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Om utrymme för arbete med HBTQ-frågor i fritidshem. 

Björn Kallander 

Sammanfattning 

Denna studie använder sig av fokusgrupper för att undersöka hur utrymmet för HBTQ-frågor 

förhandlas fram i de tre besökta skolornas fritidshem. Deltagarna diskuterar hur ett HBTQ-arbete kan 

se ut under fritidshemmens förutsättningar, vilka hinder som kan finnas samt kopplingarna mellan 

genus och sexualitet som deltagarna gör. Teorier om performativt kön och hegemonisk maskulinitet 

ligger till grund för tolkningarna som görs. I samtalen framkommer att HBTQ inte varit del av 

deltagarnas grundutbildning eller kompetensutveckling och att de inte heller ser det HBTQ-arbete som 

sker vid skolorna. I samtalen uttrycks också en tydlig polarisering mellan elever av utomnordisk 

härkomst och etniska svenskar. Denna polarisering föreslås av författaren vara ett sätt att försvara att 

verksamheten inte lyfter HBTQ-frågor då man genom passivitet positionerar sig som neutral och 

tolerant då man inte vill distansera vårdnadshavare med utomnordisk bakgrund som man antar skulle 

ifrågasätta att man lyfte ämnet. 

Nyckelord 
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Förord 

Den första uppgiften vi fick göra på Grundlärarutbildningen var att välja ett ämne att intervjua 

verksam fritidspersonal om. Vi fick skriva upp ämnen på tavlan för att sedan sätta oss i grupper utifrån 

vad vi var intresserades av. När HBTQ skrevs upp på tavlan hördes däremot en röst från klassen som 

frågade ”HBTQ, vad är det?”. Om någon i klassen svarade minns jag inte, men ingen grupp valde att 

intervjua fritidshemspedagoger om HBTQ. 

Sedan dess har vi däremot långsamt närmat oss ett mer normkritiskt perspektiv där vi bland annat 

introducerats till genusteorier. En sådan genuspedagogik har dock alltid varit strikt uppdelad i ett 

binärt köns-tänk, där även om vi har pratat om performativt kön så har vi alltid pratat om endast två 

kön, det manliga och det kvinnliga. HBTQ har endast nämnts explicit en gång av föreläsare och 

kurslitteratur. Ironiskt nog har budskapet då varit hur det kan vara rent kontraproduktivt att prata om 

just minoriteter som HBTQ endast en gång för att sen släppa ämnet då det snarare tenderar till att 

andragöra dessa minoriteter snarare än att leda till en inkluderande pedagogik. Här fick vi också 

bekanta oss med Kumashiros tankar om inkluderande pedagogik (ur Bromseth, 2010). 

Tidigt i utbildningen hade vi dock kurslitteratur som inkluderade delar om hur det kan vara att som 

verksam lärare vara öppen med sin läggning, men dessa delar av kurslitteraturen var inte det vi skulle 

läsa på den kursen vilket gjorde att få studenter nog tog sig tid att göra det.  

Utbildningen har under de gångna åren ofta lyft yrkesrollen hos lärare i fritidshem som någon vars 

spetskompetens ligger i det sociala arbetet och identitetsskapande. Det skulle göra fritidslärare särskilt 

lämpade för att vara en del i skolors likabehandlingsarbete när det kommer till HBTQ, särskilt då som 

en del av forskningen (Hellesund, 2007) visar att just identiteten som ickenormativ kan vara en stor 

last för ungdomar. Det kan då anses underligt att HBTQ inte har varit en större del av vår utbildning 

och det är av den anledningen jag valt att fokusera mitt självständiga arbete på hur fritidshemsanställda 

förhåller sig till HBTQ-arbete. 

 

 

Jag vill också säga tack, 

Till Emmy Naess, Gabriel Cardenas Salas, Johan Anrin, Melinda Sjölander och Minna Borg, för 

deltagande i pilotstudien samt ett särskilt tack till Emmy Naess för förstärkningen av inter-

kodarreabiliteten. 

Till de skolor och de fritidshemsanställda som deltagit i studien samt till de skolor som inte hade 

möjlighet att delta under den utsatta perioden men som visat intresse. 
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Inledning 

Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem framställer ofta fritidslärarens 

spetskompetens som direkt knutet till elevers socialiseringsprocess och identitetsskapande. Trots detta 

så utgör HBTQ-frågor
1
 en väldigt liten del av vår utbildning. Det här arbetet syftar därför till att 

undersöka hur fritidshemspersonal förhandlar och resonerar kring HBTQ-arbete inom skolan och 

fritidshemsverksamheten.  

Fritidshemmet, såväl som skolan i övrigt, arbetar utifrån de riktlinjer som återfinns i styrdokumenten. 

Läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet från 2011
2
 (Skolverket, 2015) hänvisar 

bland annat till diskrimineringslagen och poängterar att anställda i verksamheten skall aktivt motverka 

diskriminering baserat på de 6 diskrimineringsgrunderna. I den här kontexten är diskriminering mot 

könsöverskridande identitet och uttryck samt diskriminering mot sexuell läggning särskilt relevant. I 

läroplanen kan vi också läsa om hur pedagoger skall reflektera över: 

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 

ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 

har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (Skolverket, 2015, 

s. 8) 

Genus och sexualitet anses i det här arbetet vara tätt sammankopplat och en närmare förklaring till hur 

denna koppling görs kan läsas i teoridelen. Det är hur som helst tydligt att pedagoger bör vara väl 

medvetna om hur genus reproduceras i verksamheten och att de aktivt skall arbeta mot 

diskrimineringar och kränkningar. I förslaget till den planerade läroplanen för fritidshem som planeras 

träda i kraft 1 juli 2016, återfinns också kritisk granskning av kroppsideal och könsroller som centralt 

innehåll för fritidshemmets verksamhet (Skolverket, 2016). Även om genuspedagogik får visst 

utrymme i lärarutbildningen förekommer dock HBTQ-frågor i väldigt liten grad. Det innebär att 

framtidens lärare får ett uppdrag som deras utbildning inte förberett dem för. En bidragande faktor till 

ett sådant förhållande kan återfinnas i hur lärarutbildningen är utformad.  

2008 kom det slutbetänkandet som ligger till grund för den nuvarande lärarutbildningen. I samband 

med den nya lärarutbildningen beslutades det även att akademisera utbildningen för fritidsverksamma 

lärare. Mycket av det som nämnts ovan kan ses speglas i betänkandet En hållbar lärarutbildning. Som 

en grundläggande kompetens för lärare beskrivs dock att man skall ha en förståelse för elevers 

”könsmässiga skillnader ” både när det kommer till barns utveckling samt det behov av särskilt stöd 

som skall ges (SOU 2008:109). Det antyder en essentialistisk syn på kön som inte återfinns i 

läroplanen. Även om förutsättningarna skiljer sig för elever så ser vi här tanken av att positionera 

elever i två skilda grupper. Det tas hänsyn till genusaspekter, men tanken att variationen inom gruppen 

skulle vara stor, eller att variationen mellan grupperna skulle kunna överlappa varandra tas inte upp. 

Det korrelerar med den binära inställningen till kön som utbildningen visat.  

                                                      
1 Står för Homosexualitet, Bisexualitet, Transsexualitet samt Queer. 

2 Denna reviderades 2015 och utökades med kursplan och kunskapskrav för moderna språk, kinesiska, modersmål och de nationella 

minoritetsspråken. En ytterligare revidering är planerad för att tillföra bland annat fritidshemmets nya läroplan. 
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HBTQ är något som inte tas upp alls i En hållbar lärarutbildning, annat än som hänvisning till tidigare 

läroplaner. Man menar att den tidigare läroplanens riktlinjer för skolans ansvar går att dela upp i 8 

avsnitt där 7 av dessa ställer krav på läraren specifikt (SOU 2008:109). Man syftar på 

diskrimineringsgrunderna, men inte i kontexten direkt diskriminering eller kränkande behandling, utan 

i kontexten att alla elever skall få lika stort inflytande i skolan oavsett kön, sexuell läggning med mera. 

Det går att tolka som en fråga om representation, men också som rättigheten att inte bli diskriminerad. 

Organisationen Sveriges Förenade HBTQ-studenter skrev ett remissyttrande till betänkandet och var 

även närvarande under ett av utredningsmötena som hölls. Trots detta nämns inte HBTQ i 

slutbetänkandet. Då är det inte heller oväntat att det fått ta en så liten del av vår utbildning.  

Mellan 2015 till 2017 genomför Irma Schmitt en studie om hur unga transpersoner bemöts i skolan. 

Projektet är brett och berör både vilket stöd eleverna efterfrågar men tittar också på vilket stöd lärare 

skulle behöva för att bemöta transpersoner på ett bra sätt i skolan. En annan skolsatsning med HBTQ 

som fokus startades också 2014 av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tillsammans 

med skolverket. Året därpå blev även regeringen delaktig i satsningen (Byström Sjödin, 2015). I 

samband med satsningen tog också myndigheten fram stödmaterialet ”öppna skolan – om HBTQ, 

normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet”. Det är en satsning främst på de äldre åldrarna 

och deras sämre psykiska hälsa. Det antyder dock att lösningen i HBTQ-relaterade problem förväntas 

ske sent i grundskolan och därför vara reaktivt slag, alltså att det sker först när kränkande behandling 

redan skett, snarare än att arbeta i förebyggande syfte.    

Ett projekt som arbetar mer förebyggande är RFSL:s
3
 HBTQ-certifiering. Många fritidsgårdar är 

certifierade, men även skolor och förskolor har tagit del av deras utbildning. På RFSL:s hemsida finns 

också en lista med alla certifierade verksamheter. Förra året anklagades utbildningen för att vara en del 

i RFSL:s ”monopol” i HBTQ-frågor (Landström, 2015). Landström påpekar att en deras utbildning 

blir väldigt dyr för många kommuner men också att den är vanligare och vanligare. Certifieringen 

gäller dock bara i 3 år innan den måste göras om och ur hennes synpunkt tjänar RFSL på ett behov 

som de själva lyft upp som en brist. RFSL:s replik menar att kostnaden bör förstås utifrån att det i 

certifieringen ingår 20 utbildningstimmar, processledning, uppföljning och hjälp under de tre åren 

(Summanen & Wiktorsson, 2015). I en organisation där ny personal ofta tillkommer skulle det då 

innebära att en certifiering snart skulle ”vattnas ur” så att certifieringen löper ut efter en tid ser jag inte 

som negativt. Annars finns risken att den får en pinkwashing-effekt, alltså att man kan göra reklam för 

sin organisation genom att visa att man är HBTQ-vänlig samtidigt som man inte har ett aktivt HBTQ-

arbete. Vad båda parter dock är överens om är att efterfrågan på HBTQ-kompetens är stor. En 

förklaring till det när det kommer till just pedagogiska verksamheter som certifierats är att personalen 

värdesätter HBTQ-kompetensen, men får först ta del av sådana kunskaper genom 

kompetensutveckling snarare än genom sin lärarutbildning. 

Vad är HBTQ? 

HBTQ är ett paraplybegrepp för flertalet sexuella läggningar samt könsidentiteter. Det syftar på 

homosexuella, bisexuella, transsexuella samt queera. HBTQ som begrepp utelämnar dock vissa 

grupper. Som alternativ används ibland HBTQIA, där de två sista bokstäverna syftar oftast på 

                                                      
3 Står för Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transsexuella och queeras rättigheter. Hette innan 2007 Riksförbundet för 

Sexuellt Likaberättigande. 
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intersexualism och asexualitet. På engelska använder man ofta LGBT och skiljer sig från den svenska 

motsvarigheten genom att man har valt att benämna både kvinnlig och manlig homosexualitet. Andra 

engelska begrepp är MOGAI
4
 och SAGA

5
. Dessa har uppstått som begrepp där fokus har varit på att 

inkludera flera läggningar och identiteter än vad som praktiskt kan sägas i en akronym. 

Vår förståelse av kön påverkar starkt hur vi skapar mening kring sexuell läggning. En vanlig definition 

syftar på en individs genitalier eller kromosomuppsättning och kallas ofta biologiskt kön. Begreppet 

kan anses vara problematiskt. Dels för att det förminskar transpersoners könsidentitet då de tilldelats 

ett biologiskt kön vid födseln som de sedan inte identifierar sig med, men också för se personer som är 

intersex. Intersexualism nämns sällan i samtal kring HBTQ men innebär att en persons kropp eller 

hormoner inte uteslutande kan klassas som endera kön. FN, i ett led av deras arbete med minoriteters 

rättigheter, pekar på forskning som visar att intersexualism kan vara lika vanligt som att födas med rött 

hår (United Nations, 2015). Juridiskt kön är ett alternativ och det är också socialt kön, som ibland 

används som synonymt med begreppet genus. Det sistnämnda utgår från bland annat Butlers förståelse 

av kön som performativt, mer om det i teori-avsnittet.  

Nedan följer en kort beskrivning av relevanta begrepp för att diskutera sexualitet och kön. 

Beskrivningarna bör förstås som författarens subjektiva tolkning av hur begreppen används, och 

läsaren bör vara medveten om att användandet och förståelsen av olika identiteter skiftar mellan 

individer även i grupperna de berör. 

Homosexualitet syftar på någon som känner sexuell attraktion till personer av samma kön. Detta står 

ofta som kontrast till heterosexualitet, det vill säga att känna sexuell attraktion för någon av annat eller 

motsatt kön. Bisexuella känner attraktion till två eller flera kön
6
. Asexualitet syftar på dem som känner 

ingen eller mindre sexuell attraktion till andra än vad normen föreskriver. Här kan det också nämnas 

möjligheten till att skilja på sexuell och romantisk attraktion. Förenklat kan man tala om vilka man 

känner kärlek till eller vill leva i relation med respektive vilka man känner sexuell lust för. Sexuell 

praktik ger ytterligare en dimension då läggning inte per automatik speglar utövande. Till exempel kan 

en bisexuell person välja att leva i sexuell avhållsamhet trots attraktion till andra. Kinsey-skalan kan 

också användas för att förstå läggning, men när den började användas syftade den endast på sexuell 

praktik. Den representeras genom en sjugradig skala från uteslutande heterosexuell till uteslutande 

homosexuell praktik. Ibland läggs även en sista kategori till för att representera avsaknad för sexuell 

attraktion. Det är en gammal modell och är inte nödvändigtvis så öppen för en föränderlig sexualitet 

som den vid första anblicken kan tyckas vara då den fortfarande utgår från en stark klassificering. 

Transexualism är ett begrepp som syftar till att inkludera de vars könsidentitet eller könsuttryck inte 

stämde överens med det kön som en av andra tilldelades vid födseln. Detta kan innebära en 

könsidentitet som ingår i det binära könssystemet, det vill säga man eller kvinna, men också identiteter 

som ställer sig utanför sådana definitioner. Transidentiteter förstås också ibland som en motsatt 

position till cis-person, en individ som till exempel fötts med en kvinnligt kodad kropp och som 

identifierar sig som kvinna. 

Begreppet queer är ett vitt begrepp och kan till exempel innebära att man tar avstånd från befintliga 

etiketter för könsidentitet och sexualitet. I USA har den queera identiteten också används politiskt för 

                                                      
4 Står för Marginalized Orientations, Gender identities, And Intersex. 

5 Står för Sexuality And  Gender Acceptance. 

6 Pansexualitet används också som etikett för att beskriva sexuell attraktion till fler än två kön. 
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att göra motstånd mot samhällsnormer (Wimark, 2009). Queerteori finns också som begrepp inom 

akademia och anlägger ofta ett normkritiskt perspektiv där heteronormen granskas snarare än de 

minoriteter som avviker från heteronormen. 

Med så många olika grupper representerade i HBTQ-begreppet bör det därför vara omöjligt att tala om 

HBTQ-personer som om de vore en homogen grupp. I själva verket så borde det finnas så stor 

variation inom varje grupp att det blir lika svårt att tala om att till exempel lesbiska skulle vara en 

homogen grupp eller utstår samma förtryck. Att då i skolverksamheten samla alla dessa grupper och 

tala om HBTQ-frågor eller motsvarande blir väldigt vanskligt. Om en elev kränker en annan genom att 

till exempel antyda om andras läggning på ett nedsättande sätt påverkar det inte alla grupper som ingår 

i begreppet. Det krävs därför en viss medvetenhet om man skriver in HBTQ-frågor som en gemensam 

punkt i likabehandlingsplaner. 

Att då använda begreppet i den här studien innebär en problematik i sig, då det riskerar att medverka 

till att upprätthålla en monolitisk syn på de inkluderade grupperna. Anledningen till att det används i 

den här studien är dock för att det är ett redan etablerat begrepp med relativt stor spridning och som 

används i samband med skolors likabehandlingsarbete. Ur en metodsynpunkt får dock begreppet 

ytterligare en positiv dimension då det öppnar upp för fokusgrupper att samtala om alla aspekter som 

ingår, snarare än bara en utvald del av dem. 

Tidigare forskning 

Som en del av Europakommissionens EQUAL-program släpptes 2006 en rapport om HBTQ och 

skola. Ca 1400 svar från lärare anslutna till Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund låg som 

grund för undersökningen. Enkätsvaren redovisas genom uppdelning på årskurs F-3, årskurs 4-6, 

årskurs 7-9 och slutligen gymnasiet. Det är möjligt att fritidhemsutbildade pedagoger deltog men det 

klargörs inte i rapporten, och fritidhemsutbildningen blev en grundlärarutbildning först 2011 så det är 

mycket möjligt att fritidshemsanställda inte ens tillfrågats. Undersökningen visade att 94 % av F-3 

lärarna som svarat anser att deras utbildning i låg eller mycket låg grad förberett dem för att arbeta 

med frågor kring sexuell läggning (Sahlström, 2006). Samtidigt svarar 46 % i samma lärarkategori att 

det ibland eller ofta förekommer kränkande jargong eller bilder relaterat till sexuell läggning bland 

eleverna. Detta speglas också i en kvalitetsgranskning Skolinspektionen (2010) genomförde. 

Det finns en korrelation mellan elevers åldrar och hur ofta HBTQ nämns av lärare där det nämns mer i 

de högre årskurserna. Högstadielärare är de som tar upp ämnet mest. Detta kan möjligen förklaras med 

att det också är på högstadiet som sexualkunskap blir en större del av kursplanen i till exempelvis 

biologiämnet. ”Sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet” återfinns redan som centralt 

innehåll på mellanstadiet i kursplanen för biologi, men det är först på högstadiet som sexualitet nämns 

i kunskapskraven (Skolverket, 2015). Det finns vissa osäkerheter i studien påpekar dock Sahlström 

(2006). Hur deltagarna tolkat frågor om ”sexuell läggning” tas upp i skolan är oklart, och att sådana 

frågor låg nära frågor om homofobi kan ha lett till att frågan tolkats som att röra uteslutande icke-

heterosexuella läggningar. Det kan också anses vara så normativt med heterosexuella relationer att 

dessa inte tolkats som att faktiskt handla om ”läggningar”. 
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Poteat och Russel (2013) hänvisar till många studier som kopplar HBTQ-elever utsatthet både till 

negativa hälsoeffekter och sjunkande akademiska resultat. De poängterar att även heterosexuella 

elever blir mål för kränkande behandlingar som syftar på homosexualitet. Skolan kan vara en plats där 

både lärare och elever förstärker heteronormen, och om någon anses avvika för mycket riskerar denna 

att tolkas av omvärlden som att vara HBTQ-person oavsett om så är fallet eller inte. Det skulle då 

kunna leda till att samtliga elever försöker uppträda på ett förväntat sett för att undvika sådana 

kränkningar, vilket skapar en miljö där heteronormen aktivt osynliggör andra och stärker sin egen 

normalitet. Om fler väljer att anpassa sig till normen kommer nämligen de som avviker synas än mer. 

Det kan kopplas Patais (1992) begrepp överskottssynlighet (surplus visibility), som syftar till hur en 

minoritet förväntas vara tyst, och upplevs som ”offensive” eller som ett hot när den vågar ta plats. 

Individen som syns extrapoleras också till att bli representant för hela minoriteten hen tillhör, en 

lesbisk får representera alla lesbiska eller motsvarande. En taktik för att undvika problem är då att 

undvika att ta plats eller ifrågasätta normen. Under sådana här omständigheter är det också viktigt att 

vara medveten om att det är normgruppen som avgör vilka som anses avvikande, inte de som blir 

andragjorda, detta även om normgruppen inte är homogen. 

Ur ett historiskt perspektiv så har det dock skett ett stort skifte i HBTQ-sammanhang. Idag blir det allt 

vanligare för unga personer att ”komma ut” (Poteat & Russel, 2013). I tidigare generationer var 

genomsnittsåldern för att komma ut mellan 24 till 27. Genomsnittsåldern idag ligger runt 14 till 15 år, 

vilket innebär att även yngre ungdomar än så kommer ut. Det har lett till att åldern för att komma ut nu 

sammanfaller med den åldern då homofobi, fördomar om sexuella läggningar och liknande är som 

starkast. Åldern där ungdomar väljer att ta explicit avstånd från normen är alltså nu också den åldern 

då gruppidentitet blir viktig och kränkningar av dem som faller utanför normen sker i störst 

utsträckning. 

Hellesund (2007) nämner att en norsk studie där det framkom att 1 av 4 HBTQ-personer någon gång 

funderat över att ta sitt eget liv, vilket bara är en av många studier som berör HBTQ-personers 

dokumenterade sämre psykiska hälsa. I Hellesunds egen studie intervjuas personer mellan 18 till 45 

års ålder för att försöka svara på varför icke-heterosexuella personer skulle överväga att ta sitt eget liv 

trots att de lever i ett land som i stort accepterar HBTQ-personer. Genom intervjuerna framkommer 

det att även om deltagarna redan i sin barndom upplevt vad som Hellesund kallar ”homosexual 

feelings” utan att de upplevt det särskilt problematiskt, sker en stor förändring när de börjar identifiera 

sig som till exempel homosexuell. En sådan identitet blir för informanterna inte representativ för vad 

de tycker sig vara. Att vara, eller för några att bli uppfattad som, homosexuell av andra upplevdes som 

att få sin identitet våldsamt raderad och ersatt med något påtvingat och nytt. En läggning var för dem 

inte en egenskap man ägde och kunde använda utan det var istället läggningen som ägde identiteten 

och tog makt över ens framtid. Det kan ses utifrån hur vår kultur skapar mening kring 

familjeskapande. Att inse att en sådan framtid, i alla fall så som den nästan uteslutande porträtteras 

som heterosexuell i medier, plötsligt inte är möjlig kan förklara varför deltagarna i studien beskrev 

insikten som så förödande. I den här studiens kontext kan det visa på skolans potential i att vara en 

viktig plats för att representera icke-heterosexuella livsnarrativ för att motverka HBTQ-personers 

psykiska ohälsa. 

Annan norsk forskning föreslår att homotolerans kan vara en bidragande faktor. Røthing och Svendsen 

(2010) kritiserar hur heteronormativiteten är stark i norska skolor och hur icke-heterosexuella 

läggningar ofta tas upp i skolan i form av ”problem” eller ”svårigheter” då detta snarare förstärker 

andragörandet av sexuella minoriteter än hjälper dem. Även om syftet ofta är för att erkänna 
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diskrimineringen eller synliggöra HBTQ-personer skapar de två parallella positioner; att inneha 

positionen som heterosexuell och tolerant eller att ta en position som sexuell minoritet som framställs 

full med problematik. Att en sådan problemfylld framtid ändå presenteras är ett exempel på hur skolor 

kan vara medskapare av ett icke-heterosexuellt subjekt. Att tala om tolerans synliggör dock det dubbla 

budskapet i homotolerans och den skeva maktbalansen mellan dessa två positioner, där den ena 

existerar endast på den andras välvilja. 

Røthing och Svendsen (2010) gör också en uppdelning av homofobi, rädslan för att själv vara 

homosexuell, och homonegativism, att uttrycka sig negativt om homosexuella. Detta kan vara viktiga 

termer att använda då homotolerans ofta tolkas som en typisk norsk värdering. Att inte vara 

homotolerant tillskrevs elever med utländsk bakgrund, ibland specifikt de med muslimska familjer. 

Det får effekt att problematiken kring en homotolerant inställning lättare kan förbises eftersom det 

framställs som det bättre alternativet i en dikotomi mellan toleranta etniska norska och förmodade 

intoleranta personer med invandrarbakgrund. 

I Amerika är det vanligt att skolor har så kallade GSA-advisors och ingår i det nationella närverket 

GSA-network.
7
 Dessa agerar som stöd för de ungdomar som på skolor leder ungdomsklubbar i syfte 

att motverka diskriminering på basis av könsidentitet eller etnisk bakgrund. Graybill, Varja, Meyers 

och Watson (2009) undersöker i deras studie hur GSA-advisors bemöter elevers kommentarer som 

”Thats so gay” eller andra nedvärderande kommentarer. De gör skillnad på förebyggande arbete och 

reaktivt arbete, där det sistnämnda syftar på att man reagerar på verbala kränkningar först efter att de 

skett. Förebyggande arbete var ovanligare. I studien framkommer det också hur GSA-advisors måste 

agera inte bara mot elever utan även mot skolpersonal. Interaktionen med personalen baserades ofta på 

omtanke av enskilda elever där personalen själva initierade kontakt. En av informanterna i studien 

poängterade att hen upplevde att personalen främst tog kontakt för att de kände sig osäkra på hur de 

skulle handla när det kom till HBTQ-frågor. 

Kinter-Duffy, Vardell, Lower och Cassidy (2012) undersöker en annan aspekt av HBTQ och 

utbildningsväsendet, nämligen hur lärare interagerar med HBTQ-familjer. I deras studie görs en 

kvantitativ analys av studenter med inriktning mot early childhood education i form av enkäter före 

och efter en kurs om hur skolor kan samarbeta med HBTQ-familjer. Det gjordes även ett fåtal 

ostrukturerade intervjuer med några av enkätdeltagarna. Efter studien rapporterar deltagarna en större 

förståelse för hur HBTQ-familjer ser ut och vilka motgångar de kan möta, samt hur de kan arbeta för 

att bemöta både eleverna och familjerna på ett mer inkluderande sätt. I enkäten framkommer det också 

att dubbelt så många svarar att de är medvetna om privilegier baserade på sexuell läggning som de var 

innan deltagandet i kursen. Studien genomförs i ett område som inte upplevs som tolerant mot HBTQ-

personer och det förekommer deltagare som valt att inte berätta att de deltar i kursen. Några av 

informanterna meddelar också att de inte skulle lyfta ämnet med eleverna såvida de inte var säkra att 

de hade HBTQ-familjer i verksamheten. Det korrelerade till viss del med oron att det var för tidigt att 

tala om sexuella läggningar med eleverna då det associerades med att samtala om sex. Att belysa 

heterosexualitet i undervisningen tolkades dock inte som att tala om sex. McIntyres (2009) resultat 

speglar sådana tankar och visar också hur lärare ständigt förhåller sig till sexualitet i verksamheten. Ett 

exempel som kom fram i intervjuerna var hur nioåriga kvinnliga elever härmade musikidoler genom 

att dansa och klä sig på ett visst sätt. Att eleverna hade lärt sig att använda sina kroppar i syfte att 

spegla ett heterosexuellt begär gjorde personalen obekväma. 

                                                      
7 GSA står för Gay Straight Alliance.  



 

8 

 

 

 

Nixon (2006) visar att det är inte bara familjer och elever som tvingas komma ut för att få ett adekvat 

bemötande i skolan. Ofta tvingas indirekt HBTQ-personer i personalen att vara de som leder ett 

HBTQ-arbete på skolorna, då det annars inte sker alls. Det här innebär i praktiken att även lärare 

tvingas vara öppen med sin läggning för att tvinga fram ett medvetet arbete. Nixon vill här 

problematisera hur heterosexuella lärare ofta kan bortse från eller påstå att HBTQ-frågor inte är deras 

ansvar. Som kontrast presenterar Nixon hur lärare som identifierar sig som HBTQ kan bli ett viktigt 

emotionellt stöd för HBTQ-elever. Baksidan av detta blir att dessa lärare ofta blir positionerade som 

till exempel ”the gay one”, en etikett som informanterna ofta vill undvika. 

Wimark (2009) använder sig av begreppet queergeografi för att visa hur skolan som institution 

upprätthåller heterosexualiteten som genom den fysiska miljön. Exempel som tas upp är hur till 

exempel toaletter delas upp i kill- och tjejtoaletter. Detta leder till att skolan bara visar två möjliga 

positioner och presenterar dessa som de enda valbara alternativen. Allan, Atkinson, Brace, DePalma 

och Hemingway (2008) undersöker uppdelningen av privat och offentligt i skolans lokaler. Stora delar 

av studien fokuserar på hur personalrummet kan positioneras inom båda sfärerna beroende på i vilken 

kontext man talar om rummet. En intressant observation görs dock i relation till after-school care, 

något som kan liknas vid fritidsverksamhet. Skolans lokaler som annars uppfattas som offentliga, får 

genom fritidsverksamhetens mer informella natur också en nyans av den privata sfären. I samband 

med att en informant valde att vara öppen med sin läggning i skolan märker hon också hur ryktet 

snabbt spridits på skolan. En vårdnadshavare, som själv levde i ett homosexuellt förhållande, lät 

läraren få veta att det hade lett till en meningsfull diskussion hemma. Allan m.fl. (2009) föreslår därför 

att man skall se på gränserna som mer porösa och flytande. Vidare menar de att ett samtal om 

sexualitet gör det annars offentliga rummet till en mer privat miljö, som sedan ”läcker ut” i den 

offentliga världen genom vårdnadshavare och elevers samtal, men också samtidigt in i familjers egna 

privata sfär. Samtal om sexualitet gör att man alltså kan ifrågasätta om det verkligen finns en gräns 

mellan det privat och offentliga inom skolans värld. 

Syfte och frågeställningar  

Denna studie använder fokusgrupper bestående av fritidshemspersonal i syfte att undersöka hur 

fritidshemspersonalen förhåller sig till HBTQ-arbete och förhandlar kring HBTQ. Genom att använda 

genusvetenskapliga teorier kan vi se hur skolan är en medaktör i skapandet av gemensamma köns- och 

sexualitetsnormer samt vilka möjligheter till att skapa subversiva alternativ som kan uppstå parallellt. 

För att närma sig en sådan förståelse ställs följande frågor: 

 Vilka spänningsförhållanden uppstår i yrkesrollen i och med ett HBTQ-arbete? 

 Hur uttrycks ansvarsfördelningen för HBTQ-arbete mellan fritidshem och skola? 

 Vilka hinder uttrycker personalen kring HBTQ-arbete?  

 Hur positioneras HBTQ-frågor inom fritidshemsverksamheten? 
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Teoretiskt perspektiv 

När syftet är att undersöka hur arbete kring sexualitet sker i fritidshem blir också förståelsen av hur 

positioner som ”kön” skapas. Om kategorier som berör sexuell läggning, det vill säga vilket eller vilka 

kön man känner attraktion till, blir aktuella i samtalen, blir också en förståelse av vad kön är eller kan 

vara nödvändig. Därför används här genusvetenskapliga teorier för att ge en förklaringsmodell till för 

hur kön och sexualitet hänger ihop, och hur skolan och fritidshemmets verksamhet kan vara en 

medaktör i skapandet av sådana normer. En viss försiktighet bör dock iakttagas då det finns vissa 

språkliga skillnader i hur relevant begrepp används inom olika språk. Engelskans uppdelning i gender 

och sex överrensstämmer inte alltid helt med hur vi på svenska talar om genus och kön. 

Performativt kön och den heterosexuella matrisen 

Länge var tankar om kön byggda på en så kallad ”kön är öde”-teori, att föds man som ett kön så 

kommer man alltid att förbli så och måste därför agera efter det. För att bemöta sådana essentiella 

tankar gjordes en distinktion mellan genus och kön. Det förstnämnda liknar det vi kallar könsroller 

alltså vilka roller man förväntas inta beroende på vilket köns man föds med, och bör ses som kulturellt 

betingade. Att vara ”manlig” är inte ett särskilt sätt som är detsamma överallt, utan skiftar beroende på 

plats och tid. Genus kan därför inte ses som något stabilt utan har en inneboende potential till att 

förändras. Butler (2005), en queerteoretiker, drar sådana tankegångar ett steg längre och ifrågasätter 

om genus verkligen är skilt från könet om genus som idé är så flexibelt att även kroppar med kvinnligt 

kön kan tolkas som maskulina. Om kön ses något konstant men genus ses en konstruktion som i 

efterhand appliceras på en könad individ, till exempel på ett nyfött barn när vi kan avgöra hens 

genitalier, får det som konsekvens att det inte kan existera kroppar som inte redan ges mening med ett 

genus. Butler påstår alltså att det vi tänker på som kön egentligen är samma sak som genus. Den 

fysiska kroppen blir då också en konstruktion och vi måste fråga oss hur vi skapar förståelse för 

kroppar genom att ge dem ett genus, alltså hur vi agerar för att andra ska förstå vår kropp. 

Butler föreslår därför att kön är skapat, eller som hon säger, att det är performativt. Genom att upprepa 

vissa gester eller handlingar såsom val av klädsel, agerande med mera, bygger vi mening kring oss 

själva som andra tolkar som antingen kvinnligt eller manligt. Dessa gester ges vad Butler kallar 

diskursiv makt.  Det finns inget agerande subjekt som väljer hur gesterna skall uppfattas, utan det är 

själva upprepningen av något tidigare som avgör hur det tolkas. Butler liknar upprepandet vid en 

domares maktutövande: 

Det rör sig inte så mycket om en ”akt”, enstaka och uppsåtlig, som om makt och diskurs som 

upprepar och härmar maktens diskursiva gester. Således måste domaren, som auktoriserar och skapar 

situationen han benämner, undantagslöst citera lagen han tillämpar. Det är detta citerandets makt som 

ger performativitet dess bindande eller förlänade kraft. Även om det kan verka som om ordens 

bindande kraft härstammar från hans vilja eller från en tidigare auktoritet, är det snarare tvärt om. Det 

är genom citerandet av lagen som figuren domarens ”vilja” skapas och som den textuella 

auktoritetens ”prioritet” fastställs. Det är i själva verket genom åberopande av konventionen som 

domarens tal-akt får sin bindande kraft. Kraften ligger varken i subjektet domaren eller i hans vilja, 

utan i det arv av citeranden som gör en samtida ”akt” framträder mo bakgrund av bindande 

konventioner” (Butler, 2005, s. 100) 
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Detta innebär att det inte är gesternas eller handlingarnas ursprung som ger dem mening, utan det 

oändliga upprepandet som ger dem deras makt över vår förståelse av omvärlden. Butler beskriver att 

den rådande modellen av kön till stor del baseras på tre faktorer och kallar dessa gemensamt för den 

heterosexuella matrisen. Ambjörnsson (2006) översätter dessa tre faktorer till kropp, uppträdande och 

begär. Vi utgår ofta idag från en binär uppdelning av kön, man och kvinna, och vilken kategori man 

tillhör baserar på ens kön. Kropp kopplas alltså till vilka genitalier man har. Uppträdandet baseras på 

att det finns allt från kroppsspråk till yrken som är starkt kopplade till vilket kön man uppfattas ha. 

Begäret handlar till sist om att de som tillhör den ena kategorin uteslutande förväntas åtrå den andra 

kategorin. För att ge sken av ett kön som är lättförståeligt skall man alltså ha en kropp som förstås som 

kvinnlig, man skall agera på ett sätt som tillskrivs kvinnor och slutligen vara attraherad av män. Det 

sistnämnda kan också benämnas för heteronormen, antagandet att alla är heterosexuella. Den 

heterosexuella matrisen kopplar alltså samman könet med en förväntad sexuell läggning. Användandet 

av kategorier som ”heterosexuell” och ”homosexuell” är baserat på den heterosexuella matrisen där 

inget utrymme ges för en mer flexibel sexualitet. Att använda tankestrukturer som Kinsey-skalan, där 

sexualitet ses mer som ett spektrum blir då att göra motstånd till den heterosexuella matrisen. 

Queerteorin förkastar att en sådan binär ordning skulle vara naturlig. Med påståendet att kön är 

performativt och sexualitet kan reduceras till en av andra förväntat iscensättning av begär har Butler 

sagt något radikalt och provokativt. Det föreslås istället att genus, och kanske därigenom sexuell 

läggning, skulle vara något som baseras på inlärda förväntningar snarare än något essentiellt eller 

medfött. Detta är högst relevant att vara medveten om i verksamheter vars syfte är att lära ut. I en 

sådan kontext kan personalens agerande och förhållningssätt reproducera gesternas diskursiva makt. 

Även språket kan reproducera sådana förhållanden och blir en viktig del av hur elever kommer i 

kontakt med positionerna i den heterosexuella matrisen. 

Hegemonisk maskulinitet 

Med en metaforiskt utsuddad linje mellan kön och genus blir det inte heller omöjligt att se hur 

maskulint eller feminint kodade positioner kan delas upp i möjliga underkategorier. Connells teorier 

om hegemonisk maskulinitet visar också hur en position som i den heterosexuella matrisen presenteras 

som monolitisk i själva verket är fragmenterad och omfattar flera olika sorters maskulina positioner. 

Liknande teorier finns också om hegemonisk femininitet, ibland benämnd som emphasized femininity. 

Det är dock Connells teorier som används här då de berör manlig homosexualitet, något som 

fokusgrupperna lyfter som ett relevant område för HBTQ-arbete, se mer i resultatkapitlet. 

Teorin fick sitt namn från tanken att det fanns ett sätt att göra manlighet som ledde till att man fick en 

hegemonisk maktposition i förhållande till andra män samt förklarade den ojämlika maktfördelningen 

mellan könen. Denna hegemoniska maskulinitet förkroppsligade idealmannen och är på så sätt den 

bilden av maskulinitet alla andra måste förhålla sig till samtidigt som det är en form av maktutövande 

att tillhöra kategorin. Det är bara möjligt för en minoritet av män att tillhöra denna grupp, men de 

sätter normerna för maskulinitet i övrigt (Connell & Messerschmidt, 2005). De som kunde dra nytta av 

de patriarkala strukturerna utan att tillhöra denna hegemoniska maskulinitet eller utöva makt i stor 

utsträckning tillhörde en så kallad complicit masculinity, medskyldig maskulinitet. Med min förståelse 

av teorierna tillhör de flesta män den här gruppen då det inte nödvändigtvis kräver lika mycket arbete 

som den hegemoniska positionen. Det räcker här med att bara likna idealet, eller visa sig sträva mot 

det. Maskulinitet blir på så sätt både ett individuellt och kollektivt projekt. 
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Alla män inkluderas dock inte i skapandet av idealmaskuliniteten. Ofta utesluts män ur arbetarklassen 

eller de som inte uppfattas som etniskt vita (Donaldson, 1993). Manlig homosexualitet utesluts också 

från ett sådant maskulinitetsskapande då det förknippas med femininitet och aktivt tar avstånd från den 

förväntade sexualiteten män skall vara bärare av enligt heterosexuella matrisen. Att inte vara 

heterosexuell blir då att uteslutas ur skapandet av de hegemoniska maskulinitetsnormerna. 

De ursprungliga tankarna har kritiserats och Connell och Messerschmidt (2005) föreslår vissa 

ändringar. Istället för att tala om en hegemonisk maskulinitet föreslås det istället att man ska se det 

gemensamma normförhandlandet som mer komplext där flera olika grupper av män kan sträva efter 

olika ideal. De föreslår att om man istället använder termer som genushierarki (gender hierarchy) så 

synliggör man agensen även hos de underställda grupperna av män. Ett sätt att förstå dessa parallella 

förhandlingar är att se dem som lokala, regionala och globala med en medvetenhet om hur dessa 

agerar sinsemellan. På så sätt erkänns till exempel också homosexuella mäns skapande av egna 

maskulinitetsnormer och hur dessa måste förhålla sig till en mer global idealbild av mannen. Mac an 

Ghaill (1994) tillägger i sin studie om hur manlighet och sexualitet skapas i skolan att vi bör se skolan 

som ett utrymme för många micro-kulturer. Det skulle kunna ge ytterligare en förhandlingsarena som 

underkategori till den lokala. En och samma skola kan alltså innehålla flera parallella 

maskulinitetsförhandlingar, och dessa måste också förhandla sinsemellan samt med det regionala och 

globala maskulinitetsidealet.  

Metod 

Val av metod 

För att besvara frågeställningarna använder sig studien en kvalitativ angreppsvinkel som komplement 

till tidigare svensk forskning av med kvantitativ art som Sahlströms studie från 2006. Kvalitativa 

studier har som mål att få en förståelse av "undersökningspersonens synvinkel, utveckla mening ur 

deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna" (Kvale 

& Brinkman, 2009, s. 17). Det innebär att målet för studien kan vara intervjudeltagarens förståelse 

eller upplevelser av ett fenomen, snarare än en kvantitativ analys av hur ofta fenomenet förekommer. 

Detta ger en mer kontextbunden kunskap då många faktorer kan påverka olika 

undersökningspersoners upplevelse av samma eller liknande fenomen.  

En vanlig kvalitativ metod för att närma sig sådana data är intervjun. Intervjuer finns i flera variationer 

med medföljande fördelar och nackdelar. I den här studien används fokusgrupper för att undersöka 

fritidspersonals erfarenheter av HBTQ i arbetslivet och utbildning. Kvalitativa metoder som intervjuer 

och observationer har också den styrkan att de inte diskriminerar de som av olika skäl har svårigheter 

att läsa eller skriva från att vara del av datainsamlandet.(Kitzinger, 1995). 

Fokusgrupper passar särskilt som metod för att undersöka hur både kunskap och idéer utvecklas och 

används inom en given grupp eller kulturell kontext (Kitzinger, 1994). Användbarheten ligger här i att 

man kan använda gruppinteraktionen, alltså hur deltagarna samtalar och reagerar på varandra som data 

– något som inte kan ske på samma sätt i intervjuer med enskilda personer. Intervjusituationen är 

också till stor del friare än andra sorters kvalitativa intervjuer då det är informanterna som styr 
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samtalet till större delen medan forskaren kan ta rollen som moderator och hålla samtalet kring det av 

studien på förhand bestämda ämnet (Wibeck, 2010, s. 11). Det leder till att det är deltagarnas 

betydelsehierarki (hierachy of importance) blir viktig; om HBTQ är ämnet, vad tycker då deltagarna är 

viktigt att lyfta i samtalet (Kitzinger, 1994, s. 108)? Det blir också en möjlighet att studera det språk 

och de förståelse-ramar som gruppen använder sig av. På så sätt kan forskaren också närma sig ämnet 

och samtalet på ett sätt som gruppen är bekväma med vilket är särskilt viktigt då känsliga ämnen 

diskuteras. Hit kan Powneys (ur Kitzinger, 1994) tankar om strukturerad tjuvlyssning (structured 

eavesdroppin)g räknas, vars syfte är att först lyssna till språket informanterna använder för att sedan 

kunna använda samma begrepp när forskaren vill ställa frågor om ämnet eller samtalet. 

Kitzinger (1994) delar upp interaktionerna som sker i två övergripande grupper. Kompletterande 

interaktioner (complementary interactions) menar hon är de interaktioner där gruppen hjälper varandra 

i samtalet. Det kan röra sig om att deltagarna hjälper att förtydliga vad varandra menar, eller att de 

bygger vidare på varandras erfarenheter. Hit räknas också sådant som kan uppfattas som störighet i 

gruppen så som skämt och skojande. Med förståelsen att informanterna är varandras publik och inte 

bara kommunicerar med forskaren gör att vi kan se sådana skämt som en form av mer vardagligt tal. 

Att då inkludera en stor variation av kommunikationssätt kan säga mycket om vad deltagarna vet om 

ett ämne och samtidigt synliggöra gruppnormer. Argumenterande interaktioner (argumentary 

interactions) kan också uppfattas som att leda till stökighet men till skillnad från den ovannämnda 

kategorin där interaktionen baserades på deltagarnas likheter, baseras istället interaktionerna i den här 

kategorin genom deltagarnas olikheter. Deltagarnas olika värderingar och hur de samtalar om dessa 

blir här en viktig utgångspunkt. Moderatorns roll blir då att styra samtalet in på ett sätt som gör att 

man kan närma sig deltagarnas resonemang och att se hur de motiverar sina ståndpunkter. Språket blir 

också viktigt, möjligheten finns att missförstånd uppstår om man inte använder samma definitioner av 

begrepp, eller att begreppen är nya för någon som deltar i samtalet. 

Allt det här är dock beroende på hur bekväma deltagarna är i samtalet och det finns flertalet variabler 

som kan påverka gruppen. Wibeck (2010) menar att det finns tre stora kategorier som påverkar. 

Intrapersonella faktorer syftar på det individuella, såsom personlighetsdrag, ålder, könsidentitet, 

klädstil med mera. Många av dessa saker påverkar hur individen reagerar på andra, men framförallt 

blir de intrapersonella faktorerna ett filter för hur andra tolkar personen i fråga. En utåtriktad person 

kan upplevas som vänlig och kan göra gruppen mer benägen att hålla med henom. Omvänt kan en 

sådan person av vissa också upplevas som att ta för stor plats i samtalet. De Interpersonella faktorerna 

syftar till interaktionen mellan deltagarna. I gruppen kommer det att finnas förväntningar på hur de 

andra kommer att agera, ofta baserade på de intrapersonella faktorerna. Om gruppmedlemmarna 

initialt trivs med varandra uppstår ofta känslan av att deltagaren vill förbli en del av gruppen, så kallad 

gruppkohesion. En väldigt hög gruppkohesion kan dock bli problematiskt när den tar sig uttryck 

genom självcensur eller allt för hög anpassning till gruppen. För att förbli en del av gruppen finns 

alltså risken att informanterna undanhåller åsikter eller information från samtalet. I de fallen där 

fokusgruppsdeltagarna känner varandra sedan innan, som i den här studien, följer också de sociala 

förväntningarna på varandra med in i samtalet. Fokusgrupperna kan sen innan ha förutbestämda 

sociala roller som de kommer förväntas bibehålla även i fokusgruppen. Om en oväntad sida hos en 

person framkommer kan misstankar riktas mot personen ifråga istället (Kitzinger, 1994). Om en av 

deltagarna i den här studien visar stora kunskaper om HBTQ kan denna av andra alltså misstänkas 

ingå i den gruppen. Om så är fallet eller inte är irrelevant, men det finns ett etiskt ansvar från 

forskarens sida här att styra samtalet på ett sådant sätt att ingen känner sig tvingad till att ”komma ut”. 
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Den sista av Wibecks (2010) kategorier är miljöfaktorer. Hur rummet där samtalet förs kan påverka 

mycket och sådant som fönster eller väggdekorationer kan lätt distrahera. Hur man sitter påverkar 

också gruppsamtalet. Att sitta för trångt, eller utanför gruppen kan försvåra. De samtal som förs på 

skolorna där fokusgruppen arbetar kan också territorialitet förekomma. Att då använda en stol som 

någon annan av deltagarna anser är sin kan bädda för konflikter både mot andra i gruppen men också 

mot forskaren om det är denne som valt platsen.  

Om man dock tar med det här i beräkningen kan mycket av problematiken som kan uppstå stävjas. Om 

forskaren är aktiv i sin roll av moderator för samtalet kan man underlätta för gruppen att hålla sig inom 

ramarna för ämnet samt lösa konflikter innan de blir för stora. En sådan aktiv moderator kan också 

under samtalets gång be deltagare förklara sina tankegångar eller begrepp som används i samtalen. 

Fokusgrupper är med andra ord en mycket väl anpassad metod för att få fram de data denna studie är 

intresserad av, men det innebär inte att metoden är utan problem. Med en medvetenhet kring hur 

sådana problem kan uppstå kan stora delar av dessa dock motverkas. 

Urval och avgränsningar 

Som jag ovan påvisar finns det fördelar med att använda sig av redan existerande grupper när man 

arbetar med fokusgrupper som metod. Det underlättar också potentiellt för rekryteringen av deltagare 

då man potentiellt kommer i kontakt med en hel grupp istället för enstaka individer (Wibeck, 2010).  

Möjligheten finns också för att få en inblick i den kontext där de beslut som berör ämnet fattas. I den 

här studien skulle det innebära att informanterna också är de som måste ta de reella besluten eller 

genomföra den praktiska delen av HBTQ-arbete på sina arbetsplatser, och fokusgruppen kan då vara 

ett sätt för att synliggöra på vilka grunder dessa beslut fattas (Kitzinger, 1994). Därför ligger också 

fokus på fritidshemsanställda även om klass- eller ämneslärare även ingår i arbetslaget. 

Flera parallella rekryteringsmetoder har använts. I första skedet skickades en elektronisk 

intresseanmälan i form av en kort enkät med kortfattad information om studien ut (Bilaga 1). Enkäten 

publicerades på sociala medier men på grund av få svar kontaktades också skolor direkt. Då 

eftersöktes främst skolor som hade ett uttalat HBTQ-arbete eller som för tillfället jobbade på att 

utveckla ett sådant. I andra hand kontaktades också godtyckligt valda skolor om dessa hade ett arbete 

med fokus på mångfald, kamratskap, elevers självkänsla eller aktivt arbetade med valfri metod mot 

mobbning. Tanken var att dessa områden kunde agera för att väcka ett initialt intresse för studien från 

skolornas håll. Detta fick en viss snowball-effekt (Wibeck, 2010), när de rektorer på skolorna jag 

kontaktade också kunde agera kontaktpersoner och hänvisa till andra skolor som de trodde skulle vara 

intresserade om de inte själva kunde ställa upp. Totalt kunde tre skolor vara tillgängliga under 

datainsamlingsperioden som var avsatt för arbetet och alla dessa har deltagit. 

De rektorer som har kontaktats och godkänt skolans deltagande i studien har sedan själva stått för 

rekryteringen av personalen på skolan. Detta har skett på olika sätt och varje skola har anpassat vilka 

som deltagit efter vad verksamheten krävt. Mitt önskemål om att prata med personal verksam inom 

fritidshemsverksamheten har uppfyllts men grupperna har sett olika ut. Som exempel kan nämnas att 

en grupp bestått av en personal från varje årskurs upp till årskurs fem, medan en annan valt endast 

personal från lågstadiet.  
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Undersökningspersoner 

Tre fokusgrupper och skolor ingår i studien. Skolorna har legat utanför stadskärnan och i samtalen 

framkommer det att informanterna ser sina skolor som av en annan typ än de i innerstaden. Totalt sett 

har 13 informanter deltagit. En stor vidd hos deltagarnas åldrar har observerats; från deltagare som 

nyligen gått färdigt sin gymnasiala utbildning till deltagare som har runt 30 års erfarenhet av yrket. 

Fokusgrupperna har också fångat in en stor bredd när det rör deltagarnas fritidspedagogiska 

utbildningsbakgrund. Utbildade förskolelärare, fritidspedagoger, fritidsledare, gymnasial 

barnskötarutbildning, en VFU-student från den nya grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i 

fritidshem samt personer utan särskild fritidhempedagogisk utbildning finns representerade i 

fokusgrupperna. 

Genomförande 

För att pröva metoden genomfördes i början av arbetet en pilot-intervju. Flera grundlärarstudenter som 

valt intervjubaserade metoder träffades för att prova sin metod och sitt frågeunderlag gemensamt. I 

den aktuella piloten för den här undersökningen användes det Kitzinger (1994) kallar för card game. 

Fokusgruppsdeltagarna fick ett antal påståenden att ta ställning till först i mindre grupper och sen 

gemensamt. Dessa kort färgade sedan stora delar av samtalet som fördes. Pilot-intervjun har inte 

används som underlag för studien. 

Efter pilot-intervjun ändrades frågeunderlaget och sammanställdes till en frågeguide (Bilaga 3) som 

sedan använts istället för ett card game då korten i allt för stor utsträckning begränsade samtalet. 

Därför skickades inte denna guide eller annat stimuli ut i förväg i hopp om att undvika en för stark 

styrning av samtalet. Det är möjligt att man hade kunnat få mer djupgående svar på just de frågorna 

som ställts om stimulimaterial hade skickats ut i förväg, men för den här studien har istället de 

spontana samtalen prioriterats. 

I de fokusgruppsintervjuer som används till underlag för den här studien har istället en mer 

ostrukturerad intervjumetod används, där frågorna som återfinns i frågeguiden endast i undantagsfall 

har ställts ordagrant i samtalen. Istället har deltagarna i början av intervjun fått en egen kopia av 

guiden tillsammans med informationen att även de frågor de själva vill lyfta är viktigt underlag för 

studien. Alla samtal har börjat med en kort genomgång av deltagarnas utbildningsbakgrund och sedan 

börjat med första frågan på guiden som rör om de har kommit i kontakt med HBTQ under sin 

utbildning. Efter det har samtalen ofta varit självgående och frågeguiden har nämnts eller återkopplats 

till endast i undantagsfall. Ett sådant upplägg har lett till att samtal kan skilja sig på många punkter och 

att vissa frågor inte berörts ibland. Som kompensation för det har deltagarnas betydelsehierarki 

(Kitzinger, 1994) förhoppningsvis framkommit tydligare. Det innebär att man lättare kan se det som 

deltagarna själva velat framföra. Samtalen har sedan pågått mellan 45 – 70 minuter och genomförts i 

skolans lokaler för att undvika de störningar i verksamheten det skulle ha inneburit att träffas utanför 

skolans lokaler. 

Samtalen har tagit plats i skolans egna lokaler så miljöfaktorerna (Wibeck, 2010) har skilt sig mycket 

mellan samtalen vilket kan ha påverkat vad som framkommit på olika sätt. Moderering av samtalen 

har förekommit i låg grad men vissa förtydligande frågor har ställts i samband med det som sagts. 

Frågor som inte funnits med på frågeguiden har kommit upp och bearbetats, ibland för att utforska 

ämnen och tankegångar som kommit upp i tidigare samtal om liknande kommer upp igen. När andra 
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nya ämnen dykt upp har samtal om dessa också uppmuntrats av moderatorn om dessa har haft 

anknytning till HBTQ. Det här är ett tydligt exempel på hur datainsamling och en första analys har 

skett parallellt vilket kan ha påverkat den data som samlats in. Det är till exempel mycket möjligt att 

ett större fokus lagts på begrepp som förekommit i tidigare samtal eller att moderatorn av misstag lyft 

in begrepp som andra grupper använt i andra samtal och på så sett frångått deltagarnas egna 

betydelsehierark (Kitzinger, 1994). 

Fokusgrupperna har ibland också ifrågasatt studiens förutsättningar, till exempel genom att antyda att 

just deras skola eller avdelning inte skulle ha något att bidra med av olika anledningar. I samtalet har 

sedan detta berörts på olika sätt och samtliga grupper har gett exempel på deras HBTQ-arbete även om 

de först inte tänkt på det som del av just ett sådant arbete från början. 

Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna har spelats in som ljudfiler och sedan transkriberats någonstans emellan vad det Linell (ur 

Wibeck, 2010) kallar för första och andra nivån av transkription. Första nivån är den mest noggranna 

och element som återfinns i min transkription från denna nivå är att talspråksformer använts, samt 

tvekljud och betonade ord noterats. I materialet inleds också alla turer med liten bokstav. Element frän 

den andra nivån av transkribering som använts är att omtagningar, avbrutna ord och länge pauser i 

talet skrivits ut. På detta sätt får man fram väldigt bred rådata som kan användas till flera olika typer 

av analyser. 

Enligt Wibeck (2010) finns det tre faktorer man särskilt bör ta hänsyn till i analyser av 

fokusgruppmaterial: frekvens, omfattning och intensitet. Frekvensen markerar hur ofta ett ämne 

förekommer, medan omfattningen markerar hur många av deltagarna som berör ämnet. Intensiteten 

markeras av sådant som talhastighet och betoning av ord. Det sistnämnda är den faktorn som tagits 

minst hänsyn till i rådata-analysen men som gett indikationer under transkriberingsprocessen om vilka 

delar av samtalet som kan vara av intresse vid analysarbetet. 

Denna studie använder sig av en horisontell innehållsanalys där dessa tre faktorer är särskilt relevanta. 

Benämningen lånar Wibeck (2010) av Rausch och en sådan analys syftar till att lyfta fram de områden 

som är gemensamma för alla deltagande fokusgrupper. På så sätt synliggörs vad som deltagarna lagt 

vikt vid. Dessa presenteras sedan i den här studien tematiserat i ett fåtal kategorier för att göra det mer 

övergripligt. 

Analysen har skett så att den transkriberade rådata har bearbetats där samtalssekvenser valts ut på 

grund av de ovanstående faktorerna. Dessa har sedan kategoriserats inom olika teman med koppling 

till forskningsfrågorna medan det som inte kan anses vara relevant sorterats bort. I fallet för den här 

studien har sådant som inte haft direkt koppling till skolans arbete valts bort i detta skede. Ett exempel 

på en sådan kategori som inte använts var hur några av deltagarna kände någon som var öppen med sin 

läggning. Detta har ingen koppling till skolans HBTQ-arbete men har tagits upp i flera av samtalen. 

När relevanta kategorier fastställts har sedan en andra genomgång av materialet tagit vid, nu för att 

lyfta ut de stycken som direkt stämmer överrens med de valda kategorierna. 
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Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet lyfter 4 grundläggande forskningsetiska krav att följa: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  I början av 

arbetet skickades en intresseenkät ut där de regler som styr hur arbetet sker nämns (se Bilaga 1). Då 

detta brev nådde främst rektorer på de tillfrågade skolorna upprepades informationen direkt till 

fokusgruppsdeltagarna när intervjuerna skedde. De fick också ta del av informationen i skriftlig form 

vid samtalstillfället. På så sätt kan informationskravet anses vara uppfyllt. Den skriftliga informationen 

var i form av ett samtyckesbrev (se Bilaga 2) som deltagarna signerade i två ex, varav de behöll ett ex 

där även kontaktinformation fanns för om de efter samtalet ville dra sig ur studien. På så sätt kan 

samtyckeskravet anses uppfyllt. De signaturer som samlades in i samband med samtyckesbrevet kan 

inte kopplas till individer i de transkriberade samtalen då deltagarna getts en kod och omnämns inte 

ens med fiktiva namn. Inga register över deltagarna har upprättats och inga personuppgifter kan 

kopplas till de olika samtalen och på så sätt kan konfidalitetskravet anses vara uppfyllt. I alla skeden 

har också informationen att den insamlade data endast får användas till nuvarande studie framgått och 

när arbetet godkänts förstörs de ljudinspelningar av samtalen som gjorts. På så sätt kan det sista kravet, 

nyttjandekravet, anses uppfyllt. 

HBTQ som ämne kan av många uppfattas som känsligt. Dels är det ett område som i hög grad 

påverkad av en samhällelig diskurs, men samtalen som ligger till grund för studien berör också direkt 

HBTQ-personer och hur de blir sedda. Ingen av deltagarna har varit öppna HBTQ-personer, vilket 

riskerar att de fått höra sina kollegor använda termer som inte är politiskt korrekta eller termer som de 

inte identifierar sig med användas. Det har varit en balansgång mellan att använda termer som faller 

sig naturligt för informanterna och de som är inkluderande, även om de i väldigt stor utsträckning varit 

samma. Även de som av olika anledningar kan tänkas motsätta sig HBTQ-arbete riskerar att i samtalen 

bli utsatta om deras kollegor gemensamt talar för ett sådant arbete. Att agera moderator i samtalen 

innebär då att respektera båda ändarna av ett sådant spektrum. 

Studiens kvalitet 

Risken med att använda intervjuer som metod är att deltagarna inte nödvändigtvis säger vad de 

faktiskt tycker. När det kommer till ämnen som HBTQ som är väldigt politiskt laddat finns 

möjligheten att deltagarna i samtalen uppger något de upplever som mer passande att säga snarare än 

att lyfta fram sina egna åsikter, alternativt kan de anpassa sig för att upprätthålla gruppkohesionen 

(Wibeck, 2010). Analysen kan därför bara grundas i de utsagor som görs och reflekterar inte 

nödvändigtvis deltagarnas personliga åsikter. Studien har till viss del blivit ifrågasatt, bland annat 

genom antydningar att lågstadiet och fritidshemmet skulle innebära en för ung ålder för att ta upp 

ämnet med eleverna, vilket kan ha påverkat hur informanterna svarat.  

För att säkerställa en inter-kodarreabilitet i analysen har en utomstående lärarstudent som använder sig 

av snarlika analysmetoder som denna studie fått ta del av datan. Cirka 10 % av rådatan har använts 

enligt Wibecks rekommendation (2010). Denna har sedan använts för att göra en översiktlig kodning 

om hur genus och sexualitet omnämns i samtalen. Efter att båda parter gjort sin kodning jämfördes 

sedan resultaten varpå en kort diskussion följde där båda kunde enas om vad rådatan tydde på. Delar 

ur samtliga intervjuer användes, och urvalet av data gjordes av författaren med grund i att dessa 

stycken visade en hög frekvens av för det här arbetet relevanta repliker att koda i den första 
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analysomgången. Detta försvårade dock för en utomstående analys då inte hela samtalskontexten 

kunde förstås. Trots detta kunde en hög grad av överensstämmelse i kodningen noteras mellan de två 

parterna. 

Resultat och analys 

Nedan presenteras ett urval av citat från fokusgruppsintervjuerna. De är organiserade i intervju A, B 

och C. Efter det kommer kod för vem av deltagarna som har ordet som representeras genom en siffra. I 

samtalen har vi varit mellan 3 och 5 och varje samtalsdeltagarna har fått en varsin kod. Detta har gjort 

för att undvika att läsaren får associationer till kön och ursprung på grund av de namn de annars skulle 

ha tilldelats då fokus i det här arbetet ligger hur samtalet förs snarare än individerna som deltar i 

samtalet. Författaren omnämns som ”Fr”. 

HBTQ-arbete i fritidshemsverksamheten 
B3 - Nej. Inte alls egentligen. Det har aldrig känts som om vi har haft nått behov att ta upp det. Vi har 

inte haft nån elev här som har känt att dom är en man i en kvinnas kropp eller vise versa, det har 

aldrig hänt att vi har tagit upp det för det har inte varit relevant.  Är det dock relevant? 

Antagligen, på en samhällsnivå. Men just för dom här barnen, just nu, i deras umgänge, har det 

inte varit nödvändigt för oss att ta upp det. [Jag] kan dock tycka att det vore nyttigt om skolan 

som helhet tog upp det oftare. 

Citaten ovan är ett svar på frågan om HBTQ-arbete förekommer i verksamheten och är också det 

citatet som gett upphov till titeln för det här arbetet. Många av informanterna var initialt tveksamma 

till att fritidshem skulle ha ett eget systematiskt HBTQ-arbete, särskilt då detta inte var något de själva 

ansåg att de hade. Man har hänvisat till att det inte förekommer några HBTQ-elever på avdelningen, 

att eleverna skulle vara för unga och att man själva inte har kunskap nog för att ta upp frågan. Under 

samtalens gång kommer däremot flera exempel fram på hur ett sådant arbete ändå kontinuerligt sker i 

fritidshemmet.  

C2 - Nu är ju vi inne i klasserna och hjälper till och jobbar också, så där hjälper vi ju till väldigt 

mycket med sånna ord. Som vi hör dagligen. 

C4 - Men jag kan väl uppleva att... Som det är nu i alla fall, jag får prata för mig som jobbar med 

sexåringar, hör man väl inte sånna ord så jätteofta. Men dom vet ju inte ens vad det betyder 

liksom. 

C3 - Nej, det har ju blivit en svordom. 

C4-  Ja, det är som en svordom. Och det förekommer ju högre upp i åldrarna också,  innebörden. 

/.../ 

C5 - Istället för att säga "jävla idiot" säger dom "bög", men liksom, dom vet inte vad det är. 

Alla grupper talar om hur man fått säga åt elever när de använt ”bög” på ett sätt som pedagogerna 

uppfattat som skällsord. Detta verkar inte anses ingå i ett medvetet, förebyggande arbete. Det kan bero 

på att det varit vad man kan kalla för reaktivt arbete, alltså att arbetet sker först efter att en kränkning 
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har skett. Att tydligt markera skolans ståndpunkt angående verbala kränkningar av sådan sort bör ju 

dock kunna ses som både reaktivt och förebyggande då andra elever också märker av skolans policy. 

Vad eleverna faktiskt menar med ordet är i den här studien omöjligt att avgöra, särskilt då personalen 

upplever att många av de yngre eleverna som använder sig av ordet inte vet vad det betyder. Utifrån de 

anlagda teoretiska perspektiven kan det möjligen förstås som ett sätt att upprätthålla den separation av 

könen den heterosexuella matrisen stipulerar (Butler, 2005). Det är dels en påminnelse om ett 

förväntat begär eller sexualitet, men också ett sätt att nedvärdera agerande som ifrågasätter normen. 

Ett sådant agerande behöver inte vara medvetet, eller ens med nedvärderande uppsåt, utan kan förstås 

som ett upprätthållande av en inlärd logik. Alternativt kan det också tolkas som ett medvetet val från 

elevernas sida och ses som ett maktförhandlande elever emellan med tydliga kopplingar till den 

hegemoniska maskuliniteten (Connell & Messerschmidt, 2005). Att säga att någon tillhör en grupp 

som utesluts ur skapandet av makt och maskulinitet innebär att man samtidigt ger sig själv just dem 

attributen. 

Flera av deltagarna menar dock att eleverna på lågstadiet inte vet vad ord som ”bög” faktiskt betyder, 

och det naturliga sättet att arbeta med situationerna som uppstår är då att bemöta den okunskapen. De 

situationer som återges främst går ut på att lärare frågar elever om de verkligen vet vad ord som ”bög” 

faktiskt betyder varpå eleven oftast svarar nej. På det följer ett samtal om att det betyder homosexuell, 

något som likställs vid att man blir kär i någon av samma kön. Efter det menar informanterna att de 

inblandade eleverna oftast slutar använda ordet som skällsord eller i nedsättande syfte. Om så alltid 

var fallet skulle ju dock trakasserierna rimligen upphöra på skolorna, vilket inte stämmer överens av 

den bild som framställs under intervjuerna.  

Det är rimligt att anta att alla pedagoger kan genomföra ett sådant samtal, även klasslärare. Att hela 

skolan ansvarar för att ett likabehandlingsarbete drivs ses som självklart i samtalen men när det 

kommer till att prata sexualitet med eleverna förskjuts gärna ansvaret till klassläraren: 

A4 - Men man borde ju prata mer om dessa frågor, nästan så att det skulle varit i undervisningen på 

skoltid eller en gång i veckan. Jag vet inte hur det skulle vara upplagt. 

A5 - Mm. 

A1 - Samma med värdegrunden kanske för här har vi ju... 

A4 - Att man talar om sånna saker. 

A5 - Eller som i sexan dåra, när man har, eller jag tycker att man ska ha mera sexualkunskap. Just för 

att upplysa om vissa saker, därför att det är viktigt. Ja asså hur man ser på vissa saker och 

värderingar. Ha lite dilemmafrågor kanske om det, och värderingsövningar. 

En bidragande anledning till att fritidspersonalen inte säger sig arbeta med HBTQ-frågor skulle kunna 

vara antagandet att det måste göras i helklass med alla elever samtidigt. Om så skulle vara fallet 

genomförs det med fördel i formella lärsituationer, så som på lektioner under skoltiden. 

Fritidshemmets mer informella lärande försvårar för sådana helklass- situation. Förskjutningen till 

klasslärarens ansvar kan då ses som en konsekvens av skolans organisering. En av fördelarna med att 

göra det i helklass är ju att man vet att alla får ta del av vad som lärs ut.  

Ett annat arbetssätt som synliggjordes i undersökningen var ett arbete där fritidspedagoger istället 

samtalade om det med barn, antingen när barnen frågade om något själva eller i vardagliga situationer. 

När det kom till direkta frågor om sex undvek pedagogen ofta att svara men frågor om relationer 

vågade man ta mer plats som pedagog. Ett exempel som togs upp var i samtal om dejter och vem som 

skulle betala där pedagogen kunde gå in i samtalet i syfte att ifrågasätta elevernas antaganden. Hur 
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skulle man göra om det var två killar som dejtade, eller två tjejer? Att diskussionen inte följts upp i 

efterhand beklagade informanten, men det är ett arbetssätt som kan fylla en viktig funktion i 

fritidshemmets mer informella miljöer. Pedagogen har uppmärksammat vilka normer eleverna 

reproducerar i sitt samtal och använder sig själv som redskap för att visa på alternativa narrativ för hur 

en dejt kan gå till. I samtalen har deltagarna också observerat att de inte alltid behöver lyfta in sig 

själva i samtalet, eleverna påverkar varandra också. När elever suttit och diskuterat vilka de är kära i 

har pedagogerna observerat hur eleverna själva synliggjort alternativa narrativ genom att påpeka för 

varandra att ”ja, det kan ju vara en han också” när frågan ”vad heter hon du är kär i?” ställts. Här blir 

det tydligt hur både elever och personal tillsammans är medskapare i fritidshemmets egen kultur av 

acceptans för sexuella minoriteter, och uppmuntrar varandra att undvika heteronormativa antaganden. 

Både personal och elever blir subjekt som kan underminera den heterosexuella matrisen (Butler, 

2005). Andra förslag som förekom för att arbeta med frågorna var också hur man kunde arbeta 

multimodalt och synliggöra olika familjekonstallationer genom att också rita familjer. Då frångår man 

ett enbart språkligt ifrågasättande och ger det normkritiska fysiska dimensioner och gör det på så sätt 

mer verkligt. 

Hur mycket personal ser sina elever som subjekt i normskapandet varierar i samtalen, och det är en 

komplex fråga. Uppfattningen om att eleverna blir styrda av faktorer utanför skolan till den grad att det 

är svårt att påverka förekommer parallellt med den synen som nämns ovan där eleverna mer bör 

förstås som medaktörer. I ett av samtalen kommer en diskursiv fråga upp när det kommer till 

normkritisk pedagogik, nämligen om målet för en sådan pedagogik är att ”programmera” eller 

”avprogrammera” elever. Utgångspunkten här blir plötsligt att eleverna är passiva i normskapandet 

men det tydliggör hur personal kan positionera sig själva i värdegrundsfrågor. Vi har ett normativt 

uppdrag enligt styrdokumenten, där vi ska överföra vissa värderingar till eleverna och göra dessa till 

demokratiska medborgare. I samtalet ifrågasattes det dock hur demokratiskt ett sådant direkt 

överförande verkligen skulle vara. Alternativet ansågs då vara att ge eleverna en sorts moraliska 

verktyg de kunde använda för att själva avgöra vad som var rätt och fel. Detta skulle kombineras med 

att ”avprogrammera dom strukturerna man blir påverkad av dagligen”. Ett spänningsförhållande 

uppstår här då pedagogen idealiskt dels ska förmedla normer om rätt och fel men dels också agera i 

syfte att eleven inte ska bli påverkad av normer hen möter. Här ser vi ett exempel på de motsättningar i 

yrkesrollen som ingår i studiens frågeställningar.Utöver det läggs ett större ansvar på att eleven själv 

skall kunna avgöra vad som är rätt och fel, med mindre hjälp från läraren.  

Hinder för HBTQ-arbete i fritidsverksamheten 
C2 - Jag kan inte påstå att vi jobbar så mycket med de här frågorna gör vi det? 

C5 - Nej. 

C2 - Inte, asså... 

C4 - Jag tycker inte det så... 

C2 - Det kanske man hade gjort mer på andra skolor men... 

C4 - Och sedan så ser jag kanske... med äldre barn? 

C3 - Mm. 

C4 - Jag menar, vi jobbar ju på fritids. 

C5 - Med sexåringar och lågstadiet. 
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I det här citatet ryms båda de två största anledningarna till att fokusgrupperna ifrågasatte valet att 

studera HBTQ-arbete i fritidsverksamheten; elevernas ålder och hur personalen uppfattade det området 

skolan ansågs ligga i, något som nämns närmare nedan. Att ålder var en så viktig faktor visar hur 

personalen bygger mening kring HBTQ. I samtalen antyds det att HBTQ associeras till sex och 

sexualitet snarare än att handla om att anlägga ett normkritiskt perspektiv i sin undervisning. En 

bidragande faktor att det ser ut så är tanken om en privat sfär och en offentlig sfär, där sex hör till den 

förstnämnda och skolan den sistnämnda. Ett HBTQ-arbete kan med ett sådant synsätt bli en krock 

mellan dessa två sfärer och sexualitet blir då något elever bör skyddas från. Mer exakt blir det den 

icke-heterosexuella sexualiteten som ses som ett hot. Lågstadiet ses som för tidigt att behandla andra 

sexualiteter i skolan, samtidigt som skolan ger eleverna utrymme för att socialiseras in i en 

heteronormativitet. När elever frågar chans på varandra eller blir ihop verkar det inte ses som en del i 

att leva upp till den heterosexuella matrisen. 

Den bakomliggande anledningen till att skydda elever från en icke-normativ sexualitet är de 

utomstående påtryckningarna verksamheten riskerar att utsättas för. Dessa påtryckningar förväntas 

också variera beroende på i vilket område skolan ligger i, där vissa områden ses som mycket mer 

tillåtande än andra. Två av skolorna har tydligt positionerat sig som skolor med hög andel barn till 

utomnordiska föräldrar, men även den tredje gör en uppdelning mellan skolor i stadskärnan och de 

utanför. Efter att det frågats om vilka skolor som besökts för studien i ett av samtalen följer denna 

konversation: 

A4 - Jag bara tänker vilken skola... 

A1 - Vilket område... 

A4 - Område man befinner sig, jag tänker så, eller jag vet inte riktigt men... 

A2 - Jag tror att om man skulle ta [en skola] mitt i stan till exempel, en lite mer prestigefull skola, 

skulle väl svaren se väldigt annorlunda ut. 

A5 - Ja, absolut. 

A4 - Det är det jag tänker på . 

A1 - Bromma, Lidingö eller nått såhär fancy. 

A2 - [Men] det vet man ju inte innan man har intervjuat dom. 

Pedagogerna förhandlar snabbt gemensamt fram att skolan de arbetar vid inte är som sådana inne i 

stan. I samtalen presenteras deltagarnas skolor som skilda från de i innerstaden och skillnaden verkar 

ligga i elevernas förväntade etnicitet och den ”mångfald” det medför. Mångfald är ett intressant 

ordval, särskilt då det används som en position som motpol till HBTQ-personer i samtalen. Om 

mångfald som begrepp syftar på att lyfta variationen inom en grupp, borde då inte HBTQ-personer 

lyftas fram som en del av just mångfalden? 

Fr - Är det nånting som hör till den här skolan eller kan det vara nånting större skifte i attityd? 

A4 - Jag vet inte hur det är i andra skolor men det kan ju...  

A5 - Asså ja tror... 

A4 - Men det kan ju va det där mångfalden är.  

A1 - Ja, det tror jag också att det kan va. 

A4 - Det är skillnad. Jag tror det. 

A1 - Hur bekväm man är i sig själv också, tror jag. 

A4 - Ja eller om du var nån annanstans med svenska elever, med svenska föräldrar. 
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I ett av samtalen förekommer ett sidospår om hur personalen idag är mer medvetna om hur de klär sig 

i och med den nya sammansättningen i elevgruppen på skolan. På frågan om de tror att det är en större 

samhällsförändring sätts här etnisk svenskhet i direkt kontrast till andra etniciteter. En annan skola 

beskriver sin elevgrupp som nästan uteslutande bestående av elever med ”utomnordisk” bakgrund. Det 

verkas som att ”mångfald” och ”utomnordisk bakgrund” används som ett substitut för att tala om en 

uppfattad skillnad på elever med svensk eller nordisk och utomnordisk bakgrund. Det kan också röra 

sig om en icke-västllig identitet men detta utforskades inte i samtalen. Den nordiska identiteten 

benämns inte rakt ut som tolerant och accepterande men ställs i kontrast med en utomnordisk identitet 

som förväntas ifrågasätta att man tar upp HBTQ i skolan. Därför kan vi också se ursprung som en del 

av ett identitetsskapande där fritidshemmet där vi kan se hur verksamheten bidrar till att skapa normer 

som inkluderar tolerans av normkritiska element. 

Det är dock inte eleverna som förstås som intoleranta i det här fallet, utan föräldrarna. Skolan och 

hemmet skapas som två motstående institutioner, där skolans uppgift blir att följa vad som står i 

styrdokument samtidigt som hemmet starkt kan motsätta sig detta när det rör sig om till exempel 

HBTQ-frågor. Det skapas en svår situation för anställd både i skolan och på fritidshem då läroplanen 

tydligt säger att de skall samarbeta med hemmet när det kommer till fostran och utveckling 

(Skolverket, 2015). Att arbeta med HBTQ i fritidshemsverksamheten anses bädda för en konflikt och 

för att undvika att skapa en dissonans i sitt yrkesuppdrag blir det istället lättare om man undviker att 

provocera. Från de anställdas sida uttrycks också en viss uppgivenhet över bristen på stöd eller ett rent 

av avståndstaganden från vårdnadshavares sidor. 

Fr - Men precis som vi inte har fått ta del av det i vår utbildning eller har dom kunskaperna så kanske 

inte föräldrar har det heller? Och då... 

C2 - Nej. 

Fr - Och då är det ju inte nödvändigtvis så lätt att prata om det. 

C2 - Nä, precis. 

C3 - Nä, och det här med att acceptera [att] det är ju väldigt olika i olika kulturer. Jag tror inte det går 

här. Eller, dom flesta av våra föräldrar kommer ju från samma kulturer liksom.  

C1 - Ja, dom kommer ju från sånna kulturer där man asså... det bestraffas med döden.  Att vara 

avvikande. Så är det ju.  

C5 - Ja, bara tanken på att en mamma eller pappa ska komma och börja diskutera "Varför sa du så till 

min son eller dotter?" Då... håller jag käften så att alla är lyckliga. Förstår du vad jag menar? 

Den upplevda ”mångfalden” används som ett argument för att inte arbeta med ämnen som sex och 

sexualitet i fritidshem. Samtidigt efterfrågar pedagogerna mer kunskap just för att arbeta med mer 

ämnet. Att undvika ett sådant arbete bottnar då inte i att man inte lägger vikt vid ämnet eller att man är 

ointresserad av att driva det utan verkar snarare grunda sig i en sorts rädsla hos pedagogerna. Rädslan 

verkar uppstå på grund av de förväntade konsekvenserna som sker om man lär ut alternativa 

levnadssätt till den heterosexuella matrisen (Butler, 2005). I den här kontexten förväntas de största 

påtryckningarna komma främst från vårdnadshavare med utomnordisk bakgrund, i syfte att 

upprätthålla de normerna som personalen genom ett normkritiskt arbete ifrågasätter. HBTQ-arbete blir 

på så sätt associerat med möjligheten att påverka sin karriär negativt genom att öppna upp för föräldrar 

att ifrågasätta ens lämplighet för arbetet. Kanske upplevs sådana påtryckningar även kunna vara ett hot 

mot ens anställning? I ett av samtalen framkommer exempel på hur föräldrar har påverkat skolan till 

den grad att man valt att ta bort läromedel som berör mänsklig fortplantning då vårdnadshavare tyckt 
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att det var olämpligt att lära ut till eleverna. Att då gå utanför heteronormen kan lämna pedagogerna än 

mer sårbara. 

Det andra hindret för att arbeta förebyggande med HBTQ-frågor i fritidshemmet upplever många är 

åldern. Ovan framkommer det hur eleverna positioneras som både ovetande och medvetna samtidigt. 

Det menas att dels är eleverna ofta är för unga för att veta vad det innebär att vara HBTQ alternativt 

använda ”bög” som skällsord. Dels ges exempel på hur pedagogerna uppfattar att det rör sig om 

kränkningar men också hur elever mycket väl är kapabla till att förstå hur känslor kan riktas mot fler 

än ett kön. De sistnämnda eleverna agerar subversivt mot den heterosexuella matrisen samtidigt som 

de är en del av den. 

B1 - /.../ men alltså förra året när dom gick i tvåan. Då sa dom ju att ja... "vem är du kär i?", ”vad 

heter hon?" och då var det några andra som [sa] "ja, det kan ju vara en han också".  

B2 - Mja... 

B1 - Ja. Så jag tror ju som sagt, lite på att... man kan ju få in lite pratstunder om man sitter och käkar 

lunch eller mellis eller [om] man sitter och spelar schack eller nånting. Om man nu ska ta upp 

just den frågan men... alla frågor så att säg, egentligen.  

Eleverna positioneras som toleranta och under samtalen så kommer också en antydan om skillnaden på 

”förr” och ”nu” där det förstnämnda framställs som en tid då både elever och samhället var mer 

intoleranta. Dagens elever framställs som mer toleranta kan möjligen öppna för att inkludera även 

elever med utomnordisk bakgrund, särskilt som det är vårdnadshavare och hemmen som framställs 

som ifrågasättande av HBTQ-arbete snarare än eleverna själva. Det skulle kunna tolkas som att 

deltagarna ser ett gemensamt projekt i att överföra de svenska och toleranta värderingarna till alla 

elever i skolan med konsekvensen att en viss separation skapas mellan eleven och hemmet. Samtidigt 

som ett sådant projekt kanske finns förväntar sig pedagoger att ämnet skulle vara bortom vad elever 

kan förstå innan en viss ålder. Att då skjuta upp möjligheten att ta upp HBTQ-frågor till mellanstadiet 

ses som en möjlighet. Ansvaret förskjuts då till mellanstadielärarna och ämnet blir något som man inte 

behöver ta upp som fritidshemsanställd. 

Genus och sexualitet i skolans värld  

Samtidigt som hemmet och åldern ses som ett hinder lyfts också större problem i samtalen. Här 

poängterar man att samhället gör det svårt för att se bortom den binära könsmodellen då det bara ges 

två kategorier att vara eller identifiera sig med. Skolan måste med andra ord förhålla sig till den 

heterosexuella matrisen i sitt arbete; inte nödvändigtvis för att den tar stor plats i verksamheten utan 

för att den också är en del av den yttre påverkan som eleverna möter varje dag. 

Fr -  Men tror ni att det finns ett sånt här genuskategorsering som eleverna gör redan i yngre åldrar? 

Precis som att vi pratade om att högstadieelever pratade om att "såhär ska man vara..." 

C2 - Ja, gud ja. 

Fr -  "... så då borde du också vara det." Finns [något] motsvarande? 

C1 - Ja, det finns det. 

C2 - Ja, det tror jag absolut.  

C1 - Det hör vi ganska ofta här, att "tjejer kan inte..." och "sådär kan inte en kille göra för det gör 

tjejerna". Det finns mycket sånt. Det är... man är tjej eller kille. 

C3 - Ja, och det här kommer ju också hemifrån, det är ju tydligt. 

C1 - Ja, det är väldigt tydligt. 
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C2 - Och det är svårt att kunna välja nånting annat som förälder idag också tänker jag. Jag som har 

barnbarn. Nu när jag ska köpa julklappar och födelsedagspresenter till dom och så går jag in i en 

affär. Asså, det är så uppdelat så att man... där också. Det finns ingenting mitt emellan utan det 

är verkligen "där har vi pojkar och där har vi flickor” /.../. 

Det erbjuds bara två alternativ både till föräldrar och barn i samhället och det gör det svårt att arbeta 

utifrån en annan förståelse för kön i skolan. Eleverna har lärt sig att kategorisera sin omvärld och 

applicerar det även på vad killar och tjejer bör respektive inte bör göra. Skolan är dock delaktig i ett 

sådant kategoriseringsarbete också. Könsseparerade toaletter, omklädningsrum eller elevgrupper är 

andra exempel på hur en isärhållning av könen kan reproduceras enbart på individers kroppar (Butler, 

2005). Omklädningsrummen är också ett exempel på hur skolan lär ut en förväntad läggning. 

Separationen av könen i omklädningsrummen grundas på att eleverna förväntas vara heterosexuella.  

Det finns dock utrymmen i fritidshemmen där eleverna kan förstärka eller ifrågasätta de gränser som 

genussystemet sätter upp. Ett exempel som kommer upp är hur elever kan använda utklädnader för att 

iscensätta ett annat kön. Även de ”tuffa killarna” kan ta på sig en klänning eller gå i klackskor. Det 

verkar dock finnas en gräns för hur länge de säkert kan iklä sig en sådan könskodning utan 

konsekvenser då det poängteras att de inte kan göra det mer än ”en stund” och man kan fråga sig om 

de vars uppträdande inte uppfattas som tillräckligt maskulint från början har samma utrymme att iklä 

sig sådana kodade kläder men detta utforskades inte i samtalen. Här ser vi också en antydan hur 

personalen kategoriserar killarna inbördes på ett sätt som till viss del liknar Connells (2005) teorier om 

hegemonisk maskulinitet. De ”tuffa killarna” blir innehavaren av skolans hegemoniska maskulinitet, 

och får kanske därför mer utrymme att experimentera med genusuttryck än vad de killarna som tillhör 

de andra maskulina grupperna får.  

I samtalen beskrivs också hur elevernas umgänge blir en del av deras genusskapande. En koppling 

mellan homosocialt umgänge och ett förväntat uppträdande verkar göras av vuxna kring eleven. Killar 

förväntas umgås med killar men begära tjejerna. När eleverna då umgås med någon av det motsatta 

könet bryts en norm och uppträdandet problematiseras. Här blir hemmet och skolan två arenor där 

förväntningarna på eleven skiljer sig. 

A1 - ... eller leker bara med tjejerna och inte med killarna liksom. Sånna där saker kan också bli... 

Fr - Men om en kille bara leker med tjejerna, borde det inte lika gärna kunna vara så att han är 

intresserad av tjejerna istället för killar om man tänker som så? 

A3 - Jag tror inte att det är något problem om killar och tjejer leker tillsammans. Det är inte bara det. 

Det är mest om nån tar på sig högklackat och klänning, det är då dom [vårdnadshavare] reagerar. 

A1 - Fast vi har haft reaktioner, vi har haft pojkar som bara leker med flickor emellanåt, och då hör 

man "Varför leker han bara med tjejer jämt?" och då kanske det inte är nån fotbollskille... 

A5 - Mm. 

A1 - ... utan då kanske det är nån mjukare och väldigt snäll och... sådär. Vi pratar jättemycket om att 

det spelar ingen roll, man ska både kunna ha vänner, och jag själv har manliga vänner, och det 

spelar ingen roll hur man är. Så det pratar vi mycket om. 

Ovan ser vi hur ”fotbollskillar” positioneras mot ”nån mjukare och väldigt snäll” kille. Personalen 

förmedlar med andra ord en bild av två olika maskuliniteter som samexisterar i verksamheten. Det 

verkar som att de killarna som spelar fotboll uppfyller i alla fall två av de tre kraven som Butler (2005) 

pratar om; kropp och uppträdande. De har en kropp som förstås som manlig, och de gör manligt 

kodade handlingar, och reproducerar därigenom de gester hon talar om. Parallellt med en sådan 

manlighet byggs också en mjuk och snäll identitet som blir en slags motpol. Konsekvensen blir att en 

fotbollskille då också ses som hård. Begäret hamnar däremot i skymundan i den här situationen. Ett 
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förväntat heterosexuellt begär borde ju starkt uppfyllas om en manligt kodad elev bara umgås med 

kvinnligt kodade elever, men det homosociala umgänget verkar prioriteras högre av vårdnadshavarna i 

det här fallet. En anledning till detta kan kanske vara uppdelningen att sexualitet hör till en vuxenvärld 

och därför i vissa fall kan förbises när det kommer till elevernas genusskapande. 

Begäret blir däremot en tydlig markör när det inte följer normen:  

C1 - Hon var ju väldigt tydlig alltså... Hon var ju så förälskad i en av dom andra tjejerna att hon 

betedde sig verkligen som en riktig förälskad pojke. Sprang efter den här flickan alltså, och tog 

hela tiden på henne, men hon blev aldrig så utsatt av det. Om det hade varit en kille så hade ju 

det blivit väldigt konstigt alltså, säkert. 

C3 - Nej, hon var ju så duktig fotbollsspelare så all... 

C1 - Ja, så hon fick ju vara med. Men hon gick ju då, det märkte man ju lite grann på lågstadiet, men 

det blommade ju ut i femte, sjätte klass liksom. Den här... tydligheten. Inte när dom är såhär 

små, då kan man liksom hoppa in och... Det är ju några tjejer som alltid springer med killarna 

som den här [eleven] som du sa, och några tjejer till som alltid är med att spela fotboll då, och 

pingis. Sen behöver man ju liksom inte vara... 

C4 - Nej. 

C1 - ... för att man gillar fotboll och pingis. Det är inte det jag menar heller. Men det blir nog 

tydligare när man blir äldre. 

Här genuskodas begäret på ett sätt som antyder att killar och tjejer förväntas begära varandra på olika 

sätt. Killar förväntas uttrycka sitt begär för andra med vad som nästan beskrivs som trakasserier, något 

som inte problematiseras i samtalet. Elevers begär kopplas också till sport, där flickors samkönade 

begär verkar associeras med till exempel fotboll. Det kan också tolkas som att elever genom att närma 

sig ett mer maskulint kodat uppträdande, att sporta, kan ta mer utrymme utan att bli ifrågasatta. Det 

speglar det som sagts i samtalen om att det är lättare att vara en ”pojkflicka” än det är att vara en 

”flickpojke”. Genom att använda sig av maskulint kodade gester (Butler, 2005) får eleverna större 

utrymme för självbestämmelse. Att manliga elever använder ett feminint kodat handlande öppnar 

däremot upp för andragörande eller ifrågasättande av deras sexualitet. Även om kön och genus verkar 

ses som åtskilda av deltagarna blir det ändå tydligt hur båda anses synas. Kodade gester öppnar upp 

för spekulerande om elevers nuvarande eller framtida läggning. Det talas om ett ”sätt” att vara, särskilt 

hos manliga elever, som gör att man kan anta att eleven inte är heterosexuell.  

Sexualitet syns och existerar alltså i skolan, också på lågstadiet, även om informanterna uttrycker att 

den syns mer i de högre årskurserna. Det är en intressant iakttagelse att ställa mot hur fokusgrupperna i 

början av samtalen poängterar att de inte har ett HBTQ-arbete och i enstaka fall till och med 

ifrågasätter om de har några HBTQ-elever. Medan samtalen pågår så synliggörs flera olika sätt som 

deltagarna arbetar med sådana frågor och nya idéer för hur man kan handla i framtiden framträder 

medan tiden går. En viktig faktor för att arbeta med HBTQ-frågor i verksamheten verkar alltså vara att 

ge utrymme för samtal om frågorna. Precis som ett av fritidshemsverksamhetens mål är att synliggöra 

kunskap för elever, kanske det också gäller för oss yrkesverksamma att synliggöra de kunskaper som 

vi redan äger för oss själva. 

 

Vad döljs i samtalen? 

Något som snabbt blir tydligt i samtalen var hur många av deltagarna valde att undvika att använda 

HBTQ som begrepp eller ens använda specifika begrepp som bisexualitet eller liknande. Detta trots att 

det i början av varje samtal poängterades att det från studien synpunkt inte var av vikt att använda 
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korrekta termer. Den benämningen som förekom med störst frekvens i samtalen var homosexuell, ofta 

syftande på manlig homosexualitet. Lesbiska, bisexuella eller transsexuella har omnämnts enstaka 

gånger, och ännu färre gånger med de faktiska begreppen. Detta kan tyckas verka motsägelsefullt i ett 

samtal om just HBTQ-arbete men tolkningen som görs här är att tystnaden ingår i den utsatthet som 

personalen uttrycker när det kommer till ämnet, både ur kunskap- och ur yrkesrollssynpunkt. Att inte 

använda relevanta begrepp blir då ett sätt att inta en neutral position och gör att man undviker att av 

misstag använda begrepp som inte är korrekta. 

Deltagarna uttrycker två positioner ovan, dels den toleranta nordiska och den intoleranta utomnordiska 

identiteten. Till det läggs också till en åldersgräns för när HBTQ-frågor anses relevanta att ta upp. Om 

vi ser i skärpunkten för dessa två gränsdragningar handlar det snarare om positionerna som tolerant 

och bildad vuxen respektive intolerant och obildad ungdom eller elev. Här kan det finnas en ledtråd för 

hur man kan arbeta med de här frågorna. Även om det inte ingick frågor om hur deltagarna själva hade 

intagit en vuxen och tolerant position i frågeguiden (se Bilaga 3) så har det vid ett fåtal tillfällen i 

samtalet kommit upp återgivelser av situationer där deltagarna själva identifierar en personlig 

övergång mellan dessa två positioner. Sådana narrativ har potential att vara viktiga för HBTQ-arbeten, 

då de kan visa på vilken typ av arbete som faktiskt har effekt. 

B3 - Omar Little kommer, han visslar och han är cool. Han är den coolaste karaktären i hela tv-serien. 

Han är inte huvudpersonen men han är scene-stealer. Han är verkligen den ballaste av dom alla. 

Nästa scen, vad göra han?  Han har en kärleksscen med en kille. /.../ och jag bara "What? What 

the fuck. Han var ju hur cool som helst." och sen började jag tänka att "vänta lite grann, man kan 

ju fortfarande vara cool fastän man är homosexuell". Så den här tv-serien, i den där unga åldern 

jag var i, formade mitt beteende till att ha en acceptans kring homosexuella. Och nu så skäms jag 

till och med att jag tänker att jag "accepterar" homosexuella /.../ Jag tycker det kan vara vikigt 

för tv-serier att tänka att nått barn kommer se det hära och bli påverkad precis så som jag blev 

påverkad. 

I det här samtalet framkommer det hur viktigt det varit, i det här enskilda fallet, att HBTQ-personer 

representeras i den gemensamma kulturen på ett positivt sätt. Inte bara för HBTQ-personer, utan för att 

arbeta förebyggande med acceptans. Det blir också ett sätt att visa en meningsfull framtid för HBTQ-

personer där man undviker att presentera läggningen i sig som problematisk. The Wire, serien som den 

omnämnda scenen kommer ifrån, är kanske inte ett lämpligt skolmaterial, men exemplet visar på 

vikten av representation i läromedlen. För alla de representationer av heterosexualitet som förekommer 

i skolan bör vi kanske också inkludera representationer av andra läggningar. Om pojkar och flickor 

blir kära i de flesta sagorna, kanske man nån gång också kan berätta en saga där en annan 

kärleksrelation porträtteras? 
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Diskussion  

Den här studien har sett till hur utrymmet för HBTQ-frågor inom fritidshem posiitonerats. För att 

förstå resultaten används genusvetenskapliga teorier då det är sexualitet och könsidentitet som berörs, 

och förståelsen för hur personalen potentiellt reproducerar den heterosexuella matrisen inom 

fritidshemmen. Studien har använt fokusgruppsintervjuer för att lyfta bland annat vilka hinder som 

personalen uttrycker men också spekulerat om de spänningsförhållanden ett sådant arbete kan skapa i 

yrkesrollen. Hur personalen förstår och bygger mening kring normbrytande elever tas också upp. 

Trakasserier med hänvisningar till läggning har enligt deltagarnas egen utsago ofta förekommit i de 

besökta skolorna. En skola går till och med så långt att de i samtalet säger att det är något som sker 

dagligen. Detta är allvarligt då skolan är skyldig att tillhandahålla en trygg miljö för eleverna, fri från 

kränkningar av alla slag. Det är dock inget som tyder på att skolorna i studien skulle vara undantag 

från skolor i stort. Tvärtom följer skolorna den tendens som skolinspektionen visar på i sin 

kvalitetsgranskning där 50 skolor deltog (Skolinspektionen, 2010; Sahlström, 2006). Det HBTQ-

arbetet som uttrycks i samtalen är främst personalens reaktioner mot vad de uppfattar som 

kränkningar. Deltagarna verkar dock sällan se det som en del av skolans HBTQ-arbete. Det kan bero 

på att det varit vad man kan kalla för reaktivt arbete, alltså att arbetet sker först efter att en kränkning 

har skett. Ett sådant agerande är vanligt förekommande enligt Graybill (m.fl., 2009). Det är därför fullt 

möjligt att sådant arbete inte inkluderas i vad man tänker på som HBTQ-arbete då det inte associeras 

till den grad av planering som man kanske annars kopplar till sin verksamhet. Det är ju problematiskt 

då man för sig själv och sina kollegor osynliggör det arbete som faktiskt föregår, vilket kan leda till 

känslan av att arbetet är stort och skulle ta mycket tid, i en verksamhet där tid ofta är en bristvara, att 

starta upp. 

En skolas HBTQ-arbete borde därför inte bara innebära det arbete som riktar sig direkt till eleverna 

utan även göra utrymme för synliggörandet och reflekterandet över redan existerande verksamhet. 

Utbildning kan vara en viktig del i ett sådant synliggörande, då det är svårt att beskriva vad man gör 

om man inte har ord och begrepp att uttrycka sig med. Deltagarna i den här studien uttrycker stor 

avsaknad av utbildning, när det kommer till HBTQ, både i sin grundutbildning och i senare 

kompetensutveckling, vilket kan vara en av anledningarna till att man inte kan se det arbetet som redan 

utförs. En sådan brist speglas också i forskningen, till exempel Sahlström (2006). 

Utöver kunskapsbristen uttrycker personalen främst två hinder för att arbeta med HBTQ-frågor; åldern 

och den intoleranta utomnordiska identiteten som framkommer i samtalen. Deltagarna är inte 

ensamma om att motivera att inte arbeta med HBTQ-frågor på grund av åldern utan det speglar 

resultat i tidigare forskning (Kinter-Duffy m.fl., 2012; McIntyre, 2009). I Kinter-Duffys (m.fl., 2012) 

studie om hur förskolelärare samarbetar med HBTQ-familjer visar det sig att många av förskolelärarna 

ansåg att ta upp HBTQ i verksamheten var olämpligt just på grund av associationerna till sex men att 

de sällan reflekterade över hur heterosexualitet togs upp i klassrummet utan samma problematisering. 

Att samma förhållande gäller här verkar det finnas belägg för. Om man kopplar det här till Patais 

(1992) teorier om överskottssynlighet blir det ett tydligt exempel på hur en grupp osynliggörs i vissa 

kontexter, och när gruppen väl syns uppfattas som en överdriven stereotyp. Just associeringen till sex 



 

27 

 

 

 

när man pratar om icke-heterosexuella läggningar kan vara ett sätt att ifrågasätta och stereotypifiera ett 

hot mot upprätthållandet av den heterosexuella matrisen och behöver inte nödvändigtvis vara ett 

medvetet val. I de fallen det rör sig om en medveten aversion mot normbrytande identiteter blir sådana 

argument att likna vid halmgubbe-argument då sexinformation knappast är vad förespråkare för 

HBTQ-frågor faktiskt har som mål när det kommer till den åldersgrupp som författaren fokuserar på i 

den här studien. Självklart bör homosexuella sexpraktiker ha en plats i sexualkunskapen i de högre 

åldrarna, men på lågstadiet syftar det ofta mer till frågor om representation och rätten till att inte 

kränkas i skolmiljöer. 

Den utomnordiska-positionen som i samtalen utkristalliseras kan vara en viktig nyckel till att förstå 

hur det förhandlas kring HBTQ-arbete samt hur det ger upphov till spänningsförhållande i 

yrkesidentiteten. Att arbeta med ämnet ges stor vikt samtidigt som samtliga skolor säger att de inte har 

ett HBTQ-arbete. Anledningen till detta sägs ofta vara en ”mångfald” dit HBTQ-personer inte räknas. 

Istället får den representera elever och vårdnadshavare med utomnordisk bakgrund. Som motpol 

positioneras en tolerant nordisk identitet. Den nordiska identiteten ges också en progressiv aspekt i och 

med att man erkänner att den var intolerant förr, men att dagens elever och samhälle är mycket mer 

accepterande. Det finns klara paralleller till den toleranta norska identiteten Røthing och Svendsen 

(2010) ser i sin forskning. Värt att notera är att dessa två positioner faktiskt inte behöver 

överrensstämma med verkligheten men används för att förstå eller försvara de prioriteringar som gjorts 

i verksamheten.  

Trots att studien fokuserat på HBTQ i koppling till fritidshemmet så har sådana identiteter nästan 

överskuggats av ett identitetsbygge baserat på etnicitet. Det kan tolkas som att meningsbyggnaden 

kring HBTQ-identiteter i de här exemplen baseras på att förstå vad det inte är. Att man inte använder 

heterosexualteten som motpol skulle kunna förklaras med heteronormativitetens förmåga att 

osynliggöra sig själv. Om heterosexualiteten inte syns eller erbjuds som möjlig position utan antas 

vara en sorts ursprungsläge kan det inte heller vara en motpol till något. För att bygga en förståelse av 

HBTQ-personer kan man då använda etnicitet och intolerans som grund. Intolerans-agrumentet kan 

vara ett sätt att försvara vad som annars skulle kunna ses som en brist i verksamheten. I själva verket 

får den dock en motsatt effekt, den toleranta identiteten förstärks snarare genom att framställa 

passivitet som ett neutralt och tolerant val. Att inte arbeta med HBTQ-frågor presenteras som ett 

neutralt alternativ istället för att presenteras som ett sätt att upprätthålla osynliggörandet av HBTQ i 

skolan. Dessa två positioner skapar en polarisering mellan HBTQ-personer och utomnordiska familjer 

och bortser helt från möjligheten att dessa två kategorier överlappar varandra. Detta får som 

konsekvens att även om HBTQ sällan representeras i skolan så blir utomnordiska HBTQ-personer 

ännu mer osynliggjorda i skolan. 

Att ett sådant argument kan ges legitimitet kan möjligen grunda sig i det McIntyre (2009) kallar för en 

liberal tolkning av jämlikhetsbegreppet. Idag är huvudmän vid skolor skyldiga att varje år upprätta en 

plan mot kränkande behandling (SFS 2010:800). Dessa benämns ofta likabehandlingsplaner och 

inkluderar i många fall HBTQ-arbetet. Likabehandlingsplaner som begrepp kan ge en viss skev bild av 

syftet för de faktiska planerna är tänkta att vara. McIntyre menar att: 

In adopting a liberal approach of equality for all, they have interpreted equality to mean sameness. In 

their determination to describe LGB pupils as “the same as” heterosexual pupils they fail to 

understand that equality actually means respecting difference. There is no indication in the teachers’ 

discourse that heterosexuality could be just another mode of existence, rather there is a sense that it is 

the superior norm. There is no appreciation that the teachers’ actions on silencing diverse sexualities 

has a damaging effect on the development of the LGB pupil. On the contrary many of the teachers in 
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this study perceived their actions as caring and in the best interest of the LGB pupil. (McIntyre, 2009, 

s. 309) 

Fokus på likhet återfinns också i samtalen när man berört ämnen som hur man arbetar med HBTQ 

eller varför man bör göra det. Att behandla alla lika verkar vara ett mål för verksamheten. Det 

möjliggör en viss problematik när likabehandling tolkas som att man ska behandla alla lika när det i 

själva verket bör handla om att behandla alla olika, utifrån var elevens kontext, i syfte att alla ska 

bemötas lika bra. Det är ofta en självklarhet när man tänker på elever i behov av särskilt stöd men i 

andra jämlikhetsfrågor verkar det vara mer osynligt. Detta kan tyckas ironiskt då ett synligt brytande 

av genusnormen i samtalen i några få fall liknats vid olika synliga funktionsvariationer. Ett möjligt sätt 

att förbättra framtidsutsikten är då kanske att börja betrakta undervisning i HBTQ-frågor som just 

särskilt behov men med den skillnaden att det är omöjligt att veta vem av eleverna som behöver stödet. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Under grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem lyfts ofta fritidshemmets nästan 

unika position att vara en del i elevers socialiseringsprocess och identitetsskapande. Könsidentitet och 

läggning bör ses som en stor del av dessa processer och det innebär att den nuvarande utbildningen 

skapar en stor brist i framtida yrkesutövandes kunskaper. Denna brist motverkas inte heller då det är 

ytterst få som får ta del av kompetensutveckling på området (Sahlström, 2006). Det är främst eleverna 

som blir påverkade av ett sådant upplägg, och då elever som enligt forskningen (Poteat & Russel, 

2013; Hellesund, 2007) redan är särskilt utsatta. Osynliggörandet av HBTQ i lärarutbildningarna är 

något som fokusgrupperna problematiserar och det efterfrågas mer kunskap om HBTQ som ämne men 

också hur man kan arbeta med sådana frågor inom fritidshemsverksamheten.  

Genuspedagogik förekommer däremot redan i stor utsträckning inom utbildningen, och här finns 

möjligheter till att även inkludera förståelsen för sambanden mellan genus och sexualitet. Det blir 

också viktigt att personalen reflekterar över hur de själva är deltagare i genusförhandlingar och hur de 

antingen kan erbjuda variationer av kön och genus eller upprätthålla en binär könsmodell. 

Förhoppningen är att den här studien kan vara ett steg att visa hur HBTQ-arbetet ser ut idag även om 

det sällan syns utifrån eller ens av den verksamma personalen.  

Slutsatser 

I undersökningen ser vi hur fritidshemsanställda efterfrågar kunskap om HBTQ-arbete då väldigt få 

har fått ta del av det i sin utbildning eller kompetensutveckling. Just den uttryckta kunskapsbristen 

verkar vara en stor orsak till att man väljer att inte jobba med HBTQ-frågor på fritids utan istället 

förskjuter ansvaret till de formella lärsituationerna i klassrummet. Med en sådan förskjutning 

osynliggörs dock personalens position som medskapare av genusnormer i verksamheten.  

Deltagarna uttryckte till en början inte att skolorna de arbetade för hade ett HBTQ-arbete. I det vidare 

samtalet framkom det dock att den känslan var ogrundad. Det faktiska HBTQ-arbetet var dock till 

största del så kallat reaktivt arbete, det vill säga att personalen agerat först efter att en kränkning skett. 

Detta kan vara en bidragande faktor till varför deltagarna uttryckte en avsaknad av arbete med HBTQ-

frågor. Vidare framkommer det i samtalen att både deltagarna själva och eleverna till stor del utgår den 

heterosexuella matrisen (Butler, 2005) när det kommer till sin förståelse av kön. Visst ifrågasättande 

förekommer och verkar till stor del uppmuntras av personalen i enskilda samtal. 
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Undersökningens kanske viktigaste resultat är den polariseringen mellan vad som kallas ”mångfald” 

och ett HBTQ-arbete som lyfts som ett hinder för arbetet. Mångfalden förklaras som en utomnordisk 

identitet som inte tolererar HBTQ-personer medan personalen i fritidshemmet lagts fram som 

toleranta, och underförstått av nordiskt ursprung. Här skapas ett spänningsförhållande i yrkesrollen då 

det finns en vilja att både respektera familjer med utomnordisk bakgrund men samtidigt arbeta med 

HBTQ-frågor. Författaren menar dock inte att detta görs av illvilja mot någon part utan snarare 

handlar om hur personalen manövrerar i ett ytterst utsatt läge. Deltagarna väljer att vara passiva i 

HBTQ-arbete för sin egen skull då ens yrkesroll annars förväntas kunna ifrågasättas. Detta icke-

agerande argumenterar författaren också blir en del av den nordiska, toleranta identiteten. 

För att motverka en sådan polarisering och för att synliggöra det arbete som redan sker verkar 

utbildning vara nyckeln. Personal, både nyutbildad och mer erfaren, efterfrågar kunskaper och bör få 

ta del av kompetensutveckling med fokus på HBTQ-arbete. Med en förståelse för HBTQ-frågor ökar 

möjligheten till att också identifiera och arbeta med problemen på skolan och i fritidshemmet. När 

sådana frågor kan identifieras leder det också till att det systematiska kvalitetsarbetet förbättras. Med 

ett sådant arbete ökar vi också legitimiteten för fritidshemsverksamheten. 

Vidare forskning 

Polariseringen mellan utomnordiska identiteter och den toleranta nordiska identiteten kan med fördel 

utforskas vidare. Det var ett område vars vikt växte fram under studien och bör kunna undersökas 

närmre i en studie som har det som särskilt fokus. Den upplevda skillnaden mellan innestadsskolor och 

skolor i kringliggande kommuner skulle också undersökas då den sortens kategorisering har 

förekommit i undersökningen. Finns det ett mer väletablerat HBTQ-arbete i innerstadsskolor eller kan 

det vara så att istället för en avsaknad av problematik kan problematiken möjligen vara av ett annat 

slag i sådana skolor? 

Ytterligare möjligheter finns det i att genom aktionsforskning följa skolor och fritidshems 

kvalitetsarbete rörande HBTQ-frågor. Endast en skola med uttalat HBTQ-arbete identifierades inför 

den här studien, men att följa en skola från det att den startar ett sådant arbete skulle kunna lyfta fram 

många frågor som inte lyfts i den här undersökningen. Här skulle man också kunna använda sig av 

Kumashiros (ur Bromseth, 2010) tankar om inkluderande arbete som också nämndes i inledningen.
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Bilagor  

Bilaga 1 – Informationsbrev för intresseenkät 

Hej, jag är en student vid Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen vid Stockholms Universitet. 

Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem är 6 terminer lång och jag är nu inne på 

min sista termin. Nu skriver jag mitt självständiga arbete som kommer handla om HBTQ på 

fritidshem, samt anställdas upplevelser kring detta. 

Genom fokusgruppsintervjuer vill jag beröra ämnen så som: 

 - Hur/om fritidspersonal kommit i kontakt med HBTQ under sin utbildning eller kompetens-

utveckling.  

 - Hur/om personal arbetar med HBTQ. 

 - Samt om de upplever hinder kring ett sådant arbete. 

Fokusgrupperna får gärna bestå av dem som arbetar med fritids i ett arbetslag eller från samma 

fritidsavdelning. Minst 5 fritidshemsanställda bör närvara. Intervjun kommer bestå av ett gruppsamtal 

där ni som grupp kommer diskutera ämnen utan större inblandning av mig.  

För att underlätta för er kan jag komma till er skola, men vi kommer då behöva ett rum där vi kan 

samtala ostört. Visst stimulimaterial (max 1 sida) kan skickas ut i förväg i syfte att underlätta samtalet. 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att både personals och 

skolans  identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat material kommer 

därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det 

dokumenterade materialet får endast användas för min egen bearbetning och analys samt 

sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 

kommer att publiceras digitalt.  

Deltagande kan avbrytas när som helst under studiens gång och både grupper eller enskilda individer 

kan dra sig ur. 

Detta är endast en intresseanmälan och är på inget sätt bindande för ett deltagande i studien. På nästa 

sida kan ni fylla uppgifter som hur stor grupp som kan tänkas delta samt hur jag kan kontakta er för att 

boka datum för en intervju. Vid en sådan intervju får sedan samtliga deltagare fylla i ett 

samtyckesformulär samt individuellt få kontaktuppgifter till mig och min handledare. På sista sidan 

kan ni markera preliminära datum för när ni tror att samtalet kan genomföras. 

Sista svarsdatum är onsdagen den 20 april. 

Björn Kallander, Grundlärarstudent med inriktning mot arbete i fritidshem 

Mail: xxx@xxxxxxxxx.xx 

Helena Pedersen, Handledare och Docent vid Institutionen för Barn- och Ungdomsvetenskap 

Mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
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Bilaga 2 - Samtyckesbrev 

Denna studie ingår i ett självständigt arbete för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

fritidshem, vid Barn och Ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet. Arbetet 

fokuserar på hur och om fritidshems-personal arbetar med HBTQ samt om de upplever något hinder 

för att göra detta.  

Jag som genomför arbetet heter Björn Kallander. 

För att samla in material till arbetet kommer fokusgruppsintervjuer användas. Dessa kan komma att 

antecknas med anteckningar, ljudupptagningar och digitalkamera. 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att elevers, personalens och 

skolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat material kommer 

därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det 

dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 

sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 

kommer att publiceras digitalt.  

All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycke till att delta  studien sker genom 

att ni skriver under nedan.  

□ Jag samtycker till medverkan i denna studie. 

Signatur ......................................................................... 

Textat: ........................................................................... 

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig som student eller min handledare 

vid Stockholms Universitet. 

Björn Kallander (student) 

Telefon: XXXXXXXXX 

Mail: xxx@xxxxxxxxx.xx 

 

Helena Pedersen (handledare) 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91  

StockholmTelefon: XXXXXXXXX 

Mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
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Bilaga 3 - Frågeguide 

- Vad har du för bakgrund?   

 - Hur har du kommit i kontakt med HBTQ inom din utbildning? 

 - Kan du berätta om ett tillfälle då HBTQ kommit upp inom fritidsverksamheten? 

 - Kan du ge exempel på tillfällen då HBTQ arbete gått bra/dåligt? Varför blev det så? 

 - Kan du berätta om ett tillfälle då heterosexualitet var en del av fritidsverksamheten? 

 - Finns det en åldersgräns för när läggning/sexualitet är ett lämpligt ämne?  

 - Hur tycker du vårt normativa uppdrag gåt ihop med en inkluderande pedagogik?  

 - Har du upplevt några hinder för ett HBTQ-arbete? 

 - Vill du tillägga någonting 
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