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Abstract	  
This thesis begins with the metaphor "to come out of the closet". As a future teacher I am 

interested in how practicing teachers who are not heterosexual choose to act on the issue of 

openness. 

The purpose is to highlight non-heterosexual teachers by analyzing and interpreting three 

teachers' stories about their everyday professional life and discuss the results from a didactic 

perspective. 

My empirical data consisted of about seven hours of video documented interviews with 

three teachers from primary, secondary and adult education. As part of the interview we 

looked at my movie Garderoben (The Closet), where I examined the ”coming out of the 

closet”-metaphor bodily. The film is part of my artistic figuration. The thesis includes pictures 

which show how I test my artistic method of examination in a classroom with a wardrobe. 

This thesis belongs to the field of life story research and has a social constructionist 

approach, but I mean that language cannot be separated from the material. My method has 

been theme-based interviews and I presented parts of the interviews in form of poetic 

narratives – one collective biography and six individual short stories – which I analyzed using 

queer theory and sexual difference theory. 

My overall result is in line with previous Swedish research, namely that it is not easy to be 

open with a norm breaking sexuality in a school in Sweden. But my study deepens and 

stretches the field. I also discuss didactic consequences. 

In the final discussion, I discuss what should be done and come to the conclusion that this 

is an area that should be more explored. The discussion of the school's norms through the 

teacher should bring greater educational interest. 

 

 

English title: When teachers come out of the closet – an interview survey with three non-heterosexual 

teachers. 

Keywords: bisexual, heteronormativity, homosexual, lesbian, media pedagogy, poetic narrative, 

teachers, visual art pedagogy  
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Abstrakt	  
Det här examensarbetet tar avstamp i metaforen ”att komma ut ur garderoben” och som 

blivande lärare intresserar jag mig för hur verksamma lärare som inte är heterosexuella väljer 

att agera i frågan om öppenhet. 

Syftet är att synliggöra ickeheterosexuella lärare genom att analysera och tolka tre lärares 

berättelser om sin yrkesvardag samt att diskutera resultatet ur ett didaktiskt perspektiv. 

Min empiri bestod av cirka 7 timmar videodokumenterade intervjuer med tre lärare från 

grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Som en del av intervjun tittade vi på min film, 

Garderoben, där jag undersökt garderobsmetaforen med min kropp. Filmen är även en del i 

min konstnärliga gestaltning. I uppsatsen finns också bilder från när jag använder min 

konstnärliga undersökningsmetod i ett klassrum med en garderob. 

Det här examensarbetet befinner sig i fältet för livsberättelseforskning och har en 

socialkonstruktionistisk ansats, samtidigt som jag menar att språket inte kan skiljas från det 

materiella, det kroppsliga. Min metod har varit temabaserade intervjuer. I uppsatsen 

presenteras delar av intervjuerna som poetiska narrativ, dels som en kollektiv biografi och 

dels som korta enskilda berättelser. Jag analyserar dessa med hjälp av queerteori och sexual 

difference-teori. 

Studiens resultat går i stort i linje med tidigare svensk forskning inom området, det vill 

säga att det inte är lätt att vara öppen med en ickenormativ sexualitet i svensk skola. Men min 

studie fördjupar och breddar fältet. Jag diskuterar även didaktiska konsekvenser. 

Avslutningsvis diskuterar jag vad som bör göras och sammanfattningsvis föreslår jag att 

detta är ett område som bör utforskas mer. Diskussionen om skolans normering genom läraren 

bör väcka större pedagogiskt intresse.  

 

 

Nyckelord: bildpedagogik, bisexuell, heteronormativitet, homosexuell, lesbisk, lärare, 

mediepedagogik, poetiskt narrativ 
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Störst tack till  

Ninni, Fanny och Simona 

och 

stort tack till 

min handledare Birgitta Odelfors! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden på försättsbladet är en bildruta ur filmen Garderoben som är en del av min konstnärliga gestaltning. Filmen finns att se på: 
http://garderoben.weebly.com/film---garderoben.html; http://youtu.be/p9WAigsiEGE.  
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1 Inledning och bakgrund 
Overwhelmingly, theory is bodily, and theory is literal. Theory is not about matters 
distant from the lived body; quite the opposite. Theory is anything but disembodied. 
/Donna Haraway, biolog och feministisk teoretiker.1 

Den här uppsatsen bygger på en intervjuundersökning om hur tre lärare hanterar situationer 

som berör deras ickenormativa sexualitet på arbetsplatsen. Men det började med en 

konstnärlig undersökning hösten 2012, då jag under en veckas tid videodokumenterade i olika 

bildutsnitt när jag flera gånger per dag kom ut ur min garderob.2 Jag ville ta metaforen att 

komma ut ur garderoben tillbaka till kroppen för att förstå innebörden på ett nytt sätt. Under 

dokumentationsveckan hade jag även en längre session i garderoben. Jag ville ta reda på om 

några nya tankar kunde väckas. Det gjorde det. Det var obekvämt, trångt och varmt, och till 

slut kunde jag inte andas – så som normers förtryck kan upplevas. Med mig i garderoben hade 

jag några citat ur L-Ordet av Tiina Rosenberg, teatervetare och feministisk teoretiker, som 

igångsättare för min muntliga reflektion.3 Min garderobsvistelse fick mig att tänka på fler 

garderober, i betydelsen tabuämnen eller i samhällets ögon svagheter du inte är öppen med. 

Men framför allt blev det tydligt att jag inte kommer från en garderob, att jag inte hör hemma 

i någon garderob, men att det finns normer som gång på gång knuffar in mig i en. 

Under min lärarutbildning har jag varit på fyra olika VFU-skolor och besökt 

studiekamrater på ytterligare tre skolor. På en av skolorna fanns en öppet homosexuell lärare 

som jag genast sökte upp för att jag ville veta hur hen hanterade det. Efter det mötet insåg jag 

att jag behöver förebilder för att kunna hantera obekväma situationer som jag varit med om på 

de olika VFU-skolorna. Jag behövde få nya infallsvinklar till hur jag vill medieras som lärare 

med en viss sexualitet. 

På Konstfack har vi belyst intersektionerna genus, klass och etnicitet, med störst tonvikt på 

den första. I queerfeministisk anda vill jag dock påstå att genus/kön inte kan separeras från 

sexualitet.4 Jag gjorde den här undersökningen för att jag upplevde ett skriande behov och en 

kunskapslucka både hos mig själv och i utbildningen. Därför tog jag mig an frågan i detta 

examensarbete. Jag upptäckte snart att det var svårt och hela processen har varit helt 

omvälvande. Vad tänker kroppen när någon kritiskt frågar eller påstår: ”Hur kan du säga att 

svensk skola är heteronormativ?”, ”Vad har den här undersökningen med bildpedagogik att 

                                                
1 Haraway, Donna (1992/2003). ”The Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others.” i The 
Haraway Reader. New York: Routledge. s. 299. 
2 http://garderoben.weebly.com/film---garderoben.html; http://youtu.be/p9WAigsiEGE. 
3 Rosenberg, Tiina (2006). L-Ordet: Vart tog alla lesbiska vägen? Lettland: Normal förlag. 
4 Lykke, Nina (2009). Genusforskning – en guide till feministiskteori, metodologi och skrift. Kina: Liber. 
 s. 114-115. 
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göra?” och ”Men på det här lärosätet är det väl inga problem!”? Kroppen famlar efter ord fast 

det känns så uppenbart. Vad är det min hud ser som inte träffar deras hjärtan? 

Det här är mitt sätt och min längtan att få skriva min historia och in mig i historien. Det är 

en liten berättelse som hoppas störa de stora berättelserna.5 Det här handlar om kroppsliga 

erfarenheter från min utbildning och nu vill jag veta hur det kan se ut för redan verksamma 

lärare. 

1.1 Tidigare forskning 
Anna Sofia Lundgren, professor i etnologi, har i kapitlet ”Spela roll: Heteronormer i 

läraryrket” i Skola i normer, intervjuat homosexuella/bisexuella lärare i förskola, grundskola 

och gymnasium om deras arbetsvardag, samt heterosexuella lärare om deras syn på 

homosexuella.6 Lundgren visar hur heteronormer får effekter i skolan i allt från pedagogik 

och kunskapsinnehåll till lärares självkänsla och sätt att vara lärare på. Även om det är mycket 

kvar att göra menar Lundgren att förutsättningarna för en diskussion om ”hur 

heteronormativitet kan verka som dold diskriminering” är goda.7 I ”Representing what? 

Aspects of the teacher's role in light of heteronormativity” i Norm-struggles: sexualities in 

contentions vidareutvecklar Lundgren sitt resonemang och tar upp nya intervjupersoners 

berättelser.8 Lundgren drar slutsatsen att ”gay and lesbian teachers do not feel comfortable 

coming out in the school context” och diskuterar frågan om representation och förebild.9 Hon 

menar bland annat att synliggörandet av olika sexualiteter kan göras av lärare oavsett dens 

sexuella identitet. 

I kapitlet ”Asexuell heteronormativitet” i Skola i normer slår Eva Reimers, professor i 

pedagogiskt arbete, fast att den främsta orsaken till att svensk skola och lärarutbildning är 

heteronormativ beror på synen på ”läraren som en vanlig och lagom person”.10 

Mattias Lundin, grundskollärare och filosofie doktor i naturvetenskapernas didaktik, har 

samlat in berättelser från bi- och homosexuella lärare, vilka även var med i analysarbetet. 

Artikeln publicerades i december 2013.11 I analysen av berättelserna återfinns fyra strategier 

                                                
5 Johansson, Anna (2005).  Narrativ teori och metod. Lund: Studentlitteratur. s 71, 74, 117. 
6 Lundgren, Anna Sofia (2008). ”Spela roll” i Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.) Skola i normer. Malmö: Gleerup.  
s. 53-95. 
7 Ibid., s. 95. 
8 Lundgren, Anna Sofia (2010). ”Representing what? Aspects of the teacher's role in light of heteronormativity” i Martinsson, 
Lena & Reimers, Eva (red.) Norm-struggles: sexualities in contentions. Storbritannien: Cambridge Scholars Publishing. s. 
53-66. 
9 Ibid., s. 65. 
10 Reimers, Eva (2008). ”Asexuell heteronormativitet”, i Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.) Skola i normer. Malmö: 
Gleerups, s. 126. 
11 Det vill säga tio månader efter att jag genomförde mina intervjuer. Lundin, Mattias (2013). ”Att förhålla sig till 
heteronormen i förskola och skola”. Forskning om undervisning och lärande Nr 11, s. 30-43. Fil hämtad 2013-12-28: 
http://www.forskul.se/ffiles/0057BB3B/ful11_heteronormen.pdf. 
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varav tre direkt pekar på att lärarna har ett begränsat handlingsutrymme. Den fjärde strategin 

kräver samarbete med kollegor för att vara möjlig.12 Lundin har även utifrån observationer i 

klassrum beskrivit sju processer för att analysera heteronormativa praktiker. Dessa presenterar 

jag i 3.1 Queerteori och intersektionalitet. Han menar att ”[g]enom att nedmontera 

konstruktionen av kön och sexualiteter undermineras själva förutsättningen för en hierarki 

över huvudtaget, vilket skulle kunna vara ett sätt att arbeta långsiktigt”.13 Både Lundgren och 

Lundin påpekar att heteronormen drabbar alla och att normerna måste identifieras för ett 

långsiktigt och gynnsamt likabehandlingsarbete i skolan bland personal och elever. 

Under Stockholm Pride 2013 presenterade Lärarnas Riksförbund medlemsundersökningen 

Om sexuell orientering och identitet i skolan. Den handlade om tolerans gentemot hbtq-lärare 

respektive hbtq-elever på medlemmarnas skolor, där slutsatsen blev att toleransen är hög för 

bi- och homosexuella lärare och elever, men lägre när det gällde transpersoner.14 

Globalt sett är den forskning som finns på området främst gjord i USA, Australien och 

Storbritannien, men jag har valt den svenska eftersom kontexten är svensk skola. Då det finns 

relativt begränsad svensk forskning på området vill jag göra ett tillägg till Lundgrens och 

Lundins arbeten, som inspiration för fortsatt forskning på området. Det finns svensk forskning 

där endast den normbrytande sexualiteten står i fokus, som till exempel Lesbisk identitet, L-

Ordet och När lesbiska blev kvinnor När kvinnor blev lesbiska.15 

HBT-nätverket i Lärarförbundet startade 2009. Lärarnas Riksförbund startade under våren 

2013 ett liknande nätverk. Det tyder på att detta inte är en fråga enbart med intresse för mig. 

Jag vill även påstå att detta är en fråga lika viktig för den som passerar sexualitetsnormen 

fastän den kanske inte upplevs lika kroppsnära vid första anblick. 

1.2 Syfte 
Syftet med undersökningen är att synliggöra lärare med ickenormativ16 sexualitet genom att 

analysera och tolka tre lärares berättelser om att komma ut på sin arbetsplats, samt att 

diskutera resultatet ur ett didaktiskt perspektiv. 

                                                
12 Ibid., s. 30-43. 
13 Lundin, Mattias (2012). ”Heteronormativitet – vad är det?” i Elmeroth, Elisabeth (red.). Normkritiska perspektiv – i 
skolans likabehandlingsarbete. Lund: Studentlitteratur. s. 71. 
14 Rapport från Lärarnas Riksförbund (2013-07). Om sexuell orientering och identitet i skolan. 
Jag ser det som problematiskt att göra en undersökning ur ett toleransperspektiv när det idag borde handla om respekt för 
våra medmänniskor och om normer som hindrar mångfald, och inte om ”tolerans”. 
15 Lundahl, Pia (1998). Lesbisk identitet. Stockholm: Carlssons; Rosenberg (2006); Hallgren, Hanna (2008). När lesbiska 
blev kvinnor När kvinnor blev lesbiska. Göteborg: Kabusa Böcker. 
16 Jag skriver ”ickenormativ” fast jag vet att det är problematiskt. I uppsatsen använder jag även ”ickeheterosexuell” som 
kanske kan ses som än mer problematiskt då det verkligen agerar normerande, men jag hoppas att de smått absurda 
ordkonstruktionerna kan vara tankeväckande. 
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Mitt personliga syfte med undersökningen är att hitta en professionell strategi för att känna 

mig tryggare när jag börjar arbeta som lärare. Därutöver är syftet att andra blivande och 

verksamma lärare ska få större förståelse för sin yrkesvardag och därmed kunna reflektera 

över sin egen roll i normproduktion på den sexuella orienteringens område i skolan. I 

förlängningen möjliggör resultatet av denna undersökning en utveckling av ickeförtryckande 

didaktiska och pedagogiska strategier för skolan som arbets- och läroplats. 

1.3 Frågeställningar 
- Hur väljer de intervjuade lärarna med en ickenormativ sexualitet att agera i frågan om 

öppenhet och att komma ut i en heteronormativ skola, 

- hur upplever de sig bli bemötta, och 

- vilka blir de didaktiska konsekvenserna? 

1.4 Empiri 
Empirin består av tre videodokumenterade intervjuer med tre intervjudeltagare. Jag kallar 

dem Ninni, Simona och Fanny. Alla intervjuer har skett under februari 2013. Jag har valt 

intervju som metod eftersom jag var ute efter en fördjupad förståelse av forskningsfrågorna.17 

1.5 Urval och avgränsning 
Under 2012 samlade jag på mig lärarkontakter som jag tänkte att det här är nog personer som 

jag kommer att vilja kontakta när jag blivit verksam lärare för att fråga om råd eller utbyta 

erfarenheter med. I slutet av året formulerade jag min frågeställning och började höra mig för 

bland dessa kontakter, ifall de var intresserade av att medverka i mitt examensarbete. De 

första tre jag tillfrågade i januari 2013 svarade ja. Jag valde i första hand att fråga 

ickeheterosexuella kvinnor som var utbildade för och arbetade i samma årskurs som jag 

kommer att bli behörig för (grundskolans senare år och gymnasiet), eftersom jag ansåg att det 

gick i linje med mitt syfte om att jag behöver förebilder. 

Likheten i att jag som lesbisk kvinna och lärarstudent intervjuar lesbiska/bisexuella/queera 

kvinnor och lärare tror jag möjliggjorde intervjuerna, både för mig som intervjuare och för 

dem som intervjudeltagare, genom att frågan ställdes ”inifrån”.18 Det skapade en form av 

erfarenhetsbaserad samhörighet.19 Jag menar också att det är skillnad i erfarenheter för 

homosexuella kvinnor och män som är lärare. Därför har jag i denna studie endast intervjuat 

kvinnor. 

                                                
17 Thomsson, Heléne (2010). Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur. s. 27 f. 
18 Ibid., s. 120 f. 
19 Lundahl (1998) s.168. 
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I början var jag även nyfiken på hur blivande lärare med en ickenormativ sexualitet tänker 

kring sin kommande lärargärning. Det spåret har jag utelämnat ur denna undersökning då mitt 

intresse för de verksamma lärarnas berättelser var störst. Med de reflexiva metoder jag valt 

hade det inte varit möjligt att bearbeta mer empiri på ett kvalitativt sätt än den 

intervjudeltagarna och jag producerat. 

1.6 Konstnärlig gestaltning 
Den här undersökningens syfte formulerades utifrån resultatet av den konstnärliga 

undersökningen av att komma ut ur garderoben. Filmen Garderoben, som var resultatet, 

använde jag som samtalsunderlag under intervjuerna. Under Konstfacks vårutställning 2013 

hade jag även två publika filmsamtal, samt ett under West Pride samma år. Under 

undersökningens gång hittade jag en avslutande gestaltning som knöt ihop 

garderobsmetaforen med skolan: Förr hade läraren ett skåp i klassrummet att hänga in sina 

ytterkläder i, i stället för att ha dem i sitt arbetsrum eller i ett personalrum. Med 

intervjudeltagarnas berättelser i mig testade jag att komma ut ur en sådan klassrumsgarderob, 

vilket blev en svartvit fotografisk bildserie. Några av bilderna finns med i uppsatsen under 5 

Bearbetning och analys.20 

2 Metod och tillvägagångssätt 
Undersökningens upplägg är att genomföra tre videofilmade intervjuer utifrån teorier hämtade 

från livshistorie- och livsberättelseforskning och analysera intervjuerna med hjälp av narrativ 

teori, sexual difference- och queerteori. 

2.1 Videodokumentation 
Metoden för empiriframställning har bestått av tre samtalsliknande intervjuer om cirka 2-2,5 

timmar videodokumenterat material, totalt drygt 7 timmar. Mitt besök hos varje 

intervjudeltagare varade dock längre, eftersom intervjumetoden och samtalsämnet gjorde 

situationen väldigt intensiv och både jag och intervjudeltagarna behövde ta pauser. 

Jag valde att videodokumentera intervjun för att få möjlighet att notera sådan 

kommunikation som inte framträder med hjälp av enbart ljudupptagning. Det gjorde det 

lättare för mig att minnas och kunna tolka sammanhangen efteråt. Ruth Holliday, forskaren i 

interdisciplinära genusstudier, använder videodokumentation som en del av 

empiriframställningen eftersom hon ser att det identifierbara materialet förstärker 

forskningsdeltagarnas makt i forskningsprocessen. Det blir därigenom en del i hennes 

                                                
20 http://garderoben.weebly.com/film---garderoben.html; http://youtu.be/p9WAigsiEGE. 
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reflexiva förhållningssätt kring forskaren och den som utforskas.21 I Filming the closet har 

Holliday låtit sina deltagare filma sin vardag med varsin videokamera enligt en 

videodagboksmodell.22 I artikeln finns bildrutor från filmerna. Denna metod skiljer sig från 

min användning av videodokumentation, eftersom filmen i mitt avtal med intervjudeltagarna 

endast är till för dokumentation och transkribering för vidare analys och inte får visas 

offentligt.  

Även Heléne Thomsson, forskaren i arbets- och organisationspsykologi, gör många 

intervjustudier. Hon framhåller videodokumentation endast vid gruppintervjuer, för att 

underlätta särskiljandet av olika röster, men jag menar att den hade betydelse i förståelsen av 

vad deltagarna ville förmedla samt att jag fick syn på mig själv som intervjuledare.23 

2.2 Intervjusamtalen 
Varje samtal genomfördes i intervjudeltagarens hem. Vi åt lunch eller fikade tillsammans. 

Ibland flöt hela dagen ihop: när var det paus och när pågick intervjun? Ett av samtalen 

inleddes med att intervjudeltagaren började intervjua mig och efteråt undrade jag om hon gjort 

mig till en fjärde intervjudeltagare? Det var ett sätt att rucka på maktstrukturen eller 

åtminstone att syna makten. Jag har makt som genomdriver undersökningen. 

Intervjudeltagaren har makt i sitt urval och formulerande av berättelser som svar och 

kommentarer på mina frågor och utsagor.24  

Min intervjuguide innehöll tre samtalsområden: lärare (varför blev du lärare?), sexualitet 

(hur ser du på den/din?) och interaktion med kollegor och elever (berättelser kopplade till val 

av öppenhet), men utan formulerade frågor. Jag ville använda en semistrukturerad och ur 

forskarrollsperspektivet öppnare intervjumetod.25 Samtalssituationen mellan mig och 

intervjudeltagarna kan ses som en performativ akt där de kan skapa sig själva som 

ickeheterosexuella.26 Intervjumetoden kan beskrivas som experimentell, trevande, 

rhizomatisk.27 Jag var inspirerad av en uppsatsintervju som jag själv var deltagare i, där jag 

                                                
21 Rose, Gillian (2012). Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials. London/Los 
Angeles/New Dehli/Singapore/Washington: Sage s. 338. 
22 Holliday, Ruth (2004). ”Filming ’The Closet’: The Role of Video Diaries in Researching Sexualities”, i American 
Behavioral Scientist, Vol. 47. No. 12. Sage Publications, fil hämtad 2014-05-19: 
http://www.nyu.edu/classes/bkg/methods/holliday.pdf. 
23 Thomsson (2010) s.88 f. 
24 Ibid., s. 123 f. 
25 Ibid., s. 59 f; Johansson (2005) s. 245 f. 
26 Lykke (2009) s. 117 ff. 
27 Så som Gilles Deleuze och Félix Guattari exemplifierar rhizomatiska processer med potatisplantan och kvickroten så 
upplever jag min empiri vid första anblick som det senare, men ju fler omläsningar desto tydligare framträder 
potatisplantematerial. Deleuze, Gilles & Guattari, Félix (1987/2012). ”Introduktion: rhizom” i Åsberg, Cecilia, Hultman, 
Martin & Lee, Francis (red.) Posthumanistiska nyckeltexter. Malmö: Studentlitteratur. s. 99. 
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fick i uppgift att prata utifrån sex olika teman. Intervjun pågick i två timmar och jag tyckte att 

den var sympatisk. 

Det som Gillian Rose, forskare i visuell kultur, kallar photo-elicitation kallar jag för 

bildelicitering, eftersom jag använder bild i vid bemärkelse.28 Jag hade med mig två bilder till 

samtalen, dels filmen Garderoben som fick inleda samtalsområdet sexualitet, dels en 

tidningsartikel med en intervju med en lesbisk lärare.29 

2.3 Analysmetoder 
Under hela undersökningens gång pågår den reflexiva tolkande analysen, vilken innebär att 

jag intar en eftertänksam hållning där inget tas för givet. Därför är det svårt att helt separera 

analys och tolkning från varandra. Materialet reflekteras i relation till de metoder och teorier 

jag valt, varför flera betydelser återkastas.30 

2.3.1 Transkription – en del i den tolkande analysen 
Råmaterialet är alltså de videodokumenterade samtalen, men analysen har jag gjort utifrån en 

närläsning av transkriptionen. Den första bearbetningen av materialet sker i transkriptionen. 

Jag har transkriberat allt hörbart och noterat det som inte var hörbart. Det ohörbara kunde jag 

ibland höra när jag lyssnade om vid ett annat tillfälle medan vissa enstaka ställen förblev 

otydbara. Eftersom råmaterialet även bestod av rörlig bild så har jag kompletterat 

transkriptionen med vissa visuella beskrivningar, dock långt ifrån alla betydelsebärande 

sådana. Det auditiva eller framför allt det verbala har prioriterats. Citaten i uppsatsen ur 

transkriptionen är redigerade för läsbarhetens skull genom att jag uteslutit ”hm”, ”eh” och 

liknande. 

Jag har tittat och lyssnat på videodokumentationen, sedan har jag transkriberat den. Från 

audiovisuellt rörligt medium till svarta ord på vitt papper. Fast vägen dit gick via animation 

och teckning, men det transkriptionsförsöket ställde mig inför så många frågor som störde 

berättelserna, det som var sagt. Bit för bit skalades alltså människorna och kropparna bakom 

orden bort, men utan kropparna finns inga ord.31 Dessa kroppar får vi inte glömma bort och 

göra anonymiseringen till en avhumanisering. 

                                                
28 Rose (2012) s. 311 ff. 
29 Min film Garderoben hade jag laddat upp på Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=p9WAigsiEGE&feature=share&list=LLvgN709MEMtfAAcVjBCDaog&index=4; 
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/10/05/tufft-vara-annorlunda-bland-lararkolleger, länk hämtad 2014-04-
04,vid intervjutillfällena hade jag med papperstidningen. 
30 Thomsson (2010) s. 37 f, 144, 158 f. 
31 Jag tänker mig att det materiella och språkliga är oskiljbart så som framför allt Karen Barad men även Rosi Braidotti 
förklarar det i Barad, Karen (2003/2012). ”Posthumanistisk performativitet: mot en förståelse av vad materia betyder” i 
Åsberg, Cecilia, Hultman, Martin & Lee, Francis (red.). Posthumanistiska nyckeltexter. Lund: Studentlitteratur. s. 82 f 
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Det första intervjusamtalet redigerade jag till en ny film före transkriptionen. De två andra 

transkriberade jag direkt från råmaterialet, vilket jag tyckte var ett bättre tillvägagångssätt som 

lättare skapade sammanhang i transkriberingen. Därför gjorde jag om transkriptionen av det 

första samtalet. 

2.3.2 Poetisk narrativ analys 
Formen för bearbetningen av transkriptionen har jag hämtat ur en kombination av ”Det 

transversala språket: Att förnimma världen”, presentationen av det transkriberade 

intervjumaterialet i Troubling Education samt collective biography/memory work genom 

”(Re)presenting the Collective Girl: A Poetic Approach to a Methodological Dilemma”. 32 

I avsnittet 5.1.2 Att komma ut ur garderoben har jag låtit de olika intervjupersonernas 

berättelser vävas samman till en av mig efterkonstruerad gemensam berättelse om komma ut-

processen, vilket skulle kunna jämföras med collective biography, som är en oxymoron och 

därmed delvis påpekar det motstridiga i denna handling.33 I avsnitten Att komma ut inför 

kollegor och Att komma ut inför elever har jag konstruerat ett poetiskt narrativ utifrån 

transkriptionen av varje persons berättelse. Jag ville använda dessa två metoderna och fann 

den här uppdelningen lämpligast utifrån syfte och frågeställningar. 

Jag har inspirerats av en poetisk form som utbildningsforskaren Kevin Kumashiro kallar 

narrative poetry: ”I re-present the words and experiences of my participants in the form of 

poetry”.34  Precis som Kumashiro har jag inte tillfört egna ord utan allt kommer från råtexten, 

men stycken eller delar av meningar som avvek från ämnet är borttagna och ibland har en 

mening fått stå för en berättelse som var längre under intervjun. Jag ser detta förfarande som 

ett sätt att skapa en komplexare helhetsbild som blir öppnare för fler tolkningar, vilket också 

är målet i en reflexiv tolkande analys. Berättelserna är en del av bearbetningen och den 

fortsatta analysen gjordes på dem. 

2.4 Metodteorier – livsberättelser och narrativ teori 
Ivor F Goodson, professor i utbildningsvetenskap, menar att livshistoriematerial bland annat 

kan innehålla hur lärarens livsstil, identiteter och kultur i och utanför skolan samverkar med 

varandra, eller att individen blir synlig i relation till sin tids historia, vilket kan ha stor 
                                                                                                                                                   

respektive Braidotti, Rosi (2002/2012). ”Att bli kvinna: om förkroppsligade skillnader” i Åsberg, Cecilia, Hultman, Martin & 
Lee, Francis (red.). Posthumanistiska nyckeltexter. Lund: Studentlitteratur. s. 113f. 
32 Hallgren, Hanna (2006). ”Det transversala språket: Att förnimma världen” i Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 1. s. 86-92.; 
Kumashiro, Kevin (2002). Troubling Education: queer activism and antioppressive pedagogy. London/New York: 
RoutledgeFalmer. s 88-94, 99-103, 110-114, 118-128, 140-148, 157-169, 172-179, 183-194.; 
Gannon, Susanne (2001). ”(Re)presenting the collective Girl: A Poetic Approach to a Methodological Dilemma” i 
Qualitative Inquiry, Volyme 7 Number 6. Sage Publications. s. 787 ff. 
33 Gannon (2001) s. 787 f. 
34 Kumashiro (2002) s. 21 f. 
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betydelse för annan utbildningsvetenskaplig forskning: ”Genom att använda en 

livshistorieansats vid studier av lärares liv och arbete är avsikten att utveckla förståelse av och 

insikt om hur undervisningen i skolan är socialt och samhälleligt konstruerad.”35 

Livshistorie-/livsberättelseforskningens metoder hänger ihop med dess teorier om att ge 

röst åt personer som inte brukar komma till tals. Jag instämmer samtidigt med sociologen 

Catherine Kohler Riessman: ”we cannot give voice, but we do hear voices that we record and 

interpret”.36 Utifrån en socialkonstruktionistisk undersökningsansats ser jag mig själv som 

medskapare av de berättelser jag får ta del av, eftersom det är i det mellanmänskliga mötet 

som de uppstår.  

Jag följer Anna Johansson, sociolog och genusforskare, som menar att en livshistoria har 

alltför stort fokus på det historiska och ofta en syn på livshistorien som en absolut sanning, 

medan en livsberättelse problematiserar livshistorien, berättaren och forskaren samt ser 

livsberättelsen som mer relativ och kontextberoende.37  

Att berätta sin livsberättelse är en skapande handling som innebär att berättaren minns och 

använder sig av de mallar för berättande som finns till hands. I berättelsen ordnas livets 

erfarenheter postumt till meningsfulla sekvenser.38 Narrationen kräver berättare 

(intervjudeltagarna), berättelse (som skapas i dialog) och lyssnare (jag, som senare blir 

återberättare och tolk).39 De dominerande diskurserna kallas ofta de Stora berättelserna och 

det är dem jag vill störa med min lokala berättelse. Även om det delvis kan innebära ett stöd 

för normen så tror jag att motsatt effekt möjliggörs genom ett synliggörande.40 

I val av teorier och metoder väcktes frågor om objektivitet, vilket Donna Haraway skriver 

om som möjligt i form av positionerad partiell objektivitet och kunskapsproduktionen som 

situerad. Med det menar Haraway att ingen objektiv sanning finns, på så sätt att jag i min 

position som undersökare kan betrakta världen från ingenstans eller överallt, samt att 

kunskapen är beroende av sin kontext fylld av bland annat politiska och etiska syften.41 

                                                
35 Stensmo, Christer (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare: en introduktion. Uppsala: Kunskapsföretaget. s. 82 ff.; 
Goodson, Ivor F & Numan, Ulf (2003). Livshistoria och professionsutveckling [Elektronisk resurs]: Berättelser om lärares 
liv och arbete. Lund: Studentlitteratur. s.61. 
36 Johansson (2005) s. 220. 
37 Ibid., s. 222-227. 
38 Lundahl (1998) s. 26 f. 
39 Johansson (2005) s.141 f. 
40 Ibid., s. 57, 71. 
41 Haraway, Donna (1991/2008). Apor, cyborger och kvinnor: att återuppfinna naturen. Stockholm: Symposion. s. 233, 237. 



 16 / 44 
 

3 Teoretisk ram 
Donna Haraway skriver: ”Scientific practice is above all a story-telling practice in the sense 

of historically specific practices of interpretation and testimony.”42 Det är också så jag ser på 

detta examensarbete. Den här undersökningens teoretiska ram står med ena foten i teorier 

rotade i socialkonstruktionism och med den andra i teorier som kritiserar densamma för sin 

betoning av språket som skapande struktur för vår värld.43 Socialkonstruktionismen förstår 

jag, utifrån Vivien Burr, filosofie doktor i psykologi, som en teori som ifrågasätter 

förgivettagna kunskaper och samtidigt förstår kunskaper som historiskt och kulturellt bundna. 

Kunskapen ses också som skapad genom mellanmänsklig interaktion och tonvikten ligger just 

på dessa processer, snarare än att kalla det för strukturer. Det finns ingen essens, utan det är 

framför allt språket som strukturerar vårt tänkande, vår tolkning av världen. Språket kan även 

ses som en performativ handling.44 Dessa processer och handlingar kallas i detta sammanhang 

för diskurser och som sådana producerar de kunskap om världen, vilket gör att 

kunskapsbegreppet hänger tätt samman med makt. Diskurser gör att vi ser världen på ett visst 

sätt.45 Jag tolkar även världen genom att samtidigt tillskriva materian betydelse, som gör att 

våra mänskliga kroppar blir till materiellt-diskursiva fenomen – utan gränser men inte 

metaforiska.46 

3.1 Queerteori och intersektionalitet 
Queerteori handlar om att dekonstruera de hegemoniska strukturerna kring kategorier som 

rör kön/genus och sexualitet. Den synar särskilt heteronormativiteten och hur den gör en viss 

typ av heterosexualitet till sexuell norm. En heterosexuell person är, enligt heteronormen, en 

man eller kvinna som attraheras av motsatt kön och vill leva i par. Heteronormativitetens 

normeringsprocesser beskrivs dels som uteslutning av ”avvikare” ur normen i en dikotomisk 

uppdelning (”vi” – normen, ”dom” – avvikarna) och dels genom assimilation av ”avvikande” 

grupper till normgrupp (”dom” måste rätta sig efter ”oss”).47 ”Den heterosexuella normen är 

verksam i skola och lärarutbildning och den är det framför allt genom föreställningen om 

läraren som en vanlig och lagom person.”48 

Nina Lykke, genusforskare och feministisk teoretiker, menar att queerfeminism kan ses 

som ett implicit intersektionellt tänkande med sin syn på kön och sexualitet som 

                                                
42 Haraway, Donna (1989). Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science. USA: Routledge. s. 4. 
43 Barad (2003/2012) s. 77, 79; Lykke (2009) s. 99 f. 
44 Burr, Vivien (2003/2010). Social constructionism: second edition. Storbritannien: Routledge. s. 2-9. 
45 Ibid., s. 79. 
46 Barad (2003/2012) s. 82 f; Braidotti (2002/2012) s. 113 f. 
47 Rosenberg, Tiina (2002). Queerfeministisk agenda. Stockholm: Atlas. s. 11, 17, 63 f, 100 ff. 
48 Reimers (2008) s. 126. 
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oskiljaktiga.49 Ett intersektionellt synsätt innebär att maktordningar och identitetskategorier 

intraagerar med varandra. Det handlar inte om addition utan om ömsesidiga 

transformationsprocesser.50 För min analys är intersektionerna som berör genus och sexualitet 

mest användbara – kvinna och lesbisk/flata/bisexuell. En lesbisk person är en kvinna som 

älskar och begär andra kvinnor och en bisexuell person är en person som älskar och begär 

både kvinnor och män/personer oavsett kön. Flata är ofta använt som substantivering av 

lesbisk. Det finns inte helt vattentäta skott mellan dessa begrepp. Sexualiteten kan betraktas 

som både stabil och rörlig.51  

I analysen använder jag Lundins begrepp som beskriver processer som möjliggör 

heteronormativitet – upprepad önskvärdhet (vad får sägas? vad får göras?), dikotomisering av 

kön (isärhållande av kön), differentiering av sexualiteter (gränsdragning och urskiljning av 

sexualiteter), positionernas hierarki (olika subjektspositioner ger olika makt), marginalisering 

(som delas upp i externalisering – homo-/bisexualitet finns inte hos oss och gömmande – att 

osynliggöra saker och situationer som bryter mot heteronormen), problematisering (att koppla 

homo-/bisexualitet till problem, som till exempel aids) och personifiering (att fokusera på 

personen i stället för normen) – samt de vardagligare begreppen för lärarnas strategier att 

hantera heteronormativt bemötande, det vill säga: säga ifrån, anpassning, undvikande och 

förebild.52 

3.1.1 Att komma ut ur garderoben 
Den tystnad och osynlighet som historiskt sett omger homosexualitet kallas vanligen 
garderoben. […] Garderoben existerar inte på grund av homosexualitet utan på 
grund av den obligatoriska heterosexualiteten. 53 

Etnologen Pia Lundahl beskriver i Lesbisk identitet två betydelser för ”komma ut”-begreppet: 

dels som att komma underfund med sin sexualitet, dels som att vara öppen med densamma. 

Lundahl tar upp kritik mot idén om en linjär utveckling och att ”att komma ut” skulle vara en 

engångshändelse. Sedan lägger hon till hur begreppet kan förstås ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv; att individens tillblivelse sker ständigt och i dialog med 

omgivningen med hjälp av de begrepp som för närvarande finns till hands. ”Komma ut”-

berättelsen beskrivs även som en kognitiv strategi i konstruktionen av identitet.54 

                                                
49 Lykke (2009) s. 106 f; se även Rosenberg (2006) s. 32 f. 
50 Ibid., s. 107. 
51 Lundahl (1998) s. 180, 184, 187. 
52 Lundin (2012) s. 63-70; Lundin (2013) s. 36-40. 
53 Rosenberg (2002) s. 93. 
54 Lundahl (1998) s. 21-22. 
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3.2 Sexual difference 
Rosi Braidotti, filosof och feministisk teoretiker, beskriver relationen mellan könen som 

asymmetrisk, men vill inte leta efter likheter. ”Ett av målen med feministiska praktiker är att 

störta de nedsättande och förtryckande konnotationer som har byggts in i skillnadsbegreppet, 

men också i dialektiken mellan Själv och Andra.”55 Braidotti använder begreppet sexual 

difference för att undersöka skillnader mellan kvinnor och män, mellan kvinnor och inom 

varje kvinna. På det sättet kan vi samtidigt lyfta fram både den specifika kvinnliga 

erfarenheten och en mångfald av den samma.56 

4 Etiska principer och reflektioner 
Vetenskapsrådets individskyddskrav är till för att skydda den som deltar i olika typer av 

forskningsstudier och är uppdelat i fyra undergrupper: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Eftersom denna undersökning i förlängningen kan komma att förbättra lärares arbetsmiljö 

uppfyller den forskningskravet, men den berör områden som anses känsliga (sexualitet) och 

man skulle kunna hänvisa till individskyddet för att avstå denna undersökning. 

Forskningskravet, som syftar till att uppmana forskning som förbättrar människors hälsa och 

livsvillkor, kan i detta fall dock överväga då avidentifieringsåtgärder är vidtagna. 

Undersökningen är viktig för att den berör arbetsmiljö och kan ge en indikation på hur 

antidiskrimineringsarbetet fungerar på undersökningsdeltagarnas arbetsplatser, vilket är ett 

viktigt preventivt arbete för att inte diskrimineringslagen ska behöva användas. 57 

Informations- och samtyckeskravet 
I samband med att jag tillfrågade de tilltänkta intervjudeltagarna informerade jag om 

examensarbetets syfte och frågeställningar och att deltagandet var frivilligt. Detta skedde 

mejlledes. Efter att personerna tackat ja, hördes vi av per telefon och diskuterade detaljer 

kring upplägget för intervjutillfället. Jag frågade både om de ville delta och om metoderna jag 

tänkt ut gick bra att använda. När jag väl var på plats återupprepade jag frågan, dock inte när 

jag möttes av en välkomnande atmosfär av ”det här ska bli spännande”. Alla deltagare kunde 

lämna sitt samtycke. Ingen har velat avbryta undersökningen och alla tre vet om att den blev 

försenad i förhållande till kursens examinationsdatum, men de har bara önskat mig lycka till 

                                                
55 Braidotti (2002/2012) s. 111. 
56 Hallgren (2008) s. 87. 
57 Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: 
Vetenskapsrådet. Hämtad 2014-05-17 från http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf s. 5. 
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och jag återkommer till dem när studien är klar. Därför kan informations- och 

samtyckeskravet anses vara uppfyllda.58 

Konfidentialitets- och nyttjandekravet 
I denna undersökning är det bara jag som känner till intervjupersonerna. För att stärka 

anonymiteten har jag inte talat om för någon vart jag rest för att göra intervjuerna. 

Intervjupersonerna gav mig tillåtelse att vid behov visa videodokumentationen för mina 

handledare, vilket dock inte skett. Det var ett avtal som slöts muntligen vid intervjutillfällena. 

Jag har inte låtit någon annan ta del av empirin på något annat sätt heller och när 

examensarbetet är godkänt arkiverar jag videobanden.59 

Det var både en fråga om syfte med undersökningen, samt bildlig identifiering av personer 

eller hem som gjorde att jag slopade gestaltningsspåret med animationer och teckningar. 

Jag har fått förfrågningar om varför jag inte kan använda min videoempiri i ett 

gestaltningsarbete ifall personen jag intervjuat ändå är öppen. På det svarar jag att för det 

första så ingick inte det i avtalet för dokumentation av intervjun och för det andra kan jag inte 

ansvara för vad som skulle kunna hända med alla intervjupersoner eller personer relaterade till 

den intervjuade, samt att det är personernas berättelser och återberättade levda erfarenheter 

som ligger till grund för undersökningen, inte de enskilda personerna i sig. Därmed kan ingen 

annan utnyttja materialet mot undersökningsdeltagarna. 

5 Bearbetning och analys 
Berättelserna från intervjuerna är tematiskt återgivna och det är de som är analyserade. Jag har 

alltså valt ut det jag ansåg centralt och valt bort det som föll utanför syftet. Jag ser det inte 

som ett hot mot validiteten eftersom jag inte döljer hur det förhåller sig utan använder det som 

ett sätt att skapa sammanhang i texten. Bilderna i detta avsnitt är dokumentationen av min 

kroppsliga reflektion av berättelserna. 

5.1 Berättelserna om 
När transkriptionerna var klara inledde jag en narrativ innehållsanalys genom att läsa en 

intervju i taget och markera enskilda ord och stycken. Sedan listade jag de enskilda orden 

samtidigt som jag läste intervjun igen för att se om det var något ord jag ville lägga till. Ur 

dessa tre listor utkristalliserades nyckelord. Orden blev nycklar som låste upp reflektioner och 

struktur för analys och tolkning. Nyckelorden ledde till det som Johansson kallar för 

                                                
58 Ibid., s. 7 ff. 
59 Ibid., s. 12 ff. 
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berättelsens tema.60 Det lade grunden till urvalet av citat till berättelserna. Huvudtemat kan 

sammanfattas i nyckelbegreppet att komma ut ur garderoben. Det har jag i sin tur delat upp i 

tre kategorier som handlar om (1) dels ett personligt och dels ett generellt utkommande, (2) att 

komma ut inför kollegor och (3) att komma ut inför elever. Ytterligare teman har jag sedan 

funnit med hjälp av att sila texten genom mitt teoretiska ramverk som består av Lundins 

begrepp, sexual difference-teori, teorier om att komma ut ur garderoben och queerteori. I 

stället för att stycka upp intervjuerna i små citat presenteras de som komprimerade helheter, 

vilket jag kallar de poetiska narrativ som berättelserna utgör. 

5.1.1 Fyra berättare 
Ninni undervisar på gymnasiet, Simona på en vuxenskola/komvux, Fanny i grundskolans 

senare år och jag är blivande bildlärare. Jag är lärarstudent på besök hemma hos var och en av 

intervjudeltagarna. Jag lyssnar, delar med mig av mina tankar, frågar, lägger mig i, blir frågad 

och svarar. Ingen av intervjupersonerna hade tänkt sig en lärarkarriär från början men nu är de 

där. 
Ninni: Jag är jättenöjd! Det känns som att det är det jag ska göra. Det känns som att det är det enda jag kan och 
det känns som att jag är bra på det. [---] Jag tycker det är väldigt roligt och väldigt fascinerande och det är en 
konstant utmaning, konstant utmaning! Det är det. Så jag älskar det. 
 
Fanny: De första åren när jag jobbade då blev jag sjukskriven en period, ja det var olika orsaker, det var stress 
och annat. Då hade jag en tanke på att jag skulle försöka söka mig till något annat jobb en period, men då märkte 
jag att… ja, jag vet inte… [ser bort] det fanns ändå kvar där att jag är ändå lärare och att det kändes väldigt 
konstigt att inte liksom ha den identiteten. Så att jag gick ju tillbaks och jobbade. Så då kändes det väldigt bra när 
jag kom tillbaka, liksom det här är mitt yrke och jag… Jag har alltid oavsett om man får mycket kritik och alla 
tycker och tänker allt möjligt om skolan så känner jag ändå en [visar med ett leende och knuten näve] stolthet 
över att vara lärare. Det har jag alltid gjort. 
 
Simona: Nämen jag gillar människor. Jag tycker om att kommunicera. Jag tycker om att skapa möjlighet för 
kommunikation. Jag tycker om att vägleda människor framåt. Jag tycker om att prata inför folk. Så att allt i min 
personlighet är helt rätt för att vara lärare. Jag brinner jättemycket för de arbetsuppgifter som jag har och så. Jag 
är väldigt intresserad av att göra ett bra jobb, men jag kan inte alls känna att jag är lärare, alltså att det är en 
identitet som jag… [---] Jag kan tycka att lärare sådär, alltså själva lärargrejen, det tycker jag är komplicerat. Jag 
tycker att det är väldigt snävt och tråkigt, jag tycker att lärare i allmänhet är tråkiga. [Båda skrattar] 
 
Tess Emma: Alltså jag tycker väldigt mycket om att jag ska bli lärare [---]. 

5.1.2 Att komma ut ur garderoben 
Nedan har jag skapat en collective biography av intervjudeltagarnas berättelser om synen på 

sexualitet och om att komma ut ur garderoben. Även om uttrycket collective biography 

signalerar att det är en motstridig handling, så vill jag genom att göra detta tydliggöra de 

likheter och skillnader som finns i och mellan undersökningsdeltagarnas berättelser. Jag ser på 

                                                
60 Johansson (2005) s. 134. 
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skillnader som i sexual difference-teorin som något positivt och som uppmärksammar 

människans och individens komplexitet.61 
Jag lever i en fantasivärld där alla är queera 
Jag definierar mig själv som bisexuell, men… 
det känns som ett tråkigt begrepp för att jag har inget substantiv för det som flata eller bög 
Om någon liksom förutsätter att jag är hetero 
och pratar på med det, 
då känner jag mig väldigt förolämpad. 
Han sa saker och det var tydligt att hans budskap var 
att han hoppades att detta var något som skulle gå över och 
att jag var drabbad av populärkultur och så där. 
Jag brukar väl aldrig kalla mig själv för någonting, 
det är ju mer andra som kallar en 
Jag har ju varit intresserad av ”queer” hela tiden och 
tycker att det är den bästa identiteten, men 
förr tyckte jag det var viktigt 
för mig var det ganska viktigt liksom att jag var lesbisk 
Jag har ju inget behov av att kalla mig för det ena eller andra, 
men i så fall är det väl lesbisk flata. 
På andra skolan 
det är som en ny garderob 
och kroppen blir tung och känns så… 
Det tar aldrig slut! 
De har ju ingen aning. 
När man pratar om det här med att komma ut ur garderoben 
och att människor som inte är heterosexuella får göra detta hela hela tiden 
så upplever jag att jag som bisexuell får göra det dubbelt 
Att tillhöra någon slags normbrytande grupp 
ger ju en kompetens för att förstå situationen i andra normbrytande grupper, 
och det tänker jag är kanske det mest väsentliga i mitt lärarjobb, 
med att vara HBT-person. 
Det är ju för att jag är flata som jag tänker så. 
Egentligen är jag ju ute hela tiden 
Att det på något vis drunknar i det manliga, att homosexuella på något vis är förknippat med en man 
för att synliggöra så kan jag säga att jag är lesbisk… 
synliggöra på något vis att det finns kvinnor också 
Jag har aldrig fattat ett beslut kring läggning, den har väl liksom valt mig 
Kön har alltmer blivit mindre och mindre intressant 
och idag så spelar kön ingen roll och jag tror att… 
eller jag kan vara intresserad av både kvinnor och män och hen:ar. 
Att det är ju så stort i skolan idag när jag kommer ut som lärare 
De blir så chockade. 
Alltså det där med garderoben, det är ju jättespännande. 
att vi har olika… 
vad andra ser… 
för jag tänker att man blir så självbesatt av att… 
vara flata. 
För man pratar ju om det hela tiden.  
… alltså just det här att man berättar sin komma-ut-historia 
att man reflekterar runt sin identitet, 
att man funderar som sjutton och vrider och vänder tills… 
Ja det kan ju bli ganska plågsamt. 
Men det är väldigt intressant så… 
Ja, hetero-vänner börjar att göra det när de pratar med mig liksom. 
De sitter inte själva och gör det. 
Jag är väl öppen? 
En av de jävligaste grejerna med att leva med någon med samma kön, 

                                                
61 Braidotti (2002/2012) s. 111 f. 
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att få uppleva att den andra inte är stolt över en, det är en erfarenhet jag har. 
En sak är ju att det finns ett våldshot, 
alltså att det finns en risk för hatbrott och 
jag har varit utsatt för ganska mycket grejer,  
liksom så hotfulla saker faktiskt 
I början när jag var tillsammans med Emilia 
blev vi attackerade på olika sätt. 
Folk som spottade på oss på stan och 
folk som slog till oss och så. 
Det hände jättemycket grejer där första året då, 
så vi slutade ju vara öppna på stan på det sättet, 
att vi visade inte våra kärleksyttringar. 
Jag tycker det är viktigt att vara öppen på skolan. 
Sen kan det vara tufft ibland men jag är ändå… 
…Jag vill vara öppen. För jag vill på något vis att det ska gå framåt. 
Sen har man ett ansvar för att utveckla samhället, men 
det behöver man faktiskt inte göra med sitt privatliv. 

Analys – att komma ut ur garderoben 
Det som är gemensamt för jaget i berättelsen är att bryta mot heterosexuella normer, att vara 

kvinna och lärare. Jaget föreställer sig alla som queera, definierar sig som bisexuell, lesbisk, 

lesbisk flata, men har inget behov av att kalla sig för det ena eller andra, tycker att queer är 

bästa identiteten och blir förolämpad om hon tas för heterosexuell. Det är de etiketter som 

finns till hands som Lundahl menar när hon citeras i boken L-Ordet.62 Begreppen kan ha olika 

syften i olika sammanhang, som till exempel politiskt eller som självidentifikation. Lundin 

skriver att differentiering av sexualiteter gynnar heteronormen.63 

Under uppväxten mötte jaget fördomar där en förälder hoppades att sexualiteten skulle gå 

över likt trender som kommer och går. 

När läraren kommer till en ny skola känner hon det som en ny garderob som är kroppsligt 

påtaglig. Att komma ut ur garderoben är inte en metafor skild från kroppen. Det krävs kroppar 

och det känns i kroppen. Den ständiga upprepningen antagligen på grund av den ständiga 

marginaliseringen. Att komma ut ur garderoben är en performance, en form av 

motståndshandlig som orsakas av normer, och för att inte vara normen måste den brytas gång 

på gång. 

Upplevelsen av att de heterosexuella inte förstår. Kanske för att den som står i socialt 

underläge, ”avvikaren”, alltid måste förklara sig i förhållande till den med en högre position.64 

Den bisexuella garderoben är en tvåstegsgarderob. Först bryts en heterosexuell norm sedan 

en homosexuell förståelse av personen. 

                                                
62 Rosenberg (2006) s. 53. 
63 Lundin (2012) s. 65 f. 
64 Rosenberg (2002) s. 17 f. 
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Jaget upplever sig ha fått kunskap genom normbrytandet – att förstå andra som bryter 

andra normer och det är viktigt för läraruppdraget. Så tänker en flata? Ja, så tänker hon, men 

det är inte givet att alla flator gör det. 

Hon menar att hon är ”ute” jämt. Det är den heteronormativa föreställningen som hindrar 

den som inte är heterosexuell från att vara ”ute” eftersom alla antas vara heterosexuella tills 

motsatsen är bevisad – den ständigt marginaliserande processen. Jaget tycker att ordet 

homosexuell är så förknippat med en man att hon då hellre väljer att säga lesbisk för att 

synliggöra de homosexuella kvinnorna. Enligt sexual difference-teorin tar jaget spjärn mot 

identiteten man, homosexuell man och homosexuell, när hon urskiljer sig som lesbisk kvinna. 

Detta är när lesbisk används i ett politiskt syfte. Enligt Lundin utgör dikotomiseringen av kön 

en heteronormativ process.65 

Hon säger att sexualiteten valt henne och i det avseendet ges garderobsmetaforen 

betydelsen ”att komma underfund med sin sexualitet” som Lundahl skriver.66 Samtidigt 

tycker hon att kön blir allt mer egalt. Hon tror att hon kan bli attraherad av kvinnor, män och 

”hen:ar”. Hon rör sig bort från en binär köns- och sexualitetsmodell, som hetero-, homo-, och 

bisexualitet kan sägas utgöra, och går därmed emot en traditionell/lagstadgad differentiering 

av sexualiteter. Jaget upplever att de – de som tänker i heteronormativa tankebanor – i skolan 

blir chockade när hon, den vanliga lagoma läraren, bryter normer. Hon bemöts då antagligen 

av den form av marginalisering som kallas externalisering – att de homosexuella och 

bisexuella alltid finns någon annanstans. 

Jaget berättar att hon vrider och vänder på sin identitet så att det liknar en besatthet och att 

hennes heterosexuella vänner börjar reflektera när de träffar henne. Hon undrar om hon är 

öppen. Vad tänker de heterosexuella på? Att hennes heterosexuella vänner börjar reflektera 

när de träffar henne, men inte själva, blir ett tecken på både att en sexuell normbrytare blir 

förknippad med sexualitet och att det är den som du kan diskutera detta med. Den som är i en 

normativ subjektsposition behöver inte förklara sig. 

Hon berättar att hon varit i en samkönad relation där den andra parten inte varit stolt över 

henne. Kan partnern ha lidit av internaliserad homofobi? Hon berättar också om andras 

homofobi och hatbrottssituationer som ledde till att hon och flickvännen inte visade 

kärleksyttringar offentligt. 

Jaget tycker det är viktigt att vara öppen på skolan. Det vill hon, fast det kan vara tufft. Det 

är ett sätt för henne att föra samhället framåt. Samtidigt tycker hon att hon inte behöver göra 

                                                
65 Lundin (2012) s. 64 f. 
66 Lundahl (1998) s. 21. 
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det med sitt privatliv. Hur kan skolan skapa plats för båda? 

 
Bild 1 av 7 ur bildserien Klassrumsgarderoben, där jag gjorde om min reflexiva performans att komma ut ur en garderob fast 
i ett klassrum i en grundskola. 

5.1.3 Att komma ut inför kollegor 
I detta avsnitt har jag gett intervjupersonerna varsin berättelse för att tydliggöra att det finns 

olika erfarenheter och olika strategier. Att berättelserna har olika karaktär beror på 

intervjupersonernas olika sätt att berätta sina erfarenheter på. 

Ninni berättar 
att inte mina kollegor visste, 
att min chef inte visste och så 
det gjorde mig jävligt osäker 
Att hela tiden undvika ett könspronomen liksom. 
Min sambo hit och min sambo dit. 
Man lär ju sig den, pronomendansen. 
Det var som att vandra in i en småstadsheterohimmel liksom. 
det här med någon som inte var heterosexuell, det var ganska exotiskt 
jag blev liksom en representant för alla som inte var hetero. 
då var det en konferens… 
ställde mig upp och helt enkelt berättade samma sak för dem som jag gjort för mina elever, 
det vill säga att jag verkligen kom ut. 
Att jag är bisexuell 
Till exempel så skämtade jag med en kollega i veckan 
som jag kommer väldigt bra överens med 
och vi pratade om att jag hade varit i ett förhållande med en kille 
och så sa jag att det inte funkade det här förhållandet 
och då skämtade min kollega så att ”ja, det var ju konstigt?” 
lite ironiskt så där. 
Och då följde jag lite med i det skämtet att ”ja, jag fattade inte vad det var som gick fel där” 
hm hm hm, liksom. 
För då lattjade vi med att jag var flata 
som hade varit i ett heterosexuellt förhållande 
som uppenbarligen inte fungerade på grund av min läggning, 
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men så var ju inte fallet och 
jag orkade bara inte sätta mig ner och förklara i den här skämtsamma, uppsluppna situationen 
Nej, jag känner mig rätt så ensam i den kampen. 
För i nuläget känner jag [tankepaus] inte en enda queer lärare. 

Analys – När Ninni kommer ut inför kollegor  
Ninni berättar om sin första arbetsplats där hon aldrig berättade om sin sexualitet för 

kollegorna och att det gjorde henne osäker och att det försvårade samtal om en partner av 

samma kön – pronomendansen. En av de fyra strategier för att hantera heteronormativitet som 

Lundin beskriver är undvikande och den skulle kunna innefatta pronomendansen.67 Den andra 

arbetsplatsen beskrivs som en småstadsheterohimmel och där var Ninni öppen med sin 

sexualitet men hon blev bemött som en person som kunde berätta allt om det exotiska HBT-

landet. Ett typiskt heteronormativt bemötande där Ninni stod för ”dom” och Ninnis kollegor 

för ett ”vi”. Att vi:et var oreflekterat nyfikna på den regnbågsskimrande världen är också ett 

sätt för dem att placera sig utanför den. Nu har Ninni utvecklat en strategi där hon tydligt 

kommer ut för kollegor och elever – Lundins strategi förebild, som blir en positiv variant av 

processen personifiering.68 Under en rast på den tredje arbetsplatsen skämtar en kollega med 

Ninni om hennes sexualitet som blottar kollegans oförståelse för den, men Ninni vill inte 

förstöra den glada stämningen, alltså den strategi Lundin kallar anpassning (till heteronormen, 

men här också en homosexuell norm som osynliggör bisexualitet).69 Berättelsen avslutas med 

att Ninni konstaterar att hon vid intervjutillfället inte känner någon queer lärare. 

 
Bild 2/7. 

                                                
67 Lundin (2013) s. 38. 
68 Ibid., s. 36, 38 f, 41. 
69 Ibid., s. 38. Läs avsnittet om bisexualitet i Lesbisk identitet (s. 178-191) för en fördjupning av situationens komplexitet. 
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Fanny berättar 
det är ganska mycket tystnad 
De ser inte. 
Jag menar heterosexuella lärare att de liksom kör heteronormen, 
att de själva inte ser sin del i att bryta den 
de på något vis lägger ansvaret på mig som ickeheterosexuell lärare 
att det är jag på något vis som ska föra fram det andra, 
men de ser inte sin egen del i det, att bryta normer. 
Alltså när jag kom ut och började jobba som lärare, 
så var jag ju inte öppen till en början  
alltså mitt första år som lärare. 
Det tror jag också bidrog ganska mycket till mitt mående. 
Jag mådde inte bra av det alltså. Egentligen. 
Det slutade med att jag blev sjukskriven. 
Jag tror kanske inte att det var helt på grund av det 
men det hade ganska stor bidragande faktor 
för att det liksom var jobbigt att inte va sig själv på jobbet. 
Mitt sista jobb här nu kan jag känna lite grand mer att jag är ute ur garderoben, 
jag tänker inte vara inne i någon garderob. 
Jag pratar som jag pratar och om inte de uppfattar eller kan tänka sig att ”hon sa hon” ja men då 
[rycker på axlarna], det är deras problem. 
Men det har jag också varit med om att kollegor som har sagt, 
där jag har jobbat, 
att de har liksom gett mig rådet att inte vara öppen 
och även en annan kollega. 
När man kommit ut för kollegiet så säger de, rådet som vi ger dig som ett arbetslag 
”Var inte öppen för att du kommer stöta på problem”. 
Det tycker jag i sig var… 
men i det fallet hade jag stöd av min andra kollega som också var flata 
så vi kunde ju diskutera det tillsammans och tänka 
”vad var det som hände där och vad var det de sa” och konfrontera. 
Vi sket ju i det. 
Men reaktioner från rektorer när jag hade den här incidenten i höstas 
med de här som snöade in på [viftar med handen], 
det var ju ”men hur kan de veta det?” sa han till mig, 
men då blev jag också så himla arg för ”hur kan de inte veta det?”. 
Att man som rektor inte kan… 
de har liksom noll kompetens i HBT-kompetens i det här. 
Utan att tänka… ”Men hur kan de fråga dig om det? 
De ställer väl inga privata frågor om dig?” 
då sa jag ”det är väl klart de gör det”.  
alltså den insikten finns ju inte där ute bland cheferna… att det överhuvudtaget kan vara något. 

Analys – När Fanny kommer ut inför kollegor 
Fannys berättelse inleds med att hon säger att ”det är ganska mycket tystnad”, men berättelsen 

fortsätter med ett urval av händelser som är ljudliga reaktioner på när hon kommer ut inför 

kollegor. 

Fanny upplever att kollegor lägger ansvaret på henne att hon ska förmedla allt det som inte 

är norm. Hon blir andragjord och det i sin tur osynliggör att det finns skillnader inom gruppen 

ifall Fanny blir den enda som ska representera gruppen normbrytande sexualiteter. 

I början av sin lärarkarriär var Fanny inte öppen på sin arbetsplats och hon tror att det hade 

en viss betydelse för hur hon mådde och att det ledde till en sjukskrivning. Hon berättar om 

att hon tyckte det var jobbigt att inte vara sig själv på jobbet och det skulle kunna föras till 
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Lundins strategi undvikande.70 Även om en inte ser identiteten som essentialistisk så tar det 

emot för kroppen att inta obekväma subjektspositioner. På Fannys nuvarande arbetsplats är 

hon öppen med att hon är i en relation med en annan kvinna och vill inte ta ansvar för om 

åhöraren har ett heteronormativt filter i öronen. Fanny säger att hon inte tänker vara inne i 

någon garderob, men på ett tidigare jobb uppmanades hon och en kollega att kliva tillbaka in i 

garderoben med förevändningen att de skulle få det så svårt i mötet med eleverna. En 

möjlighet i detta sammanhang där kollegorna gav uttryck för denna farhåga hade varit att 

agera efter Lundins strategi förebild som kräver samarbete i kollegiet. Nu tycks det som att 

kollegornas egna fördomar och okunskaper tillskrivs eleverna. Hade de kunnat hantera 

homofobi hade de inte föreslagit ett undvikande. Kollegorna agerade enligt processen 

problematisering och personifiering. Fanny berättar att hon hade stöd av sin kollega och att de 

tillsammans kunde genomföra strategin säga ifrån till kollegorna och sedan strategin förebild 

för eleverna. 

I mötet med rektorn, som inte kunde föreställa sig att eleverna frågade om lärarens familj 

och därmed kom in på sexualitet, sa Fanny ifrån. Fanny upplevde sig inte förstådd och 

menade att rektorn saknade HBT-kompetens.  

 
Bild 3/7. 

Simona berättar 
Jag tyckte det var jättejobbigt på lärarutbildningen i början, 
för att jag var rädd för att de andra skulle vara homofobiska.  
Jag kommer ihåg när vi hade en sån just en värderingsövning 
där alla hade undersökt hur skolorna tog emot en HBT-elev. 

                                                
70 Ibid., s. 38. 
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Att jag tyckte det var väldigt liksom… 
Det blev en bra diskussion och min känsla var att mina klasskamrater var väldigt bra när det gällde HBT-
perspektiv och att lärarna hade ett schysst sätt att hantera det, och gjorde det på ett bra sätt. 
Men bland annat var det en kvinna som, 
men hon var ju i minoritet, 
men hon var såhär högerkristen och 
det var väldigt jobbigt att bara höra henne, 
fast att egentligen var hon som var minoriteten i sammanhanget. 
… det är ju verkligen en sådan situation där man kan vara väldigt utsatt, att behöva höra andras åsikter 
Jag tänker ju inte att mina kollegor är homofober. 
Jag har nog bara kommit ut för en hittills, då. 
Fast jag tänker ju inte på det. 
Jag tänker ju inte på att jag inte kommit ut för de andra. 
Nu lever ju inte jag med någon just nu, så att då är det ju lite enklare. 
Man är ju inte offer för sin identitet som man skulle va om jag skulle ha det kravet på mig. 
Och lite som hon där i artikeln tänker att hon ger något till eleverna med sin identitet. 
Jag är inte intresserad av att göra det faktiskt. 
Det kan jag säkert göra. 
Men jag behöver inte göra det. 
Jag behöver inte bedriva politik med mitt privatliv. 
Men jag ska ha ett värdigt liv och 
det är fan inte värdigt om mina kollegor pratar om sina barn 
och jag inte kan prata om att… mitt liv fullt ut. 
Det är inte värdigt, 
men det är inte ovärdigt att inte stå i klassrummet och prata om att jag har… 
för alltså jag tycker att där kan man ju ändå i stället tycka att det är osmakligt att dra in…  
Det finns en ganska bra grej med att ha skillnad mellan privatliv och yrkesliv. 
Utan jag menar de här lärarna som fläker ut sin heterosexuella partner och sina barn hela tiden, borde skärpa till 
sig. Det blir nog lätt min tolkning för det blir nog lättast. 
Jag har en kollega 
som är lite mer vän och som jag har ”kommit ut” för [hon gör citationstecken med handen]. 
Det är skönt att sitta och prata med henne, 
men nu ska hon sluta och det tycker jag är jättetråkigt. 
Det är skönt att bara kunna slänga ur sig liksom, 
alltså det är ju faktiskt det, 
när man kan få prata lite om sitt privatliv när man dricker en kopp kaffe, på ett sätt. 
Men det är ju något annat än att behöva står inne i klassrummet och göra. 

Analys – När Simona kommer ut inför kollegor 
Simonas berättelse inleds med en händelse under lärarutbildningen som bekräftade hennes 

farhåga att studiekamraterna skulle vara homofobiska, fast det var endast en student som 

uttryckte sig så inför alla. Den situationen går att dra som en parallell till föreställningen om 

att homosexualiteten inte finns här bland lärarstudenterna eller lärarna utan hos eleverna, 

alltså en externaliserad marginalisering.71 

Sedan berättar Simona att hon nu har en strategi att inte föreställa sig kollegorna som 

homofober och samtidigt har hon inte berättat om sin sexualitet för mer än en kollega, så 

Simona vet inte helt säkert om fantasin är verklighet. I och med att hon inte är i något 

förhållande så tycker hon att det blir lättare att inte vara öppen, att tillämpa en undvikande 

strategi. 

                                                
71 Lundin (2012) s. 68. 
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Simona jämför sig med läraren i tidningsartikeln vi läst tillsammans och menar att hennes 

undervisning inte kräver att eleverna får ta del av den delen av hennes identitet. Hon menar att 

det kan vara ett sätt att driva politik med sin sexualitet som hon inte behöver göra, eftersom 

den är privat, och att det privata som familjeliv kan vara osmakligt att ta in i klassrummet. I 

lärarrummet/fikarummet däremot är det viktigt att det är öppet för samtal om privatliv. De 

samtal hon har med kollegan hon är öppen för fyller ett behov och därför är det tråkigt att hon 

ska sluta. Att Simona gör citattecken med handen när hon säger ”kommit ut” är ett sätt att 

förhålla sig kritisk till begreppet när det samtidigt fyller en kommunikativ uppgift under 

intervjun. Den avslutande delen i Simonas berättelse kretsar kring ordet värdig – att det inte är 

värdigt att inte kunna prata om teman som berör den egna sexualiteten i fikarummet, men att 

det inte har med värdighet att göra att prata om sin familj i klassrummet. 

 
Bild 4/7. 

5.1.4 Att komma ut inför elever 

Ninni berättar 
Där kom jag aldrig ut för kollegorna på det sättet. 
Jag gjorde det däremot för eleverna. 
Upptäckte att det fungerade väldigt bra 
På A-skolan var det en elev som jag sedermera fick som mentorselev 
som var väldigt öppen med att hon var homosexuell då, 
hon uttryckte det väldigt tydligt och 
där kände jag att jag även blev hennes mentor som queer. 
och jag tror att hon kunde komma till mig med lite så här 
gaygrejer, 
på ett vardagligt lättsamt sätt som jag inte tror hon kunde med någon annan… på skolan då. 
Det är Ninni med hela svenska folket när jag är där inne. 
Första dagen jag träffar klassen presenterar jag mig 
Jag skriver upp olika kategorier såsom ålder, ort och såna saker och så får eleverna gissa 
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Så skriver jag upp alla deras förslag. 
Sen så stryker jag det som inte stämmer och ringar in det som är sant och berättar lite om det. 
Som i mitt förra förhållande då levde vi tillsammans och då kunde jag stryka över saker som att 
 ”nej, jag är inte gift,” 
men ”ja, jag är sambo” och 
”nej, jag har ingen pojkvän”. 
Då fick de sitta och klura lite för att få ihop det här.  
Det kunde ju ta- 
De fick ju liksom inte riktigt ihop det. 
De kom oftast inte på det själva. 
En elev som gick på ett individuellt program 
När jag träffade dem första gången frågade han mig 
om jag någonsin hade blivit penetrerad. 
Vilket var… Det var lite som att få en basketboll i magen liksom, 
att jag tappade luften för ett ögonblick, 
men jag ville ju inte visa honom det för han ville ju bara provocera 
Samtidigt som han var väldigt nyfiken och förmodligen en smula porrskadad… 
Vilket jag senare fick veta att han var om man säger så. 
Men då besvarade jag hans fråga att: ”Jag förstår att du undrar om jag någonsin har haft sex med en man. Det är 
egentligen det du undrar. Och då kan jag berätta att, ja, det har jag, flera gånger. Jag har varit med både kvinnor 
och män… för att jag är attraherad av båda könen, men framför allt varit i relationer med kvinnor.” 
Det tog på något vis udden ur hans försök att provocera, eftersom jag bemötte honom på ett väldigt uppriktigt 
och rakt sätt. 
Vi fick rätt så bra kontakt efter det. 
Och han ställde aldrig fler såna frågor till mig. 
Att jag försöker då att attackera med kunskap 
eller att de får se mer 
”Hur ser en bög ut?” 
”Och hur ser en flata ut?” 
”Och hur ser bin ut?” 
Så jag visar väldigt mycket för dem. 
Därför jag tycker det är så viktigt för mig som lärare att alltid komma ut, 
för att fram tills att någon gör det så är det som en spänd bubbla, 
som någon måste spräcka och jag gör det hellre först. 
Än att de. 
För de riskerar så otroligt mycket. 
Jag ser ju fantastiska möjligheter att bredda perspektivet hos mina elever 
Alltså homofobin släpps aldrig fram till mig. 
De visar det aldrig för mig för de vet att jag inte är hetero. 
Jag har dessutom satt en prideflagga på mitt arbetsrum. 
Det är också för att tydliggöra för de elever jag inte har i min undervisning, 
som inte har fått den där presentationen, 
att det ska vara uppenbart att, 
att alla ska veta att jag är gay liksom. 
Det är superviktigt för mig att alla vet, 
för att det kan vara någon som behöver veta det. 
Det är flera stycken av mina elever som har låtit mig förstå att de själva inte är hetero på olika sätt. 
Och jag tänker att de känner sig bekväma med att göra det med mig, 
för att de vet hur öppen och obekymrad jag själv är. 

Analys – När Ninni kommer ut inför elever 
Ninni berättar att hon testade att komma ut inför eleverna innan hon valde att komma ut för 

kollegor och tack vare positiv respons har hon fortsatt. På nästa skola kände Ninni att hon 

blev mentor i dubbel bemärkelse åt en elev som var homosexuell och hade många frågor kring 

det. 

Ninni gör komma-ut-berättelsen genom en gissningslek där ingen elev hittills gissat något 

om bi- eller homosexualitet. En lek som differentierar sexualiteter och samtidigt slår hål på 



 31 / 44 
 

elevernas föreställning om sin lärare som heterosexuell. Differentieringen kan vara ett sätt att 

synliggöra det som går utanför normen, men det är samma process för att urskilja och 

benämna det som avvikande. Att eleverna inte gissar på något utanför heteronormen innebär 

att de agerar enligt processen upprepad önskvärdhet och för att gå emot den krävs personlig 

trygghet och att befinna sig i en maktposition. 

Sedan berättar Ninni om en särskild situation med en elev som undrar om hon blivit 

penetrerad, Ninni finner sig i situationen, men frågan synliggör en vanlig syn på sex där 

penetration (av en penis) är central för att det ska räknas som ”riktigt” samlag och det är ett 

sätt att ogiltigförklara sex mellan cis-kvinnor.72 Ninni beskriver ett målinriktat och energiskt 

arbete för öppenhet som inkluderar visuell aktivism. Hon vill att eleverna ska få med sig en 

mångfasetterad bild av hbt-personer och att hennes öppenhet ska sprida trygghet bland elever 

som funderar över sin sexualitet. ”Den spända bubblan” är ytterligare en motivering för Ninni 

att komma ut eftersom hon menar att hon som vuxen och lärare inte tar samma sociala risker 

som eleverna i en positionernas hierarki. Ninni tror att eleverna döljer eventuell homofobi 

inför henne eftersom hon är öppen. Att Ninnis omvända upprepade önskvärdhet inte skulle 

leda till någon attitydförändring gentemot homo- och bisexuella generellt. 

Ninni har även satt upp en regnbågsflagga på sitt arbetsrum för att tydligt signalera sin 

position och ger därmed uttryck för att sexualitetskategorin är viktig. Den här berättelsen ger 

flera exempel på att Ninni agerar enligt strategin förebild. 

 
Bild 5/7. 

                                                
72 Prefixet cis~ är motsatsord till trans~. http://www.saob.se , ”TRANS-PERSON ~ . person med könsöverskridande 
beteende”. En cis-person kan således antas vara en person utan könsöverskridande uttryck i förhållande till morfologiskt kön. 
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Fanny berättar 
Eleverna, de säger ju ”lebb”. 
Det känner jag mig nog inte riktigt bekväm med. 
Det hade jag aldrig hört förut förrän jag kom till högstadiet! 
Jag fick inte det betyg jag ville ha ”jävla lebb!” 
att det är det man tar till liksom. 
Då kan de trycka på det. 
Då skyller de på det. 
Just för att man kanske skulle ha sagt ”jävla kärring” men nu kan man sätta något annat. 
jag tycker att det är viktigt att vara öppen som lärare just för att man märker att det påverkar, att man kan bryta 
normer bland eleverna. 
Och jag tycker det är värt det om man på något vis kan så ett frö hos dem att det finns något annat, 
att de kan förstå att det finns en heteronorm, att den finns där, 
att den inte behöver vara där 
Om vi går igenom någonting på tavlan, mitt under när man kanske håller på att gå igenom någonting så säger 
någon ”Vad gör [Fannys flickväns namn] nu?” 
En reaktion från killar är ganska vanlig att, 
när man har kommit ut, 
så tänker de att, 
det kan va om man ger en fråga ut i klassrummet 
”du ställer bara frågor till tjejerna, du skiter i oss killar, du diskriminerar oss killar” 
”du tycker inte om oss” 
och så där att lika med att om jag är lesbisk så hatar jag, den här gamla föreställningen om att hata alla män, 
liksom…  
Spontana grejer som kan hända. 
Det kan vara att oftast killarna i klassen kan ha, 
som nu hade vi en sån här uppgift att de skulle beskriva någon bild och då var det en bild på en tjej och då kan de 
liksom bara  
”tycker du hon är snygg?” 
mitt i när man håller på med något. 
Det kan på något vis vara små grejer som hela tiden 
som ändå kopplar till sexuell läggning. 
”ah men du är ju tillsammans med en kvinna då har ju du aldrig haft samlag liksom” sa han. 
Så jag kan ju liksom få såna här, men de har liksom sådana här frågor om- direkta om sex som de kanske aldrig 
skulle ställa till en annan lärare, 
men det tycker de är helt legitimt att ställa till mig liksom. 
Ja, då var det fem tjejer, somaliska tjejer om nu det har någon betydelse, men jag tänker mig att det är ännu mer 
tabu kanske hos dem. 
Då skulle de bara komma och titta 
”Är det du som är Fanny?” 
”Ja, det är jag, vad heter ni?” säger jag 
”Jaha, det är du” 
Och då vet man för de har ingen fråga eller inget ärende utan de vill bara vet vem är jag och titta på mig. 
Och sen så ställer en tjej en fråga, jag hade inte de eleverna 
”Har du någon man?” 
”Nä, jag har ingen man, jag är tillsammans med en tjej” 
”Jaha är du!” 
som att de inte visste det då. Men ändå komma och fråga och sen 
”jaha, aja, okej, hejdå!” 
så går de. 
Då tänkte jag såhär, hur snabbt kom inte hon ut? 
Som hetero? 
Det var exakt det första hon gjorde när hon kom in i klassrummet 
”Hej, jag heter det och det och jag ska gifta mig i sommar med min [ett mansnamn] och vi har varit tillsammans i 
tre år”. 
Det var det första hon sa… till klassen 
och det blev direkt ”Jaha, vad roligt ska ni gifta er” 
och då tycker jag det blev så talande att sådär enkelt kan en del ha det och samtidigt få den här positiva 
reaktionen, 
medan det får man ju aldrig när man kommer ut. 
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Det blir ju tystnad och osäkerhet, negativt, men det blir ju inte något positivt. 

Analys – När Fanny kommer ut inför elever 
Fanny berättar att hon blivit kallad ”lebb” och ”jävla lebb” av elever i grundskolan och att det 

uttrycket skaver. Elever i affekt har sagt ”jävla lebb” där de, om de inte känt till sexualiteten, 

skulle sagt ”jävla kärring”. Det är ett tecken på skillnader mellan kvinnor. ”Jävla lebb” står 

lägre i hierarkin. Det finns en positionernas hierarki mellan tillmälena. Fanny tycker det är 

viktigt att vara öppen med sin sexualitet för att på ett konkret sätt bryta normer hos elever. 

Hon vill få eleverna att förstå att det finns en heteronorm och att livet är större än så. Fanny 

berättar att elever hakar upp sig på saker kopplade till hennes sexualitet och kommenterar och 

frågar: ”vad gör [flickvännens namn] nu?”, ”du ställer bara frågor till tjejerna…”, ”tycker du 

hon är snygg?” och ”Ah men du är ju tillsammans med en kvinna då har du ju aldrig haft 

samlag liksom”. Fanny tolkar det som en föreställning om lesbiska som radikalfeministiska 

manshatare. Fanny befinner sig här i en personifierande process där eleverna fokuserar på 

subjektspositionen homosexuell kvinna. 

Sedan berättar Fanny om att bli en sevärdhet. Fannys sexualitet har spridit sig som ett 

spännande rykte på skolan. Hon blir exotiserad, en form av externaliserad marginalisering.  

När Fanny ska sluta på en skola så arbetar hon parallellt med den som ska ta över. När 

kollegan presenterar sig inför klassen upplever Fanny en skillnad. Kollegan ”kommer ut” som 

heterosexuell och reaktionernas fokus hamnar på bröllopslyckan. Medan de reaktioner Fanny 

får fokuserar på flickvännen och sexualiteten eller så blir det tystnad och osäkerhet. 

 
Bild 6/7. 
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Simona berättar 
Men jag har varit öppen på båda ställena. 
Nej. Bara för lärare. 
Och aldrig för elever. 
Jag har nog valt en sådan strategi. 
På [gymnasium 2] var jag med om en alldeles speciell situation där jag hade väldig nytta av att inte vara öppen. 
Därför att jag hade en elev som ville berätta för mig varför han inte gjorde uppgifter 
och det var för att han är homosexuell 
och hans familj accepterar inte det och han var muslim 
och han kunde själv inte veta om han accepterade det. 
Och jag är ju religionslärare, men jag hade honom i svenska. 
Vi hade ett långt prat där. 
Och hade jag varit öppen så hade inte vi kunnat haft det samtalet, 
för då hade han tänkt att jag hade en agenda, 
tänker jag. 
Jag tror att jag kunde ge honom väldigt mycket bättre stöd genom att inte vara någon person överhuvudtaget, 
utan bara säga att 
”Men du vet att det finns rörelser även inom islam som inte ser på det såhär? Man behöver inte tolka Guds ord så 
här.” 
Alltså jag kunde ta det från ett annat håll. 
Så där var det ju väldigt liksom… 
Men jag är ju inte heterosexuell för mina elever. Det är ju en väldigt viktig grej i det här. 
Alltså liksom för mig har det alltid varit viktigt att jag i ord är öppen, 
men det är därför jag inte är öppen för mina elever 
därför att jag har elever som har alla möjliga bakgrunder, 
elever som har kriminell bakgrund och allt möjligt. 
Jag skulle ju inte ha någon kontroll över vad jag skulle sätta igång, 
men nu är jag ju väldigt ny också på det här jobbet. 
Men jag vill liksom inte… 
Så det är ju våld som jag är rädd för att utsättas för. 
Eller för det är ju likadant när jag har skrivarverkstäder med barn 
att jag inte kommer ut 
då är det väldigt medvetet därför att jag förstår att jag kommer inte kunna bedriva mitt jobb 
om jag kommer ut på en… ja… [staden] är ju väldigt segregerad. 
Jag har mycket skrivarverkstäder ute i väldigt invandrartäta förorter där det liksom inte är… 
Alltså det är ett annat klimat, men det är ju så att i många miljöer så är det ju väldigt omstörtande för någon att få 
veta att en vuxen person lever med någon av samma kön eller är flata. 
Då skulle det omöjliggöra mitt arbete. 
Då när man jobbar med tioåringar då får man ju den frågan ”har du någon pojkvän?”. 
Det frågar de, för det är ju något de tänker på och då har jag svarat ”nej”. 
Utan jag menar de här lärarna som fläker ut sin heterosexuella partner 
och sina barn hela tiden, borde skärpa till sig. 
Det blir nog lätt min tolkning för det blir nog lättast. 
Jag har en elev som jag är väldigt säker på är rom 
och så har jag haft uppe Dagen då jag blir fri73 i undervisningen, 
den boken om Katarina Taikon, 
och då var han också på och pratade om den. 
Men han kanske inte vill vara öppen med att han är rom eller så har han inte alls något emot det, men jag frågar 
inte utan jag väntar tills att han i så fall kommer ut med det 
För när jag hade uppe samma text i en annan klass 
så var det en elev som pratade jättemycket om hur han tycker att romer är utsatta, 
men han använde hela tiden ordet 
”dom” 
och då så sa jag ”eller vi för vi vet ju inte”, 
så det var mitt sätt att hantera det liksom. 
Men det där smyger ju in i språket hela tiden, men det tänker jag är lösningen på att i vårt klassrum så är det 
ingen som… 

                                                
73 (sic) Mohtadi, Lawen (2012). Den dag jag blir fri: En bok om Katarina Taikon. Stockholm: Natur och Kultur. 
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alltså precis som att inte jag behöver komma ut med min identitet så behöver ingen annan göra det heller, utan vi 
är alla identiteter, 
alltså vi förutsätter ingenting. 

Analys – När Simona kommer ut inför elever 
Simona väljer inte någon explicit öppenhet inför elever och ger exempel för att stödja sin 

undvikande strategi. Det första exemplet handlar om att ”inte vara någon person” för att då 

inte ha någon uppenbar agenda. Simona berättar att eftersom hon är öppen i ord, men 

sexualiteten är privat och privatlivet är inget ämne för klassrummet, så är hon därmed inte 

öppen för eleverna. Rädsla för våld är en annan orsak för Simona att välja tystnad som ett sätt 

att behålla kontrollen över sig själv. När Simona håller i skrivarverkstäder i grundskolor så 

låter hon också bli att säga något privat och svarar uppriktigt, men utan tillägg på frågor om 

pojkvänner, vilket även skulle kunna ses som anpassning. Simona tycker inte hon behöver 

driva politik med sitt privatliv och tycker i stället att lärare generellt ska sluta ”fläka ut” sina 

familjer. Sen berättar Simona hur hon gör för att inte outa eller marginalisera identiteter, att 

till exempel romer ska bli ett ”dom” som placeras utanför klassrummet. Ingen och alla 

identiteter ska vara möjliga i Simonas klassrum. 

 
Bild 7/7. 

6 Tolkning och resultat 
Syftet med undersökningen var att synliggöra lärare med ickenormativ sexualitet genom att 

analysera och tolka tre lärares berättelser om att komma ut på sin arbetsplats och att diskutera 

resultatet ur ett didaktiskt perspektiv. I en livsberättelsekontext har jag presenterat tematiska 

utsnitt ur tre lärares liv. Jag har analyserat berättelserna och här följer tolkning, resultat och 

diskussion. 
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6.1 Öppenhet 
Det första jag frågade mig var ”Hur väljer de intervjuade lärarna med en ickenormativ 

sexualitet att agera i frågan om öppenhet och att komma ut i en heteronormativ skola, samt 

hur upplever de sig bli bemötta?”. 

I Ninnis berättelser framkommer att hon har en tydlig plan för sin öppenhet och att hennes 

egen identitet är ett viktigt verktyg för att bedriva förändring. Simona har en mer återhållsam 

hållning gentemot vad hon berättar för eleverna och fokuserar mer på en allmän normkritisk 

attityd i sin undervisning. För Fanny är öppenheten viktig och hon ser också sin öppenhet som 

en viktig del i ett förändringsarbete. 

6.1.1 Att komma ut ur garderoben 
I den opersonifierade berättelsen om intervjudeltagarnas öppenhet och självidentifiering visar 

analysen att det finns en rörlighet i begreppen och att intervjupersonerna inte valt en fast 

identitet en gång för alla. Jag tolkar det som hoppfullt att det finns en ton av trygghet trots 

erfarenheter av fördomar och våld. De olika identitetsskapande beteckningarna 

homosexuell/lesbisk/bisexuell/flata/queer har olika funktioner i berättelserna. De möjliggör en 

subjektsposition som kan vara kommunikativ och politisk, men kan fortfarande bli begränsade 

subjektspositioner utifrån andra människors reaktioner därpå. Att sexualiteten inte ses som 

valbar kan tolkas som ett uttryck för essentialism och om det gick att välja skulle nog ingen 

välja att vara kvar i en våldsutsatt position. Vad som dock talar emot en essentialistisk 

självförståelse är att identiteten förändrats över tid. Det är så den diskursiva kroppen gång på 

gång nyskapas, vilket är följdriktigt i en socialkonstruktionistisk världsbild. Filmen 

Garderoben väckte funderingar om vad andra ser och att en normbrytande garderob inte är en 

utan flera olika.  

I berättelserna som har det gemensamma temat att komma ut ur garderoben kan jag se att 

garderoben kan vara allt ifrån trång och kvävande till en trygg walk-in-closet, vilket jag tycker 

Ninnis och Simonas berättelser kan tolkas som. Precis som Lundahl skriver vittnar 

berättelserna om att att komma ut ur garderoben inte bara sker en gång, utan flera, inför varje 

ny klass, inför varje kollegium. Därför blir komma ut-processen en upprepad performance, 

liksom all identitetsskapande verksamhet i en socialkonstruktionistisk förståelse av världen.74 

Än finns inte de friktionsfria subjektspositionerna för lärare som Reimers tidigare konstaterat 

i Skola i normer. Det betyder att lärarna måste fortsätta att ”komma ut” som normbrytare, för 

att bli något annat än förväntat heterosexuella. Här ringer det förhoppningsvis en 

                                                
74 Lundahl (1998) s. 21 f, 219 f. 
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varningsklocka. Det kravet, menar jag, kan vi inte lägga på enskilda personer för då går vi i 

personifieringsprocessens fälla, utan förändringen måste ligga i hur vi ser på varandra. Vilka 

normer skymmer sikten? 

6.1.2 Att komma ut inför kollegor och elever 
Ninni, Simona och Fanny berättar om hur, när och om de kommer ut för kollegor. Ninni väljer 

en förebilds-/personifieringsstrategi som hon även har gentemot eleverna. Hon gör en tydlig 

presentation och för dem hon inte kommer ut för personligen så har hon markerat med en 

flagga på sitt arbetsrum. Simona är bara öppen för en person på det nuvarande jobbet, men 

berättar att den kollegan ska sluta och det är tråkigt eftersom öppenheten på fikarasten är 

viktig, samtidigt som hon inte gör en stor sak för sig själv av det faktum att hon inte kommit 

ut inför de andra kollegorna. Fanny berättar om när hon inte varit öppen och när hon varit 

öppen och när hon och en kollega blev rådda att inte vara öppna med sexualiteten. Vi vet inte 

hur Fannys undvikande strategi såg ut, bara att den följdes av en sjukskrivningsperiod och att 

Fanny numer väljer att berätta om sin sexualitet på arbetsplatsen. Ninni var inte heller bekväm 

med sin undvikande strategi, som bland annat tog sig i uttryck i pronomendansen. 

Intervjupersonerna använder sig av Lundins fyra strategier (undvikande, anpassning, säga 

ifrån och förebild). De bemöts ibland med vissa av de normerande processer som han 

beskrivit.75 Vid en första anblick tycks inte undersökningsdeltagarnas berättelser tyda på 

användningen av någon ytterligare strategi, men Ninnis visuella aktivism sträcker sig utanför 

förebildsstrategin och liknar en omvänd process för upprepad önskvärdhet. Metoden att låtsas 

som att alla är queera är ett annat sätt att bemöta heteronormativitet som inte faller inom 

Lundins strategier. Min analys gör att vi får en breddad förståelse för strategierna som Lundin 

presenterat. 

Både Fanny och Ninni har dåliga erfarenheter av att inte vara öppna på sina arbetsplatser. 

Att vara öppna är ett sätt för dem att ”vara sig själva”, ett motiv som Lundgren också 

uppmärksammat hos sina intervjupersoner.76 Simona påpekar att det är lättare att inte vara 

öppen nu när hon inte har någon partner. Hon tyckte också det var en fördel när hon pratade 

med den muslimska eleven. Lundgren tar upp situationer då lärare ständigt förhandlar med sig 

själva för att inte sticka ut (bli avslöjade) och i förlängningen skulle det kunna leda till 

självförnekelse, men i och med att Simona endast låter bli att komma ut i klassrummet, men 

är öppen för andra lärare, tycker jag inte vi ska tolka hennes berättelse så.77 

                                                
75 Lundin (2013) s. 37 ff. 
76 Lundgren (2008) s. 72 ff. 
77 Ibid., s. 70. 
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De intervjuade lärarna blev bemötta på en rad olika sätt. Med tystnad, exotiserande 

nyfikenhet, med rekommendation från kollegor att inte vara öppna inför eleverna, med 

oförståelse och fördomar. Det tyder på att heteronormativitet och homofobi tar sig många 

uttryck. Både Ninni och Fanny har upplevt sig bli bemötta som den Andra genom exotisering 

och marginalisering.78 Den tystnad som Fanny pratar om skulle kunna vara den 

kompetensbrist bland lärare att hantera sexualitetsfrågor/mångfaldsfrågor som Lundgren 

skriver om i Skola i normer.79 Tystnaden i Simonas berättelse är snarlik den som två av 

Lundgrens intervjupersoner berättar om en strategi för att normalisera andra sexualiteter än 

den normativa heterosexualiteten genom att inte explicit uppmärksamma den.80 Lundgren 

menar också att tystnaden kan ses som ett uttryck för att göra sexualitet till en ointressant 

kategori.81 

Det är inte bara för att Simona tycker att eleverna inte har med hennes sexualitet att göra 

som hon väljer att inte komma ut, utan även på grund av ett föreställt våldshot. 

Studiens resultat bekräftar delvis vad Reimers, Lundgren och Lundin kommit fram till, 

nämligen att skolan är heteronormativ, men att det i många sammanhang är möjligt att bryta 

heteronormen, dock inte alltid smärtfritt. Mina undersökningsdeltagare agerar ibland på 

liknande sätt som Lundgrens och Lundins, dock har de ett annat resonemang bakom sitt 

agerande.82 En av skillnaderna att uppmärksamma är Simonas upplevda våldshot. 

6.2 Didaktiska konsekvenser 
”Vad blir de didaktiska konsekvenserna?” löd min sista fråga och jag har funnit att studiens 

intervjudeltagare använt olika didaktiska lösningar och gjort olika poänger utifrån sin 

sexualitet. 

Alla tre berättelserna väcker samma frågor. Vad ska eleverna veta om sina lärare? Vad är 

pedagogiskt motiverat? Lundgren skriver om en lärare som ser det som ett sätt att behålla 

makten om han inte är öppen med sin sexualitet eller relationer som kan kopplas till den. Den 

situation som Fanny hamnade i, som gjorde att hon gick till rektorn för att få hjälp att få stopp 

på den, kan tolkas som att hon tappade den makten.83 Det är kanske den makten Simona vill 

behålla genom sin tystnad? I Simonas tystnad finns dock ett våldshot som ställer frågan om 

hur undervisningen blir om den delvis skapas utifrån lärarens rädsla. Om arbetsmiljön är 

osäker för läraren så riskerar kanske eleverna att få sämre undervisning. Simonas val att vara 
                                                

78 Braidotti (2002/2012) s. 112 f; Lundahl (1998) s. 220 f. 
79 Lundgren (2008) s. 94. 
80 Ibid., s. 89 f. 
81 Ibid., s. 90. 
82 Lundgren (2008); Lundin (2012); Lundin (2013); Reimers (2008). 
83 Lundgren (2008) s. 89-90. 
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tyst gör att hon inte vet om hon har stöd i kollegiet ifall någon av hennes farhågor skulle 

inträffa. 

Ninni har beskrivit en tydlig strategi som utgår från henne själv, och på samma sätt 

använder Fanny sig själv som exempel. I den kollektiva biografin framkommer också att den 

som tar tillvara på erfarenheten av att vara flata kan använda den för att få förståelse för andra 

marginaliserade grupper. 

Vad som är gemensamt för alla tre är viljan att störa normer. Ninni och Fanny med sina 

kroppar, medan Simona gör det när hon antar ett inkluderande förhållningssätt och rättar 

eleven som säger ”dom” med: ”eller vi för vi vet ju inte”. Hon bjuder in subjektspositionen 

rom till klassrummet. Simona beskriver det som ett pedagogiskt hinder att komma ut och att 

samtal om sexualitet med elever blir lättare att ta när hon själv slipper att förkroppsliga ämnet. 

Ninni visar mycket bilder och film med genus- och/eller hbtq-tema, eftersom hon menar att 

det inte räcker med att prata, vilket jag tolkar som en sorts visuell aktivism. 

En annan konsekvens för Fanny var att vissa elever blev mer nyfikna på hennes sexualitet 

än på lektionsinnehållet, alltså ett tillfälle då hon blev andragjord, om vi förstår elevernas 

positioner som heterosexuella. Ninni, däremot, upplevde sig som queermentor för en elev. 

Detta är en ytterst viktig fråga när vi har med yngre människor att göra då ett medmänskligt 

mentorskap kan vara särskilt viktigt. Ska lärare vara öppna för det eller lämna sådana 

uppgifter till andra vuxna (eller ideella organisationer) i barn och ungas omgivning? Vilka 

relationer behövs för att möjliggöra undervisningen? Kanske var denna relation avgörande för 

att eleven överhuvudtaget kom till skolan? Ninni har liknande erfarenhet av att vara öppen i 

mötet med eleverna på sin nuvarande arbetsplats. Eleverna har fått en vuxen att rådfråga eller 

att komma ut inför eftersom hon uppfattar eleverna som trygga med henne. Jag tror att den här 

tryggheten har betydelse för elevernas möjligheter i skolan. Frågan inställer sig då hur vi 

skapar tryggheten om vi inte vill göra det genom att komma ut? 

6.3 Garderoben 
När jag gjorde garderobsundersökningen väckte den mycket irritation i mig av karaktären 

”inte igen!” eller ”vad gör jag ens i en garderob?”. När jag hittade garderoben i klassrummet 

var det liknande, men där fick jag trängas med fler fotbollar och bråte än kläder och när jag 

öppnade garderobsdörren såg jag ett klassrum i stället för mitt hem. Det som slog mig var just 

det som Simona kommit fram till: att detta behöver jag inte göra i klassrummet. Det är inte en 

förutsättning för att min undervisning ska vara möjlig. Men vi skulle kunna tolka Ninnis andra 

berättelse som att öppenheten också skulle kunna vara ett skydd mot att slippa höra 
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homofobiska uttryck i klassrummet, men detta gäller så länge eleverna har respekt för läraren, 

annars blir det nog som Fanny fått höra: ”jävla lebb”. Detta får vi tolka som att det inte finns 

ett rätt svar på hur läraren ska göra. 

7 Slutdiskussion 
Liksom intervjupersonernas upprepade performance måste en respektfull människosyn också 

återskapas gång på gång för att upprätthållas. Det är inget mål som går att uppnå en gång för 

alla och det är därför ett antidiskrimineringsarbete måste hållas levande i skolans alla hörn. 

Mitt personliga syfte med undersökningen var att hitta en professionell strategi för att 

känna mig tryggare när jag börjar arbeta som lärare. I detta avseende kan jag säga att jag 

kommit en god bit på vägen. Jag vet hur jag tar mig vidare och jag har fått en trygg 

vetenskaplig grund att stå på. Nu vet jag att stöd från kollegor är A och O oavsett om jag 

väljer att komma ut inför elever eller inte. Utifrån berättelserna i intervjumaterialet förstår jag 

att jag inte heller fullt ut kan styra hur jag vill bli medierad som lärare, eftersom jag kommer 

att skapas i dialog med mina kollegor och elever. 

Undersökningen i sig har varit fylld av många olika känslor, såsom nervositet, spänning 

och förväntan under resorna till intervjupersonerna, eller hur roligt och klurigt det har varit att 

ha gruppsamtal om garderobsfilmen och undersökningen i Svarta havet på Konstfack. Jag har 

också upplevt förtvivlan och tvivel på min förmåga, och mina teorier och metoder. Nu slutade 

det så här och arbetet har väckt både nya frågor och lust att fortsätta.  Jag gillar 

intervjumetoden och skulle vilja fortsätta att intervjua lärare, men samtidigt har lärarnas 

berättelser väckt min nyfikenhet kring vad som händer på skolorna. Hur skulle det bli om jag 

gjorde en etnografisk fältstudie på intervjupersonernas skolor, i klassrum, lärarrum och 

däremellan? Särskilt överraskad blev jag, den blivande bildläraren, över Ninnis visuella 

aktivism, eftersom jag inte tänkt på att någon lärare utanför bildsalen skulle se något värde i 

bilder. 

I denna studie har jag testat nya metoder och blivit än mer sugen på att vidareutveckla 

dem. Min undersökning har engagerat mig, men det var på ett sätt en nackdel att välja nya 

metoder eftersom det innebar så många nya frågor och mer osäkerhet. När det gäller den 

teoretiska utgångspunkten om intersektionalitet finns det möjlighet att knyta an fler 

intersektioner än kvinna och lesbisk/bisexuell/queer för att göra bilden av en lärare än mer 

komplex. 

En fortsättning på denna undersökning skulle kunna vara att göra om den med en 

normkritisk ansats och välja intervjudeltagare ur sexualitets-normgruppen. Detta skulle vara 
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intressant ur fler aspekter, men framför allt för att en normgrupp oftast inte har haft några 

reflekterande krav på sig så som en normbrytare har. Samtidigt består ju den gruppen av andra 

intersektioner som har betydelser. Det skulle också vara intressant att observera heteronormen 

i skolan i ett led att forska vidare på Lundins processer. 

Jag är fortfarande nyfiken på lärarstudenterna och den förändringsmöjlighet som skulle 

kunna finnas i den nya lärarutbildningen och i att komma som ny och nyutbildad till en skola. 

Slutsatsen av min konstnärliga gestaltning är att den metod jag använde kan användas för 

förståelse av begreppet att komma ut ur garderoben och förhoppningsvis skapa empati. När 

du står där i garderoben och känner hur obekvämt det är så förstår du också hur det känns i 

kroppen att stå inför ett val att komma ut ur garderoben eller inte. När du står där inne så vet 

du inte vad som väntar dig där utanför. Det kan vara nästan vad som helst – ett nystädat hem, 

en klädhög du kan snubbla på eller ett klassrum fullt med elever med blickarna riktade mot 

dig, men det vet du inte när du står i garderobens mörker. Det är därför det behövs ett fortsatt 

arbete – för att spänningen att inte veta att det är ofarligt att kliva ut ska kunna upphöra. 

Jag har genom intervjupersonerna visat att det finns olika strategier för öppenhet. Studiens 

resultat har bidragit till en fördjupad förståelse av tidigare forskning inom fältet och en viktig 

inblick i lärares vardag i såväl fikarum som klassrum. Resultatet visar också på att området 

fortsättningsvis behöver undersökas. Framför allt bör de pedagogiska och skolans normerande 

aspekter diskuteras mer. 

Resultatet av min konstnärliga gestaltning som stått i dialog till uppsatsen visar dessutom 

att när hela min kropp använts för teoretisk förnimmelse av världen så skapar det nya djupare 

förståelser för vår mänskliga samvaro. Det är i garderobsmetaforens performans som mötet 

mellan bildämnets teoretiska och konstnärliga potential finns. Det bär jag med mig till min 

framtida bildsal.  
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