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Förord
Din sexuella läggning, din könsidentitet och ditt könsuttryck borde inte avgöra 
vilket bemötande du får eller vilka rättigheter och möjligheter du har i samhäl-
let. Men för unga hbtq-personer är det ofta så. Dessutom påverkar diskrimi-
nering och andras okunskap den egna hälsan och självbilden negativt. Många 
unga hbtq-personer har erfarenhet av dåligt bemötande, våld eller hot om våld 
och saknar tilltro till samhällets institutioner, många har självmordstankar. 

Skolan är en av de allra viktigaste arenorna i ungas liv. Det är den plats 
där unga i huvudsak tillbringar sin vardag. Det är också en av de allra vikti-
gaste källorna till kunskap och bidrar till att forma ungas identitet och bild 
av världen. Skolväsendet har ett unikt och viktigt uppdrag i att förmedla och 
vara förankrad i mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska vär-
deringar. Detta arbete bör genomsyra alla delar av skolans verksamhet. 

Öppna skolan! är ett stödmaterial framtaget särskilt för att ge skolpersonal red-
skap att skapa bättre skolmiljöer för unga hbtq-ungdomar. Det är vår förhoppning 
att materialet ska bidra till att höja kompetensen kring hbtq-frågor inom skolan 
och fungera som inspiration och motivation för det dagliga arbetet mot diskrimi-
nering och trakasserier. Målet är en skola som är trygg, identitetsstärkande och be-
kräftande för alla elever – oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning.

Eva Theisz, vikarierande generaldirektör, 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
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och värderingar, ett så kallat normkritisk förhåll-
ningssätt, är effektivt och givande i arbete med 
hbtq-frågor och mänskliga rättigheter samt i ar-
bete mot diskriminering och för att främja likabe-
handling (se Skolverket 2012).

Öppna skolan! vänder sig till dig som arbetar 
inom skolan på högstadiet eller gymnasiet. Ma-
terialet fokuserar på normer som rör sexualitet, 
könsidentitet och könsuttryck. Ett normkritiskt 
förhållningssätt kan dock med fördel användas 
för att belysa även andra normer som begränsar, 
till exempel könsstereotypa normer, funktionali-
tetsnormer, normer om ursprung och hudfärg. Ett 
normkritiskt förhållningssätt öppnar för möjlig-
heten att skapa nya och inkluderande normer. 

Skriften består av fem kapitel: 

Öppna skolan!
Att vara hetero eller cis1 är mycket vanligare än 
att vara homo, bi, trans eller queer. Det med-
för att vissa unga synliggörs och bekräftas mer 
självklart än andra unga. En stor andel unga 
hbtq-personer har dessutom utsatts för diskrimi-
nering eller trakasserier. Många vågar eller kan 
inte vara öppna med vem de är, något som kan 
medföra psykisk ohälsa. 

En stor del av vuxenblivandet sker i skolan 
genom kontakt med personal och andra unga. 
Grundskolan är obligatorisk och samlar alla 
unga till och med årskurs 9. Det är därför sär-
skilt viktigt att skolan är en trygg plats. Det är 
avgörande att all skolpersonal kan arbeta med 
frågor som rör könsidentitet och sexuell lägg-
ning. Reflektion och medvetenhet om normer 

Kapitel 1 Grundläggande
perspektiv och begrepp
förklarar centrala begrepp och perspektiv 
kopplade till hbtq. Kapitlet introducerar även 
ett normkritiskt förhållningssätt som verktyg 
för det kontinuerliga likabehandlingsarbetet.

Kapitel 2 Hälsa och livsvillkor
för unga hbtq-personer
tittar närmare på unga hbtq-personers livs-
villkor och vardag kopplat till hälsa, lagar, 
rättigheter, diskriminering, hatbrott och våld.

Kapitel 3 Skolans uppdrag
handlar om skolans uppdrag kopplat 
till hbtq-frågor samt likabehandlings-
arbete och relevanta styrdokument.

Kapitel 4 Metoder för ämnen
och gymnasieprogram
ger förslag på hur du som är lärare kan 
arbeta för att inkludera hbtq-perspektiv 
i din undervisning och aktivt motverka 
homofobi, bifobi och transfobi.

Kapitel 5 Praktiskt 
förändringsarbete
tar upp exempel på konkreta åtgärder, 
praktiska råd samt diskussionsövningar. 
Kapitlet avslutas med en lista på filmer 
och litteratur för det fortsatta arbetet.

I alla kapitel finns frågor som ni kan re-
flektera kring på egen hand, tillsammans 
med en kollega, inom ett arbetslag eller 
på en arbetsplatsträff. Längst bak finns en 
kortfattad ordlista över centrala begrepp.
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Grundläggande
begrepp och perspektiv
I detta kapitel förklarar vi centrala begrepp och perspektiv 
kopplade till hbtq och ett normkritiskt förhållningssätt. 

Förkortningen hbt står för homosexuella, bi-
sexuella och transpersoner. Homosexualitet och 
bisexualitet är sexuella läggningar: det handlar 
om vem eller vilka man känner sig attraherad 
av eller förälskar sig i. Trans handlar i stället om 
könsidentitet och könsuttryck: vilket kön man 
känner sig som eller hur man uttrycker kön. Be-
greppet har ingenting med sexuell läggning att 
göra. 

Transpersoner är ett paraplybegrepp som rym-
mer en mängd olika identiteter kopplat till kön. 
Begreppet kön består av flera olika delar: kön-
sidentitet, könsuttryck, juridiskt kön och biolo-
giskt kön. För den som är trans bryter någon el-
ler flera av aspekterna av kön mot det förvänta-
de. Trans kan exempelvis vara att födas med en 
snippa men känna sig som en kille och därmed 
vilja genomgå en könskorrigerande behandling 
för att kropp och personnummer ska överens-
stämma med ens könsidentitet. 

Hbt eller hbtq? 
Numera skrivs ofta ett q till efter hbt. Q står för 
queer och innebär här queer som identitet. När 
en person definierar sig som queer brukar det 
innebära att man bryter mot heteronormen el-
ler inte vill definiera sig enligt rådande normer 
och kategorier. Det kan handla om att vara kär 
i flera personer samtidigt, att klä sig på ett sätt 

som bryter mot förväntningar utifrån ens kön, 
att skaffa barn med sin kompis i stället för inom 
en romantisk kärleksrelation eller att helt enkelt 
inte definiera sig som heterosexuell. 

Queer som identitet kan därmed omfatta kön, 
sexualitet eller relationer. Att definiera sig själv 
som queer kan också handla om att det inte 
känns viktigt att definiera sig eller att andra 
ord som existerar känns för snäva. Queer är ett 
brett begrepp och innebörden skiftar mellan oli-
ka personer. Det närmaste vi kommer en defini-
tion är att man på något sätt bryter mot hetero-
normen och att det är ett ord som ofta upplevs 
som frigörande i stället för begränsande. Både 
RFSL och RFSL Ungdom2 har under de senaste 
åren inkluderat queera personer i sin målgrupp.

Vill du veta mer?
Du kan i så fall läsa: Vad är queer? 

från 2006 av förfa  aren
Fanny Ambjörnsson.
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Heterosexualitet
och cispersoner

Precis som hbtq-begreppet används för att sätta 
ord på den egna identiteten finns det identitets-
begrepp för personer som inte alls eller delvis 
platsar under hbtq-paraplyet. Dessa begrepp är 
de ord som beskriver normen, det förväntade.

Heterosexualitet är en sexuell läggning: det 
handlar om vem man känner sig attraherad av 
eller förälskar sig i. Många unga heterosexuella 
definierar sig inte aktivt som heterosexuella utan 
kanske som ”vanliga” eller så är det något som 
de inte ens reflekterar kring. Det som passar in i 
förväntningarna ses ofta som så självklart att det 
inte behöver benämnas.

Cisperson är ett relativt nytt begrepp som an-
vänds om personer som inte är transpersoner. 
Ciskvinnor är personer som fötts med en snippa 
och som definierar sig som kvinna, trivs med att 
bli kallad hon och känner att det juridiska könet 
kvinna i passet känns rätt. Cismän är personer 
som fötts med snopp och definierar som man, 
har man angivet i passet och använder han som 
pronomen. Cispersoner kan vara homo, hetero 
eller bi. Begreppet har ingenting med sexuell 
läggning att göra. 

Ordet cisperson kom till därför att det behöv-
des ett ord som kunde beskriva normen. Trans-
personer sågs som så mycket avvikare att det 
inte fanns ett ord för personer som inte är trans. 
Vikten av att kunna benämna det förväntade 
ledde till att begreppet cisperson skapades. Att 
sätta ord på normen och det förväntade är cen-
tralt både i identitetsskapande och i att jämföra 
ungas hälsa. Cis kommer ur latinets ”på samma 
sida” medan trans kommer ur betydelsen ”att 
förflytta/överskrida”.

Även om cispersoner inte är trans så har många 
cispersoner erfarenhet av att bryta normer mot 
kön. 

Heteronormativitet
Normer påverkar förväntningar och värderingar 
och fungerar ofta som osynliga regler. De varie-
rar över tid och plats och är därmed föränder-
liga. Många normer är positiva och underlättar 
det sociala samspelet. De är nödvändiga för att 
skapa en gemensam värld som att vi säger tack 
när vi får en gåva eller att unga förväntas erbju-
da sin sittplats på bussen till äldre och gravida. 
Men det finns också normer som bidrar till att 
människor behandlas sämre, osynliggörs eller 
diskrimineras. Sådana normer måste granskas 
och förändras för att rymma och bekräfta fler. 
En sådan norm är heteronormen.

Heteronormativitet är ett begrepp som beskri-
ver en förväntan eller föreställning om att alla 
barn som föds går att kategorisera som antingen 
kille eller tjej, att barnet ska identifiera sig med 
sitt tilldelade kön, bete sig i enlighet med denna 
könsroll och, längre fram i livet, bli kär i perso-
ner av det ”motsatta” könet. Den heterosexuella 
kärnfamiljen ses som naturlig och som det bästa 
sättet att bilda familj på. Tvåkönsnormen (idén 
om att det endast finns två kön) eller cisnormen 
(förväntan på att inte vara trans) hänger därmed 
samman med heteronormen. Dessa normer är 
tätt sammanvävda, tvåkönsnormen är en förut-
sättning för heteronormen, och medför ett antal 
konsekvenser som slår negativt mot personer 
som inte passar in, exempelvis i form av osyn-
liggörande, förtryck eller sämre hälsa.

Individer påverkas på olika sätt av dessa struk-
turer: vissa gynnas sällan, andra ofta. En del 
unga tar plats och kräver sin rätt, andra blir tysta 
eller internaliserar  begränsande normer och för-
tryck. En enskild individ kan vara normbrytare 
på vissa sätt men passa in i andra normer.

Att reflektera kring eller granska heteronormen 
innebär inte att ifrågasätta eller kritisera perso-
ner som lever heterosexuellt eller som passar in 
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i normer kring kön. Fokus ligger i stället på hur 
normerna påverkar arbete, bemötande och egna 
värderingar. Detta är avgörande när man arbetar 
utifrån ett normkritiskt förhållningssätt.

  Kön i enkäter och formulär består o  ast av 
två rutor: man respek  ve kvinna. Det fi nns säl-
lan möjlighet a   kryssa i vet ej eller annat.

  E   barn i Sverige kan ha max två vårdnadsha-
vare. I familjer där antalet föräldrar i prak  ken 
är fl er än två fi nns det ingen rä  slig trygghet för 
vare sig barnen eller de föräldrar som inte står 
listade som vårdnadshavare när det kommer  ll 
umgängesrä  , arvsrä  , informa  on vid sjukdom 
med mera.

  I sex- och samlevnadsundervisning eller vid 
besök på ungdomsmo  agningar delas unga 
o  a upp i tjej- respek  ve killgrupper. För unga 
transpersoner kan de  a bli en mycket utsa   
posi  on. I grupper där killarna ombeds ställa 
frågor  ll tjejerna och tvärtom, ges generellt se   
mycket litet utrymme för de frågor unga bi- och 
homosexuella kan ha.

  Skolbaler där eleverna placeras varannan 
kille, varannan tjej med strikta klädregler för 
respek  ve kön, där samkönade par inte kan ha 
sällskap eller ges  llfälle a   dansa med varan-
dra.

  A   slentrianmässigt ställa frågan ”har du 
pojkvän?”  ll tjejer och ”har du fl ickvän?”  ll 
killar. 

  Många leksaksaff ärer har en avdelning som 
riktar sig  ll fl ickor med dockor, smycken, prin-
sessklänningar och leksaksmat i rosa och rö   
samt en avdelning som riktar sig  ll pojkar med 
vapen, bilar och dinosaurier i svart, blå   och 
militärgrönt. Många fl ickor vill leka med saker 
från ”fl ickavdelningen” och många pojkar med 
saker från ”pojkavdelningen”. Men för barn som 
vill välja från båda avdelningar eller från den 
”motsa  a” avdelningen kan det sociala trycket 
ibland kännas tungt. Många barn får välja saker 
från båda avdelningarna men för de allra fl esta 
barn blir det tydligt vilka förväntningar som 
läggs på dem.

Heteronormen i praktiken

Vill du veta mer?
Du kan i så fall läsa: Hetero
från 2006 av förfa  aren
Sandra Dahlén.

FUNDERA
SJÄLV

Hur har dina livsval påverkats av
heteronormen?

FUNDERA
TILLSAMMANS

Diskutera andra konsekvenser av
heteronormen. Vilka fl er konkreta
exempel kan ni komma på?
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”Andreas: Rent krasst, jag brukar se det 
som att 20 år av mitt liv har förstörts, alltså 
de 20 första åren. I mina bittraste stunder. 
Just på grund av bland annat heteronor-
men. På grund av annat också, men mycket 
på grund av den. Just för att sexualitet ju är 
en ganska stor del av ens identitet.
Intervjuare: Hur då förstört? 
Andreas: Att man inte kunde säga att man 
blivit kär för nån i skolan, att man inte kun-
de hålla handen, alltså hela grejen med 
nära relationer eller intima relationer ka-
pades av radikalt.”

(Ungdomsstyrelsen 2010, s.58)

Homofobi, bifobi
och transfobi

Att uttrycka homo-, bi- eller transfobi har inget 
med rädsla att göra. Det rör sig inte om en stark 
och ogrundad rädsla liknande spindelfobi där ex-
ponering kan avhjälpa den obefogade rädslan. Ge-
nom att benämna hat eller fördomar som en fobi är 
det även lätt att tolka företeelsen som ett problem 
hos en enskild individ. Men i stället handlar det om 
strukturellt hat, avsky, obehag och negativa fördo-
mar mot hbtq-personer. Även ”positiva” fördomar 
eller stereotypiserande av minoriteter grundar sig i 
samhällsstrukturer och upprätthålls av normer och 
värderingar. Homo-, bi- och transfobi är således en 
konsekvens av heteronormen.

Många homofobiska hatbrott3 är ofta transfo-
biska: en person kan bli läst som homosexuell för 
att hon/han/hen har ett könsöverskridande uttryck. 
Det är vanligt förekommande att killar med ett fe-
minint könsuttryck utsätts för homofoba trakasse-
rier eller våld. Könsuttryck och föreställningar om 
sexualitet hänger samman enligt heteronormen. 
Bisexuella personer kan råka ut för homofobiska 
hatbrott men även specifika kränkningar utifrån att 
vara bisexuell. Det är även vanligt att bisexualitet 
osynliggörs eller förminskas. 

Normkritiskt förhållningssätt
Medvetenhet och reflektion kring normer är i fo-
kus för ett normkritiskt förhållningssätt och ett 
normmedvetet agerande. Det normkritiska för-
hållningssättet i Sverige har influerats stort av 
anti-oppressive education (Kumashiro & Ngo, 
2007) som lyfter och problematiserar hur förtryck 
och diskriminering upprätthålls av rutiner, läro-
planer och arbetssätt inom skolan. Att ifrågasätta 
normer är en självklar del av denna metod. Men 
att ifrågasätta normer innebär inte att normer eller 
värderingar ska upplösas – i stället är målet att få 
syn på eventuellt negativa konsekvenser av nor-
mer, utmana etablerade arbetssätt och inkludera 
elever som tidigare blivit exkluderade. Det hand-
lar om att förändra, inte om att avskaffa, normer.

Normer styr vad som ses som normalt och själv-
klart, men samverkar även med maktstrukturer. 
Centralt inom normkritik är att titta på hur normer 
hänger samman med makt, inflytande och privile-
gier. Vems historia ses som viktig? Vilka inklude-
ras i ”vi”? är exempel på frågor som kan ställas. 
Fokus ligger främst på normer kopplade till de 
sju diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet 
eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning, ålder och funk-
tionsnedsättning men även andra aspekter kan lyf-
tas in som till exempel klass. 

Vill du veta mer?
Du kan i så fall läsa: Man föds inte 
 ll homofob – man blir det

RFSL Ungdom (2011).
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  Granska
A   enbart ha separata tjej- och killtoale  er 
utgår från a   det endast fi nns två kön och a   
det all  d är enkelt a   välja. Här har tvåköns- och 
cisnormen spelat in.

  Ifrågasä  a
Det fi nns fl er kön än två och alla människor kan 
eller vill inte välja e   av två kön. Transpersoner 
kan även bli ifrågasa  a och anklagas för a   ha 
”gå   fel”.

  Synliggöra privilegier
De allra fl esta cispersoner ser inte könsuppde-
lade toale  er som e   problem eller som något 
som man behöver refl ektera över.

  Refl ektera kring den egna posi  onen
Är jag cis eller trans? Gynnas jag eller missgyn-
nas jag av nuvarande situa  on? Har jag en 
priviligierad posi  on som gör a   jag har svårt 
a   se, komma ihåg eller förstå transpersoners 
livsvillkor? 

  Hi  a strategier för förändring
Alla toale  er görs könsneutrala. E   alterna  v 
kan vara a   e   antal toale  er märks med en 
könsneutral symbol.

Normkritik i praktiken
Exempel: Skolan X har enbart könsuppdelade toale  er.

titta på lokalers utformning, prata om varför det 
finns en förväntan på att alla skulle vara hete-
rosexuella (i stället för att prata om varför vissa 
blir homosexuella) eller att köpa in ett brett ut-
bud av böcker till skolbiblioteket. Det handlar 
även om att reflektera över de skämt som dras i 
fikarummet eller mellan elever. 

En central del av normkritik är att aktivt syn-
liggöra normbrytande genom att integrera och 
inkludera, inte peka ut det som exotiskt eller 
märkligt. Centralt är att fundera över hur man 
presenterar filmer, böcker eller företeelser ‒ 
många människor benämner endast det som av-
viker och inte den osynliga normen. 

Normkritiskt arbete bedrivs ofta i följande 
steg:
• granska
• ifrågasätta
• synliggöra privilegier
• reflektera kring den egna positionen
• hitta strategier för förändring

Beroende på vad som ska undersökas kan pro-
cessen ta olika lång tid. Är det dina ordval el-
ler en nyhetsnotis kan det gå snabbt, är det hela 
läroplanen som ska granskas tar det längre tid. 

Normkritik kan praktiseras inom en mängd 
olika områden och nivåer. Det kan innebära att 
kritiskt granska material, reflektera över ord, 

FUNDERA
SJÄLV

• Finns det normer du följer? 
• Finns det normer du bryter mot? 
• Hur bidrar du  ll a   upprä  hålla hetero-
normen?

FUNDERA
TILLSAMMANS

• Hur arbetar ni med normkri  k i dag? 
• Är ni nöjda med den kunskap ni har el-
ler önskar ni fördjupa era kunskaper om 
normkri  k?
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Tolerans eller normkritik?
Det normkritiska arbetssättet kan jämföras med 
att arbeta utifrån ett förhållningssätt med tole-
rans som utgångspunkt. Det senare beskriver 
ett äldre men vanligt sätt att arbeta med likabe-
handling och mänskliga rättigheter. Den utgår 
från att diskriminering och trakasserier bygger 
på okunskap om avvikare samt att fördomar ska 
lyftas upp till ytan och bemötas och bearbetas. 
Det kan exempelvis handla om värderingsöv-
ningar med frågor som Ska homosexuella få 
gifta sig? eller att bjuda in en föreläsare som be-
rättar om sig själv i egenskap av att vara trans-
person. Detta angreppssätt, som ofta befäster 
begränsande normer, har dock återkommande 
kritiserats under de senaste tio åren:
• Värderingsövningar eller andra diskussioner 
om vilka rättigheter minoriteter bör eller inte 
bör ha skapar en otrygg miljö, främst för elever 
som tillhör minoritetsgrupper. Arbetssättet är 
heller inte förenligt med skolans uppdrag och 
strider mot principen om likabehandling. (Det 
går dock att använda värderingsövningar på ett 
normkritiskt sätt genom att till exempel låta dis-
kussionen utgå ifrån de privilegier det innebär 
att tillhöra normen.)

Få syn på normen
Ord och begrepp skapar mentala bilder och är en 
del av en större förståelseram. Ofta är normen 
osynlig och det som bryter mot förväntningarna 
pekas ut och benämns, exempelvis:

Med ord följer även associationer som exem-
pelvis orden svensk, förort, fjolla och hudfärg. 
Dessa ord är värderande och starkt präglade 
av normer kring till exempel kön och etnicitet. 
Vilka bilder väcks när begreppet fjolla används? 
Vanligen avser fjolla en feminin man och or-
det används nedsättande. Att vara en kille som 
uttrycker feminina egenskaper ses oftast med 
ogillande, inte som något bra. Likaså kan man 
reflektera över att använda begreppen vi och 
oss. Vilka ingår i vi? Exempelvis kan det vara 
lätt att i historieundervisning säga Finland till-
hörde oss från 1200-talet och framåt men vi för-
lorade dem år 1809. Vi innebär då personer som 
har svensk nationalitet och som kan identifiera 
sig med det. Begrepp kan således exkludera res-
pektive inkludera olika elever. 

Äktenskap Samkönad äktenskap

Läkare Kvinnlig läkare

Vill du veta mer?
Du kan i så fall läsa: Normkri  sk 
pedagogik ‒ makt, lärande och 
strategier för förändring
från 2011 av förfa  arna
Janne Bromseth och Frida Darj.

FUNDERA
SJÄLV

• Vilka ord använder du?
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• Att bjuda in en representant för en minoritets-
grupp skapar en bild av att exempelvis homo-
sexuella är en enhetlig grupp som en enskild 
individ kan representera. En heterosexuell per-
son skulle förmodligen aldrig bjudas in för att 
berätta om sitt liv som heterosexuell och ha i 
uppdrag att representera alla heterosexuella.

• Genom att öppna för diskussioner där fördo-
mar ska luftas fritt befästs maktordningen om 
att vissa människors värde är fritt att ifrågasätta 
eller debattera.

Ett normkritiskt förhållningssätt har, i rela-
tion till ett förhållningssätt med tolerans som 
utgångspunkt, följande fördelar:
• Normkritik fokuserar på normer och hur nor-
mer påverkar alla, inte bara på normbrytares 
livsvillkor. Frågorna som lyfts blir därmed an-
gelägna för alla i klassrummet – oavsett posi-
tion.

• Den självklara utgångspunkten är alla männis-
kors lika värde. Allt arbete tar sin utgångspunkt 
i detta.

• Genom att lyfta normer får eleverna en struk-
turell förståelse för varför de utsatts eller har 
utsatt andra för trakasserier. Världen blir mer 
begriplig.

Även ett förhållningssätt med tolerans som ut-
gångspunkt har positiva aspekter. Klassiska to-
leranspedagogiska metoder kan granskas ur ett 
normkritiskt perspektiv och därefter modifieras. 
Exempelvis:
• Om klassen ska presenteras för troende hbtq-
personer inom ämnet religion så presentera gär-
na en mångfald av olika berättelser, inte enbart 
en enda.

• Om värderingsövningar ska genomföras, re-
flektera över syftet och om frågan kan besvaras 
även i en grupp där alla minoriteter finns repre-
senterade. Fundera på om frågan ifrågasätter 
existerande rättigheter. Fundera också på vad 
som ses som självklart och vad som kan skapa 
obehag. En fråga som Ska homosexuella få gifta 
sig? kan då strykas. Ersätt med en annan fråga 
eller ändra formatet på övningen. Exempelvis 
kan en klass få i uppgift att titta på hur rättig-
heter för homosexuella förbättrats över tid eller 
diskutera hur skolan kan arbeta mot homofobi. 

”Alla vuxna personer som möter unga i 
sin vardag måste lära sig att inte utgå 
från att de vet vem de har framför sig 
hela tiden och att undvika att könsbe-
stämma människor i onödan. Att bli sedd 
är så enormt viktigt, särskilt för unga 
personer. ... Man måste sträva efter att 
inte utgå från att man vet vad en person 
har för könsidentitet, eller huruvida de 
har en flick- eller pojkvän eller flera el-
ler inga. Jag tycker att det borde vara 
grundläggande för alla, hela tiden.” 

(Ungdomsstyrelsen 2012 a, s.30)
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KAPITEL 2
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Hälsa och livsvillkor
för unga hbtq-personer
Detta kapitel handlar om unga hbtq-personers livsvillkor 
och vardag speglat genom hälsa, lagar, rättigheter, 
diskriminering, hatbrott och våld.

Hur mår unga
hbtq-personer? 

Ungdomsstyrelsens utredning Hon hen han 
(2010) visar att unga hbtq-personer har sämre 
hälsa än unga heterosexuella cispersoner och att 
den diskriminering och de trakasserier unga hb-
tq-personer möter medför negativa konsekven-
ser för hälsan.

Majoriteten av unga hbtq-personer mår bra, 
men en större andel mår sämre jämfört med 
andra unga. Unga hbtq-personer utsätts i hö-
gre grad för trakasserier, våld, diskriminering 
och osynliggörande, sportar mindre och dricker 
mer alkohol. Många hbtq-personer har funde-
rat på självmord och en oroväckande stor andel 
har någon gång försökt ta sitt liv.4 Många unga 
hbtq-personer har utsatts för våld eller hot om 
våld inom den egna familjen. En stor andel av 
männen i åldern 16‒29 år som är homo- eller 
bisexuella samt osäkra på sin sexuella läggning 
saknar någon att anförtro sig åt och dela sina in-
nersta känslor med.5 Det finns därmed en brist 
på emotionellt stöd.

I RFSL:s rapport Misstro – Om hbtq-personers 
förtroende för olika samhällsinstanser och vad 
som behöver förändras (2013) framkommer 
att många hbtq-personer har lågt förtroende 
för centrala samhällsinstanser som polisen och 
socialtjänsten. Lågt förtroende kan medföra att 
man undviker att anmäla brott eller söka hjälp. 

Denna bild bekräftas av den studie som tidigare 
genomförts på området och där det framkom att 
exempelvis unga transpersoner har lågt förtro-
ende för sjukvård, socialtjänst, domstolar och 
politiska församlingar (se Ungdomsstyrelsen 
2010).

Folkhälsomyndigheten har i en studie under-
sökt skillnader i hälsa mellan homo-, bi- och he-
terosexuella personer. I denna uppvisar bisexu-
ella kvinnor i åldern 16‒29 år störst ohälsa. De 
unga bisexuella kvinnorna har dessutom minst 
tillit till andra människor, upplever mest våld 
och har mest självdestruktiva beteenden som 
självmordstankar och självmordsförsök av de 
grupper som jämförts (Folkhälsomyndigheten 
2014). 

Unga hbtq-personer, och särskilt unga hbtq-
killar, har i stor utsträckning erfarenhet av att ha 
haft sex mot ersättning och av sexuell exploa-
tering på internet (se RFSL & RFSL Ungdom 
2011, RFSL Ungdom 2009). Många hbtq-per-
soner ges inte heller tillräckliga kunskaper om 
säkrare sex och sexuell hälsa genom skolans 
sex- och samlevnadsundervisning.6

Sammantaget visar svenska studier att grup-
pen unga hbtq-personer har en sämre psykisk 
och fysisk hälsa än andra unga. Hbtq-personer 
har även lägre tilltro till myndigheter och sak-
nar i större utsträckning känsla av sammanhang 
(Ungdomsstyrelsen 2010).
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”Läraren kom in och visade hur man sät-
ter på en kondom, men då jag frågade 
om hur kvinnor kan skydda sig som har 
sex med kvinnor fick jag till svar att det 
är så ovanligt så det behöver vi inte foku-
sera på.”

(Ungdomsstyrelsen 2010, s. 230)

Rättigheter och lagar 
På pappret har homo-, bi- och transpersoner i 
dag nära på samma rättigheter och skyldigheter 
som heterosexuella cispersoner. Utvecklingen 
har skett under lång tid och det är främst under 
2000-talet som hbt-personer getts omfattande 

  1944
I Sverige avkriminaliseras sexuella rela  oner 
mellan personer av samma kön. I stället klassifi -
ceras homosexualitet som psykisk sjukdom.

  1972
Sverige blir först i världen med en lag som ger 
transsexuella och intersexuella möjlighet a   
genomgå juridiskt könsbyte och medicinsk 
behandling.

  1978
Åldersgränsen för samkönade sexuella rela  o-
ner sänks från 18  ll 15 år. Det innebär samma 
åldersgräns för homo- och heterosexuella 
rela  oner.

  1979
Homosexualitet stryks ur Socialstyrelsens regis-
ter över diagnoser och sjukdomar.

  1988
Sambolag för samkönade par. Denna lag skiljde 
sig  ll viss del från sambolagen för olikkönade 
par.

  1995
Lagen om registrerat partnerskap träder i kra  .

  1999
Lag mot diskriminering i arbetslivet på grund av 
sexuell läggning. Ombudsmannen mot diskri-
minering på grund av sexuell läggning (HomO) 
inrä  as.

  2002
Lag mot diskriminering inom högskolan på 
grund av sexuell läggning.

  2003
• Par som ingå   partnerskap får möjlighet a   
prövas som adop  vföräldrar. 
• Diskrimineringslagen utvidgas  ll a   gälla även 
varor och tjänster.
• Förbud mot hets mot folkgrupp på grund av 
sexuell läggning.
• Likställd sambolag för samkönade och olik-
könade par.

  2005
Samkönade par (kvinnor) får rä    ll assisterad 
befruktning. Förbud mot diskriminering inom 
hälso- och sjukvård, socialtjänst med mera.

  2006
Lag om förbud mot diskriminering och annan 
kränkande behandling av barn och elever.

  2009
• Könsiden  tet och könsu  ryck läggs  ll som 
diskrimineringsgrunder.
• Socialstyrelsen avskaff ar transves  sm som 
sjukdomsbegrepp. 
• Könsneutral äktenskapslag (partnerskapslagen 
försvinner).
• Myndiga personer ges rä   a   oavse   juridiskt 
kön själv välja förnamn.

2011
Grundlagsförbud mot diskriminering på grund 
av sexuell läggning införs i regeringsformen.

2013
Steriliseringskravet för transsexuella tas bort.

Källa: RFSL

Viktiga årtal
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juridiskt skydd och fullvärdiga rättigheter en-
ligt svensk lag. Men även om lagstiftningen inte 
längre utsätter hbt-personer för negativ särbe-
handling innebär det inte att diskriminering inte 
förekommer. Tvärtom har lagar om skydd mot 

diskriminering tillkommit just för att diskrimi-
nering och trakasserier faktiskt sker.

Utsatthet för
diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling

Diskriminering ger långtgående konsekvenser: 
personer som upplever sig ha blivit diskrimine-
rade har sämre självskattad hälsa och lägre för-
troende för såväl institutioner som andra männ-
iskor (Diskrimineringsombudsmannen 2014). 
Unga hbtq-personer möter diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling inom 
skolans värld. Trakasserierna drabbar inte bara 
hbtq-personer och barn till hbtq-personer, utan 
även personer som tolkas som hbtq. Exempelvis 
visar studier att killar löper stor risk för ryktes-
spridning och trakasserier om de på grund av 
sitt beteende eller utseende kategoriseras som 
feminina eller homosexuella (Diskriminerings-
ombudsmannen 2014). 

Det är vanligt att den som utsatts för trakasse-
rier eller diskriminering använder anpassnings-
strategier, förändrar sina vanor eller undviker 
situationer där trakasserier kan uppstå (Diskri-
mineringsombudsmannen 2014). Men en del 
omständigheter kan inte undvikas, exempelvis 
skolbussar, omklädningsrum och skåphallar. 
Det är även svårt att skydda sig mot trakasserier 
som sker via internet. Det är heller inte accep-
tabelt att människor känner sig tvingade att för-
minska sig själva eller undvika vissa områden 
på grund av homo-, bi- eller transfobi.

Det åligger skolpersonalen att agera när tra-
kasserier förekommer (Skolverket 2012). Om 
personalen brister i sitt ansvar eller i uppfölj-
ningen av det som skett kan det medföra nega-
tiva effekter för den utsatta elevens betyg, kun-
skapsutveckling eller sociala gemenskap. Unga 

  Stonewall-upproret 1969
Pridefes  valer fi ras  ll minne av det så kall-
lade Stonewall-upproret i New York 1969 då 
besökare på baren Stonewall Inn gjorde mot-
stånd och protesterade mot polisens razzior, 
våld mot och trakasserier av hbtq-personer. 
Det som startade som en mindre protest mot 
en polisrazzia växte snabbt  ll en omfa  ande 
demonstra  on som pågick under fl era dagar. 
Upproret pekade på vikten av a   gå samman 
som en enad hbtq-rörelse och protestera mot 
orä  visor och trakasserier. Händelserna vid 
Stonewall Inn ses som en milstolpe i både 
USA:s och andra delar av världens hbtq-
historia och har jämförts med Rosa Parks7 

bussprotest. 

  Priderörelsen i Sverige
I Sverige hölls den första demonstra  onen 
för homosexuellas rä   gheter i Örebro 1971. 
Under 1970-talet kom demonstra  onerna a   
i stället byta namn  ll Homosexuella frigörel-
seveckan. År 1998 var Stockholm värd för det 
interna  onella evenemanget EuroPride och 
från 1999 by  e evenemanget namn  ll Stock-
holm Pride. Arrangemanget antog då också 
en delvis ny karaktär och vidgades från kamp 
och demonstra  on  ll a   även innehålla 
starka inslag av fes  val och parad. I dag fi ras 
Pride-fes  valer på en mängd olika orter runt 
om i Sverige, bland annat i Göteborg, Luleå, 
Visby, Malmö och Eskilstuna. Sy  et med fes-
 valerna är a   ta ställning för hbtq-personers 

rä   gheter, synliggöra olika hbtq-frågor, ta 
plats och vara stolt. Fes  valerna innehåller 
o  a parad, fest, kultur och seminarier. 

Pride
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Utsatthet för våld
och hot om våld

Hbtq-personer utsätts i större utsträckning än 
heterosexuella cispersoner för våld och hot om 
våld. Var fjärde homo- och bisexuell man i ål-
dern 16‒29 år, 24 procent, uppger att de utsatts 
för hot om våld. För heterosexuella män i sam-
ma åldersgrupp är siffran 6 procent. Faktisk ut-
satthet för våld i dessa två grupper är 36 respek-
tive 9 procent. Var femte homo- och bisexuell 
kvinna i åldern 16‒29 år, 20 procent, har utsatts 
för hot om våld. Motsvarande siffra för hetero-
sexuella kvinnor är 8 procent. Av transpersoner 
och personer som är osäkra på sin könsidenti-
tet har 24 respektive 18 procent utsatts för hot 
under det senaste året. Även utsatthet för våld i 
hemmet och rädsla för att gå ut ensam är vanli-
gare bland hbtq-personer än bland heterosexu-
ella cispersoner (Ungdomsstyrelsen 2010).

”Det är rätt surt att det bara är i storstä-
der som unga har en plats att gå till för 
att träffa unga hbtq-personer och känna 
sig fredade.”

(Ungdomsstyrelsen 2010, s. 225)

som utsätts för trakasserier löper dessutom stor 
risk för psykisk ohälsa, även senare i livet (Dis-
krimineringsombudsmannen 2014).

Studier visar att elever trivs bättre i skolor som 
aktivt arbetar mot trakasserier och kränkningar. 
Det likabehandlingsarbete som skolan bedriver 
spelar därmed en avgörande roll för såväl ungas 
nutida som framtida välbefinnande (Diskrimine-
ringsombudsmannen 2014). Dessutom är skolan 
en viktig arena för att bedriva förändringsarbete 
‒ här kan insatser göra betydande skillnader för 
stora grupper av unga.

Vill du veta mer?
Du kan i så fall läsa om skolans 
uppdrag, diskrimineringslagen
och likabehandlingsplan i kapitel 3

i denna skri  .
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Hedersrelaterat förtryck
I Sverige finns det unga som lever med begräns-
ningar som påverkar deras möjligheter att kun-
na göra egna val i livet. Begränsningarna kan 
handla om att inte själv få välja vem man ska 
leva tillsammans med, förväntningar om att man 
ska vänta med att ha sex till efter man gift sig, 
att inte ha romantiska relationer, att inte umgås 
med personer av annat kön och andra restriktio-
ner i skolan och på fritiden. 

Begränsningarna kan bottna i normer kring 
kön och sexualitet. Sådana normer kan skilja 
sig mellan olika kulturella och etniska grupper 
i Sverige. 

Unga hbtq-personer blir i dag utsatta för våld 
och förtryck från familjemedlemmar på grund 
av sin sexualitet eller sitt könsuttryck eller sin 
könsidentitet. En del av familjevåldet mot unga 
hbtq-personer kan förklaras som hedersrelaterat 
våld där familjen inte respekterar den unges rätt 
att vara sig själv. Heder handlar om att en per-
son ingår i en grupp som har definierat vad som 
ger heder och vad som leder till förlorad heder. 
Unga hbtq-personer som har hedersnormer i fa-
miljen kan vara extra pressade eftersom risken 
att utsättas för våld eller att stötas bort från sina 
närmaste kan vara större. Det kan också öka 
svårigheten att komma ut och vara öppen med 
vem man är (Ungdomsstyrelsen 2011).

  Allmänt
Hatbro   är i sig inget specifi kt bro   utan är 
en straff skärpningsregel som kan  llämpas 
beroende på mo  vet  ll e   bro  . Själva 
bro  et kan exempelvis vara ärekränkning, 
misshandel eller olaga hot. Om gärnings-
mannen u  ört bro  et på grund av hat eller 
avsky gentemot en viss grupp ses det som e   
hatbro   och ska därmed dömas hårdare. Hat-
bro   är e   hot mot demokra  n och mänsk-
liga rä   gheter ‒ det är inte bara den utsa  e 
som påverkas utan bro  et sänder en signal 
 ll alla som  llhör gruppen ifråga. Det kan få 

som konsekvens a   personer gör inskränk-
ningar i sina liv och a   alla medborgare inte 
kan delta i samhället på lika villkor.

  Homofobiska hatbro  
Homofobiska hatbro   sker o  a på allmän 
plats, via internet eller telefon, i hemmet eller 
skolan. I skolan tar sig hatbro   o  a u  ryck i 
form av upprepade trakasserier. Det är nästan 
lika vanligt a   gärningsmannen är bekant 
som a   denne är obekant för off ret. En stor 
andel av de som begår homofobiska hatbro   
är unga killar (RFSL Ungdom 2011, Ungdoms-
styrelsen 2013).

Hatbrott
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KAPITEL 3
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Skolans
demokratiuppdrag

Den svenska skolan har ett viktigt och tydligt 
uppdrag. I inledningen till både Läroplan, exa-
mensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011 (Skolverket 2011a) och i 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011b) står det 
att ”Skolväsendet vilar på demokratins grund” 
och att utbildningen ska förmedla och vara för-
ankrad i mänskliga rättigheter och grundläg-
gande demokratiska värderingar. Hbtq-frågor är 
därmed centrala i det arbete som skolan bedriver 
och i den utbildning som sker.

Ord som demokrati, fostrande, yttrandefrihet 
och respekt återkommer i olika styrdokument 
och planer för både grundskolan och gymnasiet. 
Att som vuxen arbeta med dessa frågor ingår i 
skolans uppdrag och det är viktigt att alla – skol-
ledning, vaktmästeriet, expeditionen, elevhäl-
san och lärare – tar ett gemensamt ansvar. Det 
finns dock en utmaning i att få alla som arbetar 
i skolan att känna sig trygga och bekväma med 
att aktivt kunna bedriva ett systematiskt för-
ändringsarbete kring frågor som rör mänskliga 
rättigheter i allmänhet och ett hbtq-perspektiv i 
synnerhet. Här har skolledaren ett centralt an-
svar i att skapa samstämmighet och trygghet 
bland personalen.

Skolans uppdrag
I detta kapitel går vi igenom skolans uppdrag 
kopplat till hbtq-frågor.

För att alla i skolan ska lyckas arbeta tillsam-
mans i frågor som rör mänskliga rättigheter och 
för att skapa en skolmiljö som är inkluderande 
för hbtq-personer är det viktigt att alla är över-
ens om vad olika begrepp betyder samt vilka 
förhållningssätt och arbetssätt som ska råda på 
skolan. Vad innebär det att alla i skolan ska ha 
”ett demokratiskt förhållningssätt”? Ett svar 
skulle kunna vara att alla i skolan ska bli likvär-
digt och respektfullt bemötta. Fortfarande kvar-
står dock frågan om vad dessa ord betyder och 
hur denna vision ska omsättas till praktik. Hur 
gör man för att faktiskt förebygga homofobi och 
transfobi samt att långsiktigt skapa en trygg och 
inkluderande skolmiljö för hbtq-personer?

FUNDERA
TILLSAMMANS

• Vad innebär det a   ha e   demokra  skt 
förhållningssä   på er skola? 

• Hur visar det sig i prak  ken?

• Vilka gemensamma förhållningssä   och 
arbetssä   har ni för a   förmedla värden om 
alla människors lika värde och mänskliga rät-
 gheter?

• Hur tar det sig u  ryck under lek  oner, i 
matsalen eller på expedi  onen?
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Respekt och
likvärdigt bemötande

Ett ord som respekt kan förklaras på många 
olika sätt. Respekt kan vara att uttrycka sig kor-
rekt, till exempel kan det anses respektlöst att 
svära friskt och hejdlöst under en anställnings-
intervju eller till en klasskompis som inte pas-
sar fotbollen till en under idrotten. Respekt kan 
även betyda att alltid hälsa och vara artig utifrån 
vissa givna normer. Respekt kan också vara nå-
got som anses visa sig i värderingar, till exempel 
att det vore respektlöst att fråga en person om 
den är en tjej eller kille eller säga att alla som 
hånglar med någon av samma kön är värdelösa 
och äckliga.

Begreppet likvärdigt bemötande kan även det 
förklaras på många olika sätt. För någon kan det 
betyda att alla får exakt lika många frågor under 
varje lektion. För någon annan kan det betyda 
att alla över 50 år får ett och samma bemötande, 
medan alla under 50 år får ett annat bemötande. 
Det kan också betyda att ge ett bemötande som 
är likvärdigt utifrån personens förutsättningar 
och att hänsyn tas till olika behov, exempelvis 
att en elev med dyslexi får längre skrivtid än öv-
riga elever på ett prov. 

Om vuxna i skolan använder begreppen likvär-
dig behandling och respekt olika, blir det svårt 
att systematiskt arbeta tillsammans för en trygg 
och inkluderande skolmiljö. Det är därför vik-
tigt att alla är överens om vad de centrala värde-
orden i skolan betyder. 

FUNDERA
SJÄLV

• Vad innebär begreppen respekt och likvär-
digt bemötande för dig?

FUNDERA
TILLSAMMANS

• Hur kan ni enas om vad likvärdigt bemö-
tande och respekt innebär? 

• Vilka arbetssä   använder ni för a   omsä  a 
begreppen  ll prak  k?
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Det dagliga arbetet
mot diskriminering 

Bestämmelser i både diskrimineringslagen och 
skollagen förbjuder diskriminering och krän-
kande behandling. Lagarna ställer därmed krav 
på skolan att personalen ska arbeta för att mot-
verka och förhindra diskriminering, trakasserier 
och kränkningar samt att arbeta främjande och 
förebyggande så att det inte ska ske i framtiden. 
Lagarna finns för att skydda barn och elever 
och det är skolans skyldighet att se till att ingen 
blir diskriminerad till följd av någon diskrimi-
neringsgrund som exempelvis sexuell läggning 
eller könsöverskridande identitet och uttryck.

Trots att det är skolans – skolledarnas, lärarnas, 
elevhälsans, vaktmästeriets, bibliotekariens, ca-

fépersonalens och matbespisningspersonalens 
– ansvar och skyldighet att arbeta för att skolan 
ska vara en trygg miljö för unga hbtq-personer 
att vistas i förekommer det våld, hot om våld 
och trakasserier som hänger ihop med diskrimi-
neringsgrunderna sexuell läggning och könsö-
verskridande identitet och uttryck. I Diskrimine-
ringsombudsmannens rapport Delar av mönster 
‒ En analys av upplevelser av diskriminering och 
diskriminerande processer (2014) beskrivs bland 
annat hur pojkar blir trakasserade till följd av he-
teronormativa föreställningar om vad som anses 
manligt, exempelvis att uttryck som jävla bög an-
vänds i syfte att kränka. 

Det är vik  gt a   alla som arbetar i skolan har kunskap om vad de olika 
begreppen betyder för a    llsammans kunna arbeta mot diskrimine-
ring, trakasserier och kränkande behandling av hbtq-personer i skolan.

Diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling

  Diskriminering
Diskriminering innebär a   en elev missgynnas 
direkt eller indirekt  ll följd av en eller fl era 
diskrimineringsgrunder, exempelvis sexuell lägg-
ning och/eller könsöverskridande iden  tet. 

  Trakasserier
Trakasserier är e   uppträdande som kränker 
någons värdighet och som har samband med 
diskrimineringsgrunderna. Om någon ur perso-
nalen utsä  er en elev för trakasserier kallas det 
diskriminering.

  Kränkande behandling
Kränkande behandling är e   uppträdande som 
kränker en elevs värdighet. Det kan ske genom 
ryktesspridning, förlöjliganden, nedsä  ande 
 lltal, hot eller fysiskt våld. Behandlingen kan ske 

vid enstaka  llfällen eller vara återkommande. 

Det är förbjudet för all personal i skolan a   
diskriminera eller utsä  a e   barn för kränkande 
behandling. Om skolans personal bryter mot för-
budet eller inte utreder och vidtar åtgärder mot 
trakasserier eller kränkande behandling, kan sko-
lans huvudman bli skyldig a   betala skadestånd 
(diskrimineringsersä  ning)  ll den som kränks.  

Källa: Skolverket 2012
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Trots att det krävs av personal i skolan att 
alltid agera när trakasserier eller kränkningar 
uppstår och att kontinuerligt arbeta för att för-
hindra framtida kränkningar är detta något som 
inte alltid sker. I stället är många unga hbtq-
personer utlämnade till vuxna som inte agerar 
eller arbetar förebyggande – många gånger på 
grund av okunskap, osäkerhet eller stress. För 
många unga innebär det att de, genom skolplik-
ten, dagligen tvingas befinna sig i en miljö där 
trakasserier, hot om våld och våld förekommer. 
Skolan – som borde vara en trygg plats i en ung 
människas liv ‒ blir en otrygg plats förknippad 
med våldsamheter. Genom att inte agera när 
kränkningar sker sänds dessutom tydliga signa-
ler från vuxenvärlden till unga om att det är okej 
att kränka någons värdighet för att den hånglar 
med någon av samma kön eller för att den inte 
känner sig hemma i någon av könskategorierna 
kille eller tjej.

Gränsdragning
skapar trygghet 

Det finns olika tillfällen då vuxna i skolan måste gå 
in och sätta gränser för att värna om allas säkerhet 
och skapa en trygg miljö också för unga hbtq-per-
soner. Men det är inte alltid klart vad det innebär att 
skapa en trygg miljö genom att sätta gränser. Och 
var går gränsen för vad som får och inte får sägas 
för att skydda hbtq-personer från kränkningar? 

Precis som det inte är okej att säga ”vilka fula klä-
der du har”, ”jävla hora” eller ”tjocka människor 
är äckliga”, är det inte acceptabelt att säga ”homo-
sexualitet är äckligt” eller ”personer från Afrika är 
fula”. Att i sådana situationer enbart svara ”så får 
du inte säga” och sedan lämna ämnet leder sällan 
till att skapa en inkluderande och trygg miljö. Att 
däremot hantera situationen genom någon av föl-
jande strategier kan däremot ge större effekt:

• Förklara att alla har rätt till en privat åsikt, men att 
alltid säga exakt vad man tycker och tänker utan att 
reflektera över konsekvenserna är varken en fråga 
om yttrandefrihet eller demokrati. Berätta vad sko-
lan står för och vad du tycker är viktigt i klassrum-
met.

• Utforska ordet som används. Om någon använ-
der ”bög” som svordom, fråga varför eleven säger 
så och vad ordet betyder. Om eleven säger att det 
betyder att någon är dum, fråga varför eleven inte 
använder ordet dum i stället. Prata kring att det är 
bättre att använda de ord som är tänkta till samman-
hanget. Benämn också vad det medför för personer 
som är homosexuella att ens sexuella läggning an-
vänds som skällsord.

• Var tydlig med att det inte är okej att säga hbtq-
fobiska saker. Förklara vad det gör med tryggheten 
i rummet och att du som lärare vill att alla ska känna 
sig trygga och att du inte tänker tumma på det.

FUNDERA
SJÄLV

• Hur agerar du när det kommer  ll din kän-
nedom a   det förekommer trakasserier och 
våld?

• Varför agerar du som du gör?

• Om du skulle vilja agera på något annat sä  , 
vad hindrar dig? 
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• Om någon ifrågasätter varför man ska läsa om 
hbtq-personer i romaner kan man svara att man 
som lärare vill att litteraturen ska skildra olika ty-
per av relationer eftersom litteraturen bör spegla 
det som faktiskt finns i samhället. Framhåll också 
vad boken i övrigt handlar om (är det en historia 
om kärlek, om konflikter med föräldrar eller om 
att följa sina drömmar?) och betona att även om 
man inte kan relatera till att just vara hbtq-person 
finns det mycket annat att relatera till i romanen. 
Belys även normer: hbtq-personer får återkom-
mande ta del av heterosexuella cispersoners livs-
historier.

• Vid behov: skapa gruppregler där du betonar att 
allas lika värde ska respekteras och att negativa 
uttalanden om grupper inte är acceptabla i skolan.

Det är inte enbart elever som uttrycker homo-
foba, bifoba eller transfoba åsikter i skolan. Även 
vuxna bidrar, genom hur de använder språket och 
genom att inte sätta gränser, till att upprätthålla och 
befästa kränkningar och våld mot hbtq-personer. 

Vill du veta mer?
Du kan i så fall läsa: Främja, före-
bygga, upptäcka och åtgärda. Hur 
skolan kan arbeta mot trakasse-
rier och kränkningar.
Skolverket (2015).

Genom att skämta om homosexuella i fikarummet, 
bara prata om heterosexuella relationer i sitt ämne, 
gå förbi ett klotter med texten ”döda bögen” utan 
att agera eller låta bli att bemöta de lågmälda fnis-
sen om transpersoner, befästs ett osynliggörande 
av hbtq-personer och allas lika värde ifrågasätts. 

Samtidigt skapas en skolmiljö där det är okej att 
trakassera och kränka hbtq-personer. Skämt om 
hbtq-personer eller hatiska uttalanden är dessutom 
ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Det kan därmed 
uppstå situationer där skolpersonal behöver gå in 
och sätta gränser mot enskilda kollegor, antingen 
direkt när exempelvis olämpliga skämt dras eller 
genom att kontakta fackombud eller skolledning 
om den enskilda arbetstagarens agerande påverkar 
elevernas och de övriga anställdas välmående och 
trygghet. 

För att kunna hantera olika situationer och utta-
landen som går emot skolans uppdrag och i stället 
skapa en trygg miljö är det viktigt att alla vuxna 
själva tänker igenom sin egen roll och olika bemö-
tandesituationer.

FUNDERA
SJÄLV

• Hur pratar du om hbtq-personer?

• Vilket språk använder du?

• Om du inte alls pratar om hbtq-personer, hur 
kommer det sig?

• Hur bemöter du eventuella nega  va u  alan-
den om hbtq-personer?

• Finns det situa  oner där du undviker a   be-
möta kränkande u  alanden om hbtq-personer?

• Finns det situa  oner där du befäster normer 
om kön och sexuell läggning?

• Hur kan du som skolledare arbeta för a   stödja 
skolans personal a   ha e   förhållningssä   och 
arbetsmetoder som inte befäster normer och 
som i stället synliggör hbtq-personer? 

FUNDERA
TILLSAMMANS

• Hur kan ni på skolan arbeta för a    llsam-
mans hjälpa varandra a   hantera situa  oner 
och u  alanden som skapar en otrygg skolmiljö 
för hbtq-personer? 

• Vilka strategier behövs? 
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Likabehandlingsplanen och 
det målinriktade arbetet 

Eftersom det inte räcker med att förbjuda dis-
kriminering och kränkande behandling för att 
skapa en trygg skolmiljö för alla finns det ett 
krav att alla skolor ska vidta aktiva åtgärder för 
att ”bedriva ett målinriktat arbete för att dels 
främja lika rättigheter och möjligheter, dels fö-
rebygga och förhindra trakasserier och krän-
kande behandling” (Skolverket 2012). 

Hur det arbetet ska gå till ska beskrivas i den 
likabehandlingsplan som ska finnas på alla 
skolor. Varje år ska alla skolor ta fram en lika-
behandlingsplan för att bedriva arbete med att 
främja lika rättigheter och möjligheter samt fö-
rebygga trakasserier och kränkande behandling. 
Kravet på detta finns i både skollagen och dis-
krimineringslagen. Dessutom har skolan enligt 
diskrimineringslagen ett ansvar för att utreda 
och sätta stopp för trakasserier och kränkningar 
som förekommer på skolan. 

Det förebyggande arbetet 
En bra likabehandlingsplan är en plan som ge-
nomsyrar hela verksamheten och där alla är 
engagerade och delaktiga, både i det förebyg-
gande arbetet och i det främjande arbetet. Det 
förebyggande arbetet handlar om att genomföra 
insatser där det finns ett konstaterat behov. Be-
hoven kan ha visat sig genom de enkäter eller 
intervjuer som kartlägger elevernas trivsel och 
upplevelse av trygghet. Enkätsvaren kan exem-
pelvis visa att elever känner sig otrygga i vissa 
miljöer eller att det förekommer en jargong som 
är homofobisk eller rasistisk. Insatserna ska då 
riktas mot dessa områden. Enkäter kan med för-
del kompletteras med dialog mellan elever och 
olika personalgrupper.

Det främjande arbetet
Det främjande arbetet syftar till att skapa en 
trygg miljö för alla elever. Arbetet ska bedrivas 
systematiskt och långsiktigt och vara en del i 
det vardagliga arbetet. Diskrimineringsombuds-
mannen beskriver att en främjande insats kan 
vara att ”skapa förutsättningar för eleverna att 
utveckla sina förmågor och intressen utan att 
begränsas av stereotypa föreställningar” (Dis-
krimineringsombudsmannen 2012, s. 30) eller 
att kontinuerligt integrera hbtq-frågor i under-
visningen. Som exempel på främjande insatser 
nämns även kompetensutveckling av personal 
eller elever, att normkritiskt granska undervis-
ningen i relation till diskrimineringsgrunderna 
samt att se till att skolan och undervisningen är 
tillgänglig för alla elever (Diskrimineringsom-
budsmannen 2012).

En central del av arbetet är att personalen dis-
kuterar både egna normer och attityder och de 
normer som förekommer i skolan, vilket till 
exempel kan ske med utgångspunkt i metod-
material eller genom återkommande forum på 

Förebyggande
arbete enligt lagen

  Diskrimineringslagen
Huvudmannen ska vidta åtgärder för a   
förebygga och förhindra a   någon elev som 
an  ngen deltar i eller söker  ll verksamheten 
utsä  s för trakasserier som har samband 
med kön eller sexuell läggning. De  a framgår 
av 3 kap. 15 § diskrimineringslagen.

  Skollagen
Huvudmannen ska se  ll a   det genomförs åt-
gärder för a   förebygga och förhindra a   barn 
och elever utsä  s för kränkande behandling. 
De  a framgår av 6 kap. 7 § skollagen.

Källa: Skolverket 2012
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personalmöten. Också eleverna ska ges möjlig-
heter att återkommande diskutera normer och 
attityder som förekommer såväl historiskt som 
i nutid. Detta kan bland annat ske inom histo-
rieundervisningen. Elever kan även involveras i 
granskning av material.

Andra exempel på främjande arbete är tillgång 
till könsneutrala toaletter och omklädningsrum, 
att könsseparerad undervisning alltid har ett 
syfte och är transinkluderande samt att gynna 
samarbete och ett gott socialt klimat genom 

  Diskrimineringslagen
Huvudmannen ska bedriva e   målinriktat 
arbete för a   ak  vt främja lika rä   gheter och 
möjligheter för elever som an  ngen deltar i 
verksamheten eller som söker sig dit oavse   
kön eller sexuell läggning. De  a framgår av 3 
kap. 14 § diskrimineringslagen.

  Skollagen
Huvudmannen ska se  ll a   det bedrivs e   
målinriktat arbete för a   motverka kränk-
ningar av elever. De  a framgår av 6 kap. 6 § 
skollagen.

Källa: Skolverket 2012

Främjande
arbete enligt lagen

Vill du veta mer?
Du kan i så fall läsa:
• Allmänna råd för arbetet mot diskrimi-
nering och kränkande behandling. Skolver-

ket (2012).
• Delar av mönster – En analys av upple-
velser av diskriminering och diskrimine-
rande processer. Diskrimineringsombuds-

mannen (2014).
• 1 kap. 4 § diskrimineringslagen.
• 6 kap. 3 § skollagen. 
• Lika rä   gheter i skolan – handledning. 
Diskrimineringsombudsmannen (2012).
• Husmodellen – en prak  sk metod för a   
upptäcka och förebygga diskriminering 
och trakasserier i förskolan och skolan. 
Diskrimineringsombudsmannen (2010).

att låta elever (med stöd av personal och med 
utgångspunkt i likabehandlingsplanen) hålla i 
olika aktiviteter som skolkafé, luciafirande eller 
julavslutning. En annan typ av främjande insats 
kan vara att se till att det både i undervisningen 
och i biblioteket finns böcker som belyser olika 
familjebildningar.

FUNDERA
SJÄLV

• Hur arbetar du som skolledare för a   arbetet 
med likabehandlingsplanen ska vara målinrik-
tat och integrerat i den dagliga verksamheten?
 
• Hur kan du som lärare inkludera likabehand-
lingsarbetet i klassrummet?

FUNDERA
TILLSAMMANS

• Hur bedriver ni i dag ert målinriktade arbete 
för a   dels främja lika rä   gheter och möjlig-
heter, dels förebygga och förhindra trakasse-
rier och kränkande behandling? 

• Hur kan arbetet utvecklas? 

• Hur kan ni gå  llväga för a   alla på skolan 
ska vara engagerade i arbetet? 

• Hur kan ni  llsammans jobba med a   få 
in det främjande och förebyggande arbetet i 
både undervisningen och hela verksamheten? 
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Synliggörande
– en central del i det 
målinriktade arbetet

Det kan vara lätt att skriva ord som ”ingen på 
vår skola ska trakasseras till följd av sexuell 
läggning eller könsöverskridande identitet och 
uttryck” men om inte alla som arbetar på skolan 
är överens om vad orden verkligen innebär i det 
dagliga arbetet blir de och likabehandlingspla-
nen oftast något som aldrig får praktisk betydel-
se. För att det inte ska bli så kan man börja med 
att kartlägga hur trygg skolmiljön egentligen är. 

En viktig fråga att ställa sig är hur synlig hete-
ronormen är i allt från ordval till uppgifter och 
klassrumsplaceringar och hur osynliggjorda 
normbrytare som hbtq-personer är. Genom att 
osynliggöras skapas ohälsa hos unga hbtq-per-
soner, men genom att belysa vilka normer som 
råder kan man aktivt börja ett förebyggande ar-
bete. 

Andra exempel på åtgärder som signalerar att 
skolan arbetar målinriktat och aktivt för att före-
bygga kränkningar är att sätta upp affischer som 
speglar andra livsval än heteronormativa eller 
att dekorera med både idrottsflaggor och regn-
bågsflaggor. Synliggörande är ett steg mot en 
tryggare skolmiljö och en bättre hälsa för unga 
hbtq-personer. 

FUNDERA
TILLSAMMANS

• Hur kan ni arbeta för a   hbtq-personer ska 
synliggöras i hela skolan,  ll exempel i matsa-
len, ljushallen, klassrummet, hos skolsköter-
skan eller hos rektorn?
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Våga fråga!
En viktig del i arbetet med likabehandlings-
planen och med att förebygga trakasserier och 
kränkningar är att undersöka nuläget till ex-
empel genom att genomföra trivselenkäter och 
sedan analysera resultaten. Till följd av normer 
i allmänhet och heteronormen i synnerhet sker 
mycket av trakasserierna och våldet i det dolda. 
Därför är det extra viktigt att i enkäter ställa 
specifika och konkreta frågor som är normkri-
tiska. En sådan fråga skulle kunna vara Kan du 
vara öppen oavsett sexuell läggning på den här 
skolan? Eftersom alla oavsett sexuell läggning 
inkluderas i frågan och kan svara på den kom-
mer resultatet att bättre spegla verkligheten och 
därmed bli ett viktigt verktyg för det förebyg-
gande arbetet. 

Det är dock viktigt att lämna öppet för kom-
mentarer och ge hbtq-personer utrymme att 
skriva om egna erfarenheter. Annars kan det lätt 
bli så att många heterosexuella elever tror att 
alla kan vara öppna medan det i praktiken inte 
är fullt så enkelt för normbrytare. Det är även 
viktigt att ställa konkreta frågor om trakasserier. 
Undvik att ställa generella frågor som Har du 
känt dig trakasserad? Använd i stället konkreta 
frågor som Har du upplevt något av följande: 
a) blivit kallad för nedsättande ord/uttryck? b) 
sett rasistiskt/homofobiskt klotter på skolan? c) 
undvikit vissa platser i skolan – vilka? och så 
vidare. Denna typ av frågor ger en tydligare bild 
av problemen.

FUNDERA
SJÄLV

• Hur kan du prak  skt arbeta med resultaten 
från trivselenkäten och med det förebyggande 
arbetet utan a   det stannar vid en enskild 
temadag?

• Påverkar din yrkesroll på skolan di    llväga-
gångssä  ?

FUNDERA
TILLSAMMANS

• Hur kan ni u  orma er trivselenkät och ställa 
frågor för a   fånga upp hur situa  onen för 
hbtq-personer ser ut?

• Vilka frågor ska ni ställa?

• Hur ska ni ställa dem?
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Den mångsidiga miljön
En skola består av många olika ytor där vuxna 
och elever träffas och umgås på olika sätt. Det 
finns bibliotek, omklädningsrum, matsal, skol-
gård, hissar, ljusgårdar, trapputrymmen och 
kapprum. Det finns även ytor som kan kopplas 
till skolan, till exempel resor till och från skolan 
eller kontakten mellan elever via internet. 

Trakasserier och kränkningar förekommer i de 
allra flesta utrymmen som är utanför klassrum-
met. Det är därför avgörande att skolans perso-
nal arbetar för att systematiskt och långsiktigt 
förebygga trakasserier inte bara i klassrummet 
utan i skolan som helhet. Att arbeta för att skapa 
en trygg och inkluderande skolmiljö för hbtq-
personer är även en del av skolans uppdrag i att 
fostra demokratiska medborgare som respekte-
rar människors lika värde.

Centralt är att ta ett helhetsgrepp om skolmil-
jön och att inkludera alla som jobbar i skolan. 
Alla är lika viktiga i arbetet för att främja en 
trygg skolmiljö. Eleverna kan involveras genom 
att till exempel få i uppdrag att fotografera plat-
ser som känns trygga respektive otrygga. Det är 
dock skolledarnas ansvar att sätta detta viktiga 
arbete på dagordningen och visa att det är viktigt 
att skapa en trygg skolmiljö för hbtq-personer. 

”Jag känner mig inte längre trygg i sko-
lan och när jag skolkar gör jag det för att 
jag inte orkar med att alla tittar på mig 
och viskar om mig, sådana jag inte ens 
känner till. Igår bråkade de här fyra tje-
jerna med mig så jag har stannat hemma 
i dag och känner mig väldigt olycklig 
över att jag inte får vara ifred.” 

(Ungdomsstyrelsen 2012 b, s. 17)

En viktig del i det systematiska arbetet är att 
göra en kartläggning av skolmiljön och granska 
hur trygg och hbtq-inkluderande den egentligen 

är. Exempelvis kan man fundera över vilket in-
formationsmaterial som finns tillgängligt och 
om också hbtq-personer finns representerade. 
Fundera även kring vart det går att få tag på in-
formationsmaterialet. Ligger det undanskymt i 
en vrå eller kan alla tydligt se informationen? 
Om materialet ligger synligt sänder det ut signa-
ler om att skolan synliggör hbtq-personer. 

En annan viktig aspekt är att skapa trygghet 
under rasterna. Skolor som gör ordentliga kart-
läggningar av otrygga platser och som utifrån re-
sultaten skapar ett utvecklat system för rastvakt 
minskar riskerna för kränkningar och mobbning 
med 20 procent enligt Skolverkets rapport Ut-
värdering av metoder mot mobbning (2011c).  

FUNDERA
SJÄLV

• Hur kan du som skolledare agera för a   
visa hur vik  gt du tycker a   det är a   arbeta 
för a   unga hbtq-personer ska ha en trygg 
skolmiljö? 

FUNDERA
TILLSAMMANS

• Elever e  erlyser fl er engagerade vuxna i 
alla miljöer i skolan. Hur kan ni som perso-
nalgrupp arbeta  llsammans för a   uppnå 
de  a?

• Vilka miljöer i skolan har ni som är dolda 
och kan upplevas som otrygga?

• Hur kan ni  llsammans arbeta och u  orma 
olika miljöer i skolan så a   de signalerar a   
de är  ll för alla och trygga a   vistas på?

• Hur kan ni  llsammans skapa rastak  viteter 
för eleverna som blir möjliga för alla a   delta 
i och som representerar en bredd med olika 
ak  viteter?
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Skolans utåtriktade 
kommunikation

Många skolor har hemsidor för att informera 
om allt från scheman till kontaktuppgifter för 
personal. Hemsidan är också ett forum för att 
berätta om olika aktiviteter som rör skolan. Sko-
lans hemsida är på många sätt ansiktet utåt, men 
samtidigt en del av skolans miljö. Det är därför 
viktigt att fundera över hur hemsidans bilder och 
texter är utformade. Speglas många olika typer 
av aktiviteter och personer eller är det mest bara 
en sak som tas upp om och om igen? Samma 
sak gäller om skolan har en blogg där elever får 
skriva, en Facebooksida, informationsmaterial 
om skolan eller liknande.

Uppföljning som verktyg
Förutom att göra kartläggningar av skolmiljön 
och genomföra förändringar för att miljön ska 
vara trygg och inkluderande för alla behövs 
uppföljningar. Uppföljningar är även nödvän-
diga för att reflektera kring vilka åtgärder som 
fallit väl ut och vilka som brustit. I Skolverkets 
rapport Utvärdering av metoder mot mobbning 
(2011) framgår att risken för kränkningar och 
mobbning minskade med 37 procent på skolor 
som regelbundet genomförde uppföljningar av 
sitt systematiska arbete.

FUNDERA
TILLSAMMANS

• Hur bör en uppföljning u  ormas för a   
mäta hur trygga skolans olika miljöer är?

• Hur kan eleverna bidra med sina kunskaper 
och hjälpa  ll i uppföljningsarbetet?

FUNDERA
SJÄLV

• Hur kan du som skolledare arbeta för a   
er skola ska genomföra regelbundna uppfölj-
ningar? 

FUNDERA
TILLSAMMANS

• Hur ser skolans hemsida och annat utåtrik-
tat material ut?

• Vilka bilder fi nns representerade?

• Kan alla u  från könsöverskridande iden  tet 
och u  ryck och sexuell läggning känna igen 
sig och uppleva sig speglad i bilderna?

• Vilka ak  viteter beskrivs?

• Vilka ak  viteter får aldrig plats?

• Vilket språk används?

• Är det e   inkluderande språk med exem-
pelvis könsneutrala pronomen?
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KAPITEL 4
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Att integrera hbtq-perspektiv
i ämnen och gymnasieprogram
I detta kapitel presenteras förslag på hur du kan arbeta för att 
inkludera hbtq-personer i din undervisning och för att motverka 
homofobi, bifobi och transfobi. 

Klassrummet är en viktig arena för att på dag-
lig basis motverka hbtq-fobi och för att bedriva 
ett främjande och förebyggande arbete. Det är i 
klassrummet som eleverna och lärarna spende-
rar sin huvudsakliga tid och det finns stora möj-
ligheter att skapa lektionspass och övningar som 
på ett enkelt sätt kan bli en del av den ordinarie 
undervisningen. 

I detta kapitel presenterar vi frågor och kon-
kreta exempel på metoder som man kan utgå 
från i ett urval av olika ämnen. Om du under-
visar i ett ämne som inte finns med i denna 
uppställning kan du ändå ta del av frågorna och 
modifiera metoderna till att passa just ditt ämne. 
Alla övningar är förslag och självklart går det 
bra att ändra upplägget så att det passar just din 
undervisning. 

Matematik och fysik 
I ämnena matematik och fysik ska eleverna ofta 
räkna på olika exempel. I kursplanen för ämnet 
matematik i grundskolan står att ”undervisning-
en i ämnet matematik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om matematik och mate-
matikens användning i vardagen och inom olika 
ämnesområden. Undervisningen ska bidra till 
att eleverna utvecklar intresse för matematik 
och tilltro till sin förmåga att använda matema-
tik i olika sammanhang”.8

Ett sätt att få elever att utveckla sitt intresse 
för matematik är att spegla många olika män-
niskotyper i till exempel räkneexempel. Samti-
digt som speglandet kan öka intresset för ämnet 
leder det också till inkludering. Genom att ak-
tivt konstruera uppgifter och exempel där hbtq-
personers liv och situation finns representerade 
skapas både en spegling av och en inkludering 
för hbtq-personer i skolvärlden. I övningar och 
exempel där det ingår namn och pronomen kan 
du som lärare enkelt skriva Max och Metin ska 
köpa en bostadsrätt i stället för Pelle och Lisa. 
Du kan också välja det könsneutrala pronome-
net hen för att synliggöra att det finns transper-
soner som föredrar hen som pronomen. 

När du använder tabeller och statistik kan dina 
exempel innehålla besöksstatistik från olika Pri-

Vill du veta mer?
Du kan i så fall läsa: I normens öga 
– metoder för en normbrytande 
undervisning.
Friends (2008).
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defestivaler runt om i landet och hur det har för-
ändrats över tid eller statistik om hbtq-personers 
hälsa.  

För att lyfta in eleverna i arbetet och synlig-
göra deras syn på sin skola samt skolans lika-
behandlingsarbete kan skolans egen trivselenkät 
ligga till grund för räkneexempel: 302 stycken 
av de 743 svarande uppgav att skolan är en 
trygg miljö. Hur många procent anser att sko-
lan inte är trygg?

Svenska
I ämnet svenska ska undervisningen stimulera 
och uppmuntra elevernas läsintresse. Detta gäl-
ler i både grundskolan och gymnasiet. Ett sätt 
att uppmuntra elevernas läsintresse är att hitta 
litteratur där en mångfald av människor blir 
speglade, men också möjlighet till litteratur där 
eleverna själva blir speglade. För unga hbtq-
personer kan det innebära att välja litteratur där 
normbrytare spelar huvudrollen. Att välja litte-
ratur med hbtq-personer som används generellt i 
undervisningen är också ett viktigt pedagogiskt 
grepp för att arbeta förebyggande mot transfobi, 
bifobi och homofobi. Tänk på att välja littera-
tur där hbtq-personer inte blir stereotypt fram-
ställda, utan får vara komplexa personer med 
alla känslor och sinnen. En annan aspekt är att 
lyfta in litteratur som är positiv och som inte 
bara skildrar sorgliga öden. Unga hbtq-personer 
är i behov av positiva förebilder att spegla sig i. 

”Jag önskar att det var mindre negativi-
tet i media kring transpersoner och att 
man kunde stryka alla transfobiska 
skämt i komedierna. Det är tråkigt att 
transpersoner bara förekommer i jätte-
deprimerande historier som alltid slutar 
i att hen dör. Jag har bara sett en film 
där en cisperson tänder på en transper-

son och där det inte framställs som något 
sjukt. Det var en dansk såpa.”

(Ungdomsstyrelsen 2012b, s.30)

En fallgrop är att uteslutande inkludera littera-
tur om hbtq-personer när skolan eller läraren har 
bestämt att det ska vara tema kärlek. Det leder 
till att hbtq-personers relationer blir reducerade 
till att endast ingå när det är tema kärlek. Försök 
i stället att se över vilka texter som väljs över 
hela läsåret. Plocka ihop de som speglar många 
olika typer av relationer och där olika känslor 
och idéer speglas. Välj både texter där det finns 
samkönade relationer och texter där det finns 
transpersoner som har relationer. 

I gymnasieskolans ämnesplan står det också 
att ”texter samt film och andra medier som käl-
la till självinsikt och förståelse av andra män-
niskors erfarenheter, livsvillkor, tankar och fö-
reställningsvärldar” ska användas. Precis som 
vid val av texter är det viktigt att även visa fil-
mer som skildrar positiva bilder av att leva som 
hbtq-person. Ett sådant exempel är filmen Fuck-
ing Åmål. I filmlistan i kapitel 5 finns fler tips på 
filmer du kan använda.  

I både grundskolan och gymnasiet ska eleverna 
också ges tillfälle att skriva olika typer av texter. 
Det kan vara frestande att som ansvarig lärare 
välja att eleverna ska få svara på en insändare 
om homosexualitet är en synd eller debattera om 
samkönade par ska få adoptera barn eller inte. 
Men att be eleverna skriva sådana typer av tex-
ter är att kompromissa med mänskliga rättighe-
ter. I Sverige är det lagstadgat att samkönade par 
får adoptera barn. Ämnet är inte något att debat-
tera och vara för eller emot. Att fritt få svara på 
en insändare gör att eleverna får uttrycka vilka 
åsikter som helst, också sådana emot homosexu-
alitet. I sådana fall går texten emot skolans vik-
tigaste uppdrag: att arbeta för allas lika värde. 
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Dessutom blir klassrummet en otrygg miljö för 
hbtq-personer. I stället kan du som lärare arbeta 
med olika texter om likabehandling och därefter 
be eleverna att skriva ett brev till rektorn eller 
skolans huvudman. I sitt brev kan eleverna ar-
gumentera för varför det är viktigt att jobba med 
likabehandling i skolan. 

För att synliggöra transpersoner kan du i olika 
exempel använda pronomenet hen och könsneu-
trala namn. Du kan också ta med hen som ett av 
alla pronomen i grammatikavsnittet.

Engelska och
moderna språk

I både grundskolans kursplan i engelska och 
gymnasieskolans ämnesplan står det att elev-
erna ska få reflektera över livsvillkor, samhälls-
frågor och kulturella företeelser som gäller i 
olika sammanhang och för delar av världen där 
engelska används. 

I språkundervisning används ofta texter för 
att lära eleverna nya ord, fraser och meningar. 
I både engelska och andra moderna språk kan 
den undervisande läraren aktivt välja vad tex-
terna ska handla om och då välja sådana där fler 
relationer än heterosexuella framställs. 

Eftersom en stor del av språkundervisningen 
bygger på att utvidga elevernas ordförråd kan 
du som lärare påverka vilka ord och fraser som 
eleverna lär sig. Gör egna exempel på gloslistor 
och fraser. Använd samkönade par i dina exem-
pel och välj i större utsträckning ord som hand-
lar om mänskliga rättigheter. 

Samhällskunskap
och historia

Ämnena samhällskunskap och historia går 
ibland in i varandra. I historia pratar man ofta 
om hur det såg ut då och jämför det med hur det 
ser ut i dag. I samhällskunskap pratar man om 
hur situationen är i dag, men backar också bakåt 
i tiden för att prata om hur situationen såg ut 
då. Båda ämnena fokuserar på orsaker till ske-
enden, men diskuterar också konsekvenser och 
framtiden. 

Nyckelorden i ämnet samhällskunskap – både 
i grundskolan och i gymnasiet – är människors 
livsvillkor, makt, demokrati och mänskliga rät-
tigheter. I historia ska eleverna ges möjlighet 
att utveckla förståelse för människors förutsätt-
ningar och liv under olika epoker. I kursplanen 
för grundskolan uttrycks det genom att eleverna 
ska få ”olika perspektiv på sina egna och an-
dras identiteter, värderingar och föreställning-
ar”,9 medan det i gymnasieskolans ämnesplan 
står att undervisningen ska ”bidra till insikt i att 
varje tids människor ska förstås utifrån sin tids 
villkor och värderingar. Eleverna ska också få 
utveckla förståelse av nutiden samt förmåga att 
orientera sig inför framtiden”.10

”Man behöver ju som lärare inte säga 
mina damer och herrar. Man kan säga 
elever och inte behöva syfta på kön hela 
tiden.”

(Ungdomsstyrelsen 2012 b, s.19)
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Som lärare i samhällskunskap eller historia 
kan man under läsåret ta upp aktuella hbtq-
frågor i undervisningen. Det skapar bredd i un-
dervisningen och gör att mänskliga rättigheter 
ur ett hbtq-perspektiv inte glöms bort. Under ett 
lektionstillfälle går det att välja ut någon av de 
aktuella frågor som drivs av olika hbtq-organi-
sationer som RFSL Förbundet och RFSL Ung-
dom och låta eleverna diskutera frågan ur olika 
aspekter. Till den aktuella frågan kan läraren 
ställa frågor som:

• Vad innebär denna fråga?

• Varför är den viktig att driva för hbtq-organisa-
tioner och aktivister?

• Hur är den aktuella frågan kopplad till mänsk-
liga rättigheter?

• Hur är den aktuella frågan kopplad till makt?

• Vilka negativa konsekvenser får det för hbtq-
personers livsvillkor om de förändringar som 
hbtq-organisationer föreslår inte genomförs?

• Hur kan det komma sig att denna fråga/föränd-
ring inte har blivit genomförd förut? 

Information om aktuella frågor hittar du på: 
rfsl.se och rfslungdom.se. Tänk på inte tala i ter-
mer som vi och dom. I stället går det att prata 
om frågorna med ett allmänt förhållningssätt där 
du kan använda ord som varför är de här frå-
gorna viktiga för hbtq-rörelsen att driva? eller 
varför är de här frågorna viktiga för politiker 
att driva?

För att ge den dagsaktuella frågan en historisk 
koppling kan du ge eleverna i uppgift att ta reda 
på hur det såg ut förr i tiden, det vill säga vilka 
rättigheter som gällt för hbtq-personer under en 
annan tidsperiod. Du kan också be eleverna att 
fundera över vilka konsekvenser det fick för 
hbtq-personer. Hur påverkades hbtq-personers 
livssituation?

I både samhällskunskap och historia kan du 
avsluta med att fråga om framtiden. Du kan be 
eleverna att fundera över hur hbtq-personers 
livssituation kommer att påverkas om den aktu-
ella frågan inte genomförs. 

”Jag har också haft mycket bra lärare 
som ställt upp för mig. En av dem tog in 
hbtq precis lika naturligt som heterohis-
torier utan att uppmärksamma att hon 
just tagit in hbtq. Hon blev förvånad över 
att vi reagerade. Den dagen hon gjorde 
det för första gången log jag i en hel 
vecka.”

(Ungdomsstyrelsen 2012 b, s.33)

För att motverka transfobi, bifobi och homofo-
bi och samtidigt lyfta in idéer och strukturer för 
människors livsvillkor under olika epoker kan 
du som lärare, när du talar om människors livs-
villkor, demokratins framväxt och mänskliga 
rättigheter, prata om framväxten av olika lagar 
och rättigheter för hbtq-personer. Använd dig 
till exempel av listan över historiska årtal som 
presenterades i kapitel 2. 

Ett annat alternativ är att låta eleverna själva få 
arbeta med en specifik rättighet och presentera 
denna i klassen. För att uppmärksamma övriga 
i skolan på framväxten av rättigheter kan ni ar-
beta tillsammans med bildämnet. Låt eleverna 
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göra planscher eller på annat sätt illustrera dessa 
rättigheter. Dessa illustrationer kan sedan häng-
as upp utanför expeditionen eller vid entrén.

Som undervisande lärare kan du också titta 
på möjligheterna att bilda familj över tid: Hur 
har möjligheterna sett ut? Vilka har exkluderats 
över tid? Och vilka konsekvenser har det fått för 
människors livsvillkor? Minns dock att hbtq-
personer fick barn långt innan lagar tillkom som 
underlättade och säkrade rättigheter.

Precis som att ni uppmärksammar FN-dagen 
eller internationella kvinnodagen kan ni upp-
märksamma när det är Pridefestival. Det är ett 
passande tillfälle att prata om uppkomsten av 
Priderörelsen, vad pride står för och varför festi-
valen är viktig. Ni kan också prata om regnbågs-
flaggan och dess historiska bakgrund.

”Jag tror vi alla inspirerar varandra och 
något jag minns väldigt väl var nu i som-
ras när jag gick i prideparaden för första 
gången och mina närmsta vänner gick 
med mig. Jag var så otroligt lycklig den 
dagen och när jag gick där i paraden 
bubblade det upp massa känslor och jag 
blev alldeles gråtfärdig och sedan kolla-
de jag bakåt och såg då hur mina under-
bara vänner gick där och log mot mig.”

(Ungdomsstyrelsen 2012b, s.16)

I historia pratar man ofta om hur olika skeen-
den och attityder i samhället har påverkat män-
niskors livsvillkor och rättigheter. Som lärare 
kan du berätta om och lyfta fram historiska årtal 
som har varit viktiga för hbtq-personer. Viktiga 
delar av historieskrivningen för mänskliga rät-
tigheter är till exempel Stonewallupproret och 
händelsen med Rosa Parks. Det är du som un-

dervisar som kan välja vilka historiska händel-
ser du vill belysa så se till att du också får med 
skeenden som främjar allas lika värde ur ett 
hbtq-perspektiv. 

Idrott och hälsa
På gymnasiet ska undervisningen i idrott ”med-
vetandegöra och motverka stereotypa föreställ-
ningar om vad som anses vara manligt och 
kvinnligt”11 och i grundskolan ska eleverna ”ges 
möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga 
och respekt för andra”.12 I kapitel 1 i beskrev vi 
heterocisnormen och hur den medför negativa 
konsekvenser för normbrytare av alla kön. 

”En sak som faktiskt gör att jag känner 
mig begränsad är att jag inte tycker om 
att visa min kropp. Jag har ofta mycket 
kläder på mig och skulle aldrig bada på 
offentlig plats eller med andra.”

(Ungdomsstyrelsen 2012 b, s.12)

Det dagliga arbetet med att motverka stereo-
typa föreställningar och skapa en trygg idrotts-
miljö där alla unga hbtq-personer vill och kan 
delta börjar i omklädningsrummet. Som idrotts-
lärare är det viktigt att se över hur omklädnings-
rummen ser ut och vilka möjligheter det finns 
för elever att byta om enskilt. Hot om våld och 
våld mot transpersoner sker ofta i anslutning till 
offentliga toaletter där personer måste välja an-
tingen dam- eller herrtoalett (se RFSL Ungdom 
2008). Denna uppdelning är problematisk efter-
som det tvingar många transpersoner att välja 
mellan att gå in på en toalett som går stick i stäv 
med ens könstillhörighet eller att riskera att ut-
sättas för hot, hat och våld. Ett led i att skapa 
en trygg miljö är därför att se över skolans om-
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klädningsrum och toaletter. Sätt upp könsneu-
trala toalettskyltar som välkomnar alla oavsett 
könsidentitet. 

”I skolans omklädningsrum är det gan-
ska bra, eftersom jag har ett eget om-
klädningsrum som jag får byta om i. Det 
är jättebra, men man känner sig ändå 
annorlunda för att man får byta om själv. 
Jag skulle helst vilja byta om hos killar-
na, men det går ju inte nu när jag har en 
tjejkropp.”

(Ungdomsstyrelsen 2012b s. 12)

Ett sätt att arbeta med att bryta heterocisnor-
men och föreställningarna om kön är att i dans 
låta alla vara följare och förare. Dela inte upp 
efter heterosexualitet eller tjejer och killar. Tänk 
på att alla inte är heterosexuella och alla inte 
identifierar sig som tjejer eller killar. Låt i stället 
alla dansa med alla.

Bild och musik samt 
estetisk kommunikation

Inom skolan finns flertalet ämnen och kurser 
som inkluderar olika typer av estetik, kultur 
och skapande. I grundskolan finns exempelvis 
ämnet bild som bland annat syftar till att elev-
erna ska utveckla kunskaper om ”hur bilder 
skapas och kan tolkas”.13 Inom ämnet musik 
ska elevernas erfarenheter av musik ”utmanas 
och fördjupas i mötet med andras musikaliska 
erfarenheter”.14 På gymnasiet återfinns valbara 
kurser inom bland annat bild, musik och este-
tisk kommunikation. Undervisningen i estetisk 
kommunikation syftar bland annat till att ut-
veckla förmågan till samarbete, kommunikation 
och interaktion med andra människor. Eleverna 

ska även ges möjlighet att utveckla ”kunskaper 
om historiska och kulturella aspekter på estetisk 
kommunikation”.15

Inom dessa ämnen kan arbete för likabehand-
ling och mot homo- och transfobi bedrivas på en 
mängd olika sätt, exempelvis genom att skapa 
utifrån teman som pride eller stjärnfamiljer. Det 
kan även ske genom diskussion om vilka kär-
leksrelationer och könsuttryck som oftast skild-
rats genom konst- och musik-historien och var-
för det ser ut så, att uppmärksamma queer konst 
eller att granska normer vid tolkningar av bilder. 
Det kan även handla om att lyfta fram artister el-
ler konstnärer som är hbtq-personer och som kan 
fungera som förebilder. Se till att kärlekslåtarna 
inte enbart skildrar heterosexualitet (genom en 
tjej som sjunger om en ”han” och tvärtom). I 
samband med bildundervisningen kan eleverna 
fotografera platser som upplevs som otrygga 
respektive trygga i skolan och sedan överlämna 
till rektor för vidare åtgärder.

 
”Jag måste erkänna att jag lockas av att 
delta i hbtq-inriktade eller åtminstone 
mer hbtq-vänliga fritidsaktiviteter som 
dans och körsång eller vad det nu kan 
vara. Jag vet några kompisar som dan-
sar tango på ett ställe där man får dansa 
med vem man vill och lärarna konse-
kvent säger ’föraren’ och ’följaren’ i stäl-
let för exempelvis ’mannen’och ’kvin-
nan’. Bara en sådan sak. Om det fanns 
en teatergrupp i min närhet för hbtq-per-
soner skulle jag antagligen hoppa på di-
rekt.”

(Ungdomsstyrelsen 2012b, s. 18)
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Gymnasieprogram
Det finns många olika sätt att inkludera hbtq-
perspektiv i specifika gymnasieprogram och i 
examensmålen. Här presenteras ett fåtal förslag 
för ett mindre antal program för att illustrera hur 
arbetet kan bedrivas.

Barn- och fritidsprogrammet
Centralt för gymnasieprogrammet Barn och fri-
tid är att eleverna ska få kunskaper i demokra-
tiska värden och mänskliga rättigheter och vara 
förberedda på att utföra arbetsuppgifter där det 
ingår att ”möta, assistera och stödja barn, ung-
domar eller vuxna i deras utveckling”.16 Beto-
ning på möten och stöd för unga och familjer i 
examensmålen gör det extra viktigt att utbild-
ningens röda tråd handlar om att ge kunskap 
om familjebildning och familjekonstellationer. 
Under utbildningens gång kan alla som undervi-
sar på programmet återkomma till diskussioner 
om ord och begrepp för familjer. Till exempel 
kan man prata om begreppet stjärnfamilj ‒ vad 
begreppet innebär men också vilka juridiska rät-
tigheter olika familjekonstellationer har. Man 
kan också prata om familjer där båda vårdnads-
havarna är mammor och att en donator inte är en 
pappa utan just en donator. 

Humanistiska programmet
Utbildning inom det humanistiska programmet 
ska betona människans tänkande och skapande 
och ge eleven förutsättningar att ”utveckla för-
måga att ur olika perspektiv beskriva och be-
lysa och tolka mänskligt handlande liksom att 
sätta sig in i och belysa olika sätt att tänka och 
uttrycka sig”.17 Under utbildningens gång kan 
man återkommande inkludera filosofiska och 
idéhistoriska frågeställningar om hbtq-personers 
situation under olika epoker och på olika platser. 
Tillsammans kan eleverna läsa olika protokoll 
och beslut som har fattats om hbtq-personers 
rättigheter och resonera kring aspekter av makt, 
vilka samhällsströmningar som ledde fram till 
besluten och konsekvenser för hbtq-personer. 
Eleverna kan också ges tillfällen att diskutera 
och problematisera föreställningen om kön och 
familjebildning under olika epoker men också 
på olika platser i världen.   
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Vård- och omsorgsprogrammet
I utbildningen ska eleverna ges kunskap om och 
förberedas för att arbeta med människors hälsa 
och ohälsa, men också att stödja människors 
förmåga att utveckla sina resurser. Därför ska 
utbildningen ge eleverna kunskaper om män-
niskan i olika åldrar och ur olika perspektiv. 
Utbildningen ska ”utveckla elevernas förmåga 
att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, 
kommunicera med respekt för individens inte-
gritet och ge människor delaktighet och infly-
tande”.18 Programmets utformning går hand i 
hand med skolans uppdrag att föra en undervis-
ning som utgår från alla människors lika värde 
och med mänskliga rättigheter som grund. 

Även likabehandlingsplanens förebyggande 
arbete passar väl in i vad utbildningen ska ge 
eleverna. Det går att inkludera hbtq-personer 
när man till exempel diskuterar familjebildning 
men också äldreomsorg. Du som lärare kan trä-
na eleverna i att ställa öppna och icke-hetero-
normativa frågor om någons familj. Ett sätt att 
ställa en sådan fråga är hur ser din familjesitua-
tion ut? eller har du någon eller några partner? 

Ekonomiprogrammet
I ekonomiprogrammet är det centralt att elever-
na utvecklar sina kunskaper i samhällskunskap, 
företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. 
Utbildningen ska också ge kunskaper om ”före-
tagens roll i samhällsutvecklingen, lokalt, regio-
nalt, nationellt och globalt”,19 men också belysa 
det juridiska och moraliska ansvar som följer av 
företagande. På olika sätt går det att arbeta med 
att inkludera hbtq-personer och mänskliga rät-
tigheter i ekonomiprogrammet. Ett tema är att 
prata om mänskliga rättigheter kopplat till fö-
retagens moraliska ansvar i relation till att köpa 
och sälja varor och tjänster. Till exempel kan 
eleverna få granska i vilka länder hbtq-personer 
omfattas av ett rättsligt skydd och hur olika län-
der arbetar med att i olika delar av ett företag 
verka för mänskliga rättigheter. 
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  Granska de läromedel som ni använder i ert 
ämne. Hur ser representa  onen ut u  från e   
hbtq-perspek  v?

  Om representa  onen är låg, hur kan ni ar-
beta för a   höja den? 

  Hur kan ni medvetet formulera olika uppgif-
ter och övningar som ly  er in hbtq-personers liv 
och situa  on i den dagliga undervisningen?

  Hur kan ni samverka med andra ämnen i 
ert arbete för a   inkludera hbtq-personer i er 
undervisning? 

  Om li  eratur används: vilken li  eratur har ni 
i dag? 

  Vilka texter kan ni arbeta med som speglar 
hbtq-personer u  från många olika perspek  v?

  Inom engelska och moderna språk: vilka ord 
och fraser kan ingå
• om utgångspunkten är mänskliga rä   gheter? 
• om utgångspunkten är rela  oner?

  Hur kan ni i era ämnen uppmärksamma 
Pridefes  valen under era lek  oner? 

  Hur kan ni uppmärksamma Pride i olika 
miljöer i skolan? 

  Hur kan ni skapa en idro  smiljö som är 
inkluderande också för personer som bryter mot 
olika könsnormer?

  Hur kan ni låta dagsaktuella frågor om hbtq-
personer bli en självklar och återkommande del 
av undervisningen?

Frågor att utgå från
vid planering av undervisning
Avsä   gärna en studiedag så a   alla lärare på skolan ges utrymme a   tydligt inkludera hbtq-frågor 
och planera sin undervisning  ll a   bedrivas i enlighet med styrdokumenten. Fokusera på hur ni 
kan arbeta övergripande för a   e   hbtq-perspek  v ska genomsyra och inkluderas i e   visst ämne 
eller e   program. Följande frågor kan vara användbara i såväl enskild som gemensam planering:

Bygg- och 
anläggningsprogrammet
I utbildningen ställs krav på att kunna samarbeta 
på arbetsplatsen och att ha en god kommunika-
tionsförmåga. I alla ämnen ska eleverna därför 
”arbeta med att utveckla sitt språk och få möj-

lighet att möta och diskutera olika perspektiv på 
människors livsvillkor i samhället”.20 Eftersom 
det också ska ingå arbetsförlagt lärande i utbild-
ningen kan du som lärare prata om likabehand-
lingsplanen och i olika moment berätta om vilka 
rättigheter man har utifrån diskrimineringsgrun-
derna. När eleverna ger sig ut på arbetsplatsför-
lagt lärande är det viktigt att du som lärare föl-
jer upp denna genom att fråga om hur eleverna 
har trivts, vilken jargong som förekom, hur de 
upplevde jargongen och hur de i framtiden kan 
arbeta för att motverka eventuell homofobisk, 
bifobisk eller transfobisk jargong.
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KAPITEL 5
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Praktiskt
förändringsarbete
I detta kapitel ger vi exempel på konkreta åtgärder, 
praktiska råd samt diskussionsövningar.
Kapitlet avslutas med tips på filmer och litteratur.

Insatser som gör skillnad
För att förbättra situationen för unga hbtq-perso-
ner krävs en mängd förändringar på olika nivå-
er. Här berättar vi om insatser som konstaterats 
vara hälsofrämjande eller som skapar trygghet 
för unga hbtq-personer. Du som skolpersonal 
kan inspireras av dessa och tillämpa dem i ditt 
arbete med unga.

• En öppen skola
Skapa trygga och icke-diskriminerande sam-
manhang för alla unga. Skolan ska vara en 
trygg och icke-diskriminerande plats och kunna 
användas som en arena för att sprida informa-
tion om verksamheter specifikt för unga hbtq-
personer, till exempel fritidsverksamhet, ideella 
organisationer eller liknande.

• Förmedla förebilder
Sprid förebilder och ge möjlighet till spegling. 
Detta kan ske via filmer, historiska personer, lit-
teratur och liknande men även genom att sprida 
information om till exempel mentorer för unga 
hbtq-personer eller om samtalsgrupper.

• Stärka och inkludera
Stärk unga hbtq-personers självkänsla. Det kan 
ske genom tillgång till historia, att aktivt värna 
om och betona allas lika rätt eller säkrare sex-

kunskap som även inkluderar hbtq-personer. 
Även verktyg för och reflektion kring gränssätt-
ning är viktiga åtgärder.

• Tänk efter före
Bekräfta alla identiteter som självklara och vik-
tiga. Alla unga behöver få känna att deras livsval 
är självklara och lika viktiga som andras – oav-
sett om man följer heteronormen eller inte. Det 
är därför viktigt att även hbtq-personer bekräf-
tas aktivt, till exempel genom att du som lärare 
inte utgår från att alla familjer består av mam-
ma, pappa och barn. Lyft olika typer av familje-
konstellationer i räkneexempel eller när du talar 
om begreppet familj. Det är även centralt att 
inkludera olika sexuella praktiker när det talas 
om säkrare sex inom sex- och samlevnadsun-
dervisning. För unga transpersoner är det viktigt 
att det namn och det pronomen som personen 
föredrar respekteras och används.

• Behärska begreppen
Både inför hbtq-personer och inför alla andra i 
unga hbtq-personers omgivning. Att som skol-
personal känna till grundläggande begrepp, his-
torik och rättigheter samt att förmedla detta till 
elever och föräldrar spelar en viktig identitets-
stärkande roll (se ordlistan på s. 52).
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Skolpersonal har även stora möjligheter att få unga 
att reflektera kring normer. Det är även centralt att 
skapa gemenskap i gruppen.

• Agera
Vidta omedelbart åtgärder om något händer. Förmin-
ska inga upplevelser utan lyssna, ta på allvar och rea-
gera. Se till att ha rutiner och samstämmighet kring 
hur och när personalen bör ingripa.

• Vuxnas närvaro
Ha alltid vuxna på plats i utrymmen som upplevs 
som otrygga. Vuxna i korridorer, matsal, skolgård 
och så vidare. Genom enkäter till eleverna kan per-
sonalen få en uppfattning om vilka områden som an-
ses otrygga.

• Vad säger lagen
Ge unga kunskap om rättigheter och skyldigheter. 
Informera eleverna om barn- och elevskyddslagen 
samt likabehandlingsplanen. Involvera unga i arbetet 
med likabehandlingsplanen. Då får de kunskap om 
(och stärker dem i att hävda) vilka rättigheter och 
skyldigheter de har i samspel med andra elever.

• Nolltolerans
Sätt nolltolerans mot trakasserier. Det är av största 
vikt att inte normalisera trakasserier utan att erbjuda 
ett socialt sammanhang där nolltolerans mot trakas-
serier råder. Detta upprätthålls bland annat genom 
samstämmig personal som känner sig trygga i att 
säga ifrån, avstyra diskussioner och följa upp inci-
denter.

”Det är väldigt få som byter pronomen. De 
fortsätter säga ’hon’ fast dom vet. Och det 
gör jävligt ont. Det gör jävligt ont. ... Jag 
brukar säga att du lärde dig säga ’sms’ en 
gång i tiden. Det är också tre bokstäver. Var-
för skulle då ’hen’ vara så svårt?”

(RFSL Ungdom 2008, s. 22)

• Var normkritisk
Ha ett aktivt förhållningssätt till de normer som 
genomsyrar samhället och bidrar till diskrimine-
ring. Granska, reflektera och ifrågasätt normer 
i klassrum, personalgrupper och arbetslag, men 
även enskilt. Bli medveten om hur dina föreställ-
ningar och värderingar präglar ditt språk och ditt 
arbete. Fördjupa dig i litteratur kring normkritiska 
perspektiv eller gå en kurs. Utgå gärna från något 
av de normkritiska metodmaterial som getts ut av 
RFSL Ungdom, Ungdom mot rasism eller andra 
organisationer vid interaktiva övningar.

• Diskutera maskulinitet
Förebygg killars våld. Synliggör normer kring 
maskulinitet. Diskutera, utmana och visa på al-
ternativ till den traditionella mansrollen där mas-
kulinitet och våld vävts samman. Män står för en 
majoritet av det våld som utövas mot kvinnor, mot 
hbtq-personer och i form av rasistiska våldsbrott. 
Det är därför av största vikt att diskutera och pro-
blematisera maskulinitetsnormer och våld med 
alla elever – oavsett kön.

• Bredda skolans vision
Synliggör unga hbtq-personer – inkludera (exklu-
dera inte). Reflektera regelbundet kring det mate-
rial som används, språk, regler vid skolbal, enkä-
ters utformning, hur skolan framställs via den egna 
hemsidan eller de filmer som visas. Finns det en 
bredd eller synliggörs och bekräftas primärt hete-
rosexuella cispersoner? Häng upp regnbågsflaggor 
och erbjud informationsmaterial om hbtq-frågor 
och hbtq-organisationer.

• Sudda ut gränser
Motverka aktivt uppdelningar i ”normalt” och 
”onormalt”. Vuxna spelar en stor roll i att luckra 
upp gränser eller uppdelningar i form av förebil-
der. Detta kan ske genom att aktivt synliggöra 
olika kön, könsuttryck, sexualiteter och relationer. 
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Praktiska råd 
• Kunskapsinventera
Inventera kunskaperna i personalgruppen. Finns 
det gemensamma kunskapsluckor som behöver 
fyllas genom en fortbildning? Generellt sett är 
kunskapen lägre om transfrågor och diskrimine-
ringsgrunderna könsidentitet och könsuttryck än 
om sexuell läggning – även bland många elever.

• Fördela kompetensen
Undvik att låta en enskild hbtq-elev stå för all 
kunskap kring hbtq-frågor. Ett bättre alternativ 
är att skolpersonal söker kunskap på egen hand 
via internet eller ideella organisationer för att 
sedan förmedla till eleverna.

• Ungdomsmottagningar kan
Samverka med ungdomsmottagningar. Vanligen 
har personal vid ungdomsmottagningar kunskap 
om hbtq-frågor och kan erbjuda stöd och infor-
mation till elever.

• Spegla inåt
Att börja arbeta normkritiskt och granska både 
sig själv och den egna verksamheten kan vara 
en omtumlande upplevelse. Ibland väcks käns-
lor av skam eller genans när man inser att meto-
der eller material som använts har osynliggjort 
många unga eller kompromissat alla människors 
lika värde. Inse att ni som personalgrupp ald-
rig blir fullärda – människor utvecklas ständigt. 
Det innebär dessutom att ni även fortsättnings-
vis kommer att råka uttrycka er klumpigt ibland 
eller använda metoder som ni senare förkastar. 
Detta är en viktig del av utvecklingen.

• Erkänna misstag
Om du råkat uttrycka dig klumpigt eller norma-
tivt, säg gärna det till gruppen. Omformulera. 
Det är att föregå med gott exempel.

• Förmedla direkt
Undvik värderingsövningar som kompromissar 
med alla människors lika värde. Känner du att 
en viss fråga i en övning har ett ”rätt” svar? Ställ 
då inte frågan utan fundera hur du i stället kan 
förmedla kunskapen direkt till eleverna.

• Visa respekt
Reflektera över hur ni inom personalgruppen 
samtalar om eleverna. Används slarvigt genera-
liserande begrepp som tjejerna i klass 9A i stäl-
let för att namnge de elever det berör? Respekte-
ras elevens valda namn och pronomen? Präglas 
språk och omdömen om elever av normer kring 
kön?
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Exempel ur vardagen är korta små scenarion a   
refl ektera kring på egen hand, a   diskutera med 
en kollega eller på arbetsplatsträff ar. Fundera 
hur just du i din yrkesroll kan agera men även 
hur skolans personal kan samverka i respek  ve 
scenario.

  En elev uppmärksammar dig på a   någon 
skrivit a   en annan elev är ”en äcklig fl ata” på en 
elevtoale  .

  Du går igenom e   klassrum e  er a   en lek  on 
är slut och upptäcker a   någon har sa   upp e   
klistermärke för en rasis  sk och homofob organi-
sa  on på en av bänkarna. 

  En elev som är transperson blir inknuff ad i 
väggen av en grupp andra elever.

  Några elever besöker en hemsida som är grovt 
homo-/transfobisk.

  Under en idro  slek  on blir en manlig elev 
vald sist med mo  veringen du spelar som värsta 
tjejen.

  En elev har kommit ut som trans och får 
många nyfi kna och privata frågor av andra elever 
om kropp, upplevelse och tankar.

  En klass läser gemensamt Torka aldrig tårar 
utan handskar av Jonas Gardell. En elev u  rycker 
a   jag vill inte läsa den här bögboken.

  Det framkommer a   en person som är öppet 
bisexuell blivit trakasserad av några andra elever 
på bussen på väg  ll skolan. 

Exempel
ur vardagen
STEG 1

• Vilka är dina
omedelbara åtgärder?

• Vilka åtgärder
behövs på längre sikt?

•
o

•
b

Diskutera med en kollega eller på en
arbetsplatsträff .

  Refl ektera kring hur situa  onen hanterades.

  Vad fungerade bra?

  Vad hade kunnat göras annorlunda?

Exempel
ur vardagen
STEG 2

• Ly   fak  ska
exempel som ske  
i er verksamhet!

•
e
i 
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Tipslista
Här finns exempel på litteratur och filmer 
som kan användas i undervisning samt 
metodmaterial och fördjupningsmaterial.

Skönlitteratur och serier
  Absolut noll av Anna Fock (2013)

  Black blade blues av J A Pitts (2011) (urban fantasy)

  Cirkeln av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren (2011)

  Dansa på min grav av Aidan Chambers (1983) 

  Det händer nu av Sofia Nordin (2010)

  Det är vår tur nu! Att vara trans i en tvåkönsvärld (RFSL 
Stockholm 2011) (antologi skriven av unga transpersoner)

  Drawing blood av Poppy Z Brite (1995) (fantasy/skräck)

  Einsteins fru av Liv Strömquist (2008) (seriealbum som 
granskar normer kring kön och sexualitet)

  Eld av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren (2012)

  Hetero av Sandra Dahlén (2006) (faktabok om normer och 
heterosexualitet)

  Hundra procent fett av Liv Strömquist (2005) 
(seriealbum som granskar normer kring kön och sexualitet)

  Jag är ju så jävla easy going av Jenny Jägerfeld (2013)

  Lost souls av Poppy Z Brite (1993) (vampyrfantasy)

  Mannen som älskade Yngve av Tore Renberg (2004)

  Nattbarn av Hanna Gustavsson (2013) (seriealbum om tonår 
och identitet)

  Nyckeln av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren (2013)

  Orlando av Virgina Wolf (1928)

  Pojkarna av Jessica Schiefauer (2011)
(ungdomsroman om kärlek, kön och identitet)

  Prins Charles känsla av Liv Strömquist (2010) 
(seriealbum som granskar normer kring kön och sexualitet)

  Queera berättelser (RFSL Stockholm 2014)

  Slagskämpen av Mikey Walsh (2011)

  Torka aldrig tårar utan handskar.
      Del 1 Kärleken av Jonas Gardell (2012)
      Del 2 Sjukdomen av Jonas Gardell (2013)
      Del 3 Döden av Jonas Gardell (2013)

  Udda av Sara Lövestam (2009)

  Zip av Elvira Birgitta Holm (2004)

  Åror av Elias Ericson (2013) (seriealbum om att vara ung och trans)

  Hitta fler boktips i: HBTQ ‒ böcker bortom normen av Sebastian 
Lönnlöv (2014).

Metodmaterial
  BRYT – ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen 

i synnerhet. (RFSL Ungdom & Forum för levande historia 2011)

  Gränser. (RFSL Ungdom 2012)

  Hat på nätet – vad får du inte skriva på nätet?
(Ungdomsstyrelsen 2014) 

  I normens öga – metoder för en normbrytande undervisning. 
(Friends 2008)

  O/lika. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering.
(LSU 2008)

  Röda Tråden: metodhandbok i sexualitet & samlevnad. (Lafa 2006)

  Under huden – sexualundervisning och normkritisk pedagogik. 
(RFSL Ungdom & RFSL Stockholm 2011).

  Öppna verksamheten! Om hbt, normer och inkludering i öppen 
fritidsverksamhet. (Ungdomsstyrelsen 2011).
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Fördjupningar
och stödmaterial 

  Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande 
behandling. (Skolverket 2012).

  Diskriminerad, trakasserad och kränkt? (Skolverket 2009).

  Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Hur skolan kan 
arbeta mot trakasserier och kränkningar. (Skolverket 2015).

  Förskolans och skolans värdegrund. Förhållningssätt, verktyg 
och metoder. (Skolverket 2013).

  HBT & Heder – en intervjustudie om unga hbt-personer som 
lever i familjer med hedersnormer. (ALMAeuropa & RFSL 
Ungdom 2011).

  Hon hen han. (Ungdomsstyrelsen 2010). 

  Jag vet att Gud älskar mig – berättelser om att vara troende 
hbtq-person. (RFSL Ungdom 2011).

  Lika rättigheter i skolan – handledning.
(Diskrimineringsombudsmannen 2012).

  Normkritisk pedagogik – makt, lärande och strategier för 
förändring. (2010). Bromseth, J. & Darj, F. (Red.). 

  Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete (2012). 
Elisabeth Elmeroth (Red.).

  Sex i skolan – ett stödmaterial (2013). RFSU med flera.

  Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans senare år. 
Jämställdhet, sexualitet och relationer i ämnesundervisningen. 
Årskurserna 7‒9 (Skolverket 2013).

  Sex och samlevnadsundervisning i grundskolans tidigare år. 
(Skolverket 2014).

  Sex och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan.
(Skolverket 2013).

  Sex och samlevnadsundervisning i särskolan.
(Skolverket 2014).

  Vad är queer? (Fanny Ambjörnsson 2006).

  ”Är du kille eller tjej?” En intervjustudie om unga
transpersoners livsvillkor. (RFSL Ungdom 2008).

Filmer
  Aimee & Jaguar (1999) Tysk film om judinna som blir kär i en 

kvinna som är gift med en nazistisk officer under andra världskri-
get. Baserad på verkliga händelser.

  Billy Elliott (2000) Brittisk film om en pojke som vill dansa 
balett.

  Brokeback mountain (kärlek mellan cowboys i USA under 
1960-talet).

  Dallas Buyers Club (2013) Amerikansk film om personer som 
lever med hiv i 1980-talets Texas och sökandet efter en fungerande 
medicinering.

  Fucking Åmål (1998) Svensk film om att vara ung och 
icke-heterosexuell tjej i en mindre stad.

  Jag dödade min mamma (2009) Kanadensisk film om en
ung homosexuell killes komplexa relation till sin mamma.

  Kyss mig (2011) Svenskt drama med kärlek, intriger och 
komplicerade familjerelationer.

  Laurence Anyways (2012) Kanadensisk film om en lärare
som kommer ut som transperson.

  Milk (2008) Amerikansk film baserad på den sanna historien om 
Harvey Milk – hbtq-aktivist och den förste öppet homosexuella 
mannen att väljas till ett officiellt ämbete i USA.

  Mitt liv i rosa (1997) Fransk film om en ung könsöverskridare.

  Nånting måste gå sönder
(svensk film om kärlek, kön och identitet).

  Pride (2014) Brittisk film om en grupp hbt-aktivister som 
samlar in pengar till stöd för strejkande gruvarbetare under 
1980-talet.

  Romeos (2011) Tysk film om en kärleksrelation mellan två 
homosexuella män: den ena cisperson, den andra transperson.

  Velvet Goldmine (1998) Amerikansk-brittisk film om 
idoldyrkan, musik och att utforska sin sexualitet i London
under 1980-talet.

  Venuz Boys (2002) Amerikansk dokumentär om dragkings
och könsöverskridande.

  Weekend (2011) Brittisk film om kärlek, romans och öppenhet.
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Webbplatser
  www.do.se

Diskrimineringsombudsmannen. Information, rapporter och 
material.

  www.rfsu.se
RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning. Information och 
metodmaterial.

  www.rfsl.se
RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transperso-
ners och queeras rättigheter. Information, material och utbildning.

  www.rfslungdom.se
RFSL Ungdom – Ungdomsförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Information, 
material och utbildning. Information om aktiviteter för hbtq-perso-
ner till och med 30 år.

  www.skolverket.se

  www.transformering.se
Information och identitetsstärkande om trans.

  www.umo.se
Ungdomsmottagningen på nätet. Information.
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Heterosexuell
Förmågan a   bli kär i eller a  raherad 
av människor av annat kön än en själv.

Homofobi
Hat, avsky och fördomar mot homo-
sexuella eller personer som tolkas 
som homosexuella. Begreppet har 
inget med rädsla a   göra.

Homosexuell
Förmågan a   bli kär i eller a  raherad 
av människor av samma kön som en 
själv.

Intergender
Person som varken känner sig som tjej 
eller som kille. O  a används hen som 
pronomen.

Komma ut
Begreppet sy  ar o  a på a   berä  a 
för sin omvärld a   man inte är cis 
eller hetero. Komma ut är inget som 
sker en enda gång utan det sker 
genom hela livet: i skolan, på arbets-
platsen, för nya vänner och kollegor, 
i möte med vården och i möte med 
äldreomsorgen. Skälet  ll a   man 
behöver komma ut är a   det fi nns 
en heteronorm och en cisnorm. Man 
berä  ar alltså något om sig själv för 
a   omvärlden i mångt och mycket 
förutsä  er a   man har en viss könsi-
den  tet eller sexuell läggning.

Kön
Begreppet består av fl era olika delar: 
• Könsiden  tet (det kön en person 
känner sig och defi nierar sig som) 
• Könsu  ryck (kläder, kroppsspråk, 
frisyr med mera)
• Biologiskt kön (könsorgan och 
hormonnivåer)
• Juridiskt kön (det som står i ens pass 
och framgår av ens personnummer).

Könsöverskridande
A   bryta mot normer kring kön,  ll 
exempel genom kläder, iden  tet 
eller intressen. Ordet används för a   
benämna normbrytande.

Normkritik
Benämns även som normkri  skt för-
hållningssä   eller normmedvetenhet. 
Det anses mycket eff ek  vt för a   kon-
 nuerligt arbeta mot diskriminering 

och för likabehandling. Fokus ligger på 
a   granska normer, refl ektera kring 
vad som ses som självklart och disku-
tera privilegier i rela  on  ll normer 
och makt. Normkri  k innebär även 
a   ak  vt synliggöra normbrytare och 
a   förändra de strukturer som gör a   
vissa människor ses som mer själv-
klara eller ges fördelar på bekostnad 
av (o  ast) minoritetsgrupper.

Pride
Poli  sk fes  val för hbtq-personers 
rä   gheter som fi ras över hela världen 
i sy  e a   synliggöra hbtq-frågor, ta 
plats och a   vara stolt.

Bifobi
Hat, avsky och fördomar mot bisexu-
ella eller personer som tolkas som 
bisexuella. Begreppet har inget med 
rädsla a   göra.

Bisexuell
Förmågan a   bli kär i eller a  raherad 
av människor oavse   kön.

Cisnorm
Förväntan på a   alla människor ska 
defi niera sig som det juridiska kön de 
 lldelades vid födseln. Det juridiska 

könet bestäms u  från nyfödda barns 
biologiska kön.

Cisperson
En person vars könsiden  tet, juridiska 
kön och biologiska kön all  d hängt 
ihop enligt normen, det vill säga en 
person som inte har erfarenhet av a   
vara trans. Begreppet har inget med 
sexuell läggning a   göra.

Hen
E   könsneutralt pronomen a   an-
vända i stället för hon eller han.

Heteronorm
Förväntan a   alla människor ska vara 
heterosexuella cispersoner och bilda 
familj med en person av så kallat mot-
sa   kön. Personer som följer denna 
norm ges o  a fördelar ifråga om 
lags   ning, känsla av sammanhang 
och bekrä  else.

Ordlista
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Queer
Bre   begrepp som kan avse en teori 
som växt fram inom den akademiska 
sfären (queerteori), ak  vism eller 
iden  tet. Queer som iden  tet innebär 
a   på något sä   bryta mot hetero-
normen. Queerak  vism handlar om 
a   synliggöra queer och ifrågasä  a 
normer kring kön och sexualitet.

Regnbågsfamilj
Åsy  ar vanligtvis en familj bestående 
av vuxna och barn där någon eller 
några av föräldrarna är homo- eller 
bisexuella. Ibland inkluderar begrep-
pet även familjer där en eller fl er av 
föräldrarna är transpersoner.

Sexuell läggning
Defi nieras u  från vem eller vilka en 
person blir förälskad i, a  raheras av 
eller har sexuella rela  oner med. De 
sexuella läggningar som inkluderas i 
diskrimineringslagen är homosexuell, 
bisexuell och heterosexuell.

Stjärnfamilj
E   begrepp som omfa  ar alla typer 
av familjekonstella  oner och som 
sy  ar  ll a   inte värdera någon famil-
jekonstella  on som bä  re eller sämre 
än någon annan. Begreppet kan 
exempelvis omfa  a familjer med eller 
utan barn, familjer med en eller fl era 
vuxna eller så kallade bonusföräldrar 
eller bonussyskon. I begreppet ingår 
a   ”familj” inte måste hänga samman 
med biologiska band.

Transfobi
Hat, avsky och fördomar mot trans-
personer eller personer som tolkas 
som transpersoner. Begreppet har 
inget med rädsla a   göra.

Transperson
E   paraplybegrepp som omfa  ar en 
mängd olika transiden  teter. Gemen-
samt för transpersoner är a   man är 
en person vars könsiden  tet, juridiska 
kön och biologiska kön inte all  d har 
hängt ihop enligt normen. Begreppet 
har inget med sexuell läggning a   
göra.

Transsexuell
Person vars könsiden  tet inte 
överensstämmer med det biologiska 
och juridiska könet och som önskar 
förändra de  a. O  a används termen 
könsbyte för a   förklara denna 
process men könet byts inte – det är 
kroppen och det juridiska könet som 
förändras för a   överensstämma med 
könsiden  teten.

Våld
med avsikt a   använda fysiskt våld 
eller makt, hotande eller fak  skt, 
mot sig själv, en annan person eller 
mot en grupp eller e   samhälle, som 
an  ngen leder  ll eller riskerar a   
orsaka personskador, dödsfall, psykisk 
skada, omsorgssvikt eller depriva  on.
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Noter

1 Cis är den som inte är trans.

2 RFSL är riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas, transpersoners och queeras 
rättigheter. RFSL Ungdom är ungdomsför-
bundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners och queeras rättigheter.

3 Begreppet hatbrott förklaras mer ingående 
i kapitel 2.

4 Exempelvis uppger en fjärdedel, av unga 
homo- och bisexuella kvinnor att de försökt 
ta sitt liv. Bland unga heterosexuella 
kvinnor är det 8 procent. Av transpersoner i 
åldern 16‒29 år har 65 procent haft 
självmordstankar och 27 procent har 
försökt begå självmord. (Statens 
Folkhälsoinstitut 2005, 2008).

5 En fjärdedel, 25 procent, av homo- och 
bisexuella män i åldern 16‒29 år samt 30 
procent av män i åldern 16‒29 år som 
uppger sig vara osäkra på sin sexuella 
läggning uppgav sig sakna emotionellt stöd 
(Statens Folkhälsoinstitut 2005, 2008).

6 Detta framkommer bland annat i en enkät 
om hbtq-personers upplevelser av 
sexualundervisning som RFSL Ungdom 
genomförde 2012 på hemsidan http://sex.
rfslungdom.se.

7 Rosa Parks var en amerikansk 
medborgarrättskämpe. Den 1 december 
1955 vägrade sömmerskan Parks att lämna 
sin plats till en vit man i bussen i delstaten 
Alabama. Lagen föreskrev vid den 
tidpunkten att svarta skulle lämna sina 
sittplatser till vita. 

8 http://www.skolverket.se/laroplaner-
amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/
grundskola/matematik

9 http://www.skolverket.se/laroplaner-
amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/
grundskola/historia

10 http://www.skolverket.se/laroplaner-
amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/
gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=H
IS&lang=sv

11 http://www.skolverket.se/laroplaner-
amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/
gymnasieskola/idr?tos=gy&subjectCode=I
DR&lang=sv

12 http://www.skolverket.se/laroplaner-
amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/
grundskola/idrott-och-halsa

13 http://www.skolverket.se/laroplaner-
amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/
grundskola/bild

14 http://www.skolverket.se/laroplaner-
amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/
grundskola/musik

15 http://www.skolverket.se/laroplaner-
amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/
gymnasieskola/est?tos=gy&subjectCode=E
ST&lang=sv
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amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/
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htm?programCode=BF001&lang=sv

17 http://www.skolverket.se/laroplaner-
amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/
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Vill du veta mer om hbtq?
Beställ din skrift på: www.mucf.se/publikationer

Hon hen han
En analys av ungas hälsa och utsatthet
Homosexuella och bisexuella ungdomar samt unga transpersoner har 
sämre hälsa än befolkningen som helhet. Samtidigt är det viktigt att 
framhålla att de allra fl esta unga i de här grupperna mår bra. 

I rapporten analyseras den upplevda fysiska och psykiska hälsan, 
diskriminering i olika former samt utsattheten för hatbrott och före-
komsten av hedersrelaterat våld och förtryck.

Öppna verksamheten!
Om hbt, normer och inkludering
i öppen fritidsverksamhet
Den här boken är till för dig som arbetar med unga på en fritidsgård, 
ett ungdomens hus eller inom någon annan verksamhet som riktar 
sig till unga. Där möter du säkert många ungdomar med olika bak-
grund, intressen och behov och vet att unga lockas till din verksam-
het av olika skäl.

Om unga hbtq-personer – HÄLSA
Unga hbtq-personer utsätts för våld, hot om våld och diskriminering i 
större utsträckning än andra. De har också sämre hälsa än andra.
Broschyren innehåller statistik om utsatthet och hälsa samt fördju-
pande texter om utsatthet för våld och om mötesplatser. Under 2012 
kommer även en engelsk version att fi nnas tillgängligt.

Om unga hbtq-personer – FRITID
Skiljer sig hbtq-ungdomarnas fritid från andra ungas fritid? Vad är 
viktigt för att en fritidsaktivitet ska upplevas som trygg? Broschyren 
tar upp vad som kan främja eller begränsa unga hbtq-personers 
fritid.
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