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Abstract 

 

Authors: Ellinor Lindqvist och Jack Hedetoft 

Title: “Teachers experience of their discretion in relation to teaching about sexuality and 

gender identity from LGBTQ-perspectives” [Translated title] 

Supervisor: Mikael Sandgren 

Assessor: Anders Östnäs 

 

The Public Health Agency of Sweden are reporting negative statistics regarding the mental 

health of the LGBTQ-community. The Swedish National Agency for Education has therefore 

tasked all Swedish teachers and schools to implement a more inclusive way of processing 

questions regarding the LGBTQ-community in their ways of educating. The aim of this study 

is therefore to scrutinize teachers' own view of their discretion to implement these types of 

questions in their respective subjects. The chosen methods for this essay were qualitative 

semi-structured interviews with four different teachers with different subjects and workplaces. 

To complement the interviews, we also conducted an analysis of documents consisting of 

articles written by teachers or of teachers experiences regarding the subject of the essay. To 

analyse our results we used Michael Lipsky's theory of street-level bureaucracy. Our study 

found that, as a teacher, implementing new ideas and reforms in schools in Sweden is 

navigating a conglomerate of factors. One of the most influential difficulties according to our 

results were found in the relationship between the teachers and students. These relationships 

often had a connection to prevailing norms both in the classroom and society as a whole. 

Which led to an education that catered to the pupils and the specific teachers' own norms and 

expectance of acceptance rather than the demands from governing bodies. Resources in the 

form of knowledge of the given subject and a lack of time to implement changes also made up 

a restraint in the teacher's discretion.  
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Förord 
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erfarenheter i intervjuerna. Detta arbete hade inte gått att utföra utan er. Vi vill även tacka vår 

handledare Mikael Sandgren för en givande handledning och för det stora tålamod du visat 

oss.  

 

Ellinor Lindqvist & Jack Hedetoft  
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Sverige har genom historien varit tidiga när det kommer till homosexuella, bisexuella, trans- 

och queerpersoners rättigheter. I detta arbete kommer vi fortsättningsvis använda akronymen 

HBTQ för att beskriva dessa personer. Sverige var 1972 bland annat det första landet i 

världen som tillät transpersoner att ändra juridiskt kön och 2009 ett av de första länderna att 

legalisera samkönade äktenskap (Regeringskansliet, 2018). Trots denna till synes progressiva 

utveckling av HBTQ-personers rättigheter kan vi se att homo- och transfobin fortfarande 

verkar vara ett problem i vårt samhälle. Flertalet studier av HBTQ-personers hälsa har visat 

på att upplevd kränkande behandling av HBTQ-personer är betydligt vanligare än för övriga 

befolkningen och att denna kränkande behandling främst grundar sig i sexualitet eller 

könsidentitet (Folkhälsomyndigheten, 2014, s.55f; Folkhälsomyndigheten 2015, 30f). 

Studierna visade även på att psykisk ohälsa, självmordstankar och självmordsförsök var sex 

gånger så vanligt hos transpersoner och fyra gånger så vanligt bland homo- och bisexuella i 

jämförelse med cis-personer och heterosexuella (Folkhälsomyndigheten, 2014, s.41; 

Folkhälsomyndigheten 2015,40).  

 

Folkhälsomyndigheten kommenterar bland annat ovanstående studieresultat genom att 

understryka behovet av att HBTQ-personer till större grad bör representeras och inkluderas i 

undervisningen i skolan och att detta bör vara en del av Regeringens arbete för lika rättigheter 

och möjligheter för HBTQ-personer i samhället (Folkhälsomyndigheten, 2015, s.52). 

Folkhälsomyndigheten verkar således peka på att en orsak till HBTQ-personers psykiska 

ohälsa och utsatthet för kränkningar och våld i samhället kan grunda sig i bristande 

representation av HBTQ-personer i undervisningen i skolan eller att en ökning av detta delvis 

kan vara en lösning på problemet. Samtidigt som det verkar finnas behov av ökad 

representation av HBTQ-personer i skolan visar en granskning av skolinspektionen att lärare 

upplever att de inte har tillräckligt med kompetens för att möjliggöra detta (Skolinspektionen, 

2018, s.6). Ovanstående rapporter och granskningar är en del av underlaget till regeringens 

beslut om en revidering av lärarexamens kursmål för att säkerhetsställa att eleverna får 

tillräckligt med kunskap om sex- och samlevnadsfrågor i skolan (Utbildningsdepartementet, 

2020, s.23f). När det kommer till ämneslärare består denna revidering av ett tillägg bland 

examensmålen som lyder: “visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör 
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identitet, sexualitet och samlevnad” (Utbildningsdepartementet, 2020, s.17). Revideringen av 

examensmålen började gälla på utbildningen under höstterminen 2021 

(Utbildningsdepartementet, 2020, s.5). Även ändringar i läroplanen har skett och träder i kraft 

höstterminen 2022. I de nya skrivelserna i läroplanerna förstärks bland annat vikten av 

undervisning om sexualitet och jämställdhet för att motarbeta begränsningar av människors 

könsuttryck (Regeringskansliet, 2021, s.57f).  

 

Sex- och samlevnadsundervisningen är ett ämnesövergripande kunskapsområde och enligt 

skolverket framgår det tydligt i de flesta av skolans kursplaner att man ska undervisa i och 

diskutera sex- och samlevnadsfrågor i någon form. Skolverket menar också på att det tydligt 

framgår i läroplanen som en del av skolans värdegrundsarbete vilket gör att sex- och 

samlevnadsundervisning berör alla lärare på ett eller annat sätt (Skolverket, 2018, s.3). Detta 

lägger ett individuellt ansvar för varje lärare att på något sätt integrera frågor som rör sex- och 

sexualitet i sitt undervisningsområde utefter det som framkommer i läro- och kursplanerna 

(Utbildningsdepartementet, 2020, s.24.). Tidigare forskning visar dock att denna typ av 

individuellt ansvar för implementeringen av sexualfrågor i undervisningen kan öppna upp för 

att vissa delar av sexualundervsiningen prioriteras över andra eller att vissa frågor inte tas upp 

alls om ramverken inte är tillräckligt tydliga. Forskningen visar således på att hur lärare väljer 

att använda sitt handlingsutrymme när det kommer till implementeringen av sexualfrågor 

delvis styrs av tydligheten i de ramverk som skolan jobbar utefter (Kjaran & Lehtonen, 2020, 

s.19; Zulu et al., 2019, s.8). Forskning har också visat på att lärares bristande kunskaper i 

frågor som rör sex och sexualitet påverkar deras uppfattning av sitt handlingsutrymme när det 

kommer till möjligheterna att implementera dessa i sin undervisning och att det kan göra att 

lärares individuella åsikter och erfarenheter styr vad som framkommer i sexualundervisningen 

(Kjaran & Lehtonen, 2020, s.19;Jarpe-Ratner, 2020;Timmerman, 2009, s.502;Zulu et al., 

2019, s.8). Dock finns det också forskning som visar på att även personer med kunskap om 

sex och sexualitet har svårigheter i att undervisa i dessa frågor (Dickson & Brindis, 2021, 

s.287; Hayter, Owen & Cooke, 2012, s.438). Vidare har tidigare forskning visat att den 

kontext och miljö som sexualundervisningen ska implementeras i kan påverka hur den ser ut 

och vilka sexualfrågor som tas upp i undervisningen (Ferfolja, 2007, s.148f ; Zulu et al., 2019, 

s.8). Traditioner och normer i den kontext där undervisningen ska implementeras kan 

följaktligen ha en roll i hur sexualundervisningen utformas (Zulu et al., 2019, s.8; Dickson & 

Brindis, 202, s.287).  

 



8 

Samtidigt som folkhälsomyndigheten pekar på skolans roll i att minska den psykiska ohälsan 

hos och utsattheten av HBTQ-personer kan vi genom en rapport av skolinspektionen utläsa att 

lärare upplever att de inte har tillräcklig kunskap och kompetens för att utbilda unga i HBTQ-

frågor (Folkhälsomyndigheten, 2015, s.52; Skolinspektionen, 2018, s.6) och genom tidigare 

forskning kan vi se att detta kan påverka deras handlingsutrymme när det kommer till 

implementering av sexulfrågor i sin undervisning (Kjaran & Lehtonen, 2020 s.19;Jarpe-

Ratner, 2020;Timmerman, 2009, s.502;Zulu et al., 2019, s.8). Implementeringen av dessa kan 

också påverkas av hur de formella ramverken är formulerade och hur stort handlingsutrymme 

de lämnar för utformandet av sexualundervisningen (Kjaran & Lehtonen, 2020, s.19;Zulu et 

al., 2019, s.8). Slutligen kan även kontext och miljö påverka handlingsutrymmet när det 

kommer till implementeringen av sexualfrågor i undervisningen (Zulu et al., 2019, s.8) .  Med 

detta som grund vill vi undersöka lärares erfarenheter på sitt handlingsutrymme när det 

kommer till att implementera sexualitets- och könsidentitetsfrågor i sin undervisning från 

HBTQ-perspektiv.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att förstå högstadielärares erfarenheter av sitt handlingsutrymme 

i förhållande till implementeringen av sexual- och könsidentitetsfrågor i sin undervisning från 

HBTQ-perspektiv. 

 

1.3 Frågeställningar 

- Vilka erfarenheter har högstadielärare av sitt handlingsutrymme när det kommer till 

implementeringen av sexual- och könsidentitetsfrågor i den praktiska undervisningen 

utifrån HBTQ-perspektiv? 

- Vilka erfarenheter har högstadielärare av sitt handlingsutrymme när det kommer till 

implementeringen av sexual- och könsidentitetsfrågor i relation till eleverna utifrån 

HBTQ perspektiv? 

- Vilka erfarenheter har högstadielärare av sitt formella handlingsutrymme i 

implementeringen av sexual- och könsidentitetsfrågor utifrån HBTQ perspektiv? 
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2. Styrdokument 

Det som främst styr den undervisning som sker i grundskolan idag är läroplanen LGR11 med 

medföljande kursplaner samt kunskapskrav för varje separat ämne. Sex- och 

samlevnadsundervisningen är ett ämnesövergripande ämne vilket innebär att frågor som rör 

sex- och samlevnad ska implementeras i flertalet av skolans ämnen 

(Utbildningsdepartementet, 2020, s.24). Enligt utbildningsdepartementet (2020, s.24f) 

framkommer frågor som rör till exempel sexualitet, identitet och kön i flera av skolans 

kursplaner och menar också på att det framkommer i läroplanen att alla lärare ansvarar för att 

diskutera dessa frågor som en del av skolans värdegrundsarbete.  Förutom de konkreta 

kursplanerna och läroplanen har skolverket tagit fram ett stödmaterial som 

utbildningsdepartementet (2020, s.25) menar ska fungera som ett stöd i implementeringen av 

sexualfrågor i varje respektive ämne men också skapa en bild av hur skolorna generellt bör ta 

upp frågor som rör sex- och samlevnad. Nedan presenterar vi i vilka kursplaner och var i 

läroplanen skolverket anser att frågor som rör sex och samlevnad tydligt framgår.  

 

2.1 Läroplan och kursplan 

Genom att koda läro- och kursplan efter följande begrepp: sex, sexualitet, samlevnad, 

relationer, normer, genus, kön, identitet, kärlek, förälskelse, jämställdhet, känslor, moral och 

etik har skolverket sammanställt på vilka sätt de anser att frågor som rör sex- och samlevnad 

framkommer i dessa styrdokument (Skolverket, 2018, s.3). Vi vill tydliggöra att det vi 

presenterar är skolverkets tolkning av styrdokumenten och deras uppfattning av vad sex- och 

samlevnad innebär. Detta gör vi för att både vi och ni som läsare ska få en grundläggande 

insyn i de politiska beslut och styrdokument som skolundervisningen vilar på. Målet är inte 

att jämföra styrdokumenten och skolverkets tolkningar av dem med det praktiska utförandet 

av undervisningen utan materialet ska användas för att bättre förstå lärares erfarenheter av sitt 

handlingsutrymme i förhållande till dessa styrdokument.    

 

Skolverket menar på att det, utefter deras kodning av materialet, tydligt framkommer att 

läraren ska ta upp och diskutera sex och samlevnadsfrågor i alla kursplaner förutom fysik, 

geografi, kemi, matematik och teckenspråk för hörande (Skolverket, 2018, s.3). Skolverket 

pekar dock på att det i läroplanen framkommer att alla lärare, oavsett läroämne, har ett ansvar 

att arbeta med frågor om sex- och samlevnad som en del av skolans övergripande 
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målsättningar och grundprinciper (Skolverket, 2018, s.5). De menar också på att frågor som 

rör sex och samlevnad tydligt framkommer i läroplanen för grundskolan genom att det 

presenteras i avsnittet om skolans värdegrund (Skolverket, 2018, s.4). Skolverket tar i sin 

sammanställning också upp rektorns ansvar när det kommer till implementeringen av sex- och 

samlevnadsfrågor i skolans läroämnen (Skolverket, 2018, s.6).  

 

2.2 Stödmaterial för sexualundervisningen 

Till läroplanen LGR11 har skolverket framställt ett stödmaterial för sex- och 

samlevnadsundervisning på högstadiet som beskriver hur sexualfrågor kan diskuteras och 

belysas i de olika skolämnena och hur skolor bör arbeta med frågor som rör sex- och 

samlevnad (Utbildningsdepartementet, 2020, s.25) . Stödmaterialet ska fungera som en hjälp i 

hur kursplanens centrala innehåll och syfte, när det kommer till sex- och samlevnad, kan 

uppnås. Stödmaterialet har sin grund i ovan nämnda kursplaner men ger en mer detaljerad 

bild med tydliga exempel på ämnen, övningar och tips i form av vittnesmål från lärare runt 

om i Sverige (Skolverket, 2013).  

Materialet är tydligt med att lärare ska ge lov och utrymme för diskussioner ur olika 

synvinklar och inte peka med hela handen på vad som är “rätt” eller “fel” (Skolverket 2013 

s.28). Orsaken till detta är att målet i alla ämnen borde vara att få in ett normkritiskt tänkande 

och att eleverna genom en exponering för olika tankesätt får en bredare bild av verkligheten. 

(Skolverket 2013 s.35f). I kontexten av sexualfrågor är det enligt skolverket viktigt att lärare, 

i största möjliga utsträckning, skiljer på vad dem lär ut och deras egna åsikter och tankar. Det 

lärarna lär ut måste följa lagstiftning, styrdokument och skolans värdegrund. Skolverket 

menar att det finns fog att hävda att risken för ett upprätthållande av könsstereotyper ökar i 

det stora hela om lärarna ska undervisa helt utifrån egna erfarenheter och kunskaper 

(Skolverket 2013 s.39). För att motverka att lärare ska behöva bruka sina egna erfarenheter 

och åsikter som grund i sexualundervisningen presenterar stödmaterialet konkreta förslag för 

hur man kan implementera dessa frågor i varje separat ämne. 
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3. Kunskapsläget 

3.1 Urval ur kunskapsläget 

För att hitta tidigare forskning som har relevans för vårt problemområde använde vi oss av 

sökmotorn LUBsearch. Vi använde sökord som “discretion”, “handlingsutrymme”, 

“sexualundervisning”, “sexual education”, “HBTQ”, “LGBTQ”, “teachers” och “lärare” och 

kombinerade dessa på olika sätt. Till en början använde vi oss av LUBsearch 

filtreringsfunktion för att hitta material som blivit peer reviewed. Vi började med att välja ut 

material som hade en direkt koppling till just lärares handlingsutrymme när det kom till 

implementeringen av sexual-, könsidentitets- och/eller HBTQ-frågor. Forskning med direkt 

koppling till vårt problemområde var svårt att hitta. Vi gjorde då valet att även söka efter 

forskning som inte blivit peer reviewed men trots detta kunde vi inte finna några fler källor 

med direkt koppling till vårt problemområde. Vi kompletterade därför materialet med 

forskning som på olika sätt tog upp liknande forskningsområden som ändå hade relevans för 

vår studie. Vi är medvetna om att studierna vi har använt oss av är utförda i andra länder än 

Sverige men vi anser att relevansen kvarstår då fenomenen som beskrivs i studierna inte är 

direkt kopplade till en geografisk plats och därför kan överföras även i en svensk kontext. Då 

forskningsområdet kring lärares handlingsutrymme kopplat till sexual-, könsidentitets- och 

HBTQ-frågor i Sverige inte är så omfattande ser vi att vår studie kan bidra till att utöka och 

uppmärksamma nödvändigheten av fortsatt forskning inom detta område även i en svensk 

kontext. 

3.2 Tidigare forskning 

Som tidigare nämnt är syftet med denna uppsats att förstå lärares erfarenheter av sitt 

handlingsutrymme i förhållande till implementeringen av sexual- och könsidentitetsfrågor i 

sin undervisning från HBTQ-perspektiv. Nedan lyfter vi fyra av de område som vi anser att 

den tidigare forskningen kretsar kring i relation till lärares handlingsutrymme och dess 

påverkansfaktorer gällande implementeringen av sexual- och könsidentitetsfrågor i sin 

undervisning från HBTQ-perspektiv. 
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3.2.1 Kontext, miljö och handlingsutrymme 

En skolas kontext och miljö kan ses som en produkt av samhället, existerande i en miljö som 

som reproducerar en kontext som är präglad av flera hundra års skiftande normbildningar och 

åsikter kring exempelvis sexualitet (Rudick & Dannels, 2018 s.529). Så fastän det införs nya 

lagar, regler eller dylika andra officiella bestämmelser som ska motverka exempelvis 

diskriminering av HBTQ-personer behöver skolan nödvändigtvis inte följa dessa. Denna 

tankegång utvecklas av Ferfolja (2007, s.148f) som beskriver effekten av implementeringen 

av officiella lagstiftningar i Australien som skulle motverka trakasserier av homosexuella på 

skolor. Den undersökningen visade att kontexten och miljön som skolan befann sig i förvisso 

kan främja men också motarbeta och överröstade bestämmelserna i dessa lagstiftningar. Tar 

man utgångspunkt i en mer specifik del av skolan och lärarnas yrke, nämligen undervisningen 

kan man se ytterligare exempel på rollen som kontexten och miljön spelar. Hur en lärare 

tolkar läroplaner och i förlängningen väljer att använda sitt handlingsutrymme när det 

kommer till att exempelvis implementera sexualfrågor påverkas direkt och indirekt av hur den 

lokala kontexten och miljön är uppbyggd (Zulu et al., 2019, s.8). Exempel på lokala skillnader 

som kan ha en påverkan på vilka sexualfrågor som ingår i sexualundervisningen kan vara 

kulturella och religiösa normer och värderingar samt traditioner i området där undervisningen 

utförs (ibid). Något som ingår i sexualundervisningen syftar, förutom på lärarens val, även till 

den påverkan som den moraliska kontexten har på eleverna. Den moraliska kontexten kan ha 

en styrande roll i elevernas vilja att lyfta frågor av en specifik art. (Zulu et al., 2019, s.9). 

Även yttre miljöfaktorer såsom attityder hos föräldrarna till elever och i en lite större kontext, 

det lokala områdets attityder till det som ska ingå i undervisningen kan påverka 

skolpersonalens erfarenheter av sitt handlingsutrymme. Om dessa attityder inte 

överensstämmer med den policy som personalen ansvarar för att implementera beskrivs ofta 

implementeringen som svår och komplicerad och leder till en osäkerhet i hur 

handlingsutrymmet ska användas (Dickson och Brindis, 2021, s.287).  

3.2.2 Ramverk och handlingsutrymme 

När det kommer till implementeringen av sexualundervisningen i skolans läroämnen kan även 

ramverkens tydlighet spela en betydande roll. Om ramverken inte tillräckligt tydligt beskriver 

hur den ämnesövergripande sexualundervisningen ska implementeras i skolans ämnen lämnas 

lärarna med ett stort handlingsutrymme när det kommer till tolkningen av ramverken. 

Otydliga ramverk öppnar alltså upp för individuella tolkningar av styrdokumenten vilket gör 
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att lärarna har stort utrymme att styra hur olika sexualfrågor ska implementeras i 

undervisningen eller om de ska diskuteras över huvud taget (Kjaran och Lehtonen, 2020, 

s.19). Samtidigt som ett stort handlingsutrymme i relation till otydliga ramverk kan öppna upp 

för undvikande av vissa ämnen eller perspektiv öppnar det också upp för en möjlighet att 

skräddarsy undervisningen utefter elevernas behov. Likväl som att en lärare kan välja att inte 

anamma ett förhållningssätt som innefattar HBTQ-perspektiv kan en annan då välja att göra 

det. Samtidigt som andra sidan på myntet här får representera en risk för en undervisning som 

inte är helt likvärdig och som på så sätt påverkas av vilken lärare det är som undervisar (Zulu 

et al., 2019, s.8 se även Boote 2006 s.473f). Något som heller ej är att förringa är svårigheten 

att utföra ett meningsfullt arbete när målen man arbetar mot är otydliga. I slutet på dagen så är 

det lärarna som hålls ansvariga för deras elevers kunskapsutveckling och om lärarna inte 

själva är säkra på vad det är de ska lära ut kan det skapa en osäkerhet i om deras arbete går i 

linje med det målen beskriver (Dickson och Brindis, 2021, s.286). 

3.2.3 Kunskap, kompetens och handlingsutrymme 

En annan aspekt som kan styra hur sexualfrågor implementeras i undervisningen är lärarnas 

kunskap när det kommer till sexualfrågor (Jarpe-Ratner, 2020;Kjaran & Lehtonen, 2019, 

s.19;Timmerman, 2009, s.502; Zulu et al., 2019, s.8). Det kan både handla om lärares egna 

uppfattning av sin bristande kunskap kring sexualfrågor (Jarpe-Ratner, 2020; Zulu et al., 

2019, s.8) men också en variation i vilken faktisk utbildning lärarna fått med sig gällande 

sexualfrågor från lärarutbildningen (Kjaran & Lehtonen, 2020, s.16; Timmerman, 2009, 

s.502). Bristen på kunskap angående sexualfrågor kan göra att lärare endast tar upp 

sexualfrågor som de själva har kunskap om vilket kan leda till att personliga åsikter och 

erfarenheter kan bli styrande i sexualundervisningen (Timmerman, 2009, s.502) och att detta 

kan göra att undervisning, och diskussion kring vissa sexualfrågor uteblir från undervisningen 

(Jarpe-Ratner, 2020). Bristande kunskap och kompetens kring sexualfrågor hos lärare öppnar 

också upp frågan om ansvar och huruvida det är rimligt att personer som inte anser sig ha 

tillräckliga kunskaper kring ett ämne ska ansvara för att undervisa i det (Zulu et al., 2019, 

s.8). Dock kan vi också se att även yrkesgrupper som anses ha expertkunskaper kring ämnet, 

som exempelvis skolsköterskor, kan möta svårigheter när sexualfrågor ska implementeras i 

skolan och i undervisningen (Dickson & Brindis, 2021, s.287; Hayter, Owen & Cooke, 2012, 

s.438). När kunskapen anses finnas blir andra faktorer såsom attityder och normbildningar hos 

föräldrar och i samhället (Hayter, Owen & Cooke, 2012, s.438;Dickson & Brindis, 2021, 

s.287) men även relationen till eleverna mer synliga som påverkansfaktorer på 
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handlingsutrymmet när det kommer till implementeringen av sexualfrågor i undervisningen 

(Dickson & Brindis, 2021, s.287). 

 

3.2.4 Elevernas påverkan på handlingsutrymmet 

När en undersöker skolan finns det till regel en vikt att se till eleverna och deras påverkan och 

involvering i diverse frågor och lärares handlingsutrymme är inte ett undantag till denna regel. 

Det går att se att eleverna har en faktisk inverkan på lärares erfarenheter av sitt 

handlingsutrymme och deras möjligheter att implementera sexualfrågor i sin undervisning 

(Timmerman, 2009, s.506). Lärare beskriver situationer där klasser som gett negativa uttryck 

för specifika delar av sexualundervisningen, som läraren valt ut att undervisa i, lett till ett 

framtida undvikande av sådana frågor (Ibid). Relationen mellan elev och lärare i förhållande 

till handlingsutrymme och undervisning ger en intressant utgångspunkt som kan leda till 

slutsatsen att det som lärare tar upp i sin undervisning påverkas av relationen till en specifik 

elevgrupp. Vidare även lärarens kunskap om elevernas intressen, viljor och generella åsikter 

ligger till grund för hur läraren väljer att bruka sitt handlingsutrymme (Wedin, 2007, s.229). 

En ny eller osäker relation till elevgruppen kan ses som ett utmanande klimat att 

implementera nya perspektiv eller arbetssätt (Dickson & Brindis, 2021, s.286f) 

 

3.2.5 Sammanfattning av kunskapsläget 

Den tidigare forskningen har visat på att den kontext och miljö som lärares undervisning sker 

i kan ha en påverkan på deras erfarenhet av sitt handlingsutrymme i relation till 

implementeringen av sexualfrågor i undervisningen (Zulu et al., 2019, s.8; Dickson & 

Brindis, 2021, s.287). Det kan handla om både kulturella, religiösa eller andra lokala normer 

och traditioner (Zulu et al., 2019, s.8) men också attityder hos elevers föräldrar (Dickson & 

Brindis, 2021, s.287) och rådande samhällsnormer i stort som också reproduceras i skolan 

(Rudick & Dannels, 2018, s.529). Även att de ramverk och styrdokument som lärarna berörs 

av ofta uppfattas som otydliga kan enligt tidigare forskning ha en påverkan på lärares 

erfarenheter av sitt handlingsutrymme och till vilken utsträckning och på vilket sätt 

sexualfrågor implementeras i undervisningen (Kjaran och Lehtonen, 2020, s.19; Zulu et al., 

2019, s.8 se även Boote 2006 s.473f; Dickson och Brindis, 2021, s.286). En annan faktor som 

enligt tidigare forskning påverkar lärares erfarenheter av sitt handlingsutrymme är den 

kunskap och kompetens som lärarna besitter gällande sexualfrågor (Jarpe-Ratner, 

2020;Kjaran & Lehtonen, 2019, s.19;Timmerman, 2009, s.502; Zulu et al., 2019, s.8). Enligt 

tidigare forskning har även eleverna en påverkan på lärares erfarenhet av sitt 
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handlingsutrymme (Timmerman, 2009, s.506; Wedin, 2007, s.229; Dickson & Brindis, 2021, 

s.286f). Det kan handla om både elevernas uttryckta åsikter om sexualundervisningen 

(Timmerman, 2009, s.506) men också hur pass utvecklad relationen är till eleverna (Wedin, 

2007, s.229; Dickson & Brindis, 2021, s.286f). 

4. Teori och centrala begrepp 

4.1 Gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme 

I detta arbete kommer vi använda Lipskys (2010) teori om “Street-level bureaucracy”, 

översatt i detta arbete till “gräsrotsbyråkrati”. I Lipskys teori definieras en gräsrotsbyråkrat 

som en person som jobbar inom en offentlig organisation vars arbetsuppgifter innefattar en 

stor del handlingsutrymme i sitt dagliga arbete med medborgarna (Lipsky, 2010). Eftersom 

syftet med detta arbete är att förstå lärares erfarenheter av sitt handlingsutrymme såg vi det 

som en naturlig väg att vandra. Vi vill förstå vad som ryms i detta utrymme och vilka faktorer 

som kan komma att spela in, någonting som Lipskys teori lägger en bra grund för. Vi valde att 

komplettera Lipskys (2010) teori med Johansson (2007) och Svensson, Johnsson & 

Laanemets (2008) då vi ser deras tolkningar av Lipsky samt deras beskrivningar och begrepp 

som mer applicerbara på vårt problemområde i vissa fall. Johansson (2007) har till exempel, i 

vår mening, arbetat vidare med Lipskys (2010) tankar genom ett mer ingående fokus på 

relationer med klienterna och hur dem påverkar handlingsutrymmet någonting som vi anser 

kompletterar Lipskys (2010) teori på ett användbart sätt. Likvärdigt anser vi att till exempel 

Svensson, Johnsson och & Laanemets (2008) teori om och begrepp “organisationens tröghet” 

(se avsnitt 3.1.6) gör Lipskys teorier om gräsrotsbyråkraters tendenser till förnekande av 

handlingsutrymme mer greppbara. Vi ser därför att en kombination av dessa tre källor ger oss 

den bästa teoretiska grunden att stå på i analysen. Utifrån dessa tre källor har vi tagit fram 

begrepp som vi anser är relevanta i förhållande till vårt problemområde; lärares erfarenheter 

av sitt handlingsutrymme och dess påverkansfaktorer.  

4.1.1 Goal ambiguity, goal clarification och accountability 

Kontroller av huruvida en gräsrotsbyråkrats agerande kan uppfattas som korrekt eller ej är få 

och komplicerade att utföra (Lipsky, 2010, s.13f). Men trots den stora egenmakten formas 

ändå besluten efter en rad av olika lagar, regler, mål, normer, politiska beslut och 

standardiseringar av yrket (Lipsky, 2010, s.13f; Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, 
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s.84). Dessa typer av ramverk framställer en viss typ av mätverktyg men i och med 

gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme som öppnar upp för individuella tolkningar av dessa 

ramverk, blir det svårt att göra någon generell mätning av huruvida dessa följs eller uppnås på 

“rätt sätt” (Johansson, 2007, s.103f). Ett exempel på ett sådant ramverk som vi tänker är 

applicerbart på det som Johansson diskuterar är de mål som organisationen eller 

gräsrotsbyråkrater ska jobba mot. Målen som en gräsrotsbyråkrat jobbar emot är ofta 

tvetydiga och existerar ofta i motsägelsefullhet gentemot varandra. Målen för organisationen 

som gräsrotsbyråkrater jobbar för är ofta framtagna i en sorts idealvärld och tar inte hänsyn 

till den verkligheten som gräsrotsbyråkraten möter i sitt arbete. Målen blir därför både svåra 

att uppnå och att tolka “på rätt sätt” och svårigheter kan uppkomma när dessa idealiserade mål 

ska försättas i praktiskt utförande (Lipsky, 2010, s.40). Lipsky verkar mena på att ju 

otydligare målen är desto mer handlingsutrymme får den individuella gräsrotsbyråkraten att 

tolka målen och handla utefter denna tolkning (ibid). I relation till detta presenterar Lipsky tre 

begrepp: “goal ambiguity” och “goal clarification”, där goal ambiguity beskriver hur 

tvetydiga mål skapar stort handlingsutrymme och lite “accountability” medan “goal 

clarification” innebär tydliga mål, som lämnar lite plats för en egen tydning av målen och 

därför ger större “accountability”. Följaktligen tolkar vi det som att tydligheten i målen spelar 

roll för hur mycket gräsrotsbyråkraten behöver försvara och ta ansvar för sitt praktiska arbete 

i förhållande till målen. Lipsky (2010, s.164f) verkar mena att om målen är otydliga kan man 

inte till samma grad ställa gräsrotsbyråkraten till svars för hur denne valde att agera.  

4.1.2 Tid och kunskap som resurs 

Man kan oftast inte tala om handlingsutrymme utan att tala om resurser. De resurser du har 

påverkar till vilken grad du kan och hur du väljer att utnyttja ditt handlingsutrymme. De 

resurser gräsrotsbyråkraten besitter påverkar också till vilken grad denne kan konfrontera och 

arbeta med de tvetydiga mål som arbetet innebär, som nämns ovan. Vanligtvis ser inte 

gräsrotsbyråkrater på sitt arbetsutförande som optimalt eller perfekt men att de gör ett så gott 

jobb som möjligt i förhållande till de förutsättningar som de tvetydiga målen och resurserna 

möjliggör (Lipsky, 2010, s.81f). Resurser, i relation till handlingsutrymme, kan ha många 

olika definitioner. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008, s.16f) presenterar bland annat 

kunskap och tid som resurser som kan komma att ha inverkan på handlingsutrymmet. Att 

besitta och utveckla sin teoretiska kunskap breddar ditt handlingsutrymme genom att du 

utvecklar en förmåga att tolka och ifrågasätta organisationens ramverk och kan på så sätt 

anpassa ditt arbete efter till exempel unika klienter eller situationer (Svensson, Johnsson och 
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Laanemets 2008, s.93). När Svensson, Johnsson & Laanemets (2008, s.17) diskuterar tid som 

resurs diskuterar de det bland annat utifrån införskaffandet av specialkunskap. Både 

resurserna tid och kunskap påverkar alltså varandra, där du behöver resurser i form av tid för 

att kunna skaffa dig resurser i form av kunskap (ibid). Vi har i vår analys valt att använda just 

kunskap och tid som resurser när det kommer till brukandet av sitt handlingsutrymme. När vi 

talar om kunskap i denna bemärkelse menar vi teoretisk kunskap som man kan få till sig 

genom till exempel utbildning, forskning, vidareutbildningar och handledningar (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008, s.99).  

4.1.3 Kategorisering och depersonifiering 

Lipsky talar också om den sociala konstruktionen av klienter. En gräsrotsbyråkrat kan inte ta 

hänsyn till alla klienters individuella åsikter, omständigheter eller erfarenheter och det finns 

därför ett behov av att dela in sina klienter i olika kategorier och sedan använda dessa 

kategorier för att utföra ett arbete som bäst uppfyller kraven eller behoven hos de olika 

kategorierna istället för varje individuell individ. Genom att dela upp sina klienter i kategorier 

har gräsrotsbyråkraten kontroll över hur vilket sätt dessa kategorier bäst förses med den hjälp 

eller tjänst de söker (Lipsky, 2010, s.59f). Johansson (2007, s.43) menar att denna sociala 

konstruktion av klienten är nödvändig för att nå upp till de krav som organisationen ställer på 

gräsrotsbyråkraten, något som inte blir möjligt om man ska ta hänsyn till alla klienters 

individuella förutsättningar och åsikter. I samband med detta presenterar han begreppet 

depersonifiering. Kategoriseringen av klienten som just klient depersonifierar klienten genom 

att den tillskrivs egenskaper som formas av organisationens syn på hur denna klient förväntas 

agera och vilken hjälp organisationen förväntas kunna ge klienten. Klientens personliga 

egenskaper åsidosätts och gräsrotsbyråkraten ersätter dessa med kategoriska egenskaper för 

att anpassa individen till organistaionen och inte tvärtom (Johansson, 2007, s.60f) 

4.1.4 Repersonifiering och relationen till klienter 

Trots organisationens kategorisering av klienten som just klienter är det i princip omöjligt att 

inte beakta klientens individualitet och personlighet (Johansson, 2007, s.60). Johansson 

(2007, s.44) menar att det är missvisande att utmåla gräsrotsbyråkratens roll som statisk och 

som utan förbehåll enbart förhåller sig till organisationens regler utan att ta klientens 

individuella egenskaper i beaktning. Även om gräsrotsbyråkraten måste anpassa sig till 

organisationens ramverk i arbetet med klienter är detta arbete för invecklat och rörligt för att 

inte göra individuella tolkningar och anpassningar av dessa för klientens skull. 
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Gräsrotsbyråkratens uppgift blir att använda sitt handlingsutrymme för att bedöma när dessa 

individuella anpassningar kan och bör göras (Johansson, 2007, s.44). Samtidigt som 

gräsrotsbyråkraten är en representant för en organisation är denne också en människa som 

bildar olika relationer med sina klienter Johansson (2007, s.52). Gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme lämnar plats för klienten att bilda en personlig relation till 

gräsrotsbyråkraten vilket i sin tur kan leda till att klienten i större grad kan få gensvar för sina 

individuella synpunkter och villkor (Johansson, 2007, s.53). Den sociala konstruktionen av 

klienten som just klient depersonifierar klienten genom att den tillskrivs egenskaper som 

formas av organisationens syn på hur denna klient förväntas agera och vilken hjälp 

organisationen förväntas kunna ge klienten. Denna konstruktion luckras upp ju starkare 

relationen mellan klient och gräsrotsbyråkrat är och klienten får då “tillbaka” sin egen 

personlighet och sina individuella egenskaper och förutsättningar. När relationen fortskrider 

och förstärks repersonifieras klienten och ses mer som en unik individ som har större 

påverkan på hur gräsrotsbyråkraten väljer att använda sitt handlingsutrymme (ibid). 

4.1.5 Förnekande av handlingsutrymme och organisationens tröghet 

Lipsky (2010, s.149) tar upp faktumet att gräsrotsbyråkrater, trots sitt handlingsutrymme, 

tenderar att hålla fast vid arbetssätt och de standardiserade arbetsmetoder som de är vana vid. 

Gräsrotsbyråkrater vidhåller gärna rutiner de är bekväma med och förnekar ibland sitt 

handlingsutrymme för att kunna hålla sig till dessa. Lipsky menar att fasthållandet vid dessa 

rutiner grundar sig i en självövertygelse om att organisationens rutiner krävs för att ett fullgott 

arbete ska kunna genomföras. Gräsrotsbyråkrater kan då utveckla ett fokus på att bibehålla 

och argumentera utifrån enbart organisationens rutiner snarare än att fokusera på vad 

ändamålet var som rutinerna togs fram för (Lipsky, 2010, s.149). 

 

Även Svensson, Johnsson och Laanemets (2008, s.42f) tar upp gräsrotsbyråkraters tendens att 

hålla fast vid rutiner och arbetssätt de är vana vid. De menar på att det ofta finns en inbyggd 

rädsla att förändring av de rådande systemen ska radera individens trygghet och bekvämlighet 

i organisationen. Därför återskapas och bevaras ofta gamla traditioner och arbetssätt för att 

bevara tryggheten i arbetet men också visa till exempel lojalitet till organisationen (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008, s.42f). Rutiner, arbetssätt och organiseringar ifrågasätts sällan 

med motivationen att; varför ska man försöka fixa något som inte är trasigt (Lipsky, 2010, 

s.149;Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s.42f) Om individerna i organisationen inte ser 

det problem som förändringarna pekar på, eller inte ser sitt ansvar i problemet tenderar 
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individerna att istället försöka bevara och återskapa de arbets- eller tankesätt som redan finns 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s.42f). I samband med detta presenterar Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008, s.42f) begreppet tröghet. Att en organisation har en tröghet 

innebär att förändringar av den inte sker lättvindigt. Formella och administrativa beslut kan 

ske snabbt men implementeringen av dessa beslut sker ofta långsamt på grund av den 

institutionaliserade bilden av hur organisationen ska verka. Trögheten skapas i en ovilja att 

förändras och denna ovilja kan grunda sig i fler olika faktorer bland annat traditioner, lojalitet 

och kultur (ibid) 

 

4.1.6 Normer och normativ praktik 

Alla de ovanstående teoretiska resonemangen om vad som kan komma att påverka en 

gräsrotsbyråkrats handlingsutrymme kan ses som delar av vad Johnsson, Svensson & 

Laanemets (2008, s.19) benämner som en normativ praktik. Både kraven som organisationen 

ställer, kunskapsläget, sociala konstruktioner av klienter, och organisationers tröghet verkar 

på ett eller annat sätt påverkas av normer. Dessa normer kan synliggöras på olika sätt, bland 

annat genom politiska beslut eller i de styrdokument som organisationen jobbar utefter 

(Lipsky, 2010, s.14 ; Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s.19). Men gräsrotsbyråkraten 

påverkas också av mer lokala normer på den arbetsplats, inom den yrkesgrupp, den stad eller i 

det samhälle man är yrkesverksam i. Både de normer som synliggörs genom politiska beslut 

och mer lokala normer skapar förväntningar på hur gräsrotsbyråkraten ska agera och använda 

sitt handlingsutrymme. Dessa olika normbildningar kan både vara förenliga med varandra 

men också stå i motsats till varandra vilket kan komma att påverka hur gräsrotsbyråkraten ser 

på sitt handlingsutrymme (Lipsky, 2010, s.14).  

 

Lipsky (2010, s.57f) tar även upp normbegreppet i kontexten av hur människor har en tendens 

att anpassa sitt beteende för att undvika eventuella negativa konsekvenser på grund av 

brytande mot normer. Sociala normer blir ofta styrande i alla typer av sociala interaktioner 

oavsett vilken roll du spelar i denna interaktion. Gräsrotsbyråkrater anpassar sig och sitt 

beteende till sina klienter och klienterna anpassar sig till gräsrotsbyråkraten men båda 

förhåller sig också till övriga sociala normer i sin omgivning (Lipsky, 2010, s.58f). Således 

verkar kontext och miljö ha en inverkan både på gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme men 

också på klienternas beteenden. Vi tolkar Lipskys resonemang kring normernas påverkan som 
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att vi ofta handlar utifrån vad vi tror att andra förväntar sig utav oss och utifrån vad vi tror ger 

social acceptans bland de människor vi interagerar med. 

 

5. Metod 

Nedan beskriver vi hur vi har gått till väga för att samla in och analysera vårt empiriska 

material. Vi diskuterar också etiska överväganden som har gjorts under studiens gång.  

5.1 Metodval 

I denna uppsats kommer vi att samla in vårt empiriska material genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer samt genom en dokumentanalys. Grundtanken var att endast 

utföra intervjuer men då vi hade svårigheter med att få svar från eventuella intervjupersoner 

(se avsnitt 4.3) valde vi att kombinera intervjuerna med en dokumentanalys av 

tidskriftsartiklar. En kvalitativ ansats möjliggör för oss att ta del av intervjupersonernas 

subjektiva sanningar och erfarenheter av vårt problemområde (Bryman, 2011, s.371). Vår 

utgångspunkt är att ta del av våra intervjupersoners perspektiv och uppfattning av vårt 

problemområde samt undersöka vad dem anser är av vikt och betydelse inom ämnet, med 

detta som bakgrund ser vi att en kvalitativ ansats passar bäst precis som Bryman (2011, s.371) 

uttrycker. Valet av en kvalitativ dokumentanalys gjorde vi på grund av att vi på ett liknande 

sätt som genom intervjuerna ville generera ett material som bestod av lärares erfarenheter. 

 

Valet att förhålla oss till intervjuerna genom ett semistrukturerat angreppssätt baserar sig på 

att vi vill uppnå en så stor anpassningsbarhet som möjligt i våra frågor men ändå utgå från 

specifika teman som kan kopplas till våra frågeställningar. Vi vill inte påverka intervjun eller 

vad intervjupersonen anser vara relevant mer än att försöka styra intervjun så att intervjun till 

största del ryms i våra valda teman och övergripande frågeställningar i intervjuguiden (se 

bilaga 1) (Bryman 2011 s.413). På detta sätt kan vi få svar på våra frågeställningar men också 

öppna upp för intervjupersonerna att skapa nya teman som kan vara av relevans för vårt arbete 

(Bryman, 2011, s.415). Vår vision var att lära oss mer om lärares erfarenheter av sitt 

handlingsutrymme. Därav anser vi att det vore motsägelsefullt att helt styra intervjuns 

upplägg, genom en strukturerad intervju, och därav eventuellt gå miste om vad lärarna själva 

tycker är viktigt när det kommer till vårt problemområde.  
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5.2 Datainsamling 

Till en början utformade vi en intervjuguide som löst baserades på det område vi ville 

undersöka: lärares erfarenheter av att undervisa i HBTQ-frågor. Undersökningsområdet 

utvecklades och konkretiserades efter att ha tagit del av litteratur i form av tidigare forskning 

och teoribildning kring handlingsutrymme. Teorin om handlingsutrymme gav i vår mening 

oss en intressant utgångspunkt för att förstå lärares erfarenheter av undervisning i HBTQ-

frågor och vad som kan påverka dessa erfarenheter. Vår valda teori ger en väldigt bred och 

allmän beskrivning av påverkansfaktorer på en gräsrotsbyråkrats handlingsutrymme. 

Huruvida de förklaringsmodeller som ingår i teorin går att applicera på den specifika gruppen 

lärare, i relation till undervisningen i specifika frågor, blev därför för oss en intressant 

utgångspunkt. Innan intervjuerna genomfördes omformulerade vi därför intervjuguiden 

utifrån teorin om handlingsutrymme. Vi har utformat och utgår alltså från en intervjuguide (se 

Bilaga 1.) med bestämda teman. De teman vi valde att utgå ifrån var teman kopplade till 

Lipskys (2010), Johanssons (2007), och Svensson, Johnssons och Laanemets (2008) teorier 

om handlingsutrymme. De teman vi valde att utgå ifrån är “goal ambiguity, goal clarification 

och accountability”, “kunskap som resurs”, “kategorisering och social konstruktion av 

klienter”, “depersonifiering och repersonifiering”, “normer och normativ praktik” och 

“förnekande av handlingsutrymme och organisationens tröghet”. Teman där olika delar av 

lärares handlingsutrymme täcks.  

 

Under intervjuernas gång utgick vi från intervjuguidens teman men intervjuerna gick många 

gånger utanför frågorna som ingick i den. Frågorna som ingick i intervjuguiden var tänkta 

som “exempelfrågor” som kunde ställas inom ramen för ett visst tema. Vilka frågor som 

ställdes och när varierade dock under intervjuerna. Istället la vi vikt vid att alla 

intervjuguidens teman skulle diskuteras. I vissa fall flöt diskussionen naturligt in på dessa 

teman, i andra fall styrde vi in samtalet på dem med hjälp av våra frågor. Vi ville utforma 

intervjuerna mer som en öppen diskussion för att lämna plats för intervjupersonens egna 

resonemang och tankar samtidigt som vi styrde intervjun inom ramen för våra valda teman. 

Vi var också noggranna med att aktivt lyssna på intervjupersonerna för att kunna ställa 

relevanta följdfrågor men också för att kunna fånga upp saker som sagts tidigare i intervjun 

och på så sätt koppla ihop och diskutera olika faktorer i samband med varandra (Bryman, 

2011, s.420). Detta gjorde vi genom att bland annat spela in intervjuerna för att kunna 
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fokusera på intervjupersonernas svar istället för att behöva lägga fokus på att anteckna under 

intervjun. 

 

För att samla in vårt material till dokumentanalysen sökte vi efter tidskriftsartiklar som på 

något sätt tog upp lärares handlingsutrymme kopplat till undervisning i sexual- och/eller 

könsidentitetsfrågor kopplat till HBTQ-perspektiv. Vi använde sökord som “lärare”, 

“handlingsutrymme”, “sexualundervisning”, “HBTQ”, “könsidentitet” och “sexualitet” i olika 

kombinationer och sökte efter artiklar genom olika tidskrifters hemsidor samt genom Google. 

Denna metod genererade ett material bestående av 16 artiklar, totalt 42 sidor, som på olika 

sätt gick att koppla samman med vårt problemområde. Utifrån dessa 16 artiklar gjordes sedan 

ett urval (se avsnitt 5.3.2).  

5.3 Urval 

5.3.1 Urval av intervjupersoner 

För att hitta lämpliga intervjupersoner för vår studie utgick vi från kravet att personerna vi 

intervjuade ska arbeta som lärare för årskurs 7-9 då det är dessa årskursernas läro- och 

kursplaner med tillhörande stödmaterial vi använt oss av i vårt arbete. Vi valde följaktligen 

våra intervjupersoner utefter syftet med studien och våra frågeställningar och vi använde oss 

således av ett målinriktat urval (Bryman, 2011, s.435). För att hitta personer som uppfyllde 

dessa krav använde vi oss av lite olika metoder. Till att börja med kontaktade vi 

administratörer för fyra facebookgrupper där högstadielärare var den huvudsakliga nämnaren 

för gruppmedlemmarna. Vi frågade dessa om vi möjligtvis fick göra ett inlägg om studien i 

grupperna tillsammans med kontaktinformation till oss. Vi fick dock endast svar från två 

personer, en som meddelade att denna typ av inlägg gick emot gruppens regler och en som lät 

oss göra ett inlägg som dessvärre inte genererade några svar som passade in i vår urvalsram. 

Vi skrev även ut ett inlägg på våra personliga facebooksidor där vi förklarade syftet med vår 

studie och bad om hjälp att hitta personer som uppfyllde kravet. En person kontaktade då oss 

och meddelade att hon fört vidare informationen och våra kontaktuppgifter till en person som 

passade vår urvalsram. Denna person kontaktade i sin tur oss om att denne var intresserad av 

ett deltagande i studien. Vi tog också kontakt med några av de högstadielärare som 

undervisade oss när vi gick i högstadiet för att se om de var intresserade av att vara med i 

studien. Alla de vi hörde av oss till meddelade att de var intresserade av studien men slutade 
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efter ett tag att svara eller meddelade att de vid närmare eftertanke inte hade tid att delta i 

studien. 

 

Då vi hade svårigheter med att finna personer att intervjua valde vi att omformulera vårt 

informationsbrev (se Bilaga 2.). Vi valde att göra ett tillägg där vi tydliggjorde att vi inte la 

någon värdering i huruvida lärarna implementerade HBTQ-perspektiv i sin undervisning utan 

att vi endast var intresserade av hur deras handlingsutrymme ser ut kopplat till detta. Vi 

förmodade nämligen att vissa potentiella intervjupersoner valde att inte delta i studien på 

grund av en rädsla att bli dömda utefter hur eller om de undervisar i sexualitets- och 

könsidentitetsfrågor. Vi skickade efter revidering ut vårt nya informationsbrev (se Bilaga 2.) 

till 56 rektorer för högstadieskolor i Sverige och bad dessa dela brevet med lärarna på skolan 

de var rektorer för. Tyvärr fick vi inte svar från någon av rektorerna eller lärarna på skolorna 

dessa arbetade på. I ett sista försök att hitta intervjupersoner tog vi hjälp av människor i vår 

bekantskapskrets. Vi bad folk höra av sig till vänner och bekanta som möjligtvis arbetade som 

lärare eller hade kontaktuppgifter till yrkesverksamma högstadielärare. Detta genererade 

ytterligare två intervjupersoner. Vi hittade även en intervjuperson genom att en av författarna 

till detta arbete hörde av sig till en närstående som arbetar som högstadielärare. Ovanstående 

urvalsprocess genererade alltså fyra intervjupersoner: en svensk- och spansklärare, en NO och 

bildlärare, en lärare i svenska som andraspråk och en lärare i matematik, fysik och teknik. Vi 

ser det som fördelaktigt att vi hittade intervjupersoner som täcker ett brett spektrum av 

läroämnen då det i styrdokumenten framkommer att alla lärare på ett eller annat sätt bör eller 

ska undervisa i frågor som rör sex- och samlevnadsfrågor (se avsnitt 2.1).  

 

Det angreppssätt vi använde för att hitta intervjupersoner som var relevanta för vårt arbete var 

ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att man utför urvalet baserat på vilka 

personer som finns tillgängliga för studien (Bryman, 2011, s.195). Om man använder sig av 

ett bekvämlighetsurval kan man inte generalisera de resultat som framkommer i studien 

(Bryman, 2011, s.195) men denna typ av urval kan fortfarande användas som till exempel 

inspiration för fortsatt forskning inom området (ibid). Målet med vår studie är inte att 

generalisera resultaten för en större population utan att helt enkelt undersöka lärares 

erfarenheter av sitt handlingsutrymme när det kommer till implementeringen av sexual- och 

könsidentitetsfrågor kopplat till HBTQ-perspektiv och vi anser därför att ett 

bekvämlighetsurval går att använda i vår studie.  
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5.3.2 Intervjupersonerna 

Benämning Ålder Erfarenhet som 

högstadielärare 

Undervisningsämne 

Lärare 1 42 år 23 år Svenska och spanska 

Lärare 2 48 år 26 år Matematik, NO och 

bild 

Lärare 3 44 år 20 år Matematik, fysik 

och teknik 

Lärare 4 60 år 6 år Svenska som 

andraspråk 
 

5.3.3 Urval av dokument  

Även i dokumentanalysen använde vi oss av ett målinriktat urval  där vi baserade våra 

sökningar och valde ut artiklar utefter vårt problemområde, vårt syfte och våra 

frågeställningar (Bryman, 2011, s.435). I valet av artiklar använde vi oss även av ett 

bekvämlighetsurval där vi samlade in de artiklar som fanns tillgängliga och samtidigt 

kopplade till vårt problemområde (Bryman, 2011, s.195). Det fanns inte någon stor mängd 

material att använda på grund av vissa begränsningar som vårt problemområde utgjorde och 

vi valde därför det som fanns tillgängligt och samtidigt sammankopplat till vår urvalsram. 

Förutom koppling till vårt problemområde begränsades vi av att vi ville använda oss av 

direkta citat av lärare samt att artiklarna skulle vara skrivna under en tid då läroplanen LGR11 

användes i skolan då denna till viss del ligger till grund för vårt arbete. Anledningen till att vi 

valde en urvalsram som begränsades av artiklar med citat av lärare var att ett en del av syftet 

med uppsatsen var att undersöka lärares erfarenheter av deras handlingsutrymme. Med citat 

från lärare blir det lite tillförlitligare än att använda andras beskrivningar eller uppfattningar 

av detta. Dock kvarstår det ett tillförlitlighetsproblem med detta urval, se avsnitt 5.4.1.  

 

För att generera ett material som bestod av citat av lärare valde vi att använda oss av 

tidskriftsartiklar som antingen bestod av intervjuer med lärare eller debattartiklar som var 

skrivna av lärare själva. Vi förstår att detta är två väldigt olika material men då vi ansåg att vi 

inte kunde samla in ett tillräckligt omfattande material genom att välja en av dessa kategorier 

av artiklar så valde vi att använda båda. Trots materialens olika karaktär såg vi det som att de 

ändå framställer den typ av material vi är ute efter: lärares uppfattning och erfarenheter. I de 

artiklar som bestod av intervjuer med lärare använde vi också endast de citat som framgick i 

artikeln, inte författarens kommentarer om och kring citatet, detta för att i så stor utsträckning 
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som möjligt endast använda lärarens egna ord. Detta leder dock också in på diskussionen om 

tillförlitlighet, se avsnitt 5.4.1.  

 

De 16 artiklar vi samlat in genom ovanstående urval fick dock begränsas ytterligare. Även om 

alla artiklar innehöll citat av lärare så var det många av dem som var formulerade på ett sådant 

sätt att en analys utifrån vår teori inte var applicerbar. I vissa fall var författarnas 

kommentarer applicerbara i vårt arbete men inte de citat som valts ut till artikeln, dessa 

artiklar valdes dock ändå bort på grund av att vi endast sökte citat från lärarna och inte 

författarnas uppfattning eller tolkning av lärarnas erfarenheter eller utsagor. Några artiklar 

fick också väljas bort då de innehöll citat från lärare som inte arbetade på högstadiet. Även 

om dessa artiklar bestod av användbara citat blev de inte applicerbara mot våra 

frågeställningar, vårt syfte och de styrdokument vi använt som bakgrund till arbetet. Det 

kvarvarande materialet bestod av sex tidskriftsartiklar från tidningen “läraren” som ges ut av 

lärarförbundet samt från tidningen “skolvärlden” som ges ut av lärarnas riksförbund.  Detta 

blev ett avsevärt mindre material än vi tänkt använda från början men det var det material som 

fanns att tillgå i relation till vår urvalsram, vårt syfte, våra frågeställningar och vår valda teori.  

 

5.4 Metodens tillförlitlighet 

För att diskutera vårt arbetes tillförlitlighet har vi valt att använda oss av vad Guba och 

Lincoln presenterar som tillförlitlighet som är anpassat efter just kvalitativ forskning. Inom 

detta begrepp ingår fyra kriterier som presenteras nedan (Bryman, 2011, s.354).  

 

5.4.1 Tillförlitlighet 

Under arbetets gång har vi ständigt strävat efter att beskriva och presentera lärares 

individuella och subjektiva bild av sitt handlingsutrymme. Det här innebär dels att när vi 

presenterat resultatet i detta arbete så har vi försökt att inte ta citat ur sin kontext för att 

resultatet i största möjliga mån ska representera den sociala verklighet som lärarna beskrivit i 

sina intervjuer. Under tiden vi genomförde intervjuerna sökte vi genomgående 

respondentvalidering genom att fråga om vi förstått intervjupersonen rätt. Detta ökar 

tillförlitligheten för både återgivelsen men också analysen av citaten. 

 



26 

Tillförlitligheten i en kvalitativ studie av den art som detta arbete är av, bestäms till viss del 

av att vi på ett bra sätt lyckas återge den sociala verklighet som empirin vi använder kommer 

ifrån. Genomgående i arbetet har vi i den mån det är möjligt lagt vikt vid att beskriva och 

förklara kontexten där högstadielärare befinner sig i sitt arbete. Presentationen av 

styrdokument, läroplaner och kursplaner finner vi väsentlig för att ge nödvändig förståelse till 

kontexten som frågorna och svaren i intervjuerna och de utvalda delarna av 

dokumentanalysen kommer ifrån. Detta är vad Guba och Lincoln beskriver som 

“överförbarhet”, ju “tätare beskrivningar” som ges av kontexten ju större överförbarhet finns i 

att utföra studiens resultat i andra miljöer (Bryman, 2011 s.355). Någonting som till viss del 

går emot vår studies överförbarhet är att den är utförd i en kontext där läroplanen LGR11 varit 

aktuell. Som vi beskrivit tidigare (se avsnitt 1.1) kommer en ny läroplan att implementeras 

och därför kan detta komma att påverka överförbarheten i vårt arbete.  

 

I beskrivningen av vårt tillvägagångssätt har vi visat transparens genom att tydligt beskriva 

alla delar av arbetsprocessen. Även om vi har behövt göra en del ändringar under arbetets 

gång har vi beskrivit dessa och varför de har gjorts. Detta är vad Guba och Lincoln beskriver 

som “pålitlighet”. Under arbetets gång har vi i största möjliga mån försökt hålla personliga 

värderingar utanför arbetsprocessen. Vi inser att det inte går att vara helt objektiva men vi var 

noggranna med att under intervjuernas gång inte ifrågasätta eller värdera hur lärarna beskrev 

hur eller om de utförde sin undervisning kopplat till sexualitets- och könsidentitetsfrågor från 

HBTQ-perspektiv. Detta beskrivs som “möjlighet att styrka och konfirmera” av Guba och 

Lincoln , där bedömningen av huruvida resultaten går att styrka måste ha i åtanke vilken roll 

personliga värderingar spelar (Bryman, 2011 s.355). Värt att nämna är dock att vårt val att 

undersöka just sexualitets- och könsidentitetsfrågor från HBTQ-perspektiv inom skolan 

grundar sig i att vi ser det som en viktig del i undervisningen. På detta sätt hade vi ändå en 

ståndpunkt i frågan och var inte helt neutrala i vår förförståelse. Vi har dock i största möjliga 

mån försökt att frångå denna förförståelse och inte låta den styra oss i arbetet. Som tidigare 

nämnt låg inte vårt fokus på huruvida lärarna vi intervjuade implementerade HBTQ-

perspektiv i sin undervisning eller ej utan hur deras erfarenheter av sitt handlingsutrymme ser 

ut. På så sätt anser vi att vår förförståelse, eller ståndpunkt i frågan inte blev alltför styrande. 

 

En bristande del av tillförlitligheten av vårt arbete är faktumet att de citat vi valt genom 

artiklarna i dokumentanalysen inte är direkta citat. Vi har inte tillgång till några 

originaldokument eller inspelningar så det kan inte med hundra procents säkerhet bekräftas att 
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dessa citat är korrekt återgivna i artiklarna. Precis som vårt arbete har ett underliggande syfte 

som styr vilka citat vi plockar ut ur intervjuerna så har artikelförfattarna ett syfte med sin 

artikel som styr vilka citat som används och i vilken kontext. Detta tillförlitlighetsproblem ser 

vi dock ingen direkt lösning på då vi har arbetat utifrån de förutsättningarna vi såg som 

möjliga i relation till vårt problemområde.  

 

5.5 Etiska överväganden 

Som etisk utgångspunkt i vårt arbete har vi utgått från vad Vetenskapsrådet (2002, s.5) 

nämner som “individskyddskravet” och “forskningskravet”. Forskningskravet, som lägger 

vikt vid att forskningens nödvändighet i förhållande till samhällsutveckling, måste ständigt 

vägas mot individskyddskravet som ska skydda individen från skada och kränkning kopplat 

till forskningen (ibid.). Individskyddskravet kan vidare delas upp i fyra “underkrav” som är av 

stor vikt för att utföra etisk försvarbar forskning (Vetenskapsrådet, 2002, s.5f). Vi presenterar 

dessa fyra krav nedan och hur vår studie förhåller sig till dem. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska vara tydlig med studiens syfte samt upplägg. 

Personerna som deltar i studien ska också få information om frivilligheten i studien och att de 

har rätt att avbryta sin medverkan när de vill (Bryman, 2011, s.131). All information som kan 

tänkas påverka personens vilja att delta i studien ska presenteras för den berörda personen 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Detta krav har vi arbetat utifrån genom att skicka ut ett 

informationsbrev (se Bilaga 2.) där syftet med studien tydligt går fram, hur intervjun kommer 

gå till, att den kommer spelas in och ungefär hur lång tid den kommer ta. I informationsbrevet 

(se Bilaga 2.) visar vi också öppenhet genom att deltagarna i studien när de vill kan komma 

med frågor till oss gällande studiens syfte, innehåll och upplägg. Användandet av 

tidskriftsartiklarna i dokumentanalysen går dock till viss del emot informationskravet då vi 

inte aktivt meddelat personerna vars citat och texter vi använt att dessa används i vår studie. 

Vi utgår ifrån att de ansvariga av publiceringen av dessa texter fått personernas samtycke att 

publicera dessa. Detta kan vi inte anta som självklart men då vi inte använder materialet för 

att på något sätt kritisera lärares arbetssätt eller åsikter utan för att förstå lärares erfarenheter 

av sitt handlingsutrymme anser vi att forskningskravet i detta fall väger tyngre än 

informationskravet.  
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Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien själva styr över sin medverkan (Bryman, 

2011, s.132). Då material för studien aktivt inhämtas från personer som deltar i studien, 

genom t.ex intervjuer, ska samtycke alltid kontrolleras (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Detta 

krav har vi uppnåt genom att vi innan vi påbörjar intervjun först frågar om det är okej att vi 

spelar in den via ljudinspelning samt när ljud börjar spelas in fråga om intervjupersonernas 

samtycke att delta i studien för att få detta samtycke dokumenterat. Samtycke har dock inte 

inhämtats från personerna som ingår i dokumentanalysen. Vi vill dock poängtera att all 

information som använts från dessa personer är taget från offentligt publicerade artiklar eller 

tidskrifter. Som ovan utgår vi ifrån att personerna lämnat sitt samtycke till att deras utsagor 

publiceras och därav kommer att läsas och möjligtvis användas i andra sammanhang.   

 

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som framkommer om de berörda i studien 

behandlas med konfidentialitet. Uppgifter som framkommer om intervjupersonerna ska 

förvaras säkert och inte gå att tillgå av någon annan än de som utför studien (Bryman, 2011, s. 

132). Vi har arbetat utefter detta krav genom att vi i vårt presenterade material, både i 

transkribering och presentation i det färdiga arbetet, avidentifierat de individer vi har 

intervjuat. Om en intervjuperson under intervjuns gång nämner till exempel namn på personer 

eller på skolan denne jobbar på som på något sätt kan kopplas till den individ som intervjuas 

ersätter vi detta med till exempel “x”. I nedskrivet material kommer inte heller namn på 

personen vi intervjuar finnas med och i inspelat material ska vi i största möjliga mån undvika 

uttryck som kan komma att identifiera personen.  

 

Nyttjandekravet innebär att en forskare inte ska använda data om enskilda individer till något 

annat än forskningsändamål. Detta betyder vidare att all personlig data endast får föras mellan 

forskare om utifall den forskare som får ta del av datan följer de överenskommelser som fanns 

mellan forskare och deltagare från början (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). I vårt 

informationsbrev (se Bilaga 2.) framgår det tydligt att vi enbart kommer att använda det 

datamaterial vi samlar in till vårt forskningssyfte. Som nämnt ovan kommer vi att behandla 

alla personliga uppgifter med våra intervjupersoners bästa i åtanke och vi ser ingen anledning 

till varför vi skulle använda datan till icke-vetenskapliga syften. När arbetet är godkänt och 

publicerat kommer allt bakgrundsmaterial som vi samlat in såsom intervjuer, transkriberingar, 

inspelningar etc. att raderas då ingen säker arkiveringsmöjlighet finns att tillgå. 
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5.6 Analysförfarande 

För att kunna analysera våra inspelade intervjuer transkriberade vi först dessa. 

Transkriberingen var en direkt översättning av det som sas och inga ord eller andra yttringar 

togs bort i översättningen även om dessa inte var väsentliga för vår senare analys. Under 

presentationen av resultatet tog vi dock bort eventuella upprepningar av ord, påbörjade 

meningar som ej fullföljts, markerade pauser, skratt eller liknande med förutsättningen att 

dessa inte påverkade innebörden av intervjupersonernas utsagor.  

 

För att bearbeta det nu transkriberade empiriska materialet som intervjuerna genererade 

använde vi oss av en kodning i flera steg. Som grund använde vi oss av Brymans (2011, 

s.523ff) beskrivning av en kvalitativ kodningsprocess för hur vi valde att koda materialet. Vi 

inledde analysförfarandet med att läsa igenom de transkriberade intervjuerna med 

inställningen av att få en generell uppfattning av materialet utan att leta efter specifika koder. 

Under andra genomläsningen markerade vi begrepp och meningar som enligt oss kunde vara 

av intresse. Vi markerade saker som vi kunde koppla till tidigare forskning, till vårt val av 

teori, saker som intervjupersonen uttryckte som viktigt eller övriga uttalanden som eventuellt 

kunde vara relevanta för resultatredovisning och analys. Under denna genomläsning 

färgkodade vi materialet och markerade ord, meningar eller avsnitt som diskuterade samma 

eller liknande faktorer med en färg samt ett ord eller mening som kortfattat beskrev detta 

färgtema. Vi utförde samma process då vi kodade våra insamlade tidskriftsartiklar för 

dokumentanalysen. Vi läste sedan igenom materialet och de framtagna koderna för varje 

separat intervju och artikel igen och delade in dessa koder i grupper och kunde på så sätt få 

fram fyra större teman. Koder som ej längre kändes relevanta togs bort och koder som gick in 

i varandra formulerades om när de delades upp i de olika teman. De fyra teman vi tog fram 

genom kodningens olika delar var: “kontext och miljö”, “resurser”, “organisationens tröghet” 

och “formella krav”. Dessa fyra teman utgår från tidigare forskning, teori samt gemensamma 

nämnare i lärarnas utsagor.  

 

I presentationen av resultatet kommer citaten från våra intervjuer markeras med dubbla 

citationstecken (“) medan citaten som är framtagna från artiklarna kommer markeras med 

enkla citationstecken (´). Anledningen till detta är för att markera dem citat som vi återger där 

vi har tillgång till primärkällan och dem citat där vi inte har tillgång till primärkällan. 

 



30 

5.7 Arbetsfördelning 

Detta arbete har till största del skrivits och arbetats fram tillsammans. Det enda undantaget 

från detta var att vi höll i varsin intervju på egen hand, med lärare 1 och lärare 2 och att vi 

även transkriberade dessa intervjuer var för sig. Allt övrigt arbete har vi utfört tillsammans. 

6. Resultat och analys 

Nedan presenterar vi resultatet av studien samt en analys av det framtagna materialet, både 

från intervjuerna och dokumenten som vi tagit fram. Materialet kommer att presenteras utefter 

våra teman “kontext och miljö, “resurser”, “organisationens tröghet” och “formella krav”. 

Analysen kommer ske genom vår valda teori om handlingsutrymme och de begrepp som 

framkom genom den (se avsnitt 3). Nedan presenteras våra intervjupersoner som Lärare 1, 

Lärare 2, Lärare 3, samt Lärare 4. De lärare vars utsagor vi tagit del av genom 

tidskriftsartiklarna presenteras i citaten med namn på läraren som intervjuats eller skrivit 

artikeln tillsammans med en referens till artikelförfattaren. De lärare vars utsagor vi tagit del 

av genom artiklar är Staffan Furå (Jällhage, 2019), Svante Tideman (Zetterman, 2017; 

Hedman, 2018), Ayman Ayad (Hallonsten, 2020), Mia Nilsson (Tenfält, 2020), Sandra Mac 

Donald (Zetterman, 2017), Annika Sjödahl (Killgren, 2020).  

 

6.1 Kontext och miljö 

En av de påverkansfaktorer som framkom under intervjuerna och dokumentanalysen kopplat 

till kontext och miljö var relationen mellan elev och lärare. Ett återkommande tema var att 

lärarna uttryckte att synen på sitt handlingsutrymme kopplat till implementeringen av frågor 

om sexualitet och könsidentitet från HBTQ-perspektiv påverkades av hur utvecklad relationen 

var till eleverna.  

 

“Har eleverna ingen större relation med mig, så i en ny grupp där jag inte 

byggt upp några relationer än där dyker dom här sakerna sällan upp.” 

- (Lärare 3) 

 

Lärarnas upplevda begränsningar av handlingsutrymmet, kopplat till implementerandet av 

sexualitets- och könsidentitetsfrågor från HBTQ-perspektiv i undervisningen, verkar grunda 
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sig i att relationen till eleverna inte har pågått en tillräckligt lång tid för att det ska finnas en 

förtroendenivå som möjliggör ett lyftande av ovannämnda frågor. Vi kan till viss del koppla 

relationen mellan lärare och elev och dess påverkan på handlingsutrymmet med Johanssons 

(2007) begrepp depersonifiering och personifiering. Då relationen inte är särskilt utvecklad 

blir relationen mellan lärare och elev konstruerad av organisatoriska föreställningar av deras 

roller som just lärare och elev. Elevens personliga åsikter, tankar och önskemål åsidosätts och 

ersätts med organisationens målsättningar för vad eleven ska lära sig. Ju mer relationen 

utvecklas ju mer repersonifieras eleven, alltså får elevernas individuella åsikter, tankar och 

behov en större plats. De organisatoriska målsättningarna och ramverken finns fortfarande 

kvar men verkar nu anpassas till större grad utefter elevernas individuella förutsättningar och 

önskemål. Relationen mellan lärare och elever verkar onekligen ha en stor påverkan på lärares 

erfarenheter av sitt handlingsutrymme och möjligheterna till att diskutera dessa frågor, detta 

framkommer även i liknande studier som gjorts tidigare (Dickson & Brindis, 2021, s.286f; 

Wedin, 2007, s.229). Lärare som har en välutvecklad relation till sina elever verkar se på sitt 

handlingsutrymme som stort när det kommer till att implementera dessa frågor i sin 

undervisning. Lärare som däremot har en mindre utvecklad eller osäker relation till sina 

elever verkar uppleva handlingsutrymmet som mindre.  

 

Något som dock visade sig genom vårt insamlade material var att det inte bara var relationen 

mellan lärare och eleverna som påverkade synen på handlingsutrymmet utan även relationen 

eleverna emellan. Klimatet i klassrummet och de normbildningar det medför verkar också 

vara en påverkansfaktor.  

 

”Likadant om du har en grupp som socialt sett inte fungerar ihop. Ibland 

har man tyvärr det, där man har en gruppsammansättning i klassrummet 

där de inte drar jämnt. Där är inte den här djupa tryggheten mellan dem. 

Där är inget öppet klimat än. Man har inte kommit dit än. Där inträffar de 

här diskussionerna väldigt sällan.” - (Lärare 3) 

 

Lipskys (2010) teori om hur normer styr alla typer av sociala interaktioner blir i denna 

diskussion applicerbar. Interaktionen eleverna emellan verkar skapa och upprätthålla olika 

normbildningar som i sin tur skapar klassrumsklimatet. I detta klassrumsklimat skapas således 

sociala koder som styr vad som är okej att prata om och inte. De normer som är rådande i 

klassrummet verkar, i enlighet med Lipskys teori, styra vilka diskussioner och frågor som 

eleverna vågar ta upp i klassrummet. Vi får dock inte heller glömma bort att det inte endast är 
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eleverna som påverkas av det rådande klassrumsklimatet utan även läraren. Är 

klassrumsklimatet inte mottagligt för att diskutera frågor som rör till exempel HBTQ-frågor 

verkar lärare se sitt handlingsutrymme som litet när det kommer till att implementera dessa 

diskussioner. En förklaringsmodell till att klassrumsklimatet, genom de normer som råder, 

verkar bli styrande både hos eleverna och läraren är Lipskys resonemang kring rädslan för att 

ett normbrytande beteende ska leda till negativa konsekvenser. Timmerman (2009) 

framställer detta med ett tydligt exempel där lärare som fått negativa gensvar från eleverna 

gällande vissa frågor i sexualundervisningen valt att undvika vidare diskussion kring dessa. 

Läraren anpassar således sin undervisning efter rådande klassrumsklimat och de normer det 

medför.  

 

 Viktigt att poängtera är dock att dessa normer inte behöver vara uttalade utan att vi i sociala 

interaktioner handlar på ett sätt som vi tror att andra förväntar sig att vi ska göra . Då 

normerna inte är uttalade agerar vi utefter sociala normer som redan är kända för oss genom 

andra sammanhang (Lipsky, 2010). Vi drar här en parallell till Johanssons teori kring 

repersonifiering och depersonifiering. Det verkar som att man i ett klassrum där relationen 

inte är utvecklad mellan varken lärare-elev eller elever emellan handlar utefter förväntade 

normer, både samhälleliga och organisatoriska, medan man i klassrum där relationen är 

utvecklad verkar handla mer efter faktiska, uttalade normer bland eleverna. Då eleverna 

repersonifieras (Johansson, 2007)  under relationens utveckling och deras individuella 

personligheter, åsikter och önskemål får mer gehör verkar istället dessa faktiska, uttalade 

normer få en större roll i lärarens utformande av undervisningen. Visar dessa uttalade normer 

på ett klassrumsklimat som är öppet för att diskutera frågor som rör sexualitet, könsidentitet 

och HBTQ verkar då lärare se sitt handlingsutrymme som större när det kommer till att 

implementera dessa frågor. Viktigt att nämna är dock att både organisatoriska och 

samhälleliga normer fortfarande kan påverka läraren och utformningen av undervisningen 

men att läraren genom repersonifieringen av eleverna tar större hänsyn till deras individuella 

åsikter och behov.  

 

Detta leder oss också in på en påverkansfaktor på nyttjandet av och synen på 

handlingsutrymmet som två av våra intervjupersoner tog upp i intervjuerna, nämligen 

elevernas identiteter. 
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“Vi har haft flertal elever som har genomgått könskorrigeringar och har 

gjort det redan på högstadiet eller påbörjat den resan redan på 

högstadiet. Så det här har ju blivit naturligt på nåt sätt att prata om 

könstillhörighet och olika sexuella läggningar och så men vi har också 

haft öppet homosexuella par redan i högstadiet. [...] Jag tror att om vi 

inte hade haft de här individerna så hade vi kört lite mer klassisk skola 

med “det finns de här och de här” (lärare 3) 

 

Lärares erfarenheter av sitt handlingsutrymme verkar alltså med utgångspunkt i detta också 

påverkas av elevernas identiteter. Det verkar finnas en uppfattning om att det känns mer 

naturligt att undervisa i och prata om dessa frågor om det finns elever i klassen som 

identifierar sig som HBTQ-personer. En fråga som då blir värd att ställa är hur man vet detta 

och huruvida detta styrs av ett antagande och en utgångspunkt om att alla elever är 

heterosexuella cis-personer till motsatsen bevisas. Detta är inte menat att fördöma lärarnas 

antaganden på något sätt utan mer belysa hur samhälleliga normer och antaganden också 

återspeglas i skolan och i lärares erfarenheter av sitt handlingsutrymme. Vi menar inte att 

dessa antaganden nödvändigtvis reflekterar lärarnas egna åsikter. Skolan är inte frånskilt från 

resten av samhället, samhälleliga normbildningar reproduceras ständigt även i skolans värld 

och dessa normer och tankemönster förändras inte över en natt (Rudick & Dannels, 2018 

s.529). Om det nu är så att detta antagandet görs, medvetet eller omedvetet, finns det även här 

en fördel att ålägga Lipskys (2010) normdiskussion och Johanssons (2007) begrepp 

depersonifiering och repersonifiering. Man agerar således efter de förväntade normer som 

finns i klassen, i detta fall en förväntad hetero- och cisnorm. När relationen till eleverna sen 

utvecklas och deras individuella egenskaper och identiteter får större plats i relationen 

kommer kanske dessa normbrytande egenskaper eller identiteter till ytan och det skapas ett 

klassrumsklimat som antingen är tillåtande till detta eller inte. Utefter det klassrumsklimatet 

som då bildas kan läraren på ett annat sätt nyttja sitt handlingsutrymme till att anpassa sin 

undervisning till klassrumsklimatets “nya” normbildningar.  

 

För att vidare förstå den yttre påverkan på lärares erfarenheter av deras handlingsutrymme går 

det att se även till mer konkreta situationer där det påvisas ett tydligt motstånd mot hur lärare 

väljer att se på och nyttja sitt handlingsutrymme. Nedanstående citat är ett svar på en situation 

där läraren Staffan Furå blivit hotad av vad han tror var en elev eller en förälder till elev på 

grund av sin undervisning i HBTQ-frågor.  
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‘Jag vet att fler lärare har råkat ut för liknande saker när de undervisar i 

frågor som berör hbtq-personer, jämställdhet och andra värdegrundsfrågor. 

Samtidigt är det hemskt att det händer. När personen ringde hem 

påverkade det min familj. Jag fick en funderare om det var värt att hålla på 

med detta på skolan.’ - Staffan Furå (Jällhage, 2019) 

 

Det som tydliggörs i denna situation är att lärarnas arbete är en normativ praktik (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008, s.19). Lärarnas yrke blir en ständig övervägning av möjliga 

motstridiga intressen och attityder. Lärarna måste ta hänsyn till politiska beslut, samhälleliga 

normer, styrdokument, elevernas önskemål och attityder, föräldrarna etc. som alla är faktorer 

som kan påverka och begränsa synen på deras handlingsutrymme (Lipsky, 2010). I den 

normativa praktik som skolan verkar utgöras av verkar lärares arbete kantas av en ständig 

avvägning mellan olika typer av eventuella konsekvenser man är villig att riskera i 

användandet av sitt handlingsutrymme. Går till exempel elevernas och föräldrarnas åsikter 

eller attityder mot varandra kan en lärare behöva göra en övervägning kring vilken “strid” den 

är villig att ta. Något som bör tas i beaktning är ju att lärarnas handlingsutrymme dock ger 

möjligheten till att inte ta dessa attityder i beaktning. Handlingsutrymmet verkar således inte 

styras av attityderna i sig utan huruvida du tar hänsyn till dessa eller ej. Lärares erfarenheter 

av sitt handlingsutrymme verkar därför påverkas av vilka konsekvenser nyttjandet av det kan 

ge och om dessa konsekvenser är värda att riskera. Dessa resonemang  går även att återfinna i 

tidigare forskning. Det verkar finnas en tendens hos lärare att vara osäkra i synen på sitt 

handlingsutrymme om attityder och förväntningar på läraren är motstridiga (Dickson och 

Brindis, 2021, s.287) 

 

6.2 Resurser 

En påverkansfaktor på lärarnas erfarenhet av sitt handlingsutrymmet som majoriteten av 

lärarna tog upp var brist på resurser. En av de resurser som ofta omnämndes var kunskap. Ett 

tydligt mönster i vår empiri var att en brist på kunskap utgjorde en begränsning i lärarnas 

erfarenhet av sitt handlingsutrymme. Lärarna pekade ut olika konsekvenser av vad denna 

kunskapsbrist kunde bero på och leda till men den gemensamma nämnaren var att en brist på 

kunskap hade en inverkan på synen på deras handlingsutrymme. Kunskapsbristen beskrevs 

också av flertalet lärare som någonting som gjorde en “obekväm” i att undervisa i frågor som 

kunskapen inte täcker. Vi tolkar lärarnas användning av uttryck som “att inte vara bekväm” 
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som en känsla av att vara illa till mods. I resterande delar av arbetet kommer ordet 

bekväm/obekväm därför att användas utifrån denna definitionen.  

 

“Jag vet mattelärarna ska ju nu jobba med programmering och det har 

de inte haft i sin utbildning och då blir det ju väldigt svårt för dem att 

lägga in det men om de liksom ska göra det utifrån skolverket… Och 

samma här då om vi ska börja diskutera frågor som kanske en del inte 

kan så mycket om eller ens känner sig bekväma med.” - (Lärare 1) 

 

Hur du väljer att se på eller nyttja ditt handlingsutrymme verkar onekligen ha en stark 

koppling till kunskap. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) diskuterar just kunskap som 

en resurs som behövs för att kunna nyttja sitt handlingsutrymme i förhållande till 

organisationella krav. Det kan både vara för att kunna nyttja sitt handlingsutrymme i 

förhållande till det de formella kraven kräver men också för att kunna tolka och omformulera 

dessa krav i förhållande till förväntningar som finns på din yrkesroll ifrån t.ex samhället, 

elever eller föräldrar. Ett stort handlingsutrymme och en vilja att undervisa i vissa frågor, 

exempelvis HBTQ-frågor, räcker således inte alltid. Många lärare försöker förmodligen så 

gott de kan i relation till de resurser som finns att tillgå (Lipsky, 2010). Precis som en 

svensklärare kommer ha svårt att undervisa i grammatik om hen inte vet hur man böjer ett 

verb blir det självklart svårt för lärare att undervisa i sexualfrågor om de inte har kunskap om 

dessa. Tidigare forskning har visat att lärare som väljer att inte begränsa synen på sitt 

handlingsutrymme på grund av bristande kunskap i vissa fall kan leda till att lärarens egna 

åsikter och erfarenheter blir styrande i undervisningen (Timmerman, 2009, s.502) och att 

detta i sin tur kan leda till att vissa aspekter i sexualundervisningen inte diskuteras alls (Jarpe-

Ratner, 2020). Bristande kunskap behöver alltså inte leda till att lärare ser på sitt 

handlingsutrymme som litet eller onyttjbart men att det verkar som att en del lärare väljer att 

göra detta för att undvika att göra fel eller hamna i “obekväma” situationer.   

 

En annan resurs som lärare tog upp i relation till synen på sitt handlingsutrymme var; tid. Det 

framgick i empirin att lärare anser att de ofta har tidsbrist i förhållande till sitt arbete. Inte 

minst i relation till att implementera nya perspektiv i undervisningen.  

 

“Men jag skulle ju önska dels att vi fick mer kunskap. Jag är ju helt 

övertygad om att vi behöver det. Sen är det ju naturligtvis viktigt hur man 
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får den kunskapen liksom. Lärare känner ibland att åh det står hit upp jag 

orkar inte läsa in mer grejer” - (Lärare 4) 

 

Tid som resurs, som presenteras i Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) teori, verkar 

således också ha en påverkande roll i lärares erfarenheter av sitt handlingsutrymme. För lärare 

verkar ofta tid och kunskap agera i symbios på ett sätt som de uppfattar minskar deras 

handlingsutrymme. I empirin framgår det att majoriteten av lärarna förstår vikten av ett 

implementerande av exempelvis HBTQ-perspektiv i deras undervisning. Samtidigt framställer 

de problematiken kring detta, kopplat till tid och kunskap. Viljan för ett implementerande 

finns där men inte kunskapen, och för att kunna införskaffa kunskapen behöver de tid som de 

själva menar inte finns. Resurserna tid och kunskap påverkar således av varandra, något som 

också framkommer i Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) teori där tid som resurs 

främst diskuteras i relation till införskaffandet av resursen kunskap.  

 

Det går dock att ställa sig frågande till huruvida ett tillskjutande av resurser i form av tid och i 

sin tur kunskap verkligen hade förändrat synen på sitt handlingsutrymme i dessa frågor. 

Tidigare forskning har nämligen visat att även grupper som ses mer som experter än lärarna i 

att undervisa i sexualfrågor, i detta fall skolsköterskor, också upplever svårigheter i att göra 

detta (Dickson & Brindis, 2021, s.287; Hayter, Owen & Cooke, 2012, s.438) och att även 

andra faktorer spelar en stor roll i synen på handlingsutrymme (Dickson & Brindis, 2021, 

s.287). Om vi ställer vår empiri och denna tidigare forskning mot varandra verkar det finnas 

en viss tvetydighet i kunskapens roll i synen på handlingsutrymmet. Medan vår empiri visar 

på att mer kunskap hade breddat lärarnas erfarenhet av sitt handlingsutrymme visar tidigare 

forskning på att det även finns andra faktorer som spelar in.  

 

6.3 Organisationens tröghet 

När det kommer till synen på sitt handlingsutrymme i relation till implementeringen av 

sexualitets- och könsidentitetsfrågor från HBTQ-perpektiv i undervisningen var det många 

lärare som pekade på att denna typ av förändring tar tid. Lärarna pekade på flera olika 

faktorer som kunde spela in i varför förändringar inom skolväsendet inte går så snabbt.  

 

“Alltså olika skolor har ju olika traditioner när det kommer till det mesta. 

Det är ju inte bara jag som lätt fastnar i mitt arbete och det som jag vet 
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liksom fungerar. I min erfarenhet så är mer eller mindre alla lärare på det 

sättet till och med när det kommer till vems kaffemugg som står vart i 

skåpet i fikarummet. Hur är det man brukar säga…det är svårt att lära en 

gammal hund att sitta och på en skola finns det många gamla hundar.”- 

(Lärare 2) 

 

Att förändringar inom skolvärlden tar lång tid var i princip alla lärare i studien överens om. 

Deras förklaringar till varför det är så gick hand i hand med Svensson, Johnsson & Laanemets 

(2008) teori kring organisationens tröghet och Lipskys (2010) begrepp förnekande av 

handlingsutrymme. Förstår inte lärarna varför förändringar ska ske eller varför man bör ta upp 

till exempel HBTQ–frågor i undervisningen verkar det finnas en tendens till att använda sitt 

handlingsutrymme till att inte göra det, eller förneka att man har ett handlingsutrymme att 

göra detta över huvud taget. Det verkar finnas ett behov av en tydligare beskrivning till varför 

det finns behov av en förändring, hur dessa ska ske och vilken roll och vilket ansvar läraren 

har både i anledningen till förändringarna men också i implementeringen av dem.  

 

“Så att det går lite långsamt i lärarvärlden med förändringar. Så jag tror att 

för varje år så kommer det nog gå lite bättre. [...] Ja men förändringar 

överlag är svårt. Om vi ska börja diskutera frågor som kanske en del inte 

kan så mycket om eller ens känner sig bekväma med. Det är ju inte så att 

man bara för att man blivit lärare känner sig bekväm med att prata om 

sexualitet med ungdomarna. Har man det i sitt ämne som NO-lärarna har 

då är det ju en annan sak men man kanske inte känner sig helt bekväm om 

man undervisar i vad det nu kan vara… geografi.”- (Lärare 1) 

 

En organisations tröghet verkar inte bara bero på en ovilja till förändring eller en oförmåga att 

se ett behov av förändring utan även resurser i form av kunskap, eller snarare bristen på denna 

resurs verkar vara av relevans. Att endast peka på att en förändring måste ske utan att ge 

individerna som ska implementera den kunskap om varför den sker och hur den ska ske 

verkar det finnas en tendens bland lärare att istället hålla fast vid det undervisningssätt och de 

perspektiv man är van vid och som man vet funkar. Det verkar också finnas en oro kring att 

implementeringen av nya arbetssätt och perspektiv ska leda till ökad arbetsbelastning och att 

man således förnekar sitt handlingsutrymme genom att peka på bristande resurser i form av 

tid (Annika Sjödahl, genom Killgren, 2020).  

 

Medan Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) teori om organisationens tröghet och 

Lipskys (2010) teori om förnekande av handlingsutrymme pekar starkt på individens ovilja, 
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envishet och bekvämlighet verkar lärarna måla upp en mer nyanserad bild. Vi måste här också 

ta hänsyn till det vår empiri faktiskt visar: en konstant tidspress och bristande kunskap. De 

långsamma förändringarna som teorin om organisationens tröghet pekar på verkar i lärarnas 

mening således inte bara handla om ett individuellt förnekande av sitt handlingsutrymme utan 

vilka faktiska resurser individen har till att använda detta. Lärarnas utsagor i empirin pekar 

både på en bekvämlighet och ovilja till förändring men också på bristande resurser i form av 

tid och kunskap som en grund till organisationens tröghet. Det kan lika väl vara så att det i 

realiteten är en kombination av dessa ovannämnda orsaker.  

6.4 Formella krav 

Lärarnas relation till de formella kraven i form av läroplan och kursplan varierade. Vissa 

tyckte dokumenten var tydligare än andra när det kom till implementeringen av sexual- och 

könsidentitetsfrågor från HBTQ-perpektiv. Medan vissa lärare menade på att det tydligt 

framgick i läro- och kursplaner att man skulle undervisa i dessa frågor menade andra på att 

det inte var det. Men de flesta var ändå överens om att styrdokumenten kunde tolkas olika 

beroende på vem det var som läste dem.  

 

‘Alla lärare är inne i sina egna ämnen, och det här är inte kopplat direkt till 

något ämne. Så det är ett av de ämnen som lärare värjer sig mot att 

undervisa, man kan det inte eller vågar inte. Det står i läroplanen att vi ska 

göra det, men hur gör man? Det är ett av de svåraste moment vi har att 

jobba med’- Svante Tideman (Hedman, 2018) 

 

Även om det möjligtvis står i läroplanen att lärare ska undervisa i frågor som rör 

könsidentitet, sexualitet och HBTQ menar vissa lärare att man inte vet hur man ska göra 

detta. Detta citat kan vi sammanlänka med två av våra teoretiska utgångspunkter: kunskap 

som resurs (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008) och goal ambiguity (Lipsky, 2010). Det 

verkar finnas ett hinder på vägen mellan krav och utförande i detta fall. Även om lärare 

möjligen utläser ett krav i läroplanen har de kanske inte resurserna att omvandla detta krav till 

praktik. Möjligen har de inte kunskapen för att kunna göra detta. Det framkom dock i vår 

empiri också att alla lärare inte tolkade det som framkom i läroplan och kursplan som några 

direkt krav utan mer som tips och riktlinjer. 

 

“Det är ju tydligast i no-ämnena och på senare år har det ju kommit mer 

och mer i dem andra ämnena också men jag skulle ju inte vilja kalla det 
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för ett tryck utan mer för tips på hur man kan ta upp sådana frågor i sin 

undervisning. Vi lärare är ju väldigt fria att bestämma själva.”- (Lärare 2) 

 

Här menar vi att det finns en tydlig skillnad i erfarenheten av huruvida kraven på lärarna är 

utformade men även hur tydliga och styrande kraven är. En gemensam faktor låg dock i att 

oavsett hur bilden av kraven var så fanns det ändå ett stort handlingsutrymme enligt lärarna. 

Det fanns tvetydiga beskrivningar av kraven och huruvida de fungerade som uppmaningar 

eller som faktiska krav. Vissa lärare menade på att styrdokumenten fungerade mer som tips 

om hur man kunde implementera frågor om till exempel sexualitet, kön och HBTQ medan 

andra menade på att de var formulerade som krav men utan beskrivning om hur kraven skulle 

uppnås. Denna tvetydighet som de formella kraven verkar utgöra öppnade enligt majoriteten 

av lärarna upp för ett stort tolkningsutrymme. 

 

“Men sen tror jag att det beror vem det är som läser det också. Alltså jag 

har jobbat med det här inom Rädda Barnen så för mig betyder ju det 

någonting. Står det att jag ska jobba med demokrati, står det att man ska 

utgå ifrån alla människors lika värde, står det att man ska kunna läsa texter 

och tolka ifrån identitet eller historiska perspektiv eller vad det kan stå. Ja 

men då tolkar jag ju det utifrån min erfarenhet och så, naturligtvis. Sen är 

det kanske någon annan som läser det och kanske inte tar de orden utan de 

kanske ser andra ord.”- (Lärare 4) 

 

Lipskys (2010) teori om goal ambiguity, goal clarification och accountability blir applicerbart 

på detta avsnitt. Vi kan läsa att lärarna vi intervjuat och lärare vars utsagor framkommer i 

artiklar har olika uppfattning av kraven, dess utformning och deras tyngd. Det visar på en viss 

tvetydighet som enligt lärarna öppnar upp för ett stort tolknings- och handlingsutrymme. 

Många av lärarna såg detta stora handlingsutrymme i relation till de formella kraven som 

någonting positivt som gjorde att de kunde utforma undervisningen som de vill samtidigt som 

flera uttryckte att de trodde att det stora handlingsutrymmet kunde göra att många inte 

diskuterar sexualitets-, köns och HBTQ-frågor på sina lektioner. En av lärarna tror att många 

hoppar över den delen av undervisning just för att det inte är utformat som ett faktiskt krav i 

hennes mening, men var också tveksam över hur ett sådant krav faktiskt skulle kunna se ut. 

Detta går i linje med tidigare forskning vi har tagit del av vars empiri också vittnar om att 

otydliga krav leder till ett stort tolknings- och handlingsutrymme och därav ett utrymme att 

inte undervisa i dessa frågor eller endast vissa delar eller perspektiv av dem (Kjaran & 

Lehtonen, 2020; Zulu et al., 2019).  
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Utifrån vår insamlade empiri men också tidigare forskning verkar finnas en enhetlig bild om 

att de formella kraven öppnar upp för ett stort handlingsutrymme. Hur dessa krav tolkas och 

omvandlas till praktik verkar variera beroende på vem det är som läser dem. En av våra 

intervjupersoner sa till exempel att ordet demokrati kan tolkas på väldigt många sätt och att 

hon tolkade det på ett visst sätt på grund av sina tidigare erfarenheter. Detta stora 

tolkningsutrymme verkar leda till att lärare utifrån samma formella krav kan utforma och 

utföra sin undervisning på väldigt olika sätt beroende på en rad faktorer. Vi har tidigare tagit 

upp kunskap som en stor inverkan på handlingsutrymme men även egna erfarenheter och 

referensramar verkar spela in. En helt likvärdig utbildning skulle således kräva formella krav 

helt utan tolknings- och handlingsutrymme. Frågan blir då om det är möjligt att formulera 

sådana krav och om dessa typer av krav passar in i ett yrke där man möter människor med 

olika behov, möjligheter och åsikter. De flesta av våra lärare uttrycker den stora friheten som 

någonting positivt som gör att de kan anpassa undervisningen till sina elever, någonting som 

också framkommer i Zulu et al. (2019). Merparten av lärarna beskrev också att eleverna hade 

stor inverkan på undervisningen, någonting som lärarna verkade värdera högt, någonting som 

möjligen hade gått förlorat om kraven blev allt för strikt formulerade. På detta sätt vägs ett 

litet handlingsutrymme men en likvärdig utbildning för alla mot ett stort handlingsutrymme 

med en dynamisk undervisning med möjlighet till individanpassning. När det kommer till det 

stora handlingsutrymmet finns det självklart höga toppar där eleverna får ut mer än från en 

“standardiserad mall” helt styrd av formella krav. Men det finns då också djupare dalar där 

elevernas undervisning i dessa frågor blir åtstramade av deras lärares egna preferenser. 

7. Sammanfattning och avslutande diskussion 

Nedan presenterar vi en kort sammanfattning av våra resultat i relation till våra 

frågeställningar följt av en disksussion kring resultaten samt uppsatsen i stort. 

 

7.1 Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats var att förstå högstadielärares erfarenheter av sitt 

handlingsutrymme i förhållande till implementeringen av sexual- och könsidentitetsfrågor i 

sin undervisning från HBTQ-perspektiv. Detta gjorde vi genom att genomföra fyra intervjuer 

med yrkesverksamma högstadielärare samt genom att utföra en dokumentanalys av sex 
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tidskriftsartiklar innehållande intervjuer med lärare eller i form av debattartiklar skrivna av 

lärare. Med hjälp av vår insamlade empiri kan vi besvara våra frågeställningar på följande 

sätt:  Vilka erfarenheter högstadielärarna har av sitt handlingsutrymme i relation till 

implementeringen av sexual- och könsidentitetsfrågor i den praktiska undervisningen utifrån 

HBTQ-perspektiv påverkades bland annat av klassrumsklimatet och de normbildningar detta 

medför vilket styr vad som uppfattas som okej att prata om och inte. Bristande resurser i form 

av kunskap och tid verkade också ha en inverkan på lärares erfarenheter av sitt 

handlingsutrymme i den praktiska undervisningen. De flesta lärarna pekade ut just bristande 

kunskap om sexual-, könsidentitets- och HBTQ-frågor som en stor påverkansfaktor på deras 

handlingsutrymme. Högstadielärarnas erfarenheter av sitt handlingsutrymme när det kommer 

till implementeringen av sexual- och könsidentitetsfrågor i relation till eleverna utifrån HBTQ 

perspektiv var tätt sammankopplat till relationsskapande. . En gemensam syn var att 

handlingsutrymmet växte i takt med relationen till eleverna. Ju mer relationen utvecklades 

desto bättre uppfattning fick lärarna av både vad klassrumsklimatet tillåter men också vad 

eleverna önskar av utbildningen. Även elevernas identiteter, till exempel om de själva är 

HBTQ-personer, verkade ha en inverkan på lärarnas erfarenhet av sitt handlingsutrymme i 

relation till undervisning i HBTQ-frågor. Gällande lärares erfarenheter av sitt formella 

handlingsutrymme verkade styrdokumentens utformning och tolkningsutrymme spela en roll. 

Vissa såg på styrdokumenten som tydliga krav medan andra såg de som riktlinjer, beroende 

på vilken tolkning som gjordes förändrades erfarenheten av handlingsutrymmet i relation till 

dessa. En slutsats som kan tas, i relation till vår empiri, är att tvetydiga krav har en påverkan 

på lärares erfarenheter av handlingsutrymmet. 

 

7.2 Avslutande diskussion 

Som en diskuterande slutsats i förhållande till uppsatsens syfte går det att konstatera att en 

implementering av sexual- och könsidentitetsfrågor från HBTQ-perspektiv är mer komplext 

än vad enbart en läsning av officiella styrdokument utger det för att vara. Det som 

styrdokumenten försöker implementera ska också omvandlas i praktik av de lärare som berörs 

av dem. Hur detta sker, styrs av lärares handlingsutrymme som kan komma att påverkas av en 

rad olika faktorer. Det har bland annat framkommit i vår empiri att vissa lärare har en tendens 

att förneka sitt handlingsutrymme när det kommer till att implementera nya perspektiv och 

arbetssätt i undervisningen. Detta förnekande kan grunda sig i både lärarnas erfarenheter av 
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bristande resurser i form av tid och kunskap men också i en ovilja att förändras. Denna ovilja 

till förändring kan vara ett sätt att försvara ett beprövat arbetssätt som man vet fungerar och 

ett ifrågasättande av varför förändringen därför måste ske. Vad vi genom vårt arbete kan 

utläsa är att ett förnekande av sitt handlingsutrymme kan grunda sig i både en ovilja att 

förändras men att det också kan vara ett bevis på bristande resurser, otydliga ramverk och en 

bristande beskrivning av varför en förändring måste ske. Om Skolverket vill nå sina mål med 

en läroplan kan det därför vara av vikt att hänsyn tas inte bara till det som ska implementeras 

utan också till hur detta ska ske och vilka faktorer som kan ha en inverkan på 

implementeringsprocessen.  

 

Lärares erfarenheter vittnar om att det finns både inre och yttre tryck på deras 

handlingsutrymme som både möjliggör men också kan motarbeta deras handlingsutrymme 

när det kommer till nya idéer, tankar och arbetssätt. Lärarna i vår empiri var eniga om att det 

fanns ett stort handlingsutrymme i deras yrkesroll som exempelvis möjliggör unika tolkningar 

av vad olika ord eller krav i de formella bestämmelserna faktiskt innebär i det praktiska 

arbetet. Huruvida detta är något positivt eller negativt är inte av relevans här men det är 

tydligt att det har en inverkan på implementeringsprocessen. Att läraren sedan arbetar med 

olika klasser med lika många viljor, idéer och synsätt som antal elever, gör också 

implementeringar mer komplext då det påverkar lärarnas erfarenheter av sitt 

handlingsutrymme. Att från skolverkets sida försöka formulera krav eller stöddokument som 

sen ska implementeras på ett likvärdigt sätt i praktiken blir därför i princip ogörligt. Lärares 

erfarenheter av sitt handlingsutrymme i relation till det som ska implementeras kan variera i 

stor grad och därför komplicera en likvärdig implementeringsprocess. Medan många lärare 

pekar på bristande kunskap och tid som en påverkansfaktor på deras handlingsutrymme som 

spelar en stor roll i de svårigheter som implementeringsprocessen kan innebära. Så visar 

tidigare forskning på att även människor med expertkunskaper kan ha svårigheter med att 

implementera sexualfrågor i undervisningen. En stor del av utmaningen verkar också ligga i 

den kontext och miljö där implementeringen ska ske. För att lärare ska erfara sitt 

handlingsutrymme som stort i relation till implementeringen av sexual- och 

könsidentitetsfrågor från ett HBTQ-perspektiv i undervisningen verkar det också krävas ett 

mer utförligt problematiserande av det eller de arbetssätt som redan finns för att också skapa 

en förståelse för varför denna förändring ska ske.  
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I inledning av detta arbete presenterade vi alarmerande siffror på HBTQ-personers psykiska 

hälsa. Folkhälsomyndigheten (2015) kommenterade dessa siffror genom att peka mot skolan 

och vikten av representation av HBTQ-personer i undervisningen. Regeringens svar på detta 

blev att understryka vikten av att ge lärarna mer kunskap om HBTQ-frågor genom 

lärarutbildningen. Även lärarna i detta arbete pekade på att mer kunskap hade fått de att se på 

sitt handlingsutrymme, och sina möjligheter till att undervisa i HBTQ-frågor, som större. 

Frågan kvarstår dock om kunskap står som ensam lösning av problemet, någonting som 

tidigare forskning talar emot. Det verkar också finnas motstånd i den kontext och miljö där 

HBTQ-frågorna ska implementeras, bland annat samhälleliga, organisatoriska och 

gruppbaserade normer som alla såklart också påverkar varandra. Således kanske det inte 

räcker med att tala om HBTQ utan att också tala om de normer som är och har varit styrande i 

HBTQ-personers liv, idag och genom historien. För att minska kränkningar av HBTQ-

personer och minska den psykiska ohälsan räcker det troligen därför inte att ge lärarna mer 

kunskap om HBTQ utan de måste också få kunskap om normer och hur man undervisar om 

HBTQ-frågor från ett normkritiskt perspektiv. Nu när utbildning i sexualfrågor blir 

obligatoriskt för alla på lärarutbildningen hoppas vi därför att man inte endast utbildar lärarna 

i sexualkunskap från HBTQ-perspektiv utan också i varför de behöver den kunskapen och 

varför undervisningen i skolan behöver förändras i relation till den. 

 

Vi ser att det finns en mening med att fortsätta forska på detta område för att få en breddad 

förståelse för de faktorer som kan komma att ha inverkan på lärares erfarenheter av sitt 

handlingsutrymme. Inte minst blir det intressant när det gäller implementeringar av nya 

perspektiv i undervisningen. En tanke att ta med sig, som även vi tagit lärdom av genom detta 

arbete, är att tydligare gå igenom HBTQ-begreppet med intervjupersonerna innan påbörjad 

intervju. På detta sätt ser man till att man har samma förståelse för begreppet och de 

normbildningar det för med sig men det ger också en övergripande bild över kunskapsläget 

hos intervjupersonerna. Detta kunskapsläget hade även kunnat komplettera 

diskussionsunderlaget.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Intervjuguide för semistrukturerad intervju 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informera om 

- Syftet med intervjun och studien 

- Anonymitet 

- Intervjupersonen får lov att avbryta intervjun och avböja från att svara på frågor. 

- Är det okej för dig om vi/jag spelar in denna intervjun? 

- Muntligt samtycke att delta i studien dokumenteras via inspelningen.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bakgrundsfrågor: 

- Hur gammal är du? 

- Könstillhörighet?  

- Hur länge har du arbetat som högstadielärare? 

- Vilka ämnen undervisar du i? 

 

Förnekande av handlingsutrymme och organisationens Tröghet  

- Under den tid du jobbat som högstadielärare, har du sett någon förändring i utförandet 

av sexualundervsiningen….? 

- Kan du se någon förändring i HBTQ-perspektivets roll i sexualundervisningen? 

 

Goal ambiguity/goal clarification/accountability 

- Till vilken utsträckning känner du dig fri att utforma undervisningen som du vill? 

- Upplever du att det finns något krav att undervisa i sexualfrågor i ditt läroämne? 

- Upplever du att det framgår tydligt att och hur du ska undervisa i sexualfrågor och 

HBTQ-frågor i ditt läroämne? 

 

Kunskap som resurs 

- Upplever du att du har tillräckligt med kunskap om området för att undervisa i frågor 

som rör sexual- och HBTQ-frågor? 

 

Elevernas roll (kategorisering och social konstruktion av klienter)(depersonifiering och 

repersonifiering) 

- Hur ser du på elevernas roll i sexualundervsiningen och ett möjligt HBTQ-perspektiv i 

undervisningen? 

 

Normer/normativ praktik 

- Hur upplever du att normer och traditioner i samhället påverkar sexualundervisningen 

och implementeringen av HBTQ-perspektiv i den?  
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- Hur upplever du att kollegor påverkar utformandet av sexualundervisningen och 

implementeringen av HBTQ-perspektiv i den? 

- Tycker du det går att utläsa normer i skolans styrdokument som läroplan och 

kursplan?  
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Bilaga 2.  Informationsbrev    

  
Till dig som är högstadielärare - information och förfrågan om 

deltagande i intervjustudie 
 

Vi heter Ellinor Lindqvist och Jack Hedetoft och vi studerar på socionomprogrammet på 

Socialhögskolan, Lunds universitet. I utbildningen ingår ett moment som innebär att vi ska 

utföra en studie vars resultat sedan ska presenteras i vår kandidatuppsats.  

 

Syftet med vår studie är att förstå lärares erfarenheter av sitt handlingsutrymme i förhållande 

till implementeringen av sexual- och könsidentitetsfrågor i sin undervisning från HBTQ-

perspektiv. Vi vill förtydliga att vi inte lägger någon värderingen i om du som lärare 

integrerar sådana frågor i din undervisning eller ej utan syftet är att undersöka din upplevelse 

av ditt handlingsutrymme när det kommer till dessa frågor kopplat till formella, sociala och 

normativa faktorer . Studien riktar sig till alla ämneslärare som undervisar i årskurs 7 till 9.  

 

Deltagandet i studien innebär en intervju på ca. 60 minuter som utförs genom att vi möts upp, 

via telefon eller via andra digitala verktyg, detta är upp till dig och vad du önskar. Intervjun 

kommer att spelas in för att viktig information inte ska missas eller missuppfattas under 

intervjun. Informationen som framkommer i intervjuerna kommer behandlas konfidentiellt 

och då vi presenterar vårt resultat kommer informationen ej möjliggöra identifikation av dig.  

Deltagandet i studien är frivilligt och om du ångrar ditt medverkande under studiens gång kan 

du närsomhelst välja att avbryta deltagandet.  

 

Studien kommer efter genomförandet att publiceras på Lunds universitets databas för 

publikationer, LUP. Den kommer även att delas med deltagarna i studien om så önskas.  

 

Vill du delta i vår studie vänligen kontakta oss, Jack Hedetoft eller Ellinor Lindqvist på 

nedanstående kontaktuppgifter. Har du några övriga frågor tveka inte att höra av dig till oss 

eller vår handledare Mikael Sandgren.  

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Student                                       Student                                    Handledare 

Jack Hedetoft                              Ellinor Lindqvist                      Mikael Sandgren 

Socialhögskolan, Lund               Socialhögskolan, Lund             Socialhögskolan, Lund 

+46702-767478                          +46738-424855                         mikael.sandgren@soch.lu.se 

Hedetoftjack@gmail.com           Ellielindqvist@gmail.com                    
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