronormativiteten är det påkallat att närmare undersöka vad den kan 

medföra för konsekvenser. I det föregående konstaterades att heteronormen ständigt gör sig 

påmind för individer vars krav och behov inte kan tillgodoses av normsystemet. Att dagligen 

leva under konstant tryck från omgivningen och yttre händelser leder till att individen 

ifrågasätter sig själv. Denna slutsats drar Edlund och Flyborg (1999) utifrån ett exempel där 

en intervjuperson uppger att han vid ett tillfälle hade tagit del av en diskussion i vilken 

deltagarna uttryckte sig kränkande mot homosexuella (Edlund & Flyborg 1999). Trots att han 

blev synligt berörd kände han att han inte klarade av att gå i polemik med personerna i fråga; 

”Jag orkade det inte, dels så orkade jag kanske inte ta den här konflikten med mig själv att var 

är jag för nånstans och vem är jag.” (Citerat i Edlund & Flyborg 1999, s 14.) 

 Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn (Hegna; Kristiansen & 

Ulstein Moseng 1999) är en rapport från Norsk institutt for forskining om oppvext, velferd og 

aldring (NOVA). Den baseras på en av de mest omfattande studierna som har gjorts över den 

allmänna livssituationen för homo- och bisexuella. Resultatet ger även en specifik bild av 

ungdomars situation. Dessa visar att självmordstankar är 6–7 gånger vanligare hos homo- och 

bisexuella ungdomar än hos heterosexuella. 

 Mot bakgrund av den rapporten (Hegna; Kristiansen & Ulstein Moseng 1999) gjorde 

Hanner (2002), utifrån svenska omständigheter, en studie kring homo- och bisexuella 

ungdomars hälsa och livsvillkor. Resultaten från Hanners studie är jämförbara med dem från 

NOVA-rapporten, och visar att 37 procent av flickorna samt 24 procent av pojkarna uppgav 
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att de en eller flera gånger har försökt att begå självmord. De förra siffrorna motsvarar det 

dubbla jämfört med en undersökning på normalpopulationen från 1993, och de senare är 

ungefär tre gånger högre än motsvarande i samma undersökning (Ryng; Sysimetsä & Björk 

Blomqvist 2003).  

 Hanner (2002) menar att de för gruppen homo- och bisexuella framträdande orsakerna till 

självmordsförsök är en lägre självkänsla jämfört med normalpopulationen. Detta kan vidare 

sättas i samband med ett lägre skattat hälsotillstånd, tätare förbrukning av stora mängder 

alkohol, större utsatthet för diskriminering, hot och våld, samt ett sämre socialt nätverk. Dessa 

faktorer är typiska kännetecken för marginaliserade och utsatta samhällsgrupper (Hanner 

2002).  

 Just aspekterna kring ett socialt nätverk uppehåller sig Skolverkets utredare vid 

(Relationer i skolan 2002). Lärare och rektorer som har ingått i undersökningen uppger att 

förekomsten av kränkande behandling har ett direkt samband med huruvida kontakten är god 

eller ej mellan olika kategorier på skolan; ju bättre den kontakten är desto lägre är 

förekomsten. Vidare konstateras att elever som sällan utsätts för kränkande handlingar även 

tycks bli mindre upprörda de gånger då det ändå sker. Utifrån detta fastslås att ett bra socialt 

nätverk fungerar som skyddsnät vid dylika situationer. Detta bekräftas ytterligare av eleverna 

som deltog i intervjustudien vilka uttryckte att rädsla ofta orsakas av att inte känna de andra 

på skolan tillräckligt väl.  

 Avslutningsvis kan konstateras att heteronormativiteten har konsekvenser. Generellt 

resulterar ett icke-ifrågasättande förhållningssätt i en statisk världsuppfattning. För homo- och 

bisexuella personer medför den mer direkta följder såsom kränkningar och sämre socialt 

nätverk. Sammantaget ger den komplexa bilden av homo- och bisexuellas levnadssituation, 

vilken har illustrerats ovan, upphov till dels direkt ohälsa, dels sämre förutsättningar till god 

hälsa. 

 

2.4 Relationen mellan värdegrunden och frågor kring homo- och bisexualitet 

Efter en närmare granskning av värdegrundens innehåll och olika aspekter av homo- och 

bisexualitet är frågan relevant om det finns ett samband mellan dessa två områden. En viktig 

utgångspunkt för det förra är den tidigare nämnda formuleringen på sidan 3 och 5 i Lpf 94 

respektive Lpo 94. Det är genom den som de värden vilka samhället vilar på uttrycks, och i 

undersökningen av huruvida frågor kring homo- och bisexualitet är en del av 

värdegrundsarbetet, är det dessa delar som allt måste ses i relation till.  
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 Att kränkningar mot homo- och bisexuella elever förekommer är ett faktum. Oavsett om 

det sker genom aktiva handlingar eller genom osynliggörande, resulterar det i att alla 

människor i praktiken inte ges lika värde. Då räcker det inte med att fastställa människolivets 

okränkbarhet, utan därtill måste kunskap skaffas för att komma åt och förstå de 

bakomliggande faktorerna till varför en person väljer att kränka någon annan. Likaledes 

räcker det inte att hävda individens frihet genom olika styrdokument om detta inte innebär en 

faktisk och jämlik frihet för samtliga individer som styrdokumenten omfattar. Därför är det 

viktigt att inkludera frågor om homo- och bisexualitet i värdegrundsarbetet för att på så sätt 

förhindra att homo- och bisexuella elever tvingas censurera sig själva för att uppnå samma 

privilegier som sina heterosexuella likar.  

 Även resultaten från NOVA-rapporten (Hegna; Kristiansen & Ulstein Moseng 1999) och 

de från Hanners (2002) studie talar för att frågor som behandlar homo- och bisexualitet har ett 

samband med värdegrunden och skolans arbete med denna. Att andelen homosexuella som 

uppger att de en eller flera gånger har försökt att begå självmord var så pass mycket större än 

normalpopulationen är ett tydligt tecken på utsatthet och ohälsa. Om solidaritet med utsatta är 

ett av de värden som skolan ska gestalta och förmedla (Lpf 94, s 3; Lpfö, s 7; Lpo 94, s 5) 

måste den också förse elever med den kunskap som krävs för att uppnå detta. 

 Till det föregående ska heteronormativitet kopplas som en sammanlänkande bas. När det i 

samband med värdegrunden talas om normer är det betydelsefullt att undersöka följderna av 

heteronormen och vad den dikterar som önskvärt. Lika viktigt är det att genom det se vilka 

som exkluderas och vad det ger för effekter. Hur påverkas till exempel homo- och bisexuella 

ungdomar och deras socialisationsförutsättningar av att heterosexualiteten präglar deras 

vardag? Om skolan ska lyckas med att lyfta fram olikheter som en tillgång samt mångfald 

som en del av demokratifrågorna och värdegrunden, får arbetet inte inskränkas till ett 

begränsat antal samhällsgrupper. Om det är utifrån de ovan givna premisserna som skolan ska 

verka måste lärare ta sitt ansvar i att belysa de faktorer som kränkningarna beror på och på så 

sätt sprida kunskap för att söka övervinna fördomar.  

 

3 Syfte 

I det inledande har påvisats att försatserna om alla människors lika värde, frihet och 

okränkbarhet, vilka är föreskrivna som delar av lärarens uppdrag, inte torde vara 

förhandlingsbara. Vikten av dessa aspekter som några av komponenterna i värdegrunden 

framhålls i såväl läroplanerna (Lpf 94; Lpfö 98; Lpo 94) som skollagens portalparagraf (SFS 

1987:1212). De värden som i dessa föreskrifter uttrycks är dessutom i enlighet med de 
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intentioner som formuleras i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna (1948) vilken 

Sverige har ratificerat. Det är utifrån detta som studiens syfte har utformats.  

 

3.1 Syftesbakgrund 

Trots ovanstående visar olika undersökningar som har gjorts att det finns allvarliga brister i 

skolans värdegrundsarbete, i synnerhet vad gäller frågor kring homo- och bisexualitet. 

Skolverkets uppgifter om att endast 19 procent av skolorna uppmärksammar homosexualitet i 

sina lokala styrdokument (Relationer i skolan 2002), i relation till resultaten från studier om 

homo- och bisexuella ungdomars hälsa (Hanner 2002; Hegna; Kristiansen & Ulstein Moseng 

1999) ger en bild av verkligheten som ligger långt ifrån den vision som kan utläsas i de 

centrala styrdokumenten.  

 Kopplat till denna bakgrund finns en utbredd okunskap som i många fall yttrar sig i 

homofobiska inslag inte bara på individnivå, utan även på en strukturell sådan. Detta 

tydliggörs inte minst genom RFSL:s Ungdom granskning av biologiböcker som används i 

grundskolan (Ryng; Sysimetsä & Björk Blomqvist 2003). Resultaten visar att flertalet böcker 

innehåller uppgifter om homo- och bisexualitet vilka är baserade på strängt subjektiva åsikter 

och fördomar hos läroboksförfattare. Genom att okritiskt använda dessa böcker indikerar 

skolor och lärare att dessa felaktiga och, i vissa fall, direkt kränkande uppgifter är godtagbara 

i en demokratisk skola.  

 En annan del av de strukturella problemen är tystnaden kring homo- och bisexualitet. 

Genom att konsekvent ignorera dessa frågor bidrar skolan till att osynliggöra andra sexuella 

identiteter än heterosexualitet. Den omedelbara följden av detta blir att homo- och bisexuella 

elever hamnar i ett dolt utanförskap som den heteronormativa omgivningen inte uppfattar. I 

ett vidare perspektiv blir samtliga elever fråntagna sina rättigheter att få vidareutveckla en 

förmåga att göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga 

erfarenheter. Detta kan inte anses vara förenligt med styrdokument som tar avstånd från all 

kränkande behandling och utifrån det formulerar mål kring normer och värden som lärare ska 

sträva efter.  

 Sammanfattningsvis kan fastslås att utsikterna, att döma av ovanstående, är långt ifrån 

goda för skolan att lyckas med värdegrundsuppdraget, åtminstone utifrån aspekterna kring 

homo- och bisexualitet. Detta till trots finns det bevisligen de lärare och skolor som arbetar 

med heteronormen genom att belysa alternativ till denna. Med hänsyn till vilka konsekvenser 

en icke ifrågasatt heteronorm leder till kan det antas att detta arbete har en stor betydelse. 
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Således vore det värdefullt att närmare studera hur det arbetet kan se ut både till form och 

innehåll.  

 

3.2 Syftesavgränsning 

Det primära syftet med denna studie är att undersöka den individuella lärarens upplevelse och 

erfarenhet av frågor kring homo- och bisexualitet i skolans verksamhet. Genom att anlägga ett 

didaktiskt perspektiv kommer fokus att sättas på vilka olika aspekter av homo- och 

bisexualitet som lärare väljer att lyfta fram, tillvägagångssätt och former, samt bakomliggande 

faktorer till att belysa ämnesområdet. Studiens sekundära syfte är att undersöka vilka 

eventuella svårigheter som är förknippade med arbetet och vad som kan upplevas som hinder. 

Vidare ska detta sättas i relation till värdegrundsarbetet ur ett mer generellt perspektiv. För att 

erhålla ytterligare en dimension i studien ska frågan utredas huruvida frågor kring homo- och 

bisexualitet anses vara en värdegrundsfråga. Detta kan betraktas som studiens tertiära syfte. 

 

4 Metod 

Efter noggrant övervägande fastställdes den kvalitativa forskningsintervjun som den mest 

lämpliga metoden. Ett tungt vägande skäl till det var förhoppningen att, med det syfte som 

redogörs i det föregående, studera olika individuella aspekter och angripa frågorna på ett 

djupare plan för att utifrån resultaten kunna åskådliggöra möjliga perspektiv och 

utgångspunkter som lärare har. I det sammanhanget skulle en kvantifiering inte räcka för att 

undersöka bakomliggande faktorer för lärares val i deras uppdrag. Det befintliga urvalet av 

undersökningspersoner skulle heller inte vara tillräckligt för att ge en tillfredsställande 

representativitet så att en kvantitativ metod skulle kunna motiveras. 

 Därtill bör hänsyn tas till värdet av att kunna skapa en nyanserad bild som inte är betingad 

av i förväg kategoriserade svarsalternativ, vilket enligt Kvale (1997) är några av de 

möjligheter som den kvalitativa forskningsintervjun erbjuder. Mot dessa möjligheter kan 

ställas de två kanske tyngst vägande nackdelarna, att inte få tillgång till vare sig kvantitativa 

eller statistiska aspekter (Odelfors 2005). Med avseende på studiens syfte kan detta emellertid 

inte anses ha någon betydelse.  

 

4.1 Material 

Vid urvalet av bakgrundsmaterial lades tyngdpunkten inledningsvis vid värdegrundsfrågorna. 

Sök- och katalogtjänster på Internet användes i form av LIBRIS och Voyager för att hitta 

relevant litteratur som behandlade ämnet. Senare gjordes en avgränsning mot publikationer 
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som primärt behandlade aspekter kring homo- och bisexualitet. I det arbetet var RFSL:s och 

RFSL:s Ungdom hemsidor till stor hjälp. Utöver detta användes referenslistorna i respektive 

publikation för att få ytterligare uppslag till relevant litteratur.  

 I nästa skede av urvalsprocessen gjordes en avgränsning där all litteratur exkluderades 

som inte fanns att tillgå via Örebros universitetsbibliotek eller Internet. Det framstod förvisso 

tydligt att studien skulle kunna tilldelas fler infallsvinklar utan denna avgränsning, men 

bedömningen gjordes att sökresultatet ur ett kvantitativt perspektiv ändå skulle vara 

tillräckligt för att underbygga den förestående studien. För att ytterligare underlätta 

hanteringen av det sekundära materialet utelämnades likartade studier om detta ansågs vara 

möjligt utan att påverka resultatet av bakgrundsstudien.  

 Av de studier som slutligen användes i arbetet med bakgrundsmaterialet, vilka uteslutande 

berörde homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) i relation till utbildningsmiljöer, 

lade tre stycken fokus på postgymnasiala utbildningar och en på grundskolan. Syftet med 

omfånget vad beträffar utbildningsmiljöer var att söka påvisa att problematiken kring 

heteronormativitet inte är begränsad till enskilda delar av utbildningsväsendet. Ytterligare tre 

studier var allmänorienterande inom området HBT-personer och hälsa, och två texter bestod 

av material som vänder sig till lärare i form av information och handledning. Slutligen 

handlade två studier om kränkningar ur ett mer allmänt perspektiv i vilket HBT-aspekten 

ingick som en del.  

 Ovanstående översikt ger en bild av relativt få undersökningar om unga HBT-personers 

hälsa och situation betraktat i relation till skolan och dess verksamhet. Försök att hitta tidigare 

HBT-studier med en pedagogisk utgångspunkt resulterade heller inte i någon faktisk utökning 

av bakgrundsmaterialet. Visserligen påträffades en studie om heteronormativitet i finska 

skolor, men av ovan angivna skäl valdes den bort. Främst saknas undersökningar som lägger 

tyngdpunkten vid gymnasieelever.  

 

4.2 Urval och avgränsningar 

Att så få studier har lagt fokus på gymnasieelever är anmärkningsvärt dels med tanke på att 

dessa ofta befinner sig i en turbulent period av deras utvecklingsprocess, dels för att de mer 

komplexa kränkningsformerna blir alltmer dominanta ju äldre eleverna blir (��������	
����

��������
������). Mot bakgrund av detta gjordes vidare avgränsningar för den förestående 

studien till att omfatta endast gymnasiet. På grund av resurser samt studiens omfattning 

gjordes en geografisk avgränsning till en medelstor stad i Mellansverige. Med avseende på 

studiens kvalitativa art ansågs detta inte ha någon inverkan på den representativa validiteten. 
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Däremot infördes inga vidare begränsningar utifrån intervjupersonernas undervisningsämnen, 

ålder, könstillhörighet eller andra faktorer. 

 Nämnas bör också att studien i förhållande till icke-heteronormativa aspekter endast avser 

de kring homo- och bisexualitet. Initialt gjordes försök att inkludera även aspekterna kring 

transpersoner, men ehuru dessa är relevanta i sammanhanget stod det snart klart att det med 

hänsyn till studiens omfattning inte fanns tillräckligt med utrymme. Förhoppningen är ändå att 

resultaten från undersökningen ska vara applicerbara för arbetet i skolan med frågor rörande 

samtliga HBT-grupper. 

 Vad beträffar terminologi finns det ingenting att anmärka på mer än användningen av 

begreppet sexuell identitet. Genom att använda det önskas betona hur en person upplever sig 

snarare än varför hon eller han gör det. Undantag från denna användning kommer endast att 

göras i sammanhang som kopplas till juridik, då begreppet sexuell läggning används i stället, 

samt vid referenser till andra studier.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Som en förberedelse för undersökningsdelen utformades en intervjuguide att användas som ett 

riktmärke under intervjutillfällena. Förvisso formulerades omsorgsfullt ett antal frågor som 

stöd för att kunna förhindra intervjuerna från att hamna utanför ramarna för undersökningen. 

Därtill resonerades kring ordningen på frågorna och relevansen av denna. Dock betraktades 

guiden, under själva intervjutillfällena, mer som ett hjälpmedel än en föreskrift vilken skulle 

följas in i minsta detalj. Intentionen var i stället att utifrån innehållet i guiden föra 

förhållandevis fria samtal med intervjupersonerna. 

 Den största svårigheten med intervjufrågorna var att formulera dem på ett sätt så att de 

inte motverkar sig själva. Eftersom den intervjuade har en bild av sig själv som lärare och hur 

hon eller han vill agera i klassrumssituationen, och eftersom det kan antas att hon eller han 

medvetet eller omedvetet låter sina svar färgas av denna bild, kändes det viktigt att inte 

formulera intervjufrågorna på så sätt att någon prestige lades i endera svarsalternativ. I stället 

eftersträvades förutsättningslösa frågor på vilka spontana följdfrågor kan byggas. Det går 

emellertid inte att frångå vad som är politiskt korrekt, och enbart valet att göra en studie kring 

frågor om homo- och bisexualitet innebär en markering av vad som är önskvärt. Detta måste 

naturligtvis visas hänsyn till i diskussionen där resultaten från studien analyseras.  

 En annan svårighet som inte nödvändigtvis är begränsad till valet av ämnesområde, var 

hur intervjufrågorna överlag skulle formuleras för att på bästa sätt erhålla svar som motsvarar 
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studiens syfte. Störst osäkerhet fanns det kring huruvida frågorna var för specifika, för öppna, 

för otydliga eller dylikt.  

 För att säkerställa kvaliteten på intervjuguiden gjordes i nästa steg en provintervju. Under 

denna fördes anteckningar om vilka delar av guiden som motsvarade förväntningarna, det vill 

säga genererade samtal kring de frågor som studien omfattar, samt vilka delar som behövde 

revideras. I anknytning till provintervjun gjordes även en transkription med en efterföljande 

analys, detta dels för att prova olika arbetssätt inför undersökningen, dels för att ytterligare 

kunna göra bedömningar av intervjuguidens utformning.  

 Efter granskning av resultaten från provintervjun samt analysen av denna gjordes en 

grundlig revidering av intervjuguiden. I en första bearbetning formulerades delar av de 

ursprungliga frågorna om. Främst gällde det frågor som hade en ledande effekt. I den mån det 

var möjligt undveks formuleringar som kan uppfattas påbjuda svar av viss karaktär. Även 

otydligt utformade frågor skrevs om för att bättre uttrycka det som efterfrågades. Dessutom 

minskades omfånget på varje enskild fråga vilket gav upphov till frågor som var både mer 

lätthanterliga och mer precisa. 

 Vidare utformades en korresponderande fråga om värdegrunden från varje enskild fråga 

rörande arbetet med frågor kring homo- och bisexualitet. Till exempel följdes frågan om vilka 

aspekter av homo- och bisexualitet som berörs när dessa frågor behandlas, av en fråga om 

innehållet i det generella värdegrundsarbetet. Avsikten med dessa frågepar var att skapa ett 

underlag för jämförelser vid analysen av undersökningsresultaten. För att göra en koppling 

mellan de båda frågegrupperna samt placera svaren i ett sammanhang lades därtill en fråga 

om vad intervjupersonerna själva anser att värdegrunden innehåller för olika aspekter.  

 I en andra revidering granskades ordningsföljden för frågorna. Utöver den enskilda frågan 

om vad intervjupersonerna anser att värdegrunden innefattar fanns det två alternativ för de två 

frågegrupperna. Antingen kunde intervjun inledas med samtal kring värdegrundsarbetet ur ett 

generellt perspektiv för att sedan göra en koppling till frågor kring homo- och bisexualitet, 

eller kunde omvänd ordning fastläggas. Fördelarna med det senare ansågs slutligen överväga, 

då fokus genom detta med en gång kunde sättas på studiens primära syfte. För vidare 

information hänvisas till Bilaga 1 Intervjuguide. 

 När intervjuguiden hade färdigställts var nästa steg att utse och kontakta 

intervjupersonerna. Även detta skedde i två omgångar. I den första var avsikten att komma i 

kontakt med lärare som bestämt berör frågor kring homo- och bisexualitet, detta för att 

säkerställa möjligheterna att kunna behandla studiens primära syfte. För att lokalisera dessa 

personer uppsöktes en RFSL-avdelning med förhoppningen att de skulle kunna bistå med 
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hjälp. Eftersom lärare och skolpersonal vänder sig till föreningen för föreläsningar om HBT-

frågor för elever antogs att RFSL skulle kunna ge en hänvisning till lämpliga skolor och 

lärare. Med utgångspunkt från en förteckning över lärare som sedan 2003 har beställt och tagit 

del av föreningens föreläsningar, kontaktades slumpvis utvalda personer. 

 I andra urvalet var målet främst att få tag i lärare vilka i sitt arbete inte berör frågor kring 

homo- och bisexualitet. Till skillnad från första omgången fanns ingen förteckning över 

presumtiva intervjupersoner. I stället användes en förteckning i telefonkatalogen över den 

utvalda kommunens samtliga skolor, vilka kontaktades per telefon. Sammanlagt genomfördes 

tre fullständiga intervjuer med personer från den första gruppen och lika många från den 

senare. 

 Innan själva intervjun började fick intervjupersonen ta del av och underteckna ett 

informerat samtycke. Dokumentet tog i fyra punkter upp villkor för användningsområde, 

tillgänglighet, konfidentialitet och den intervjuades rättigheter. Det informerade samtycket 

kompletterades sedan muntligt med uppgifter om studien och tekniska hjälpmedel, varefter 

intervjupersonen gavs tillfälle att ställa frågor innan intervjun började.  

 De tekniska hjälpmedel som användes var bandspelare och mikrofon. Kvale (1997) 

betonar betydelsen av en förtrolig atmosfär där både intervjupersonen och intervjuaren kan 

känna sig avslappnade, och som är inbjudande för ett uppriktigt samtal. Således förlades 

intervjuerna till lokaler som intervjupersonerna utsåg. Dessutom inleddes intervjuerna inte 

omedelbart med frågor i direkt anknytning till studien. I stället fördes samtal kring skolan ur 

ett mer generellt perspektiv för att så småningom, när en naturlig koppling kunde finnas, 

övergå till intervjuguidens innehåll och struktur. 

 Varje intervju transkriberades därefter i sin helhet. Vid transkriberingen av intervjun 

inkluderades samtliga talspråksmarkörer samt paralingvistiska inslag utom kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Det senare skulle förvisso vara av intresse, men då minspel, gester och 

kroppshållning var svåra att markera och placera tidsmässigt övergavs snart dessa noteringar. 

Paralingvistiska inslag som inkluderades var i stället sådana som lätt kunde identifieras i 

inspelningen, det vill säga skratt, suckar och liknande.  

 Som analysmetod valdes meningskoncentrering i enlighet med det tillvägagångssätt som 

Kvale (1997) presenterar. Denna empiriska fenomenologiska analysmetod innebär att 

intervjupersonernas uttalanden koncentreras till dess väsentliga innebörder. I ett inledande 

skede läses transkriptionen igenom med syfte att skapa en helhet. Sedan delas de meningar 

som intervjupersonen uttrycker upp i enheter, för att därefter omformuleras så att de temata 

som dominerar varje enskild enhet framställs så koncist och hanterligt som möjligt. I nästa 
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steg ställs frågor till meningsenheterna med utgångspunkt från studiens specifika syfte, och 

avslutningsvis sammanställs intervjuns centrala temata i en deskriptiv utsaga. För resultatet 

från meningskoncentreringen hänvisas till Bilaga 2 Resultat från meningskoncentrering.  

 Förutsättningen för att analysmetoden ska fungera är naturligtvis att innebörden av det 

som sägs under intervjun ingalunda får ändras. Oavsett hur mycket ett uttryck förkortas och 

förenklas måste den som intervjuar se till att i möjligaste mån vidhålla det som 

intervjupersonen önskar uttrycka, eller åtminstone det som intervjuaren tror att 

intervjupersonen önskar uttrycka. Det vore dock naivt att tro att en intervjuare kan göra ett 

urval från transkriptionen och omformulera detta utan att slutresultatet skulle påverkas av 

subjektiva aspekter. Med detta i åtanke lades således stor omsorg vid valideringen av 

analysen. 

 Det skulle ur en reliabilitetsaspekt ha varit önskvärt att ha en medförfattare som kunde 

transkribera samma intervjumaterial för att sedan utifrån samma kriterier göra en 

meningskoncentrering. Detta skulle ha underlättat kontrollen av vilka delar av intervjun som 

har uppmärksammats och betraktats som väsentliga. Det skulle också ha ökat tillförlitligheten 

av slutresultatet genom att begränsa den ensidiga subjektiviteten (Kvale 1997). Då detta 

tillvägagångssätt inte var något alternativ, beslutades att skicka respektive deskriptiva utsaga 

till hälften av intervjupersonerna för granskning. På så sätt fick intervjupersonen tillfälle att 

konfirmera tolkningen, alternativt avfärda den, samt komplettera med synpunkter och 

kommentarer. Anledningen till att den här proceduren endast kunde utföras med hälften av 

intervjuerna är att detta tillvägagångssätt, då det prövades i anknytning till provintervjun, 

visade sig vara ytterst tidskrävande. Därför gjordes en noggrann avvägning mellan reliabilitet 

och effektivitet. 

 I två av de svaren som inkom gav intervjupersonerna sitt godkännande av den tolkning 

som hade skickats till dem för granskning. I det tredje kompletterades delar av den deskriptiva 

utsagan med förtydligande uppgifter vilka infogades i den slutgiltiga versionen. Även om 

antalet deskriptiva utsagor som skickades ut naturligtvis inte var tillräckligt för att 

åstadkomma en statistisk tillförlitlighet, borde utfallet från de inkomna svaren ändå kunna 

användas som indikation för reliabiliteten för de övriga tre deskriptiva utsagorna. För 

fullständiga deskriptiva utsagor hänvisas till Bilaga 3Deskriptiva utsagor. Med hänsyn till 

konfidentialiteten är samtliga namn fingerade.  
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5 Resultat 

Initialt ska understrykas att samtliga resultat som redovisas i det följande ska betraktas i 

relation till studiens omfattning. Således görs inga anspråk på att presentera ett material av 

allmängiltigt värde. Snarare ska uppgifterna förstås utifrån de enskilda intervjuerna som ligger 

till grund för undersökningen, där resultaten skapar en bild av hur den vardagliga 

verksamheten kan se ut i skolan i förhållande till dels frågor kring homo- och bisexualitet, 

dels värdegrundsfrågor ur ett generellt perspektiv. De kvantifieringar som görs ska heller inte 

i något avseende tilldelas någon statistisk signifikans, utan detta är mer ett sätt att 

åskådliggöra resultatet. 

 Vidare ska tydliggöras att det är Emil, Lina och Märit som utgör den första urvalsgruppen, 

det vill säga lärare som arbetar med frågor kring homo- och bisexualitet i olika utsträckning. I 

den andra urvalsgruppen, lärare som inte berör dessa områden, återfinns Alf, Martin och 

Ronja.  

 Vid en första anblick visar analysen av intervjuerna att utrymmet för frågor kring homo- 

och bisexualitet i skolan är förhållandevis begränsat. I de fall där det förekom skedde det 

dessutom sällan eller aldrig på ett integrerat sätt. I stället ansåg de flesta intervjupersonerna att 

dessa frågor endast kan behandlas inom vissa bestämda skolämnen. Detta var ett av de mer 

framträdande dragen i analysen, och det kan sättas i relation till det övergripande 

värdegrundsarbetet som en större del av lärarna vilka ingick i studien ansåg som applicerbara 

i den övriga verksamheten.  

 Andra mer framträdande temata var att verbala kränkningar ofta används som 

utgångspunkt för arbetet med frågor kring homo- och bisexualitet och att frågor som av 

intervjupersonerna betraktas som allmänna värdegrundsfrågor anses vara lättare att inkludera i 

undervisningen. Ytterligare ett särdrag som var återkommande var att de individuella och 

personliga aspekterna har stor betydelse för lärares benägenhet att arbeta med dessa frågor, 

varför det arbetet blir väldigt godtyckligt. Detta ansågs av lärarna från den första 

urvalsgruppen som ett hinder i arbetet med frågor kring homo- och bisexualitet. 

Representanterna från den andra urvalsgruppen ansåg att svårigheterna snarare är knutna till 

yttre faktorer såsom undervisningsämne, tidsresurser och omgivningens förväntningar. 

Slutligen kan fastläggas att intervjupersonerna huvudsakligen inte betraktade frågor kring 

homo- och bisexualitet som en del av värdegrundsarbetet. Med denna kortfattade överblick 

kan konstateras att studiens samtliga syften har besvarats.  

 I det följande ska de centrala temata som omnämnts ovan behandlas tillsammans med 

sådana som är av betydelse för studiens resultat med hänsyn till det givna syftet. Vid urvalet 
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av centrala temata har ett helhetsperspektiv eftersträvats, varför enstaka aspekter av mer 

specifik art har lämnats därhän. Dessa kan i stället betraktas som komplement för att skapa ett 

sammanhang i Bilaga 2 Resultat från meningskoncentrering. 

 

5.1 Vad, hur och varför om homo- och bisexualitet? 

Av samtliga undersökta områden var innehållsfrågan kring homo- och bisexualitet det som 

genererade minst samtal under intervjutillfällena. Endast en lärare, Märit, kunde på frågan om 

vilka aspekter som lyfts fram i arbetet med frågor kring homo- och bisexualitet, ge ett konkret 

svar. Det som hon lade vikt vid var alla människors lika värde samt att homo- och bisexualitet 

i lika stor utsträckning som heterosexualitet handlar om kärlek mellan människor. Hon 

uppgav även att hon i sitt arbete försöker presentera olika infallsvinklar till sexuell identitet 

som begrepp för eleverna.  

 Ytterligare två lärare, Lina och Emil, uppgav att de berör frågor kring homo- och 

bisexualitet, men att detta främst sker i samband med tillmälen och andra kränkande 

handlingar och mindre som en del av undervisningen. Lina nämnde dock att hon vid något 

tillfälle har kommit in på ämnet homosexualitet i anknytning till genomgång av svenska 

författare. Vid samma tillfälle hade hon låtit jämföra texter av olika författare och diskuterat 

dessa utifrån ett emotionellt perspektiv. Det som hon framhöll då var, i likhet med Märit, att 

kärleken till en annan person är densamma oavsett om personen i fråga är av samma kön eller 

det motsatta. 

 Gemensamt för Lina och Emil är att deras samtal kring dessa frågor präglas av 

diskussioner och resonemang kring språkbruk och ordningsregler i skolan. Båda två menar att 

fokus sätts på de problematiska aspekterna och hur man ska lösa dessa för att komma vidare i 

undervisningen. Några vidare samtal kring homo- och bisexualitet ansåg de att det sällan finns 

utrymme för. Det handlar således om att lösa ett mer omedelbart problem snarare än att arbeta 

långsiktigt med attityder.  

 Av de tre intervjupersonerna som ingick i den andra urvalsgruppen, det vill säga lärare 

som i sin undervisning inte berör frågor kring homo- och bisexualitet, uppgav samtliga att de 

märker ett tydligt intresse bland eleverna för dessa frågor. Följaktligen är det andra faktorer 

som är avgörande för deras val av ämne och stoff vilket behandlas längre fram.  

 Som nämnt i det föregående förefaller det vara vanligt att frågor kring homo- och 

bisexualitet väcks i skolmiljön i samband med tillmälen och incidenter som innebär 

kränkande behandling av enskilda elever. Även om Lina nämnde ett tillfälle då hon använde 

undervisningsstoffet som utgångspunkt och naturlig koppling till frågor rörande sexuell 
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identitet, var det endast Märit som uppgav att hon mer konsekvent tänker på att integrera 

frågor kring homo- och bisexualitet med den övriga verksamheten. Detta upplever hon 

emellertid som svårt, och även om hon tycker att det är viktiga frågor undviker hon att själv 

initiera diskussioner. I stället låter hon eleverna göra det. Hon menar att det tyngst vägande 

skälet till att ta upp frågor kring homo- och bisexualitet är att det finns ett intresse bland 

eleverna, och att de känner ett behov av att prata om dessa frågor.  

 Utöver det angav både Märit och Lina att det personliga intresset och de egna 

ståndpunkterna är viktiga bakomliggande orsaker till att arbeta med frågorna kring homo- och 

bisexualitet. I Linas fall handlar det om den egna synen på alla människors lika värde samt att 

hon har en förhoppning om att hon genom sitt arbete kan motverka fördomar. Märit å sin sida 

anser att hennes personliga erfarenheter av homo- och bisexuella har en avgörande betydelse 

för hennes ställningstagande och aktiva arbete med de frågorna i undervisningen. Även 

Martin, som uppgav att han inte arbetar specifikt med frågor kring homo- och bisexualitet, 

menade att hans ”personliga värderingar är den starkaste drivkraften” till det arbete han utför i 

vilket han skulle önska att de frågorna blev mer synliga. 

 

5.2 Vad, hur och varför om värdegrunden? 

Frågorna kring värdegrunden gav generellt sett upphov till längre samtal och fler 

infallsvinklar än de korresponderande för homo- och bisexualitet. På den inledande frågan om 

hur värdegrunden tolkas, det vill säga vad som betraktas som värdegrundsfrågor, nämndes i 

första hand demokrati. Både Alf, Lina och Martin framhöll vikten av demokratiska värden 

och, mer specifikt för skolan, elevdemokrati. 

 Även alla människors lika värde var, i avseende på övergripande aspekter, återkommande 

i dessa diskussioner, och etikfrågan löpte mer eller mindre explicit som en röd tråd genom 

samtalen. Således var normer den enda delen av de fyra i vilka värdegrunden delades in under 

förstudien, som inte omtalades eller togs med i resonemangen. Detta kan sättas i relation till 

sexuell identitet som, vad beträffar mer specifika aspekter, också utelämnades i samband med 

värdegrunden och dess innehåll. Bland de aspekter som nämndes återfinns däremot etnicitets- 

och genusfrågor.  

 Till skillnad från frågorna kring homo- och bisexualitet ansåg flera av lärarna att det är lätt 

att integrera värdegrundsarbetet i den övriga undervisningen och verksamheten. Bland annat 

menar Alf, som undervisar i historia och samhällskunskap, att värdegrundsfrågorna behandlas 

kontinuerligt när det känns relevant för det som diskuteras för tillfället. Andra skolämnen som 

var representerade var svenska, engelska, religionskunskap och geografi, och samtliga lärare 



 33 

menade att det finns naturliga beröringspunkter vilka kan användas för att sätta in 

värdegrundsfrågorna i ett större sammanhang.  

 Detta kan jämföras med frågor kring homo- och bisexualitet som av olika lärare 

hänvisades till särskilda skolämnen. Både Alf och Märit menade att biologi och naturkunskap 

är de skolämnen där de frågorna känns hemmahörande. Märit menade dessutom att de kan 

sättas i förhållande till religionskunskapen. Vidare tycker hon att värdegrundsfrågorna är lätta 

att hänvisa till via exempelvis skönlitteratur, men att det är svårt att göra samma koppling när 

det kommer till frågor om homo- och bisexualitet. 

 Trots att samtliga intervjupersoner uppgav möjligheterna att arbeta integrerat med 

värdegrundsfrågorna visade det sig att så sällan är fallet. Martin var den enda som 

genomgående hade ett inklusivt perspektiv vad beträffar värdegrunden, och menade att han 

försöker att omsätta de teoretiska delarna i praktiken. Han menade också att 

värdegrundsaspekterna är något som är ständigt närvarande vilket han ansåg att man måste bli 

medveten om innan man kan lyckas med det. I övrigt berättade både Märit och Emil att dessa 

frågor i första hand behandlas inom lokala kurser. Alf nämnde olika temadagar för olika 

ämnen, och Ronja berättade att hon hade regelbundet återkommande diskussionsfora i vilka 

eleverna ges tillfälle att diskutera olika delar av värdegrunden.  

 I likhet med de bakomliggande faktorerna för arbetet med frågor kring homo- och 

bisexualitet betonas, vad gäller värdegrundsfrågorna, de egna erfarenheterna, om än inte i lika 

stor omfattning. Både Lina och Ronja framhöll just de personliga aspekterna som avgörande 

skäl, och Martin menade att det utöver det beror på den enskilda lärarens kompetens och 

prioritering. Dock fanns det utöver detta en allmänt vedertagen uppfattning om vikten av 

värdegrunden. Till exempel betraktade Alf värdegrundsarbetet som ett sätt att ge eleverna 

redskap att hantera olika situationer samt reflektera över sig själva i ett vidare perspektiv. 

Även Emil är av den meningen att värdegrundsarbetet, i hans fall etikkursen, är till för att 

eleverna ska reflektera över sig själva och andra. Överlag kan konstateras att 

värdegrundsfrågorna av de intervjuade tilldelas ett egenvärde oavsett om de betraktas ur ett 

övergripligt perspektiv eller som mer specifika frågor, medan frågor kring homo- och 

bisexualitet, vilka av flertalet lärare inte omnämns i samband med värdegrunden, anses ha mer 

av ett instrumentellt värde. 

 

5.3 Svårigheter 

De olika svårigheterna vilka intervjupersonerna uppgav för arbetet med frågor kring homo- 

och bisexualitet respektive värdegrundsfrågorna hade ett antal beröringspunkter. Vad beträffar 
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de förra frågorna kan intervjupersonerna delas in i två grupper, de som i olika utsträckning 

arbetar med frågor kring sexuell identitet och de som inte gör det. Svårigheterna som 

respektive lärare uppgav varierade sedan beroende på vilken grupp som undersöktes.  

 De personer som inte arbetar aktivt med de frågorna menade att det är svårt att på ett 

naturligt och motiverat sätt relatera till frågor kring homo- och bisexualitet i undervisningen. 

Mest tveksam var Alf, som ansåg att det största hindret för honom att arbeta med de frågorna 

har att göra med hans undervisningsämnen. Han tyckte vidare att han har för lite kunskap 

inom området, och att personal inom skolhälsovården tillsammans med lärare som har 

relevanta undervisningsämnen och bredare kompetens, bättre kan tillgodose de behov som 

finns. Sedan menade han att det även handlar om hur mycket resurser i fråga om tid som 

finns, att de fåtal timmar i veckan som han har till förfogande med en klass kräver att han 

håller sig till sitt uppdrag.  

 Bland de lärare som ingick i studien, vilka behandlar frågor rörande homo- och 

bisexualitet, om än i olika omfattning och med olika syfte, ansågs svårigheterna bakom det 

arbetet främst ligga i attityder hos både elever och kollegor. Emil, som verkar i en miljö 

vilken tydligt domineras av manliga elever, menade att jargongen och den övergripande 

stämningen bidrar till avståndstagande och homofobiska uttryck. Han, i likhet med Martin, 

uppgav även att homofoba lärare är ett problem, och att arbetet ytterligare försvåras när 

skolans ståndpunkt kolliderar med de synsätt som präglar elevernas hemmiljö. 

 Även Märit nämner fördomar och motstånd hos elever som den största svårigheten med 

arbetet kring frågor om homo- och bisexualitet. Vad beträffar attityderna hos lärare ansåg hon 

att det finns en politisk korrekthet kring minoritetsfrågor vilken inte alltid stämmer överens 

med den faktiska verksamheten. Detta såg hon som en av orsakerna till att mycket av arbetet 

är beroende på den enskilda läraren och dennas inställning.  

 Delvis liknande svårigheter nämndes i samband med värdegrundsarbetet. Den största 

skillnaden var att elevernas attityder till de olika värdegrundsfrågorna inte av någon av de 

intervjuade ansågs vara något hinder i arbetet. I stället begränsades detta till andra lärares 

inställning och svårigheterna för olika lärare att hitta en gemensam utgångspunkt. Särskilt 

tydligt tyckte Lina att det var när resultaten av ett helt arbetslags värdegrundsarbete kan 

spåras tillbaka till de enskilda lärare som utgör arbetslaget. I detta instämde Martin, som 

framhöll både skolans och lärarens prioriteringar samt den senares kompetens som avgörande 

för värdegrundsarbetets kvalitet. 

 Ronja å andra sidan valde att flytta tyngdpunkten från läraren och skolan, till politiker och 

samhället i stort samt dessas förväntningar på skolan. Hon menade att värdegrunden på ett 
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teoretiskt plan, oavsett hur goda intentionerna är, inte får plats i den verklighet som lärare 

möter i skolan. Vidare ansåg hon att värdegrundsarbetet, som det formuleras i läroplanerna, 

hindras av mer omedelbara, mer konkreta händelser, till exempel elever som är stökiga.  

 Avslutningsvis kan konstateras att de hinder som intervjupersonerna angav både för 

arbetet med frågor kring homo- och bisexualitet och det kring värdegrunden, är nära 

förknippade med den enskilda lärarens kompetens och attityder. Yttre faktorer såsom 

tidsresurser och frågornas relevans för undervisningsämnet nämndes också som avgörande. 

En annan svårighet, som emellertid begränsades till frågorna kring homo- och bisexualitet, är 

de attityder som finns bland eleverna. I det avseendet spelar elevernas hemmiljö och den 

allmänna atmosfären i deras omgivning en viktig roll. Utöver dessa skolrelaterade svårigheter 

menade en av intervjupersonerna att problemen ska sökas utanför skolan, att problemen ska 

ses i relation till förväntningar som finns på lärare och deras uppdrag. 

 

6 Diskussion 

Efter en studie av denna art kan det kännas berättigat att ställa frågan varför man som lärare 

egentligen ska arbeta med frågor kring homo- och bisexualitet. Frågor som har att göra med 

den sexuella identiteten, oavsett vilken den må vara, kan lätt anses vara av så pass personlig 

karaktär att lärare har svårt att motivera vidare behandling av dessa i undervisningen. Detta 

uppgav särskilt en av intervjupersonerna. Vad som då glöms bort är att detta arbete redan 

pågår för fullt i dagens skola. På historielektionerna är det den vita, heterosexuella mannens 

historia som presenteras, och när världslitteraturen gås igenom på svensklektionen är det 

genom ett heteronormativt perspektiv som den betraktas. Utan att reflektera särskilt mycket 

över det bidrar lärare många gånger till att eleverna genom hela sin skoltid får lära sig att 

heterosexualitet är normen, och att allt som inte får plats inom de ramarna ska betraktas som 

avvikande.  

 Tystnaden kring icke-heterosexuella aspekter är emellertid inte den enda faktorn som 

medverkar i upprätthållandet av heteronormen, utan denna förstärks ytterligare genom att de 

personer som bryter mot den möts av motstånd av olika slag från omgivningen. Det är när 

lärare och övrig skolpersonal inte förmår att hantera detta motstånd, oavsett vilka uttryck det 

tar sig, som vi kan tala om en inbyggd strukturell homofobi i utbildningsväsendet (Tystnadens 

tyranni 2003). 

 Innan de mer specifika delarna diskuteras ska emellertid en aspekt som togs upp under 4.3 

Tillvägagångssätt behandlas, nämligen den politiska korrekthet som omger både frågorna 

kring homo- och bisexualitet och de kring värdegrunden i övrigt. Ehuru intervjupersonernas 
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intersubjektivitet i sammanhanget inte kan negligeras, har flera av dem uppgivit att 

undertecknandet av det informerade samtycket i kombination med konfidentialiteten har en 

avgörande betydelse för hur fritt de känner att de kan svara. Dessutom har uppgifter som 

frångår den politiska korrektheten framkommit i samtalen både vad beträffar dem själva och 

andra. Detta faktum talar för att de intervjuade inte avsiktligt har försökt framställa en 

verklighetsfrämmande bild för att uppfylla några förmodade kriterier.  

 

6.1 Innehållsfrågor 

Det är viktigt att som lärare tänka på att arbetet mot homofobiska uttryck i skolan inte får 

stanna vid frågor om tolerans och acceptans, även om dessa är nog så viktiga. När Lina och 

Emil använder tillmälen och andra kränkande handlingar mellan elever som en naturlig 

övergång till diskussioner kring homo- och bisexualitet är intentionerna förvisso goda. Vad 

som lätt glöms bort är emellertid att det hela sker i direkt anknytning till en negativt laddad 

händelse, och att fokus sätts på det annorlundaskap som tilldelas och omgärdar de icke-

heteronormativa aspekterna. Om dessa diskussionstillfällen och de infallsvinklarna är de enda 

som eleverna får komma i kontakt med vad beträffar dessa frågor, kan antagande göras att 

homo- och bisexualitet i förlängningen kommer att associeras till något som är avvikande och 

något som den heterosexuella majoriteten ska ge sitt godkännande. 

 Socialisation handlar inte enbart om infogning av individer i olika delar av samhället, utan 

även om att unga människor skapar sitt eget livsutrymme (Relationer i skolan 2002). 

Applicerat på skolan och dess verksamhet handlar det i lika stor utsträckning om vilka 

möjligheter den enskilda eleven får att återspegla sig i sin omgivning, oavsett sexuell identitet, 

könstillhörighet, könsidentitet, etnicitet eller andra klassificeringsgrunder. Lärares 

tillvägagångssätt och val av innehåll är således avgörande för huruvida homo- och bisexuella 

elever stigmatiseras. Märit och, till viss del, Lina kan till exempel sägas lyckas bättre än de 

andra när de försöker ge olika infallsvinklar till sexuell identitet och lyfter fram förenande 

faktorer såsom alla människors lika värde och kärleken mellan människor. Att som i det 

föregående fixera frågor kring homo- och bisexualitet vid det som är annorlunda och 

problematiskt måste betraktas som en brist i arbetet med dessa frågor. 

 Att de intervjuade vilka arbetar med frågor kring homo- och bisexualitet inte i större 

utsträckning kunde ange konkreta exempel av innehållsliga aspekter, kan utläsas som brist på 

vidare reflektion av det arbetet. Detta kan till exempel ställas i kontrast till att samtliga 

intervjupersoner räknade upp ett antal olika ämnesområden som svar på den motsvarande 

frågan om det generella värdegrundsarbetet. Utifrån det kan antas att det senare, oavsett om 
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det sker på en övergriplig nivå eller om mer specifika ämnesområden fokuseras, tilldelas ett 

mer didaktiskt perspektiv.  

 Det bör även understrykas att intervjupersonerna i samband med värdegrunden, trots att 

fler konkreta innehållsaspekter berördes, inte vid något tillfälle nämnde frågor kring homo- 

och bisexualitet eller normer som en del av värdegrunden. Med utgångspunkt från det som 

Zackari och Modigh (2000) fastslår vad beträffar normers roll i värdegrundsdiskussionen, är 

det senare att betrakta som ett hinder för lärare att lyckas fullt ut med värdegrundsuppdraget. 

Det innebär även att de frågorna tillsammans med normbegreppet, och därigenom 

heteronormativiteten, exkluderas från insatser såsom det samtal vilket Häger, Kamperin och 

Toivio (1999) lyfter fram som det främsta redskapet i arbetet med värdegrundsfrågorna. 

 Slutligen kan det faktum att Lina och Emil i de flesta fallen begränsar det innehållsliga till 

diskussioner kring tillmälen och kränkande behandlingar, relateras till resultaten från 

Wiktorssons och Rothelius (2003) studie. Enligt dessa skapas, om inte aspekterna kring 

homo- och bisexualitet någon gång nämns i den vardagliga verksamheten, en osynliggörande 

tystnad kring de frågorna vilken har en starkt kränkande effekt för homo- och bisexuella 

elever. Dessa förhindras vidare från att spegla sig i sin omgivning och därigenom utveckla en 

trygg identitet (Relationer i skolan 2002). I ett längre perspektiv får det även effekt bland den 

heterosexuella majoriteten då både FHI (2003) och Wiktorsson och Rothelius (2003) 

understryker betydelsen av kunskap och kännedom om homosexuella för motverkandet av 

negativa uppfattningar.  

 

6.2 Tillvägagångssätt 

En brist som har mer med tillvägagångssättet att göra än fokus av aspekter i arbetet med 

frågor kring homo- och bisexualitet som det kännetecknades i intervjustudien, är när det sker i 

form av temadagar. Återigen är det inte de bakomliggande intentionerna som ska lyftas fram 

för granskning, utan snarare valet av tillvägagångssätt. Bland dem som opponerar sig mot 

detta arbetssätt är flera av undersökningspersonerna i HoBiGu-projektet vid Göteborgs 

universitet vilka ser en uppenbar fara i att isolera de här frågorna. De menar att man riskerar 

att förstärka bilden av icke-heterosexualitet som något avvikande och konstigt (Wiktorsson & 

Rothelius 2003).  

 Även Edemo och Rindå (2004) har synpunkter på temadagar, och i sin kritik mot denna 

arbetsform knyter de därtill an till avsaknaden av ett maktperspektiv i arbetet med frågorna 

kring homo- och bisexualitet. De menar att diskrimineringen och de bakomliggande orsakerna 

till denna inte kan förändras så länge som den norm vilken majoriteten tar som neutral, 
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önskvärd och självklar inte ifrågasätts. Resultatet blir då att polariseringen av minoriteter och 

majoriteten förstärks utan att gränserna vidgas för vad människor kan vara, känna och 

uttrycka. Vidare menar de att det är just denna brist på synlighet av heteronormen som 

förutom mobbning även leder till diskriminering i olika utsträckning och avseenden. Mot 

bakgrund av det torde det vara oroväckande dels att ingen av intervjupersonerna nämnde 

normer som en del av värdegrunden, dels att sexuell identitet och således, kan antas, 

heteronormativitet utelämnas i det generella arbetet med värdegrundsfrågorna till fördel för 

mer isolerade insatser. 

 För Märit, vilken var den intervjupersonen som arbetade mest och mest integrerat med 

frågor kring homo- och bisexualitet, handlade det om att relatera de frågorna till 

svenskundervisningen. Hon menade att det naturliga för henne är att försöka koppla det till 

den litteraturhistoriska delen, men att det är svårt att hitta bra böcker kring temat homo- och 

bisexualitet. Det är dock värt att framhålla att det inte är nödvändigt med böcker som explicit 

behandlar ett visst ämne för att samtal kring detta ska kunna föras. Lika väl som det går att 

göra analyser av böcker ur ett klass- och genusperspektiv kan analyser göras utifrån den roll 

som den sexuella identiteten spelar i olika sammanhang (Wiktorsson & Rothelius 2003).  

 Tillvägagångssättet med isolerade insatser är emellertid inte begränsat till frågorna kring 

homo- och bisexualitet, även om det i det fallet visade sig ske i större utsträckning. För trots 

att flera lärare uppgav att de integrerar värdegrundsfrågorna i den övriga verksamheten 

talades det vid några tillfällen om lokala kurser och regelbundet återkommande 

diskussionsfora. Denna enskilda studie kan visserligen inte anses tillräcklig för att fastställa 

effekten av dessa tillvägagångssätt. Inte desto mindre är det intressant att spekulera i hur en 

lösning där endast ett fåtal lärare berörs, påverkar resultatet av värdegrundsarbetet. Det torde 

inte vara en alltför vågad gissning att det isolerar elevernas kontakt med värdegrundsfrågorna 

till dessa enskilda tillfällen. Detta antagande finner stöd i det konstaterande som Zackari och 

Modigh (2000) gör om risken att lärare vilka inte har direkt anknytning till kurserna inte 

heller känner något ansvar för de grundläggande värdena i sin verksamhet. 

Tillvägagångssättet ska också sättas i relation till fördelen som Zackari och Modigh (2000) ser 

i ett integrerat arbetssätt, då eleverna kan konfronteras med värdegrundsfrågorna på ett 

naturligt sätt i den omedelbara vardagsmiljön.  

 Ytterligare en nackdel med att begränsa värdegrundsfrågorna till enskilda kurser är, som 

Emil framhöll, betygsättningen. Frågan måste då väckas vad det är som ska betygsättas och 

vilka aspekter det är som ska bedömas. Risken är uppenbar både för lärare och elev att hamna 

i dilemmat med åsikter och värderingar som betraktas utifrån ett betygsperspektiv vilket 
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bestäms av den norm som styr kursinnehållet. En annan fråga som också är ytterst befogad är 

vem eller vilka det i så fall är som äger tolkningsföreträdet för vad, i det här fallet vilket 

förhållningssätt till omvärlden, som ska belönas med bra betyg, samt hur det kan motiveras. I 

ett demokratiskt samhälle har pluralismen en självklar plats, vilket medför att ingen 

livsåskådning har eller kan ta sig tolkningsföreträde. Detta innebär att dessa kurser för 

värdegrundsfrågor i förlängningen skapar sina egna problem om de inte tillåter en 

kontinuerlig och förutsättningslös diskussion som inte styrs av betyg. 

 I kontrast till dessa isolerade tillvägagångssätt kan fördelarna diskuteras med ett som 

innebär att samtliga lärare oavsett undervisningsämne tvingas undersöka de bakomliggande 

strukturer som utgör fundamentet till det arbete som de utför. Med ett mer granskande och 

ifrågasättande förhållningssätt till sig själv och sin undervisning kan antagande göras att 

förståelsen ökar för de val man gör, samt effekten av dessa. Detta är viktigt eftersom skolan 

inte bara förmedlar en bild av normen och det som betraktas som normalt i samhället genom 

direkta handlingar, utan även indirekt genom den undervisning som bedrivs. Därför måste det 

anses som väsentligt vilken förmåga skolan har att problematisera olika sidor av de kulturarv 

som den uppmärksammar (Osbeck; Holm & Wernersson 2003), vilket ytterst måste anses 

avhängigt den enskilda lärarens förmåga att se de mekanismer som ligger bakom det 

omedelbara. 

 

6.3 Bakomliggande faktorer 

Över huvud taget bekräftar resultaten från intervjustudien de iakttagelser som Ryng, 

Sysimetsä och Björk Blomqvist (2003) gör om att skolundervisningen rörande frågor kring 

homo- och bisexualitet varierar mellan och inom skolor. De fastslår även, i likhet med 

Skolverket (Nationella kvalitetsgranskningar1999 2000), att det arbetet är avhängigt den 

enskilda läraren, vilket här även kan konstateras om värdegrundsarbetet i allmänhet. Det 

senare understryker ytterligare det tidigare konstaterade att värdegrundsarbetet genom 

lärarens roll blir sårbart. Att något som står reglerat i olika styrdokument ska vara beroende av 

enskilda lärares kunskap, prioritering, personliga ståndpunkter och erfarenheter måste 

betraktas som ett misslyckande. Att dessutom ingen av de intervjuade nämnde de här 

styrdokumenten, vilka dikterar deras uppdrag, som skäl till att arbeta med frågor kring homo- 

och bisexualitet och/eller värdegrunden ger anledning till att ifrågasätta styrdokumentens 

auktoritet, eller för den delen lärares professionalitet.  

 Det andra framträdande skälet till att behandla frågor kring sexuell identitet angavs av 

Märit, som menade att det tyngst vägande skälet är intresset som finns hos eleverna. 
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Naturligtvis ska inte betydelsen av ett genuint intresse hos elever förringas för resultatet av en 

verksamhet. Det skapar tvärtom, som Lindell och Hartikainen (2001) påpekar, en psykologisk 

tyngd då eleverna känner en genuin delaktighet. Problem uppstår emellertid när intresset inte 

infinner sig. Att låta arbetet med frågor krig homo- och bisexualitet som en del av 

värdegrundsarbetet vara avhängigt elevernas intresse, kan jämföras med att låta 

kunskapsmålen i skolan vara beroende av elevernas vilja att ta sig an uppgifterna. Trots att de 

båda exemplen handlar om samma sak, det vill säga att delar av undervisningen blir 

avhängiga elevernas intresse och engagemang, kan en tydlig distinktion urskiljas. När det sker 

i avseende på frågor kring homo- och bisexualitet visade det sig att den aktuella läraren fann 

det relativt naturligt. Att samma villkor ska gälla kunskapsmålen kan däremot inte förmodas 

godtas av särskilt många. Återigen finns det anledning att diskutera lärares professionalitet 

och det ansvar som ligger bakom lärares yrke och uppdrag.  

 

6.4 Svårigheter 

Att integrera frågorna kring homo- och bisexualitet i den övriga verksamheten och 

undervisningen uppgavs av flera intervjupersoner vara svårt. Bland andra tyckte Alf att 

frågorna är hemmahörande inom biologi och naturkunskap. Hur de kunde göras till en del av 

hans undervisningsämnen, samhällskunskap och historia, förstod han inte, utan tyckte snarare 

att det vore irrelevant. Det är här uppenbart att Alf inte är medveten om de normer, 

åtminstone inte om heteronormen, som styr hans val och urval och som präglar hela hans 

tillvaro. Inom historieämnet kan exempelvis frågan lätt ställas vems historia det är som 

berättas och varför. Att i samhällskunskapen inte utgå från den pågående samhällsdebatten i 

vilken HBT-frågorna är en återkommande del, ska däremot betraktas som kompetensbrist 

snarare än avsaknad av medvetenhet. 

 Att så pass många intervjupersoner framhöll att det är svårt med integrering av frågor 

kring homo- och bisexualitet i den övriga verksamheten, kan ställas i kontrast till hur samma 

personer uppgav att de i den dagliga undervisningen, där naturliga beröringspunkter finns, 

kontinuerligt relaterar till frågor om demokrati, alla människors lika värde och etik som en del 

av värdegrundsarbetet. Förvisso har samtliga tre uppräknade områden en mer övergripande 

karaktär, varför rimligheten i att behandla frågor kring ett mer specifikt område som homo- 

och bisexualitet kan diskuteras. Å andra sidan angav flertalet lärare att mer avgränsade 

ämnesområden såsom etnicitet och genus sätts i relation till diskussioner om alla människors 

lika värde. Utifrån detta kan konstateras att skolan i det här hänseendet medverkar till att 

upprätthålla en intern hierarki mellan olika minoritetsgrupper. Detta blir särskilt allvarligt 
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med hänsyn till de indikationer som går att utläsa av både Hanners studie (2002) och NOVA-

rapporten (Hegna; Kristiansen & Ulstein 1999) beträffande unga homo- och bisexuellas hälsa. 

 Den andra mer genomgående svårigheten uppgavs vara attityder hos både elever, lärare 

och föräldrar, i synnerhet i miljöer som domineras av män och/eller invandrare. Att 

mansdominerade miljöer präglas av negativa attityder mot homo- och bisexuella talar även 

FHI:s rapport (Homosexuellas hälsa och situation i samhället 2000–2002 2003) om, då män 

återfanns som en av fyra grupper vilka visade störst motstånd mot homosexuella. Även 

Osbeck, Holm och Wernersson (2003) uppger att manliga elever är överrepresenterade vad 

gäller homosexuellt relaterade kränkningar. Motsvarande uppgifter för invandrargrupper 

saknas, men i Haansbaeks (2002) studie om homosexuella invandrares situation i Sverige kan 

det utläsas att det för denna grupp föreligger en kulturellt betingad problematik som är 

kopplad till den icke-heterosexuella identiteten. 

 Att i egenskap av lärare aktivt bidra till att skapa och upprätthålla en strukturell homofobi 

får inte under några omständigheter betraktas som acceptabelt. Som värdegrundsuppdraget är 

formulerat i läroplanerna kan ett sådant förfarande inte betraktas som något annat än ett 

tjänstefel. Med styrdokument som framhåller betydelsen av alla människors lika värde finns 

det i skolan inget utrymme för särbehandling oavsett på vilka grunder det sker. Som en av 

diskrimineringsgrunderna kan sexuell läggning jämföras med etniskt ursprung och 

religionstillhörighet. Om en lärare under ett undervisningstillfälle skulle ge uttryck för sitt hat 

mot kineser, judar eller muslimer, skulle det med all sannolikhet inte låtas gå omärkt förbi. 

Det är därför anmärkningsvärt att Emil nämner åsiktsfrihet i anknytning till kollegor som har 

agerat enligt föregående exempel, med den enda skillnaden att det har handlat om 

homosexuella män. Detta skulle kunna tyda på att negativism kring sexuell identitet ses som 

mer legitim än den i anknytning till exempelvis etnicitet. 

 Oavsett om ovanstående antagande stämmer eller inte står det klart att det tolkningsbara 

värdegrundsuppdraget med dess abstraktioner skapar divergens mellan olika lärares 

betraktelse- och således tillvägagångssätt. Till exempel kan nämnas Alf, som inte alls 

betraktade frågor kring homo- och bisexualitet som en del av sitt läraruppdrag. Ronja menade 

att problemet över huvud taget inte låg hos henne eller skolan, utan skuldbelade i stället 

externa aktörer. Båda dessa exempel illustrerar på ett tydligt sätt svårigheterna med att ernå en 

för alla gemensam värdegrund vilken garanterar homo- och bisexuella elever samma trygghet 

som deras heterosexuella gelikar.  

 Därtill kvarstår det faktum att många lärare genom sitt agerande eller avsaknad av 

detsamma bidrar till att frånta homo- och bisexuella ungdomar deras möjlighet att positivt 
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spegla sig själva i skolmiljön. I en demokrati där olikheter mellan människor ska betraktas 

som en tillgång (Lindell & Hartikainen 2001) kan inte elever konsekvent och oreflekterat 

förutsättas vara heterosexuella. Detta leder snarare till att ungdomar som inte passar in i den 

heteronormativa mallen inte ges samma förutsättningar som deras heterosexuella 

klasskamrater att bygga upp en trygg och säker självbild (Tystnadens tyranni 2003). Det är 

emellertid inte bara med homo- och bisexuella ungdomars hälsa i åtanke som dessa frågor ska 

behandlas, utan det handlar vidare om att fästa vikt vid samtliga ungdomars värderingar och 

förhållningssätt för att i ett längre perspektiv säkerställa respekten för alla människors lika 

värde och rättigheter.  

 

6.5 Fortsatt forskning 

Ett av fundamenten i lärares värdegrundsuppdrag är att trygga alla människors lika värde. 

Denna grundval står omnämnd redan i den första artikeln av FN:s konvention om de 

mänskliga rättigheterna (1948). Fyra artiklar senare fastställer konventionen att ingen får 

utsättas för kränkande behandling. Således är det en mänsklig rättighet att inte utsättas för 

kränkande behandling på grund av sexuell läggning. I arbetet att uppnå detta kan antas att den 

enskilda läraren har en central betydelse. Det är emellertid svårt att vid en första anblick 

uppskatta graden av inflytande och således vikten av att lärare engagerar sig i olika 

värdegrundsrelaterade frågeställningar. Därför skulle det vara intressant att vidare undersöka 

vilken faktisk skillnad som lärares engagemang i dessa frågor gör för elevers attityder. 

 Vidare vore det önskvärt om en studie med samma utgångspunkt som denna gjordes med 

ett större kvantitativt omfång. På så sätt skulle de kvantitativa aspekterna av resultaten kunna 

kontrolleras och, vid överensstämmelse, tilldelas större vikt än vad som har kunnat göras i det 

föregående. En större kvantitativ precision och därmed större statistisk tillförlitlighet skulle 

även, i kombination med en undersökning av lärares kompetens i frågor kring homo- och 

bisexualitet, bättre kunna konkretisera de utbildningsbehov som finns.  

 Slutligen ska transpersoner framhållas som ett angeläget objekt för vidare studier. Som 

nämndes under 4.2 Urval och avgränsningar utelämnades aspekter som har med 

transpersoner att göra. Även om förhoppningen är att resultaten från den här studien ska vara 

giltiga för samtliga HBT-grupper vore det, med hänsyn till transpersoners specifika 

omständigheter, ändå värdefullt med en studie där transungdomars villkor och förutsättningar 

i skolan särskilt belystes. Det är först när en samlad bild av HBT-ungdomars verklighet kan 

erhållas och sättas i relation till både kvalitativa och kvantitativa aspekter, som den fulla 

effekten av heteronormativiteten kan åskådliggöras. Det är först då som lärare tillsammans 
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med elever och föräldrar kan pröva alternativ till heteronormen i det fortsatta arbetet med alla 

människors lika värde. 

 

7 Avslutande sammanfattning 

Många händelser som antingen via media eller genom mer direkta upplevelser blir en del av 

vår vardag, kan kopplas till värdegrunden. I skolans värld kan det ske i form av konflikter, 

förtryck och våld av olika slag. Att bemöta och förebygga de här problemen är en uppgift där 

lärare och övrig skolpersonal tillsammans med elever och föräldrar måste mötas för att finna 

en lösning. Vikten av ett kontinuerligt arbete med värdegrundsfrågorna i skolan återspeglas 

inte minst i styrdokumenten som finns för skolans verksamhet, vilka i likhet med FN:s 

konvention om de mänskliga rättigheterna (1948) belyser alla människors lika värde och 

individens okränkbarhet.  

 Trots detta visar flera olika undersökningar att skolans arbete med alla människors lika 

värde är undermåligt och endast förunnat den normgivande majoriteten, med andra ord inte 

homo- och bisexuella elever. Till exempel har endast 19 procent av 148 undersökta skolor i 

sammanlagt 86 kommuner uppmärksammat homosexualitet i de lokala arbetsplanerna 

(Relationer i skolan 2002). En annan undersökning (Osbeck; Holm & Wernersson 2003), där 

författarna granskar kränkningar i skolan, visar att arbetet mot homofobi har lägst 

medelvärde, det vill säga sämst resultat. 

 I det föregående har redogjorts för en intervjustudie av arbetet i skolan med frågor kring 

homo- och bisexualitet. Syftet med studien var att närmare undersöka hur de lärare som 

arbetar med frågor kring homo- och bisexualitet går tillväga, vilka aspekter de framhåller och 

vilka svårigheter som de upplever med det arbetet. För att ytterligare närma sig problematiken 

var det även angeläget att vidare granska vad lärare, vilka väljer bort dessa delar, uppfattar 

som hinder för att de ska kunna fullfölja sitt pedagogiska uppdrag.  

 Efter genomgång av bakgrundsmaterialet, vilket bestod av dels resultatet från en förstudie 

kring värdegrundens innehåll, dels sekundär litteratur om olika aspekter kring homo- och 

bisexualitet, kunde konstateras att frågor kring homo- och bisexualitet har en hög relevans för 

värdegrundsarbetet. I ett arbete där alla människors lika värde är centralt och ständigt 

återkommande torde homo- och bisexuella i likhet med andra minoriteter ha en given plats. 

Vidare är det inte möjligt att bortse från något för individen så centralt som sexuell identitet 

när normer och bakomliggande strukturer tillsammans med dess följder diskuteras. 

 Vid en översiktlig granskning av resultatet kunde konstateras att arbetet med frågor kring 

homo- och bisexualitet i skolan är förhållandevis begränsat. I de fall där det förekom 
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integrerades det sällan eller aldrig med övrig verksamhet. I stället ansåg de flesta 

intervjupersonerna att dessa frågor är begränsade till vissa bestämda skolämnen. Samtidigt 

menade de att det övergripande värdegrundsarbetet i större utsträckning kan relateras till den 

övriga verksamheten. Detta kan sättas i relation till att ingen av de intervjuade angav frågor 

kring homo- och bisexualitet som en del av värdegrundsarbetets innehåll.  

 Av samtliga sex lärare som ingick i studien var det endast en som kunde uppge vilka 

aspekter som tas upp i arbetet med de här frågorna. De andra två som arbetade aktivt med 

dem menade att det i första hand handlade om att stävja bråk i samband med tillmälen och 

dylikt, och resten uppgav att de av olika skäl inte behandlar frågor om sexuell identitet. Det 

vanligaste skälet till att arbeta med dessa frågor var den enskilda lärarens personliga 

ståndpunkter, men även elevernas intresse hade en viss betydelse för arbetet.  

 Vad beträffar värdegrundsfrågorna angav intervjupersonerna i första hand demokrati som 

en del av dessa. Även människors lika värde var återkommande, och även om etik inte 

nämndes explicit vid så många tillfällen löpte det ändå som en röd tråd genom samtalen. 

Utöver dessa mer övergripande ämnesområden för värdegrundsarbetet nämndes även etnicitet 

och genusfrågor som en del av alla människors lika värde. Däremot utelämnades sexuell 

identitet, vilket över huvud taget inte nämndes som en del av värdegrundsfrågorna. Överlag 

kan konstateras att värdegrundsfrågorna av intervjupersonerna tilldelades ett egenvärde 

oavsett om de betraktas ur ett övergripligt perspektiv eller som mer specifika frågor. I 

jämförelse kan konstateras att det framgick att frågor kring homo- och bisexualitet ansågs ha 

mer av ett instrumentellt värde. 

 De svårigheter som de intervjuade upplevde med arbetet kring frågor om homo- och 

bisexualitet varierade beroende på om läraren ifråga själv arbetade med frågorna eller inte. De 

personer som inte arbetar med det menade att det är svårt att på ett naturligt sätt relatera till 

frågor kring homo- och bisexualitet i undervisningen. För de lärare som ingick i studien, vilka 

behandlar de här frågorna i sin undervisning, utgjordes problemen snarare av kollegor, elever 

samt föräldrar som är negativt inställda, vilka de menade gör arbetet tungt. Dessa svårigheter 

är delvis desamma som de som angavs för arbetet med värdegrunden med den väsentliga 

skillnaden att inget motstånd hos eleverna nämndes.  

 Frågor som rör individens sexuella identitet kan lätt anses vara av så pass personlig 

karaktär att lärare har svårt att motivera vidare behandling av dessa i undervisningen. Vad 

som då glöms bort är att den heterosexuella identiteten genom rådande normer är just det som 

behandlas i skolans dagliga arbete. Tystnaden kring icke-heterosexuella aspekter tillsammans 

med aktivt motstånd från omgivningen upprätthåller denna så kallade heteronorm. Det är 
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emellertid viktigt att arbetet med icke-heteronormativa aspekter i skolan inte begränsas till 

tolerans och till att den heterosexuella majoriteten ska ge sitt godkännande, utan att homo- 

och bisexuella ungdomar även ges möjlighet att skapa sitt eget utrymme utifrån egna villkor.  

 Vad gäller tillvägagångssätt kan kritik i första hand riktas mot isolerade insatser såsom 

temadagar för frågor kring homo- och bisexualitet. Genom dessa löper lärare en stor risk att 

stigmatisera homo- och bisexuella. Dessutom hindras eleverna från att betrakta frågorna i ett 

vidare sammanhang där olika vardagssituationer kan relateras till frågorna. Detsamma kan 

sägas om liknande isolerade insatser i det generella värdegrundsarbetet. Eftersom det där 

dessutom handlar om att frågorna behandlas i kursform uppstår risken att de lärare som inte 

har en direkt anknytning till kurserna inte heller känner något ansvar för att behandla 

frågorna. Dessutom väcks frågan om tolkningsföreträde när eleverna ska betygsättas i 

värdegrundsfrågor.  

 Än mer undermåligt förefaller arbetet, oavsett om det är specifikt kring frågor om homo- 

och bisexualitet eller generellt kring värdegrunden, när det visar sig vara helt och hållet 

avhängigt den enskilda lärarens kompetens och engagemang. När reglerade uppdrag blir 

beroende av personliga ståndpunkter är det högst befogat att ifrågasätta lärares 

professionalitet och det ansvar som visas mot yrket. Det kan heller inte anses rimligt att mål 

som är uppsatta i läroplaner behandlas i den mån det finns intresse hos eleverna bara för att 

det inte handlar om konkreta kunskapsmål.  

 Lärares professionalitet och lämplighet kan framför allt diskuteras i de fall då de ger 

uttryck för homofobi i sin undervisning. Med styrdokument som framhåller betydelsen av alla 

människors lika värde kan ett sådant agerande inte betraktas som något annat än ett tjänstefel. 

Ändå visar det sig att det finns en viss tolerans för sådant beteende hos lärare när det kommer 

till förhållningssätt till homo- och bisexualitet, varför det kan diskuteras huruvida det skapas 

en intern hierarki mellan olika minoritetsgrupper.  

 Oavsett hur det förhåller sig med den saken står klart att det är viktigt att unga människor 

ges möjligheter att upptäcka sig själva och sin sexualitet utan att vuxna oreflekterat påbjuder 

heterosexualiteten som det enda alternativet. Det är dessutom unga homo- och bisexuellas 

mänskliga rättighet att bli respekterade på jämlika villkor som deras heterosexuella 

klasskamrater. Där har den enskilda läraren en avgörande roll som inte under några 

omständigheter kan förhandlas bort.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

1. Vad upplever du vara värdegrundsfrågor? 
 

2. Hur arbetar du med frågor kring homo- och bisexualitet i den dagliga verksamheten? 
 

3. Vilka aspekter av homo- och bisexualitet lyfter du fram i de olika diskussionerna? 
 

4. På vilket eller vilka sätt går du tillväga när du väcker frågor kring homo- och 
bisexualitet? 

 
5. Vilket utrymme tycker du att frågor kring homo- och bisexualitet får i den dagliga 

verksamheten? 
 

6. Upplever du det som lätt eller svårt att arbeta med frågor om homo- och bisexualitet? 
 

7. Vilka bakomliggande faktorer anser du vara drivande för dig att arbeta med dessa 
frågor?/Vad anser du hindrar dig att arbeta med frågor kring homo- och bisexualitet? 

 
8. Hur arbetar du med värdegrundsfrågorna i den dagliga verksamheten? 

 
9. Hur skulle du vilja beskriva innehållet i det arbetet? 

 
10. I vilka former bedrivs det arbetet? 

 
11. Vilket utrymme får arbetet med värdegrunden? 

 
12. Kan du nämna delar av arbetet som du upplever som svårt/lätt? 

 
13. Varför arbetar du med värdegrundsfrågor?/Varför arbetar du inte med 

värdegrundsfrågor? 
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Bilaga 2 Resultat från meningskoncentrering 
 

Meningskoncentrering av intervju med Alf 
Naturlig enhet Centralt tema 
Värdegrunden är ju allt det där viktiga med 
demokrati och värden och så. Vi brukar prata 
om invandrare och så, att de är lika mycket 
värda, och rasism. Det är svårt att hinna med 
så mycket. Ähm…att eleverna får vara med 
och bestämma är också viktigt. Det är också 
svårt. Och så tar det väldigt mycket tid från 
undervisningen, men det är viktigt att de får 
lära sig ju. 

Etnicitets- och demokratifrågor är viktiga 
delar av värdegrundsarbetet. 

Jag har ju inte biologi va’, eller 
naturkunskap, så jag har ju ingen anledning 
att ta upp det i min undervisning. Det finns 
det andra som gör. Men visst, ähm… om det 
dyker upp, om det händer att elever skriker 
ord till varandra kan jag ju reagera och säga 
åt dem att inte hålla på, att vi inte accepterar 
sådant språk. Öh, sedan har vi ju temadagar 
för sådant också, med sex och samlevnad, 
men det är ju mest skolsyster eller kurator 
som har hand om de bitarna då. Och det är 
väl bra och så, men som lärare tror jag mest 
att du ser det som att det tar 
undervisningstimmar. 

Frågor kring homo- och bisexualitet tas upp 
inom vissa bestämda ämnen samt under 
enskilda temadagar. Temadagar är bra, men 
stör den ordinarie verksamheten. 

Som sagt så säger jag åt dem att lägga av att 
kalla varandra för olika saker, att det inte 
låter trevligt, och att vi inte tolererar 
svordomar i skolan, utan det får de hålla på 
med någon annanstans. 

Tillmäle som anspelar på homo- och 
bisexualitet är svordomar och accepteras inte 
i skolan. 

Det finns ju liksom inget särskilt sätt att 
tackla de här frågorna. Det är ju i samband 
med att elever bråkar. Man går rakt på helt 
enkelt och säga ifrån på skarpen. Det går ju 
inte att dalta med dem. Det är så mycket 
daltande ju nu för tiden. Som lärare så får 
man inte det och inte det, och så ska man 
hålla på så. Ibland händer det att elever 
kommer in på diskussioner om 
homosexualitet, och det är väl nyttigt att de 
tänker och pratar, men jag har ju historia och 
samhällskunskap, så det får de diskutera på 
naturkunskapen i stället. 

Frågor kring homo- och bisexualitet hänvisas 
till skolämnen som är relevanta. 

Det är ju så mycket som ska få plats på en 
lektion. Det ska ju vara demokratiskt och bra 
och man ska prata om än det ena än det andra 
som inte har med ämnet att göra, så man 
hinner ingenting. Det ställs så mycket krav 

Det är många olika saker som faller inom 
ramarna för lärares ansvarsområde. Frågor 
kring homo- och bisexualitet behandlas bäst 
inom skolämnet biologi. 
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från alla möjliga håll och kanter. Jag förstår 
inte varför vi ska hålla på med sex. Det är ju 
privatsaker, så det får väl folk hålla på med 
på fredagskvällarna när de kommer hem från 
jobbet. Det har väl ingenting med mina 
ämnen att göra. Det är ju därför vi har 
biologi. 
Det är väl inte så svårt. Jag tror att det finns 
ett naturligt intresse hos eleverna att 
diskutera sådant där med sex och kärlek och 
killar och sådant. De är ju i den åldern, och 
de läser ju i tidningen och ser på tv om saker 
som händer. Det är ju festival och maskerad 
och adoption och så. Det svåra är ju att få in 
det på ett naturligt sätt i till exempel 
samhällskunskapen. Det har ju ingenting med 
ämnet att göra. Då är det bättre att de tar det 
med biologiläraren. 

Elever visar ett intresse för frågorna, men det 
är svårt att relatera frågor kring homo- och 
bisexualitet till samhällskunskap. 

Det största hindret har vi ju redan pratat om. 
Det är ju att jag inte har de ämnena för 
frågorna. Sedan är det ju det här med tid och 
så. Ähm… hade vi haft mer tid hade de 
kunnat få snacka så mycket de ville om vad 
de ville, men det är ju begränsat så jag måste 
ju hålla mig till det vi ska syssla med. Sedan 
om jag ska vara ärlig så kan jag ju inte så 
mycket om det där, utan jag tror att hade jag 
behövt det i mitt jobb hade jag lärt mig vad 
det handlar om och så. Då är det ju bättre att 
skolsyster och andra lärare får ta hand om det 
som kan.  

Det största hindret i arbetet med frågor kring 
homo- och bisexualitet är frågornas 
ämnestillhörighet. Dessutom handlar det om 
tidsresurser och kunskap i ämnet.  

Värdegrundsarbetet är ju mycket 
tacksammare på något sätt. Demokrati 
kommer ju till exempel in när vi pratar om 
statsskick och hur olika länder styrs och ser 
ut och så va’. Sedan försöker man att relatera 
det till hur det ser ut i skolan, för om klassen 
och klassrummet är Sverige så är ju jag 
statsministern, och så får man hålla på och 
förankra det så att de förstår. Och så får man 
ju invandrarna och etnicitet på köpet när man 
ähm… snackar om invandringspolitik och 
relationer mellan I- och U-länder. Det finns 
mycket att hämta från det man håller på med 
för tillfället.  

Värdegrundsfrågorna har många 
beröringspunkter med den vardagliga 
verksamheten. 

Vi pratar om demokrati och människors 
värde, ja lika värde alltså, människors lika 
värde, att de, ja eleverna får se sig själva som 
en del av demokratin liksom, att de får vara 
med och styra och säga sitt. Och så snackar 

Värdegrundsarbetet innehåller i första hand 
demokratiaspekten, men även etnicitet och 
könstillhörighet relaterat till alla människors 
lika värde. 
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vi om olika människor och att de är lika 
värda oavsett hudfärg eller var de kommer 
ifrån eller om de är män eller kvinnor. Deras 
kön tar jag upp, att det är jämställt och att 
kvinnor är som män och så. 
Eftersom att ja, det här är lättare att få in 
naturligt så man behöver ju inte temadagar 
på samma sätt, utan det här kan ju alla och 
dessutom kommer det in naturligt i mina 
ämnen, så då blir man inte så beroende av att 
skolsyster ska göra något. Det är ju lättare att 
låta det här färga det man gör i klassrummet, 
för det är ju inte lika specifikt utan mer så att 
det berör många delar och många människor. 
Homosexuella rör ju bara en del. 

Det är lätt att föra in värdegrundsfrågorna i 
den övriga verksamheten. 

Värdegrundsarbetet får ju inte något speciellt 
inramat utrymme så, utan det får ju komma 
in naturligt när det känns relevant och viktigt. 
Ibland har vi försökt att ha temadagar om 
det, men det går ju inte att ha temadagar om 
varenda sak man ska gå igenom. Då får vi ju 
aldrig något gjort. Men det händer ju var och 
varannan vecka att man kommer in på sådana 
frågor som rättvisa och jämställdhet och 
solidaritet och så, men det beror ju på vad vi 
håller på med för något. 

Värdegrundsfrågor behandlas när det är 
relevant.  

Det är inget svårt att jobba med. I historia tar 
jag ju aldrig upp det men på 
samhällskunskapen är det ju lätt. Det är lätt 
att peka på praktiska exempel och koppla det 
teoretiska till verkligheten, och eleverna är ju 
med på det hela tiden. De tycker ju om att 
diskutera och har många frågor och så och 
tycker en massa hela tiden. Så det är inget 
svårt.  

Innehållet i samhällskunskap tillsammans 
med elevernas entusiasm gör det lätt att 
arbeta med värdegrundsfrågorna. 

Det är viktigt. Vi lever i ett demokratiskt 
samhälle, och då måste man ähm… lära sig 
vad det är och hur det funkar, att det inte går 
att diskriminera för att någon kommer från 
Afrika eller inte ser likadan ut och så. Det 
handlar ju om att ge dem verktyg för att klara 
sig i samhället utanför skolan och så, 
förbereda dem för livet efter studenten när de 
inte går i en skyddad verkstad längre. Det är 
viktigt att de lär sig respektera varandra och 
så.  

Värdegrundsarbetet är viktigt för att ge 
elever redskap att hantera olika situationer 
och reflektera över sig själva i ett vidare 
perspektiv. 

 
Meningskoncentrering av intervju med Emil 

Naturlig enhet Centralt tema 
Vi har ju tagit grepp här så att vi har en lokal Värdegrundsfrågorna behandlas i en särskild 
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kurs på femtio poäng. Det är ungefär 
trettiofem timmar med undervisning, 
lektioner, diskussioner, och den handlar om 
människosyn och yrkeslivets etik.  

kurs. 

Och då när de kommer i de nya klasserna, 
vill vi att de ska bli tighta och lära känna 
varandra, och då kör vi den kursen och då 
börjar vi; Vem är du? Vem är jag? Vilka är vi 
och vad ska gälla för oss? Väldigt noga då 
med värdegrunden. 

Den egna reflektionen är central. 

Man kommer överens om, dels att man ska 
respektera varandra, och sedan, vad är det 
som gäller hos oss. Varför är vi tillsammans? 
Och vi bygger allting på överenskommelse, 
inga regler, och det är en jävla skillnad. 
Alltså pedagogiskt sett är det världens 
skillnad det här va’. För då kan man, om du 
och jag kommer överens om att så här ska 
det vara, eller precis som jag gjort med min 
fru, att vi var överens om att vi skulle gifta 
oss va’, och spricker det då, att den ena inte 
vill vara överens längre, då får man gå isär 
ibland. Och samma gäller för eleverna då, att 
då får du väl välja en annan skola. 

Eleverna är med och sätter ramarna som alla 
ska hålla sig inom. 

Men det är en bra grund. Och det gör ju då 
att vi vill att eleverna ska utvecklas till att ta 
mycket ansvar och vi ger de full tillit, så alla 
elever har ju egna arbetsplatser, där de sitter 
då, så delar de en dator med kompisen. Frihet 
under ansvar. 

Vi arbetar med frihet under ansvar 
tillsammans med eleverna. 

Problem med det är ju att killar i den här 
åldern är ju jävligt homofobia. De är ju 
osäkra på sin egna sexuella läggning och bög 
vill jag absolut inte bli. Och så ser man ju 
ned på en, så det är ju, fan det är ju, ja det är 
en väldigt dålig nivå på det ibland va’. Hårda 
grabbar som, sådana där kan man lika gärna 
hänga eller skjuta. Det är väldigt svårt att 
diskutera med dem. De har, den här 
homofobin alltså, den är grundmurad hos de 
flesta. 

En svårighet i arbetet med frågor kring 
homo- och bisexualitet är de homofobiska 
uttrycken hos manliga elever. 

Ja alltså, jag försöker få dem att respektera 
alla. Alla är ju lika värda. Det är viktigt. De 
tycker inte det. När vi skulle ta hit folk från 
RFSL, då var det flera killar som hotade med 
att jag går inte in i en sal där det sitter en 
bög.  

Alla människors lika värde är en viktig del av 
värdegrundsarbetet. 

När någon säger jävla bög eller något sådant 
här, då tar jag diskussion direkt. Samma sak 
om det är mobbing och sådant. Det köper jag 

Förutom etikkursen väcks frågor kring 
homo- och bisexualitet främst i anknytning 
till tillmälen och kränkande behandling. 
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inte. Det är oftast då diskussionerna tar fart 
va’, och då får man passa på. Annars snackas 
det mest om sådant inom den där kursen. 
I första hand är det den här kursen, 
människosyn och… Det ska alla vara med 
och diskutera, och de får tycka till. Och där 
är det inte frågan om rätt och fel, men det är 
ju frågan om att man måste lära sig att man 
respekterar sina medmänniskor, och man 
försöker sätta sig in i den andras situation, 
varför är det nu som det är? 

Etikkursen är till för att reflektera över sig 
själv och andra.  

Några problem är den prägeln som 
verksamheten har. Det är mansdominerat, lite 
den jargongen va’, motstånd hos många 
elever mot homo- och bisexuella, homofobi, 
man söker sin sexualitet och så vidare, och 
den är ju svår att påverka. Den finns ju där. 

Homofobin i mansdominerade miljöer är 
svår att bearbeta. 

Det finns vissa lärare va’ som tycker att det 
blir ett jävla daltande med de här frågorna, 
med värdegrundsarbetet, och frågor kring 
olika minoriteter och så, att det blir ett 
väldigt onödigt tjatande om det. Det är så 
mycket som ska med och som man ska tänka 
på ändå, och att det blir nästan som en börda 
i yrkesrollen. 

En del lärare tycker att värdegrundsarbetet är 
besvärande och onödigt. 

Vi har ju valt att, vi har ju det i en kurs. I och 
för sig, jag är inte så jävla imponerad, för då 
ska vi sätta betyg va’. Hur sätter jag betyg på 
deras åsikter?  

Betygsättningen är en nackdel med att arbeta 
med etikfrågor som en kurs. 

Ja alltså det är ju viktiga frågor. Det är ju att 
slå vakt om demokratin. Det vi brottas mest 
med, det är en gemensam värdegrund bland 
lärarna. Vi hade den här överenskommelsen 
en gång, men vissa lärare bara sket i den. 
Mycket handlar ju om vem det är som tolkar 
och hur det tolkas. 

Värdegrundsarbete handlar om 
demokratiarbete, men att hitta en gemensam 
utgångspunkt är svårt. 

Jag har ju lärare som inte är, som tycker att 
det är äckligt med bögar. Där blir det ju svårt 
va’. De kan ju inte stå och få folk att liksom 
begripa olika synsätt och så vidare. De är inte 
bra på det. Det har ju hänt att de har stått och 
hävt ur sig sina fobier och så vidare. Men 
folk får ju ha sina åsikter. Alla kan ju inte 
tycka likadant va’. 

Homofoba lärare är ett problem i arbetet med 
frågor kring homo- och bisexualitet. 

Frågan är hur fan löser vi det i skolan när 
man motarbetar det hemma. Om farsan sitter 
där på fredagskvällen och är full och säger att 
död åt alla jävla bögar, de ska stenas de 
jävlarna. Och där sitter en åtta, nioåring och 
lyssnar på det här, vad tror du att han tycker 

En svårighet med arbetet kring frågor om 
homo- och bisexuella är när skolans 
ståndpunkt kolliderar med signaler som 
eleverna får hemifrån.  
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sedan? Sedan ska vi plocka ur det ur huvudet 
på honom när han kommer till skolan. Det är 
en ganska otacksam uppgift det här. 
 

Meningskoncentrering av intervju med Lina 
Naturlig enhet Centralt tema 
Ja, värdegrunden innehåller ju en rad 
begrepp. Jag tycker det är ganska ofta, man 
pratar ju väldigt i arb…vi har ett arbetslag på 
åtta personer, och vi pratar väldigt ofta om 
elevinflytande. Det kommer ju upp väldigt 
ofta, att eleverna ska vara med och påverka. 

Elevdemokrati är en viktig del av 
värdegrundsarbetet. 

Men sedan vet jag i andra program så är det 
inte alls samma, det finns inte lika hårt 
knutna arbetslag som jobbar tillsammans 
med de här frågorna. Jag tror att finns det 
hårt knutna arbetslag så pratar man mer om 
det. 

Värdegrundsarbetet beror på arbetslagens 
sammansättning. 

Den här klassen jag hade, de var inte, hade 
inget klassråd på schemat helt enkelt, och det 
står i den lokala handlingsplanen att alla 
elever ska ha, men det hade inte dem. Så då 
införde jag det på mina timmar. Men sedan 
vet, och då hade vi alltid en sekreterare och 
ordförande och justerare från klassen, men 
sedan vet jag att vissa lärare, de har aldrig 
det, utan de står och rabblar all information 
och så får eleverna säga vad de tycker och 
tänker.  

Form och innehåll i värdegrundsarbetet 
varierar beroende på läraren. 

Homo- och bisexualitetsfrågor är inget som 
lärare pratar om. Det är om det skulle komma 
upp någonting som startar en diskussion, om 
någon blir illa behandlad, problem i 
korridoren som har med de frågorna att göra, 
då kan man prata om det.  

Arbetet med frågor kring homo- och 
bisexualitet styrs i hög grad av incidenter i 
skolverksamheten. 

Men jag kommer nog på faktiskt nu när jag 
har tagit upp Karin Boye när vi läste om 
dikter så pratade vi om att hon var lesbisk. 
Och då pratade vi om var det skillnad på 
hennes dikter mot om man jämförde med 
Anna-Maria Lenngren, jag kommer inte ihåg 
vem det var, men det var en heterosexuell 
poet, och jämförde gjorde vi då i en 
diskussion, och kom på att kärleken är ju inte 
annorlunda. 

Litteratur användes en gång som 
utgångspunkt för diskussion om olika 
sexuella identiteter.  

Nä, jag kan nog tyvärr säga att nej. Jag kan 
tyvärr inte säga att jag tänker på homo- och 
bisexualitet i vardagssituationer. Vad jag 
tänker mycket på, det är att prata om 
kvinnans rätt i samhället. Det försöker jag få 

Frågor kring homo- och bisexualitet tillhör 
de saker som inte tas upp i integrerade 
former. 
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in naturligt i många diskussioner. 
Jag tänker ju på de här aspekterna för att jag 
är kvinna. Jag lyfter kvinnofrågor och pratar 
jämställdhet, men det är ju inte lika naturligt 
för mig att tänka på andra grupper.  

Som lärare utgår jag från mig själv och mina 
egna erfarenheter. 

Det mest drivande för mig att jobba med det 
här är att stärka de här minoritetsgrupperna 
så att eleverna får prata om det, att det inte är 
konstigt så att de inte blir generade eller 
tycker att det är något fel. Och när de 
kommer ut i samhället, när de träffar folk att 
de inte ska ha en massa fördomar.  

Det viktigaste skälet att arbeta med frågor 
kring homo- och bisexualitet är att förbättra 
situationen för homo- och bisexuella och 
motverka fördomar. 

 
Meningskoncentrering av intervju med Martin 

Naturlig enhet Centralt tema 
Det känns som att människor definierar 
värdegrund på olika sätt beroende på vem 
man talar med. (Paus. )Ja värdegrunden, man 
kan väl säga att min åsikt är att det är någon 
form av förhållningssätt, hur man förhåller 
sig till eleverna och undervisningen och det 
man vill åstadkomma, en slags moral om du 
vill, en utgångspunkt. Att det ska genomsyra 
det man gör hur man förhåller sig. Det kan 
man väl säga är en definition på värdegrund. 

Värdegrunden innebär ett förhållningssätt till 
omvärlden som ska genomsyra allt som man 
gör. 

Och att man tränar sig både i sin 
tankeverksamhet, men också i sin känsla och 
sin vilja, och det är tre begrepp som 
återkommer i vår pedagogik hela tiden, och 
att man med hjälp av detta försöker att få en 
hel människa som står fri att göra sina egna 
val. Och man kan ju inte vara fri om man inte 
så att säga känner sig fri i alla aspekter, och 
jämställdhet och demokrati och sådana saker, 
individuell frihet och vara den man är, är ju 
synnerligen viktiga aspekter av det. 

Jämställdhet, demokrati och individuell frihet 
är viktiga aspekter av värdegrunden. 

Jaa, jag känner ju att verka för att eleverna 
ska känna sig, ja utvecklas på alla plan för 
att, och känna sig trygga i sin känsla och sin 
tanke, att kunna tänka fritt, att tänka inte 
normen utan tänka problemlösning och att 
vara kreativa och se på ett problem och 
försöka lösa det på ett så bra sätt som 
möjligt. 

Arbetet med värdegrunden är 
problembaserat. 

Vi är en demokratisk skola i den 
bemärkelsen att vi inte har någon rektor utan 
vi är ett kollegium som både styr och driver 
och ansvarar för skolan, och det hoppas ju vi 
att det förmedlas till eleverna, att vi inte är en 
hierarkisk organisation. 

Vi omsätter den teoretiska delen av 
värdegrundsarbetet i praktiken. 
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Jag tycker att det är ett ähm…(lång paus), det 
är ingen synlig aspekt i särskilt stor 
utsträckning, och jag tycker att det är synd att 
det är så, för jag känner att om inte vi som 
skola och som lärare gör det synligt, så är det 
ju synnerligen svårt för eleverna, att ta upp 
det, leva i det eller identifiera sig med det, 
men jag skulle nog kunna göra mer. 

Homo- och bisexualitet är inte synligt i 
skolans verksamhet.  

Så jag som lärare har inte gått in speciellt 
detaljerat just i homo- och 
bisexualitetsfrågorna, men däremot den här 
att försöka förhålla sig fri, försöka förhålla 
sig till människor och inte bedöma… Det 
återkommer jag till. Det är en hjärtefråga för 
mig att ta upp olika etniciteter och kulturer, 
könsroller och jämställdhet och sådana saker. 
Men som skola tycker jag personligen att vi 
skulle kunna göra mer. 

Frågor kring homo- och bisexualitet tas inte 
upp specifikt, utan arbetet har ett 
helhetsperspektiv. Till exempel tar jag upp 
etnicitets- och genusfrågor. 

Men ähm, jag tror ju att hela det här med 
homo- och bisexualitet definitivt ska 
diskuteras i miljön som ett ämne, om man nu 
kallar det sex och samlevnad. Jämlikhet och 
könsroller eller om vad man nu kallar det 
ingår ju i samhällskunskap och religion och 
sådana frågor, etikfrågor, var det kommer in, 
och där känner jag ju att vi skulle kunna bli 
bättre, för jag tror att vi inte riktigt tar 
elevernas verklighet på allvar. 

Frågor kring homo- och bisexualitet ska 
behandlas exklusivt. Andra 
värdegrundsfrågor kan lättare integreras med 
den övriga verksamheten.  

Personligen som pedagog känner jag ju att 
det är ett arbete varje gång man står inför en 
klass, att ha de här frågorna i åtanken, att hur 
man förhåller sig till klassen, hur man 
förhåller sig till individerna, sig själv och det 
man står för och det är ingenting som man 
kan släppa, att det här är någonting som man 
tar under någon lektion, utan vi känner att det 
måste vara en helhet och det är svårt, för vi 
är ju så instyrda ofta. Man måste göra sig 
medveten om innan man kan över huvud 
taget förändra… 

Värdegrundsaspekterna är något som finns 
med hela tiden vilket man måste bli 
medveten om innan man kan arbeta med det.  

Ja, dels så tror jag ju att, jag tror ju att det 
krävs en kontinuerlig, ett kontinuerligt arbete 
med sig själv, att man också studerar att man 
sätter sig in i frågor och det som värderas och 
att man lär sig mycket av de här ämnena, och 
det tror jag egentligen inte är svårt. Det tror 
jag alla håller med om. Sedan är det alltid en 
fråga om prioritering, var man satsar som 
lärare och var man satsar som skola. För det 
är många sådana ämnen, sådana som man 

Arbetet med värdegrundsfrågorna är 
beroende på den enskilda lärarens kunskap 
och prioritering. 
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borde veta mer om och förhålla sig till. 
Jag tror ju också att det kan, att det alltid 
finns individer som är provocerade av att gå 
utanför normerna, och att det kan innebära ett 
motstånd. Som sagt, jag har inte, just de här 
frågorna kring homo- och bisexualitet har vi 
inte tagit upp för diskussion i vårt kollegium, 
åtminstone inte under de fyra åren jag har 
varit här. Däremot har frågan om hur sex och 
samlevnad, den här verkligheten som 
eleverna lever i som vi som är kanske en 
eller två generationer äldre ska förhålla oss 
till, det har tagits upp. 

Hos en del lärare finns det ett motstånd mot 
frågor kring homo- och bisexualitet.  
 
På fyra år har frågor kring homo- och 
bisexualitet inte varit uppe för diskussion 
trots att sex och samlevnad har diskuterats.  

Däremot så kan det ju bli flamsigt…och 
fnissigt, att man håller ifrån sig genom att 
skämta bort sådana saker. Det kan vara ett 
problem, kanske framför allt hos killarna. 

En svårighet är att många pojkar distanserar 
sig till dessa frågor genom att skämta bort 
dem.  

Det här med jämlikhet bottnar i mina 
personliga värderingar, och det kommer före 
skolans inställning. De egna personliga 
värderingarna är den starkaste drivkraften. 

Mina personliga ståndpunkter väger tyngst. 

Vi lägger också tid i vårt kollegium vad 
gäller…studier, många av de här studierna 
handlar om pedagogiska former och 
värdegrund och hur vi förhåller oss till 
eleverna och hur vi skriver omdömen, hur vi 
gör elevbeskrivningar och sådana saker, och 
det kan man väl säga är en slags arbete med 
oss själva för att också bli fria från egna 
föreställningar, fria från fördomar, kunna 
förhålla oss bättre till varandra och elever 
och växa som människor. Så på det viset 
tycker jag ändå att vi jobbar med att, om du 
kallar det värdegrundsfrågor hela tiden, men 
inte med homo- och bisexualitetsfrågor som 
ett speciellt ämne då. 

Det kontinuerliga arbetet med värdegrunden 
bedrivs i elevfria miljöer och har en 
övergripande natur.  

 
Meningskoncentrering av intervju med Märit 

Naturlig enhet Centralt tema 
Jag tänk, just nu tänker jag mycket eftersom 
vi har haft den här etikkursen, så tycker jag 
att den egentligen står för ganska mycket av 
det som är värdegrunden och en av sakerna 
som vi har haft som mål när vi, det är en 
lokal kurs som vi har här på skolan, det finns 
en liknande på en annan skola här, och en 
målsättning har varit att verkligen få våra 
elever att reflektera kring det här med allas 
lika värde som är så, egentligen så självklart 
men så oerhört svårt. Så den veckan handlar 

Värdegrundsarbetet består av en etikkurs 
som tar upp aspekter kring alla människors 
lika värde. 
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ju mycket om detta, olika aspekter av detta, 
och vi hade bland annat en tjej från 
antidiskrimineringsbyrån som var hos oss 
och pratade lite utifrån just det här med alla 
människors lika värde, vad som är 
diskriminerande. 
De, om man pratar så där om just kring om 
homo- och bisexualitet så är det ju sådana 
saker som lätt kommer upp. Det beror ju lite 
grann på intresset från eleverna, men det 
kommer ju oftast upp under sådana här 
veckor, eller när man läser etik i 
religionskunskapen, som jag också har som 
ämne. Ibland vill de jättegärna att vi skulle få 
ordentlig information, så att det kan ju 
komma, för det mesta tycker jag att det 
kommer från eleverna, att det här skulle jag 
vilja, jag skulle vilja ta reda på hur tänker de 
och vad säger de om det här och varför har 
de blivit homosexuella och sådana saker, och 
det är ju då ofta som man tar kontakt med 
RFSL. 

Diskussioner om homo- och bisexualitet 
initieras i första hand av eleverna. 

Mm, jag kan ju inte säga att jag arbetar med 
det så. Det är ju om det kommer upp frågor 
och ofta tycker jag att det finns, det finns ju 
fortfarande oerhört mycket fördomar, och 
framför allt kanske man pratar om 
invandrarelever, ähm alltså rent fobiska 
känslor många gånger, och jag försöker så 
gott jag kan svara emot, och att för mig har 
jag inte känt så svårt heller eftersom jag har 
en av mina bästa vänner är homosexuell, och 
då känner man ännu mer så där att man 
måste liksom stå till svars och inte vika 
undan, utan. För ofta kommer det ju upp 
frågor om det här eller man hör gliringar eller 
så, och för det mesta försöker jag ju liksom 
att gå emot det. 

Frågor kring homo- och bisexualitet lyfts 
oftast i samband med homofobiska 
uttalanden bland eleverna. 
 
Personliga erfarenheter av homosexuella har 
betydelse för hur dessa frågor behandlas. 

Ja, att alla människors lika värde och att det 
inte är konstigt att man kan bli kär i någon av 
samma kön, att det är kärleken som det 
handlar om i första hand, att det oavsett så, 
för det är inte underligt att man kan bli kär i 
någon av samma kön. En av de främsta 
anledningarna till att jag arbetar med frågor 
kring homo- och bisexualitet är den där 
aspekten med alla människors lika värde. 

Jag poängterar alla människors lika värde 
och att homo- och bisexualitet handlar om 
kärlek. 

Och sedan tror jag ju, känner man ju ett 
oerhört ansvar som lärare och som vuxen 
inför sina elever att verkligen stå för det här 

Jag försöker erbjuda eleverna alternativa 
infallsvinklar till homo- och bisexualitet. 
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och bemöta dem på ett bra sätt för att, om 
inte vi kan stå upp för oss och svara på ett 
sätt som är värdegrundande, så ja de möter så 
mycket fördomar, det är så mycket tugg och 
snack i många kamratkretsar, så då får de 
aldrig möta en annan ståndpunkt om du 
förstår vad jag menar. 
Att det finns så mycket fördomar, och 
fördomar och också tror jag en hos våra 
ungdomar som är i den här åldern så är det en 
väldig osäkerhet, en väldig rädsla och man 
håller på och hittar sin egen könsidentitet 
och…den här bögnojjan som är så oerhört 
stark när man är i den åldern, och det gör att 
det kan vara väldigt jobbigt ibland, för det är 
så mycket tugg och så mycket floskler och så 
mycket hahaha och så där, rått runt sexualitet 
över huvud taget, och det kan jag tycka är lite 
jobbigt ibland hur man ska hitta liksom nivån 
och prata på om det här så det blir bra. 

Fördomar och motstånd hos eleverna är den 
största svårigheten med arbetet kring frågor 
om homo- och bisexualitet. 

När man jobbar med litteratur, så kommer 
man ju in på de här stora frågorna som ju 
handlar om mellanmänskliga relationer, det 
är ju liksom det som det går ut på det folk 
skriver om. Men sedan kan man ju göra det 
mer eller mindre medvetet och när det gäller 
just kring homosexualitet och bisexualitet så 
är det mycket svårare.  

Genom skönlitteratur kan man närma sig 
olika värdegrundsfrågor, men vad beträffar 
homo- och bisexualitet är det svårt. 

Alltså, jag känner ju att det är viktigt att, jag 
känner att det är otroligt viktigt att ungdomar 
får komma i kontakt med människor som är 
homosexuella och som kan berätta det på ett 
bra sätt, eftersom det är så viktigt just den här 
tiden och man står i brytningstid och man 
känner sig ofta så ensam med de här 
känslorna; det finns ingen som är som jag 
och man känner sig fel och så där, och det 
kan man ju känna även om man inte har den 
läggningen, så allt sådant där när man får 
positiva förebilder, det tycker jag ofta man 
letar efter i olika sammanhang. 

Det är viktigt för ungdomar att få träffa och 
höra homosexuella.  

Men så är det ju med jättemycket med det 
som vi håller på med i skolan, att man 
fokuserar en stund, och så fortsätter man med 
något annat. Men jag tror inte att man ska 
förringa det även om det känns som det 
kontinuerliga arbetet, för det är just det att 
lyfta upp, man har med sig det ändå, att det 
här har vi pratat om, och nästa gång man 
stöter på det i tv eller tidning, så är det just 

Kontinuitet har underordnad betydelse så 
länge som arbete bedrivs.  
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det. Jag tycker att man känner sig ganska 
nöjd om man kan lyfta upp det någon gång 
då och då. 
Alltså det har ju blivit en sådan förändring i 
hela klimatet runt det här med 
homosexualitet, alltså i media och det här 
med antidiskrimineringslagar och sådana 
saker, så att det finns redan på agendan på 
många andra håll än i skolan tack och lov 
eftersom vi är ganska dåliga på det i skolan. 

Det är bra att frågor kring homo- och 
bisexualitet får utrymme i andra fora 
eftersom skolan är dålig på det.  

Det som jag tycker är svårt, det är beklagligt 
att viktiga frågor som har med värdegrunden 
att göra, det hänger så mycket på den 
enskilda läraren. Det är ju reglerat men det 
hänger ändå på den enskilda läraren. Det ska 
inte behöva göra det. 

Trots att det är reglerat, hänger arbetet med 
värdegrundsfrågor på den enskilda läraren. 

Fast jag tror att om man ska vara konkret så 
måste man titta på de ämnen och kurser man 
läser, och hur bra… var är det liksom 
naturligt att man tar upp sådana saker, och då 
hamnar vi i religionen, etiken, vi hamnar i 
svensk skönlitteratur där man diskuterar 
mycket, vi hamnar i naturkunskap med den 
biologiska biten. 

Frågor kring homo- och bisexualitet är 
relaterade till vissa skolämnen.  

Där tror jag att man möjligen skulle kunna 
styra lite mer, för på varje skola så finns det 
några som driver de här frågorna, även om 
man själv inte är det, som tycker att de är 
viktiga och drar lite lasset. Så finns det de 
som är fullständigt ointresserade som till och 
med tycker att man inte ska hålla på med det. 

Arbetet med frågor kring homo- och 
bisexualitet är beroende på den enskilda 
läraren. 

Jag jobbar mycket med invandrarelever och 
känner, jag känner verkligen hur mycket som 
är politiskt korrekt, och det är så bra, alla 
dessa invandrare och bla bla bla, och sedan 
när det kommer till kritan så är man spytrött 
på dem för de bara ställer till det och trasslar 
till schemat och de kan inte svenska 
tillräckligt bra, och man behöver inte riktigt 
räkna med dem riktigt. Inget som man skulle 
säga med munnen, men det finns i alltså i 
laddningar, andra uttryckssätt runt de här 
eleverna. Jag känner det varje dag. Jag tänker 
varje dag vad svårt det är att komma åt det 
här. Samma fenomen finns förstås runt 
homosexuella och bisexuella, fast det blir så 
tydligt eftersom invandrare är så många och 
att de ställer till så mycket problem för oss i 
skolan. 

Det finns en politisk korrekthet kring 
minoritetsfrågor som inte stämmer överens 
med den faktiska verksamheten.  

Jag tänker ju på det här med förhållningssätt Det är sällan lärare diskuterar frågor kring 
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och vad man själv har för människosyn och 
så. Jag tror att det är, betyder så oerhört 
mycket att, det räcker inte att man, utan man 
måste ju prata om de här frågorna, vi vuxna 
emellan måste ju också prata om det. Där är 
ju någonting och det gör vi ju sällan. 

homo- och bisexualitet med varandra. 

Det viktigaste är att det kommer från 
eleverna, att man känner att det finns ett 
behov av att prata om det från dem, och det 
märker man ju, ofta finns det ju det. Så man 
kan inte säga att det finns något speciellt sätt 
som man tar upp det på, utan det blir som en 
diskussion kanske med förlängningen att 
man får ett besök av någon. 

Det finns inget speciellt sätt att lyfta frågor 
kring homo- och bisexualitet, utan det 
viktigaste är att det kommer från eleverna.  

 
Meningskoncentrering av intervju med Ronja 

Naturlig enhet Centralt tema 
Man försöker hela tiden komma med 
påståenden och äh i de fall boken kommer 
med påstående så vill man gärna 
problematisera det på ett eller annat sätt. 

Problematisering av omvärlden för att sätta 
igång tankar kring värdegrundsfrågor. 

Så där försöker man hela tiden jobba med 
alternativa åsikter och få fram, provocera 
fram att eleverna får säga sin mening och sen 
ifrågasätter man själv den meningen oavsett 
vad den meningen är. Det ser jag som en 
viktig roll i värdegrundsarbetet att hela tiden 
ifrågasätta och analysera sitt eget tänkande. 

Ifrågasättande och analys av eget tänkande 
har en central roll i värdegrundsarbetet. 

Så är det så här att utrymmet om man, om du 
är ute efter rena tidsangivelser så brukar vi i 
alla fall i nian ha diskussionsforum varje 
vecka, i åttan med lite större mellanrum, i 
sjuan ännu större mellanrum mest beroende 
på mognad hos eleverna, men i nian har de 
mest frågor också, så att där kör vi varje 
vecka. 

Avsatt tid för diskussioner kring 
värdegrunden. 

Det är inte, det rör sig inte på någon större 
analytisk nivå, utan människans beteende 
eller vad som ligger bakom människans 
beteende, utan det handlar mer om sådana 
sakfrågor som de kanske har hört kanske på 
tv eller som de har hört sina föräldrar prata 
om. Det är inte det att de själva 
problematiserar könsroller eller sådana saker. 

Konkreta sakfrågor används som 
utgångspunkt i diskussionerna. 

Därför att jag tycker att det är viktigt. För att 
jag själv är väldigt skeptisk till strukturer. Jag 
är ett fan av fransk poststrukturalism. Alltså, 
ta bort, ifrågasätt, diskutera, analysera ditt 
eget beteende. Analysera samhällsbeteende. 
Så det är ju mina egna ståndpunkter som 

Ronjas personliga ståndpunkter är 
bakomliggande orsak till engagemanget i 
värdegrundsarbetet. 
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ligger bakom det. 
Svårigheten är att man lever i en verklighet 
som lärare, att det finns betydligt mm 
närmare liggande problem som hela tiden 
lever i deras vardag. Det kan vara jättefint, 
alltså det är jättefint och jättevackert att prata 
om värdegrund på ett akademiskt plan, men 
den finns inte i verkligheten. Det planet finns 
inte. Det är ett imaginärt plan, ungefär som 
ett imaginärt tal. 

Den teoretiska bilden av skolverksamheten 
ligger långt ifrån den faktiska verkligheten, 
vilket gör det svårt att applicera pedagogiska 
modeller i praktiken. 

Det finns, det finns ingen sådan naturlig 
koppling där man kan hela tiden kan jobba 
med värdegrund som de säger, utan det 
handlar också om att jobba med: Hur funkar 
man socialt i en klass? Hur funkar man som 
människa? 
Alltså, vad som helst. Hur man beter sig 
oftast. 

Det djupare arbetet med värdegrunden 
hindras av mer omedelbara problem.  

Genom att ja, det viktigaste är att ja, ge 
kunskap som ger något att diskutera. Först ge 
kunskap som förhoppningsvis går att ta till 
sig på något sätt, och det är olika beroende på 
vilken klass man har, vad som funkar. Men 
sedan utifrån den kunskapen som man får 
vända på steken eller diskutera bara den lilla, 
det lilla, eller… 

Det är viktigt att utgå från elevernas 
kunskapsnivå och sedan tillföra mer kunskap 
som kan ligga till grund för vidare 
diskussion. 

 



 63 

Bilaga 3 Deskriptiva utsagor 
 
1 Alf 
Alf tycker att etnicitets- och demokratifrågor är viktiga delar av värdegrundsarbetet. Frågor 
kring homo- och bisexualitet tycker han dock inte att han har något med att göra, eftersom 
dessa tas upp inom bestämda ämnen. Det behandlas även under enskilda temadagar vilka han 
tycker stör den ordinarie verksamheten. Det som Alf främst sätter vikt vid är att tillmälen som 
anspelar på homo- och bisexualitet samt andra svordomar inte ska accepteras i skolan. Detta 
anser han dock ha med språkbruk att göra och inte sexuell identitet. Vad beträffar det senare 
hänvisar han diskussioner till skolämnen där han tycker att ämnet är relevant.  
 Ett av de skolämnena, menar han, är biologi. Däremot tycker han inte att det går att 
relatera till frågor kring homo- och bisexualitet inom samhällskunskap och historia. Detta att 
frågorna är begränsade till bestämda skolämnen anser han är det största hindret att arbeta med 
dem. Han tycker dessutom att mycket handlar om tidsresurser och kunskap i ämnet.  
 Värdegrundsfrågorna tycker han däremot har många beröringspunkter med den övriga 
verksamheten inom hans ämnen. Därför är det lätt att när det är relevant integrera 
värdegrundsarbetet med den ordinarie verksamheten. Vidare menar Alf att innehållet i 
framför allt samhällskunskap tillsammans med elevernas entusiasm gör att det är lätt att arbeta 
med värdegrundsfrågorna. Han tycker att det är viktigt att ge eleverna redskap att hantera 
olika situationer samt reflektera över sig själva i ett vidare perspektiv.  
 
2 Emil 
På den skola som Emil arbetar behandlas värdegrundsfrågorna i en särskild kurs. Fördelen 
med det tycker han är att det finns speciellt avsatt tid för de frågorna. Kursen handlar mycket 
om alla människors lika värde vilket Emil tycker har en central roll i värdegrunden. Det 
tycker han att den egna reflektionen även har. Han tycker också att det är viktigt att eleverna 
är med och sätter ramarna för kursens form och innehåll.  
 Utanför ramarna för etikkursen tas frågor kring homo- och bisexualitet upp främst i 
anknytning till tillmälen och kränkande behandling. De största problemen med arbetet kring 
frågor om homo- och bisexualitet anser Emil vara de homofobiska uttrycken som återfinns 
både hos elever, lärare och föräldrar. Jargongen i den mansdominerade miljön anser han också 
gör att homofobin blir svår att motarbeta. 
 Emil poängterar dock att motståndet hos lärarna inte stannar där, utan att en del lärare är 
negativt inställda till värdegrundsarbetet överlag och tycker att det är besvärande och onödigt. 
Ytterligare svårigheter med värdegrundsarbetet är att hitta en gemensam utgångspunkt. 
Dessutom innebär en lokal kurs att arbetet som görs inom kursen måste betygsättas, vilket 
Emil upplever som ännu ett problem. 
 
3 Lina 
Lina nämner elevdemokrati som en viktig del av värdegrunden. Hon menar dock att 
värdegrundsarbetet både till form och innehåll varierar beroende på den enskilda läraren, och 
att hur väl arbetet lyckas beror på arbetslagets sammansättning. Vad beträffar frågor kring 
homo- och bisexualitet tycker Lina att de i hög grad styrs av incidenter i skolan. Vid ett 
tillfälle använde hon litteratur som utgångspunkt för diskussion om olika sexuella identiteter. I 
övrigt tas de frågorna inte upp i integrerade former. Hon tycker att det är viktigt att lärare 
arbetar med de frågorna för att motverka fördomar och på så sätt förbättra situationen för 
homo- och bisexuella elever. 
 En del värdegrundsfrågor uppger Lina att hon inkluderar i den övriga verksamheten, men 
en del tycker hon är svåra att hitta en naturlig koppling till. Oavsett vad vilka frågor som 
behandlas försöker Lina att utgå från sina egna erfarenheter.  
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4 Martin 
Värdegrunden innebär för Martin ett förhållningssätt till omvärlden som ska genomsyra allt 
som man gör. Viktiga aspekter av detta är jämställd, demokrati och individuell frihet. De 
aspekterna finns med hela tiden vilket han anser att man måste vara medveten om innan man 
kan arbeta med det. Detta arbete är problembaserat, och för Martin handlar det om att omsätta 
den teoretiska delen av värdegrundsarbetet i praktiken.  
 Homo- och bisexualitet synliggörs inte på skolan genom diskussioner eller liknande. Över 
huvud taget behandlas inte de frågorna specifikt, eftersom Martin försöker ha ett 
helhetsperspektiv. Dessutom försöker han integrera värdegrundsfrågorna med den övriga 
verksamheten. Frågor som är lätta att integrera är de kring etnicitet och genus. Frågor kring 
homo- och bisexualitet anser han emellertid bör behandlas exklusivt.  
 En svaghet med värdegrundsarbetet som Martin ser det är att det är beroende på den 
enskilda lärarens kunskap och prioritering. Hos en del lärare finns det till exempel ett 
motstånd mot frågor kring homo- och bisexualitet. Detta märks bland annat genom att dessa 
frågor inte får något utrymme trots att sex och samlevnad har diskuterats återkommande 
gånger. Utöver en del lärares motstånd upplever Martin en annan svårighet i många manliga 
elevers sätt att distansera sig till de här frågorna. 
 Det tyngsta skälet för att arbeta med värdegrundsfrågor uppger Martin vara sina 
personliga ståndpunkter. Han menar också att det kontinuerliga arbetet med värdegrunden 
bedrivs i elevfria miljöer, och att det har en övergripande natur. Den enda gången han har 
tagit upp homo- och bisexualitet har han satt in frågorna i ett sammanhang och utgått från att 
det skulle bli en diskussion i klassen. 
 
5 Märit 
På Märits skola består värdegrundsarbetet till största del av en etikkurs som tar upp aspekter 
kring alla människors lika värde. I det arbetet ingår bland annat frågor kring homo- och 
bisexualitet. Dessa diskussioner initieras i första hand av eleverna. Det sker ofta genom att 
någon gör ett homofobiskt uttalande varefter Märit passar på att uppehålla sig vid ämnet och 
föra en vidare diskussion. Hon menar att personliga erfarenheter av homosexuella har en 
betydelse för hur hon hanterar dessa frågor. I övrigt tycker hon inte att det finns något 
speciellt sätt att lyfta frågorna på, utan anser att det viktigaste är att det kommer från eleverna.  
 I de här diskussionerna tycker Märit att det är viktigast att poängtera alla människors lika 
värde och att homo- och bisexualitet handlar om kärlek. På så sätt försöker hon erbjuda 
eleverna olika infallsvinklar till frågor kring sexuell identitet. Att närma sig ämnet i den 
vardagliga verksamheten tycker hon emellertid är svårt. Som jämförande exempel nämner 
hon bland annat att hon brukar komma in på olika värdegrundsfrågor genom skönlitteratur, 
men att hon tycker att det är svårt vad beträffar homo- och bisexualitet. Därför tycker hon att 
frågor kring homo- och bisexualitet är relaterade/begränsade till vissa skolämnen. 
 Det som är svårast med arbetet kring homo- och bisexualitet tycker Märit är fördomarna 
och motståndet hos eleverna. En annan svårighet som nämns är att det arbetet, liksom 
värdegrundsarbetet i övrigt, helt beror på den enskilda läraren. Dessutom menar hon att det 
finns en politisk korrekthet kring minoritetsfrågor som inte stämmer överens med den faktiska 
verksamheten. Därför tycker Märit att det är bra att frågor kring homo- och bisexualitet får 
utrymme i andra fora, eftersom skolan är dålig på det. 
 
6 Ronja 
Ronja tar över huvud taget inte upp frågor kring homo- och bisexualitet, utan försöker i stället 
anlägga ett mer övergripande perspektiv. I sitt arbete med värdegrundsfrågorna försöker hon 
problematisera omvärlden för att sätta igång tankar hos eleverna. Ifrågasättning och analys av 
eget tänkande har en central roll för Ronjas värdegrundsarbete. Mycket av detta arbete ryms 
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inom den avsatta tid som finns på schemat för diskussioner av olika slag, och ofta är det 
konkreta sakfrågor som används som utgångspunkt i diskussionerna.  
 Ronja anser att det är hennes personliga ståndpunkter som i första hand är bakomliggande 
orsak till engagemanget i värdegrundsarbetet, ett arbete som hon tycker hindras av mer 
omedelbara problem i vardagen. I det avseendet anser hon att den teoretiska bilden av 
skolverksamheten ligger långt ifrån den faktiska verkligheten, vilket gör det svår att applicera 
pedagogiska modeller i praktiken.  


