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SAMMANFATTNING 

Skolan har ett ansvar att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier. Trots detta visar 

undersökningar på att elever uppfattar att sexuella trakasserier förekommer på skolan, 

samtidigt som lärare uppfattar sin kompetens i sex- och samlevnadsundervisning som 

bristfällig. Genom #metoo fick sexuella trakasserier ett genomslag världen över. 

Syftet med studien är att undersöka hur det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier 

bedrivs i grundskolan samt om sex- och samlevnadsundervisningen har förändrats sedan 

#metoo.  

Studien baseras på kvalitativ metod där data har samlats in genom semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuer har genomförts med fem NO-lärare som undervisar i årskurs 6-9 från 

olika grundskolor i Stockholms län, Västmanlands län samt Uppsalas län. En manifest 

innehållsanalys tillämpades för att analysera intervjumaterialet.  

Resultatet visar att arbetet mot sexuella trakasserier främst sker under sex- och 

samlevnadsundervisningen, i form av diskussioner och övningar för att främja en personlig 

integritet hos eleverna. Lärarna uppfattar att de inte prioriterar sex- och 

samlevnadsundervisningen lika mycket som de skulle vilja. Elevhälsoteamet bidrar till ett 

stöd för lärarna genom rådgivning. Lärarna uppfattar att sex- och samlevnadsundervisningen 

har förändrats sedan #metoo, med mer levande diskussioner i klassrummet om framför allt 

sexuellt samtycke. Slutligen visar resultatet på att lärarna belyser att arbetet mot sexuella 

trakasserier är viktigt, däremot uppfattar de ett behov av kompetensutveckling inom sex- och 

samlevnadsundervisningen och en mer ämnesintegrerad undervisning.  

Nyckelord: Förebyggande arbete, Kvalitativ metod, Lärare, #metoo, Sex- och 

samlevnadsundervisning, Sexuella trakasserier  



ABSTRACT 

The school has a responsibility to work preventively against sexual harassment. However, 

surveys show that students feel that sexual harassment is occurring at school, while teachers 

perceive their skills in sex and cohabitation as inadequate. Through #metoo, sexual 

harassment had a worldwide impact. 

The purpose of this study is to investigate how preventive work against sexual harassment is 

carried out in primary school and whether sex and cohabitation education has changed since 

#metoo. 

The study is based on a qualitative method where data has been collected through semi-

structured interviews. Interviews have been conducted with five NO teachers who teach 

grades 6-9 from various primary schools in Stockholm County, Västmanland County and 

Uppsala County. A manifest content analysis was applied to analyze the interview material. 

The result shows that the work against sexual harassment is mainly done during sex and 

cohabitation education, in the form of discussions and exercises to promote the personal 

integrity of the students. Teachers feel that they do not prioritize sex and cohabitation 

education as much as they would like. The student health team contributes to support the 

teachers through counseling. Teachers feel that sex and cohabitation education has changed 

since #metoo, with more lively discussions in the classroom about, especially regarding 

sexual consent. Finally, the results show that the teachers emphasize that the work against 

sexual harassment is important, on the other hand, they experience a need for skills 

development in sex and cohabitation education and a more subject-integrated teaching. 

Keywords: Preventive work, Teachers, #metoo, Qualitative method, Sex and cohabitation 

education, Sexual harassment 
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1 INTRODUKTION  

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering som drabbar framför allt kvinnor, vilket 

utgör ett hot mot kvinnors hälsa och trygghet. Unga tjejer utsätts i större utsträckning för 

sexuella trakasserier än äldre kvinnor och förövarna är framför allt män i olika åldrar. 

Studier visar på att sexuella trakasserier är en bidragande faktor till psykisk ohälsa samt kan 

bidra till en negativ påverkan på skolgången. Enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 

ska skolan arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier. Dock antyder både lärare och 

elever att det saknas kompetens och diskussioner om normer och hedersrelaterade frågor, 

vilka är orsaker till uppkomsten av sexuella trakasserier.  

Intresset för det valda ämnet väcktes i en tidigare kurs, där författaren skrev om mäns våld 

mot kvinnor. Sedan metoo-rörelsen 2017 har mäns våld mot kvinnor uppmärksammats i 

media, men även sexuella trakasserier har belysts. Utifrån tidigare kunskaper är det av vikt 

att insatser sker i tidig ålder och en arena där ungdomar spenderar sin vardagliga tid är 

skolan. Därför ligger det ett intresse i att undersöka hur arbetet mot sexuella trakasserier 

bedrivs i grundskolan samt om debatten kring #metoo har påverkat sex- och 

samlevnadsundervisningen.   
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2 BAKGRUND  

Året var 2006 då begreppet ‘me too’ myntades när en kvinna vid namn Tarana Burke 

startade en ideell organisation för att stötta kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld och 

sexuella övergrepp (Jämställdhetsmyndigheten, 2019a). Begreppet togs upp igen i oktober 

2017 när skådespelerskan Alyssa Milano skrev på Twitter ”If you’ve been sexually harassed or 

assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet” (Milano, 2017). Uppropet startades till följd 

av att filmproducenten Harvey Weinstein anklagats för att ha sexuellt trakasserat flera 

kvinnor inom filmindustrin i Hollywood. Det blev startskottet för metoo-rörelsen som spred 

sig världen över där kvinnor berättade om sina erfarenheter av sexuella trakasserier på 

sociala medier (Jämställdhetsmyndigheten, 2019a).  

Det tog inte lång tid innan metoo-rörelsen spred sig till Sverige då #tystnadtagning blev ett 

upprop för att uppmärksamma sexuella trakasserier inom teater- och filmindustrin 

(Jämställdhetsmyndigheten, 2019a). I samma veva vittnade elever om sexuella trakasserier 

och övergrepp i skolan genom #räckupphanden och #tystiklassen (Skolverket, 2019).  

Sexuella trakasserier har alltid funnits, men metoo-rörelsen skapade en förändring både i 

arbetslivet och inom skolan. Uppropet visade på att det förekom bristande kunskap om 

förebyggande insatser mot sexuella trakasserier hos arbetsgivare. Arbetsmiljöverket och 

Diskrimineringsombudsmannen fick därför på uppdrag av regeringen, att tillsammans ta 

fram en digital plattform för att öka kunskapen om sexuella trakasserier hos arbetsgivare 

(Regeringskansliet, 2018a). Då elever vittnat om sexuella trakasserier i skolan fick även 

Skolverket medel för att öka kompetensen hos skolpersonal inom sex- och 

samlevnadsundervisningen samt till skolans förebyggande insatser mot sexuella trakasserier 

(Regeringskansliet, 2018b).  

Sedan metoo-rörelsen har sexuellt samtycke varit ett väldigt omdiskuterat ämne och i juli 

2018 beslutade regeringen om en ny lagstiftning mot sexuella brott (Folkhälsomyndigheten, 

2019a). Samtyckeslagen bygger på att alla sexuella handlingar ska uppfattas som frivilligt av 

båda parter, vid ofrivillighet är det ett brott (Prop. 2017/18:177).  

2.1 Centrala begrepp 

I föreliggande studie kommer vissa begrepp att användas. För att tydliggöra begreppen 

redovisas de under detta avsnitt.  

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) – Sexuell och reproduktiv 

hälsa beskrivs som ”ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande 

i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion, inte bara avsaknad av sjukdom, 

dysfunktion eller skada”. SRHR innefattar även att alla oavsett kön har rätt till sin sexualitet 

utan tvång, diskriminering och våld (Starrs et al., 2018, p. 2646).   

Sexuella trakasserier – Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) beskriver sexuella 

trakasserier som ”ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”. Sexuella 
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trakasserier innefattar oönskade tafsningar, kommentarer, ovälkomna komplimanger och 

inbjudningar (Diskrimineringsombudsmannen, 2020). 

Jämställdhet – Jämställdhet innebär en jämlikhet mellan könen, där både män och 

kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla delar 

(Jämställdhetsmyndigheten, 2019b).  

2.2 Sexuella trakasserier ur ett folkhälsoperspektiv 

En god sexuell och reproduktiv hälsa ses som en mänsklig rättighet, vilket betyder att alla 

oavsett kön, har rätt till att själv bestämma över sin kropp (Folkhälsomyndigheten, 2019b). 

En befolkningsundersökning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) av 

Folkhälsomyndigheten (2019b) visar att skillnaderna mellan män och kvinnor är stora 

gällande sexuell hälsa. Mer än hälften av kvinnorna (57 %) i åldern 16-29 år bekräftar att de 

någon gång har blivit utsatta för sexuella trakasserier, samt 55 procent att de blivit utsatta för 

annat sexuellt övergrepp. Endast nio procent av männen hade blivit utsatta för sexuella 

trakasserier. Undersökningen visar på att det är främst yngre kvinnor som drabbas och att 

förövaren är en man (Folkhälsomyndigheten, 2019b). En annan undersökning av Friends 

(2019) visar att förekomsten av sexuella trakasserier i skolan var vanligast för tjejer i årskurs 

6-9 jämfört med killar i samma ålder.  

Att många kvinnor upplever sexuella trakasserier utgör ett hot mot folkhälsan och påverkar 

framför allt kvinnors trygghet och hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Studier visar på att 

sexuella trakasserier hos unga tjejer kan orsaka psykisk ohälsa såsom depression och ångest, 

en bristande livsnöjdhet och sömnsvårigheter (Gillander Gådin & Hammarström, 2005; 

Gruber & Fineran, 2008). I en studie var vanliga sexuella trakasserier som förekom oönskade 

kommentarer om tjejers kroppar samt att någon hade tafsat på dem mot deras vilja 

(Gillander Gådin & Hammarström, 2005). En annan studie visar att upplevelsen av sexuella 

trakasserier hade en negativ påverkan på tjejers skolnärvaro, vilket även påverkade deras 

prestation negativt i skolan (Gruber & Fineran, 2016). En låg skolnärvaro i de tidiga skolåren 

kan bidra till en risk för psykisk ohälsa, hälsoriskbeteenden samt dålig skolprestation i de 

senare skolåren (Bond et al., 2007).  

Eftersom utsattheten av sexuella trakasserier är mer vanliga bland tjejer, finns det en risk för 

ojämställdhet i hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Därför har regeringen upprättat 

målområden för jämställdhetspolitiken. Det sjätte jämställdhetspolitiska målområdet 

beskriver att både män och kvinnor har rätt till en kroppslig integritet. Delmålet förklarar 

även att all form av mäns våld mot kvinnor ska upphöra, vilket inkluderar sexuella 

trakasserier (Prop. 2005/06:155). För att nå det jämställdhetspolitiska delmålet har 

regeringen utarbetat en nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Ett 

område strategin tar upp är att förebyggande insatser ska ske mot våldets orsaker, vilket 

inkluderar relationen mellan maskulinitet och våld (SOU 2015:55).  



4 

2.3 Genusskillnader i sexuella trakasserier 

Då det råder könsskillnader i utsatthet av sexuella trakasserier kan det bero på socialt 

konstruerade könsnormer. Dessa normer är förväntningar som samhället har på hur män 

och kvinnor ska vara och bete sig (Fleming, Gruskin, Rojo, & Dworkin, 2015). Maskulinitet 

är, traditionellt sett, förknippat med att visa sig stark, aggressiv och att inte visa känslor 

(Fleming et al., 2015), medan femininet är förknippat med att vara tyst och skötsam 

(Gillander Gådin, Weiner & Ahlgren, 2013). Detta kan orsaka maktstrukturer där män 

förväntas vara dominerande över kvinnor (Clark et al., 2018), vilket kan förklara orsaken till 

att statistiken visar på att det oftast är män som utövar våld (Fleming et al., 2015).  

Maktstrukturer visas redan i grundskolan, då en studie visar att vissa killar i skolan 

uppfattades som att de försökte visa sig tuffa (Gillander Gådin et al., 2013). En vanlig 

uppfattning som tjejerna hade var att när killarna retades med tjejerna var det ett tecken på 

kärlek och att gränsen mellan kärlek och ett sådant beteende var svårdefinierat (Gillander 

Gådin, 2012).  

Det går inte att bortse från att utsattheten för sexuella trakasserier även händer killar, dock 

är det inte rapporterat i lika hög utsträckning. En studie visar att de killar som blev verbalt 

sexuellt trakasserade redan var sårbara i form av psykiska besvär (Dahlqvist, Landstedt, 

Young, & Gillander Gådin, 2016). 

Det är av vikt att förebygga sexuella trakasserier, då det kan orsaka depression hos både tjejer 

och killar (Dahlqvist et al., 2016). Risken för könsbaserat våld senare i livet kan även öka om 

det förekommer sexuella trakasserier i skolan och med lärare som inte åtgärdar eller 

förebygger problemet (Mikel Brown, Chesney-Lind, & Stein, 2007). Det finns även en risk för 

att unga tjejer och killar normaliserar sexuella trakasserier, vilket tyder på att det är viktigt 

att uppmärksamma riskbeteenden i ung ålder (Gillander Gådin, 2012). En viktig arena för att 

förändra genusrelationer är skolan (Gillander Gådin et al., 2013).  

2.4 Skolans ansvar för att motverka sexuella trakasserier 

I en svensk studie bekräftar unga tjejer att sexuella trakasserier förekommer i grundskolan, 

samtidigt som lärare på samma skola inte hade uppfattat att sexuella trakasserier var ett 

förekommande problem på skolan (Gillander Gådin, 2012). Enligt diskrimineringslagen (SFS 

2008:567; SFS 2016:828) och skollagen (SFS 2010:800) har skolan ett ansvar att arbeta 

förebyggande mot kränkningar som sexuella trakasserier. Detta sker genom att skolan har 

uppsatta rutiner och riktlinjer för att följa upp och utvärdera om sexuella trakasserier 

förkommer. Skolan ska undersöka risker och analysera orsaker till sexuella trakasserier samt 

genomföra, följa upp och utvärdera åtgärder (Diskrimineringsombudsmannen, 2019). En 

studie visar att åtgärder som fokuserar på att ge skolelever färdigheter i socialt och sexuellt 

beteende, minskade avsikten hos ungdomarna att utföra sexuella trakasserier samt bidrog till 

en ökad självtillit för att avvisa beteendet (Lijster, Felten, Kok, & Kocken, 2016).  

Då sexuella trakasserier är en form av diskriminering, kan arbetet mot sexuella trakasserier 

ske utifrån skolans värdegrundsarbete. De punkter som skolans värdegrund tar upp är; 
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människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, jämställdhet, alla människors 

lika värde och solidaritet mellan människor (Skolverket, 2020a). En annan del som ingår i 

skolans värdegrundsarbete är sex- och samlevnadsundervisningen (Skolverket, 2019), vilket 

är en betydande del i arbetet mot SRHR-frågor (Folkhälsomyndigheten, 2019b).   

2.5 Sex- och samlevnadsundervisningen i Sverige 

Sex- och samlevnadsundervisning har funnits i skolan sedan 1955 (Skolverket, 2019). Alla 

elever i både grundskolan och gymnasiet har rätt till att få sexualkunskap (Skolverket, 

2020b). Att få ta del av sexualkunskap visar sig ha betydande effekter på ungdomars 

självtillit, sexuella hälsa, relationer samt bidrar till en ökad medvetenhet om sexuella 

hälsovårdstjänster (Rohrbach et al., 2015). 

Sedan 2011 ska sex- och samlevnadsundervisningen vara ämnesövergripande och vara en del 

av skolans värdegrundsarbete. Detta innebär att sexualkunskap ska tas upp i flera ämnen för 

att bidra till att elever får olika perspektiv på sexualitet, kön, jämställdhet, normer och 

relationer. Det är rektorn som har ansvaret över att sexualkunskap ska integreras i ämnena 

(Skolverket, 2019).  

Sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan ska förekomma i alla årskurser, dock 

främst i den övre delen av grundskolan i årskurs 6-9. Undervisningen ska vara 

ämnesintegrerad samt fånga upp aktuella frågor gällande sexualitet och relationer som 

kommer upp i vardagen. Sex- och samlevnadsundervisningen kan även ske i olika temadagar 

som lyfter olika frågor gällande sexualitet och relationer (Skolverket, 2020b).  

Under hösten 2017, innan metoo-rörelsen inleddes, genomförde Skolinspektionen (2018) en 

kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsundervisningen på flera skolor. Granskningen 

visar att det förekom brister i undervisningen, framför allt gällande frågor om normer och 

HBTQ (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer). Lärarna upplevde även en stor 

osäkerhet och bristande kunskap inom dessa frågor (Skolinspektionen, 2018). Med tanke på 

den bristande sex- och samlevnadsundervisningen har en promemoria utarbetats som 

föreslår förändrade krav i grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen. Dessa krav är att 

lärare ska få obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning i lärarutbildningen och föreslås 

tillämpas första gången under hösten 2021 (Utbildningsdepartementet, 2020).  

Granskningen visar att flera skolor inte integrerade sex- och samlevnadsundervisningen i 

värdegrundsarbetet och att det saknades en samsyn om vem som skulle ta upp 

sexualkunskap i ämnena (Skolinspektionen, 2018). Det framkom även att elevhälsan inte var 

involverad i sex- och samlevnadsundervisningen. I samma granskning uttryckte eleverna att 

de ville diskutera sex- och samlevnadsfrågor oftare än vad de gjorde (Skolinspektionen, 

2018). En annan undersökning visar att ungefär hälften av ungdomarna ansåg att skolan inte 

hade gett dem tillräckligt med kunskap gällande genus, relationer och jämställdhet 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Ytterligare en svensk studie visar att majoriteten av eleverna 

inte hade pratat om sexuella trakasserier eller övergrepp på sex- och 

samlevnadsundervisningen, samtidigt som de upplevde att sexuella trakasserier var vanligt 
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förekommande på skolan. Få elever hade även kunskap om vart de skulle vända sig om de 

blev utsatta för sexuella trakasserier (Ekstrand, Engblom, Larsson, & Tydén, 2011).  

2.6 Teoretiskt ramverk 

2.6.1 Social Norms Theory  

Social norms theory är en teori som Perkins och Berkowitz (1986) utvecklade för att förstå 

mönstret av alkoholkonsumtion hos universitetsstudenter. Studien undersökte studenternas 

konsumtion av alkohol i relation till vad de upplevde att deras klasskompisar konsumerade. 

Resultatet visade att alkoholkonsumtionen var högre bland de studenter som upplevde att 

alkoholkonsumtion var vanligt förekommande bland klasskompisarna (Perkins & Berkowitz, 

1986).  

Teorin förklarar att en individs beteende påverkas av vad individen har för missuppfattningar 

av hur andra i ens omgivning har för attityder och beteende. Detta kan få individen att vilja 

anpassa sig till den felaktiga normen, vilket resulterar i ett riskbeteende hos individen. Får 

individen reda på hur verkligheten egentligen ser ut, visar resultatet ofta en minskning av 

riskbeteendet. Teorin har tre komponenter vilka är; uppfattade normer som en individ tror 

att gruppen förhåller sig till, i jämförelse med den faktiska normen som gruppen har. Det 

som kännetecknar social norms theory är de missuppfattningar som uppstår i förhållande 

till uppfattad norm och den faktiska normen (Scholly, Katz, Gascoigne, & Holck, 2005).  

På senare år har social norms theory visat sig vara användbar för att förebygga sexuella 

övergrepp, genom att förklara hur miljöfaktorer bidrar till sexuella övergrepp. Utifrån 

individers uppfattningar om vad allmänheten och ens närhet har för attityder gentemot 

sexuella övergrepp, kan det påverka individens handlingar och uppfattningar. Om individen 

upplever att omgivningen har positiva attityder till sexuella trakasserier och omgivningen 

besvarar uppfattningen, resulterar det i en förstärkning av beteendet. Däremot om en 

missuppfattning skulle uppstå mellan individens uppfattning och omgivningens uppfattning 

om sexuella trakasserier, kan det vara av vikt att implementera insatser för att eliminera 

missuppfattningen (Dardis, Murphy, Bill, & Gidycz, 2016).  

2.7 Problemformulering 

Sexuella trakasserier är ett folkhälsoproblem som orsakar lidande för framför allt unga tjejer, 

i form av psykisk ohälsa och problem i skolan. Skolan har ett ansvar att arbeta förebyggande 

mot sexuella trakasserier. Dock visar undersökningar på att framför allt tjejer i grundskolan 

upplever att förekomsten av sexuella trakasserier är vanligt i skolan. Lärare på skolan har en 

viktig roll för att främja tryggheten på skolan. Om inte sexuella trakasserier uppmärksammas 

eller motverkas i tidig ålder, kan beteendet normaliseras bland både tjejer och killar och 

bidra till att risken för att utöva könsbaserat våld senare i livet kan öka. Mot denna bakgrund 
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är det intressant att undersöka hur lärare i grundskolan uppfattar att arbetet mot sexuella 

trakasserier bedrivs i grundskolan. Vidare är det betydelsefullt att få en förståelse för vilka 

utvecklingsmöjligheter och hinder som lärarna upplever i arbetet mot sexuella trakasserier.  

En viktig del i SRHR-arbetet är sex- och samlevnadsundervisningen. Flera undersökningar 

visar däremot på att sex- och samlevnadsundervisningen brister i grundskolan och att elever 

inte får lära sig om normer, relationer och sexuella trakasserier. Efter en genomförd 

litteratursökning framkom det att forskningen om metoo-rörelsens påverkan på sex- och 

samlevnadsundervisningen är begränsad. Då Skolinspektionens senaste granskning av sex- 

och samlevnadsundervisningen skedde innan #metoo, finns det ett intresse att vidare 

undersöka om rörelsen haft en påverkan på lärares sätt att jobba med undervisningen. 

Genom kvalitativa studier kan en fördjupad förståelse erhållas för såväl sexuella trakasserier 

som metoo-rörelsens påverkan på sex- och samlevnadsundervisningen utifrån ett 

lärarperspektiv.  

 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka hur det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier 

bedrivs i grundskolan samt om sex- och samlevnadsundervisningen har förändrats sedan 

#metoo.  

3.1 Frågeställningar 

• Hur bedrivs det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier i skolan? 

• Vilka utvecklingsmöjligheter och hinder förekommer i det förebyggande arbetet mot 

sexuella trakasserier? 

• Hur har #metoo påverkat sex- och samlevnadsundervisningen? 

4 METOD 

I mars 2020, under pågående examensarbete, drabbades Sverige av omfattande 

samhällsförändringar på grund av Covid-19 virusets smittorisker. All undervisning på 

högskolan rekommenderades att ske digitalt och större delar av samhället påverkades då 

Regeringen reglerade hur människor bör undvika sociala kontakter för att minska 

smittspridning. Med anledning av detta blev det svårigheter att genomföra planerade 
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datainsamlingar som underlag för examensarbete. Detta examensarbete påverkades 

genom att två av fem intervjuer behövde ske via videosamtal samt att en informant 

avbokade. Med tanke på omständigheterna var inga reservpersoner inbokade för 

intervjuer.    

I kommande avsnitt presenteras metodval, studiens urval, datainsamling, analysprocessen, 

kvalitetskriterier samt etiska överväganden.  

4.1 Kvalitativ metod 

För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ metod. Enligt Bryman (2011) efterfrågar 

kvalitativa studier individers subjektiva upplevelser och perspektiv på det valda fenomenet 

som ska studeras. Vidare utgick studien ifrån kvalitativa intervjuer. Patel och Davidson 

(2011) förklarar att kvalitativa intervjuer lägger fokus på individens ord och upplevda 

livsvärld. Kvalitativa intervjuer bidrar även till att få en djupare förståelse av informantens 

livsvärld, genom att få unika och nyanserade beskrivningar av fenomenet som ska studeras 

(Patel & Davidson, 2011).  

Då studiens syfte var att erhålla in om hur det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier 

bedrivs i grundskolan, var kvalitativa intervjuer att föredra. Detta för att få en djupare 

beskrivning av hur arbetet går till, samt att få en mer detaljerad bild av hur lärarna 

uppfattade att sex- och samlevnadsundervisningen hade förändrats sedan metoo-rörelsen.  

4.2 Urval 

Informanter till studien valdes utifrån ett målstyrt urval. Ett målstyrt urval innebär att 

informanter väljs ut efter kriterier som är anpassade till studiens syfte (Bryman, 2011). 

Huvudkriteriet för urvalet i denna studie var att informanterna skulle vara grundskolelärare i 

årskurs 6-9. Femton grundskolelärare i Stockholms län samt fyra grundskolelärare i 

Västmanlands län kontaktades via mail med ett bifogat missivbrev (Bilaga A) som redogjorde 

för studiens syfte samt forskningsetiska principer.   

Eftersom ett fåtal grundskolor hade utskrivna kontaktuppgifter till lärare på skolornas 

respektive hemsidor, kontaktades även 23 rektorer och 11 biträdande rektorer i Stockholms 

län samt 11 rektorer och 10 biträdande rektorer i Västmanlands län via mail med en 

beskrivning av studiens syfte och forskningsetiska principer samt en avsikt att intervjua 

lärare i årskurs 6-9. Då endast en lärare som kontaktades direkt och fyra lärare som 

kontaktades via rektorer hörde av sig, användes den sociala nätverkstjänsten Facebook för att 

få kontakt med grundskolelärare. Ett inlägg i en Facebook-grupp för lärare inom 

naturorienterande ämnen (NO) i grundskolan genomfördes, varav en lärare från Uppsalas 

län hörde av sig.  

Ambitionen var att intervjua sex lärare, dock var en lärare tvungen att ställa in på grund av 

omställning i undervisning till följd av Covid-19, därav bestod urvalet av fem informanter.  
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Samtliga informanter var kvinnor i varierande åldrar från olika kommunala och fristående 

grundskolor. Informanterna var grundskolelärare i biologi, kemi, teknik och fysik samt hade 

erfarenhet av sex- och samlevnadsundervisning. Informanterna hade arbetat som lärare 

mellan fyra och tjugofem år. Samtliga lärare fick ta del av missivbrevet vid första kontakt, 

innan intervju bokades. Vidare bokades tid och plats av intervju utifrån informanternas 

önskemål.  

4.3 Datainsamling 

Studien utgick ifrån kvalitativa intervjuer, som har för avsikt att ge nyanserade beskrivningar 

av informantens livsvärld (Patel & Davidson, 2011). Datainsamlingen skedde utifrån 

semistrukturerade intervjuer, vilket Patel och Davidson (2011) beskriver är en kvalitativ 

datainsamlingsmetod där intervjufrågorna ställs utifrån specifika teman. Semistrukturerade 

intervjuer innebär också att informanten har möjlighet att berätta öppet om sina upplevelser 

och erfarenheter.  

Vid intervjuerna användes en intervjuguide (Bilaga B). Bryman (2011) förklarar att en 

intervjuguide i semistrukturerade intervjuer är som en lista över intervjufrågor som ska 

beröras under intervjutillfället. Till denna studie var frågorna i intervjuguiden fördelade 

genom bakgrundsfrågor, huvudfrågor som berörde hur skolan arbetar förebyggande mot 

sexuella trakasserier samt om hur lärarna upplevde att metoo-rörelsen hade påverkat sex- 

och samlevnadsundervisningen. Intervjuguiden bestod även av en avslutningsfråga samt 

några följdfrågor som kunde ställas för att få mer utförligare svar.  

Inför intervjuerna genomfördes en pilotintervju med en förskolelärare som ansågs vara 

relevant då personen besitter kunskap om läraryrket. Syftet med en pilotintervju är att testa 

intervjuguiden och dess frågor och upplägg i relation till syftet (Bryman, 2011). Efter 

pilotintervjun ändrades ett antal intervjufrågor för att göra dessa tydligare och mer 

anpassade till urvalsgruppen.  

Enligt önskemål av informanterna genomfördes tre intervjuer på informanternas enskilda 

arbetsplats. På grund av Covid-19 virusets smittorisker genomfördes de resterande två 

intervjuerna via videosamtal. Samtliga intervjuer genomfördes i avskilda rum, för att inga 

andra personer eller buller skulle påverka informanten. Dock skedde en intervju i ett rum där 

elever kunde se in och störa informanten.  

Varje intervju påbörjades genom att intervjuaren beskrev syftet med studien samt redogjorde 

för de etiska principerna. Detta gjordes för att informanten skulle känna till sina rättigheter i 

studien. Därefter spelades intervjuerna in via en mobiltelefon. Intervjuerna inleddes genom 

att intervjuaren ställde några bakgrundsfrågor för att informanten skulle känna sig bekväm. 

Efter varje intervju överfördes ljudfilerna till en mapp i en lösenordskyddad dator för att 

sedan raderas från mobiltelefonen. Intervjuerna varade mellan 16 till 31 minuter och 

transkriberades sedan, vilket Bryman (2011) beskriver handlar om att överföra intervjun från 

tal till text. Det transkriberade materialet resulterade i totalt 39 sidor (med teckensnitt 

georgia och teckensnittsstorlek 11, med radavstånd 1,5).  
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4.4 Analys 

En kvalitativ manifest innehållsanalys som fokuserar på själva innebörden av en text, 

genomfördes i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Det första steget i den 

manifesta innehållsanalysen är att skapa en helhetsbild av innehållet för att sedan identifiera 

meningar som besvarar studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). Varje transkriberad 

intervju skrevs ut i pappersform och lästes igenom var för sig ett flertal gånger. Därefter 

markerades meningar som var av betydelse för studiens syfte. Detta gjordes med hjälp av en 

överstrykningspenna, där en färg användes för varje intervju. Meningarna blev då analysens 

meningsbärande enheter. Graneheim och Lundman (2004) beskriver meningsbärande 

enheter som ord och fraser som hänger ihop innehållsmässigt.  

För att underlätta för analysprocessen fördes de meningsbärande enheterna in i en digital 

analysmatris, i form av en tabell (Tabell 1). Vidare kondenserades de meningsbärande 

enheterna till en kortare text, vilket Graneheim och Lundman (2004) beskriver som det 

centrala innehållet i texten utan överflödiga ord. Därefter skapades koder, med enstaka ord, 

som utgjorde huvudbetydelsen av den kondenserade meningsbärande enheten. Därefter 

kategoriserades koder med liknande innebörd till underkategorier och sammanfördes till 

huvudkategorier. Sortering av underkategorier och huvudkategorier var en pågående 

process, då huvudkategorierna ändrades om flera gånger. Analysprocessen resulterade i sex 

underkategorier och två huvudkategorier som svarade mot studiens syfte; ”Arbetet mot 

sexuella trakasserier” och ”Metoo-rörelsens påverkan på sex- och 

samlevnadsundervisningen”.  
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Tabell 1. Tabellen visar exempel på meningsbärande enheter, kondensering, koder, 

underkategorier samt kategorier i den manifesta innehållsanalysen.  

Menings-

bärande enhet 

Kondens-

ering 

Kod Under-

kategori 

Kategori 

Det som jag 

brukar trycka 

mycket på när det 

gäller 

sexualundervisnin

gen, det är ens 

egen rätt till ens 

egen kropp, asså 

integritet. Att eh… 

man har rätt till 

sin sina egna 

känslor och att 

man inte ska gå 

emot vad man 

känner själv är 

okej. (IP1) 

Jag brukar trycka 

på integritet i 

sexualundervisnin

gen, alltså rätten 

till sin egen kropp 

och känslor 

Integritet Förebyggande 

aktiviteter 
Arbetet mot sexuella 

trakasserier 

Eh och att just den 

att det kommer 

fler gånger i 

undervisningen, 

inte bara under 

åtta veckor på 

hösten liksom 

utan att man tar 

upp det 

kontinuerligt, och 

i fler ämnen också, 

förutom NO dåra. 

(IP2) 

Sexualkunskap 

bör tas upp 

kontinuerligt i fler 

ämnen, inte bara i 

NO 

Sexualkunskap 

bör vara 

ämnesövergripa

nde 

Lärarnas upplevda 

utmaningar och 

förbättringsmöjligh

eter i det 

förebyggande 

arbetet 

Arbetet mot sexuella 

trakasserier 

Hur kan man 

förmedla samtycke 

har vi börjat prata 

mer om också. 

Just det här, hur 

kan man visa med 

mer än bara ord. 

Jag tror att det är 

många som har 

den bilden att så 

här ”jag skulle 

aldrig, om nån 

säger nej så skulle 

jag inte göra 

nånting”. (IP5) 

Vi har börjat prata 

mer om hur man 

kan förmedla ett 

samtycke, hur 

man kan visa med 

mer än bara ord 

Förmedla ett 

samtycke 
Nya samtalsämnen 

i undervisningen 
Metoo-rörelsens 

påverkan på sex- och 

samlevnadsundervisni

ngen 
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4.5 Kvalitetskriterier 

För att öka kvaliteten och tillförlitligheten i studien har fyra delkriterier tagits i beaktande; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet 

skapas genom att studien följer de forskningsregler som finns samt att de subjektiva 

aspekterna som inkluderats i studien är upplevda utifrån informanternas verklighet 

(Bryman, 2011). I enlighet med trovärdighet, har urvalet valts ut för att kunna besvara syftet 

och ge tillförlitliga svar genom att informanterna hade erfarenhet som lärare och bedrivit 

sex- och samlevnadsundervisning. Relevanta följdfrågor har även ställts vid intervjutillfällena 

för att säkerställa att intervjuaren uppfattat informanternas upplevelser korrekt. Vidare finns 

citat från informanterna med i resultatet för att öka trovärdigheten.  

Det andra delkriteriet är överförbarhet, vilket Bryman (2011) beskriver handlar om hur 

överförbart resultatet är till en annan kontext. För att öka överförbarheten i studien beskrivs 

studiens samtliga metoddelar och kontext.   

Pålitlighet är det tredje delkriteriet, vilket uppnås när alla delar i forskningsprocessen är väl 

utarbetad (Bryman, 2011). Då studiens samtliga faser och beskrivning av urvalsgrupp 

redovisas ökar pålitligheten i studien. För att underlätta för andra att kunna genomföra 

liknande studier, är intervjuguiden även bifogad. Det sista delkriteriet är möjlighet att styrka 

och konfirmera, vilket betyder att forskaren haft en neutral syn under hela 

forskningsprocessen och inte haft egna åsikter som kan ha påverkat informanten (Bryman, 

2011). Delkriteriet tas hänsyn till genom öppna frågor vid genomförandet av intervjun, detta 

för att minska risken att leda informanternas svar. Analysprocessen har även genomförts 

noggrant med en strävan att vara opartisk. Detta för att inte låta egna värderingar påverka 

resultatet.  

 

4.6 Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) tar studien hänsyn till de forskningsetiska 

principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Vid forskning är det viktigt att ingen individ får utsättas för någon skada, 

varken psykiskt eller fysiskt (Vetenskapsrådet, 2002).    

För att studien ska uppnå informationskravet har samtliga informanter fått ta del av syfte och 

missivbrevet både skriftligt och muntligt, dels innan intervjutillfället och sedan under 

intervjutillfället. Kontaktuppgifter till intervjuaren har även funnits med i missivbrevet om 

informanten önskar mer information om studien. Informanterna har även blivit upplysta om 

att intervjun kommer att spelas in och att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta 

sin medverkan om så önskas. Enligt informationskravet är det viktigt att varje deltagare ska 

få ta del av information om studien för att de ska förstå vad deras medverkan innebär 

(Vetenskapsrådet, 2002). Varje informant har även fått godkänna ljudinspelning och 

samtyckt till att medverka i studien både innan och under intervjutillfället, vilket går i 
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enlighet med samtyckeskravet. Enligt samtyckeskravet har varje deltagare rätt till en frivillig 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002).  

Enligt konfidentialitetskravet ska insamlade uppgifter förvaras så att inga obehöriga har 

tillgång till dem samt att samtliga intervjupersoner inte ska kunna identifieras 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att uppnå konfidentialitetskravet har varje ljudinspelning av 

intervjutillfällena förts över till en mapp på en lösenordskyddad dator för att sedan raderas 

från mobiltelefonen. Samtliga intervjupersoner har även avidentifierats i studien till 

Intervjuperson (IP) 1 till 5. Vidare kommer studiens insamlade material endast vara avsedd 

för denna studie, vilket uppfyller nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet av analysen som utgör två huvudkategorier samt sex 

underkategorier som besvarar studiens syfte. För att göra studien konfidentiell har 

informanterna avidentifierats och presenterats som IP1 till IP5.  

I texten betyder […] att onödiga ord har tagits bort utan att förändra innebörden, samt … 

betyder en paus i meningen.  

5.1 Arbetet mot sexuella trakasserier 

Under denna huvudkategori presenteras fyra underkategorier; förebyggande aktiviteter, 

elevernas delaktighet i arbetet, stöd till lärarna i arbetet och lärarnas upplevda 

utmaningar och förbättringsmöjligheter i det förebyggande arbetet. Huvudkategorin 

besvarar studiens frågeställningar; hur bedrivs det förebyggande arbetet mot sexuella 

trakasserier i skolan? samt vilka utvecklingsmöjligheter och hinder förekommer i det 

förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier?  

5.1.1 Förebyggande aktiviteter 

Samtliga informanter betonar att en viktig del i det förebyggande arbetet mot sexuella 

trakasserier var att främja en personlig integritet hos eleverna. Detta gjorde dem genom att 

eleverna fick lära sig om rätten till sin egen och andras kroppar. De betonar vikten av insatser 

i tidig ålder och att eleverna skulle få kunskap om vad som är ett okej och ett inte okej 

beteende. En informant menar att sådan kunskap är viktigt för att förebygga att eleverna blir 

förövare, men också att eleverna ska förstå att ett sådant beteende inte är okej. Flera 

informanter antyder att samtalsämnen som sexuella trakasserier främst skedde under sex- 

och samlevnadsundervisningen. De anser att det är viktigt att prata om viktiga ämnen som 

sexuella trakasserier och att relationen mellan lärare och elever stärks utav att prata om 
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dessa ämnen. En informant menar att eleverna får lära sig utifrån ett historiskt perspektiv 

om normer och könsroller och hur man som person påverkas av dessa normer.  

Det är två delar utav det hela. Det ena är respekten för andra och respekten för sig själva. Att 

man, tycker jag måste naturligtvis eh prata om vikten utav att man inte får eh bete sig illa mot 

någon annan, att man inte får tafsa på nån, så. Eh, lika viktigt tycker jag det är att, att kunna 

säga nej. (IP4) 

Asså det blir ju viktigt både ur perspektivet att förhindra att eleverna blir förövare men också 

att se till att dom som blir utsatta för saker ska veta att det den här personen har gjort mot dig 

är fel, dom får inte göra så. (IP5) 

Eh jo men ofta så har ju eleverna då fått tänka så här jo men vad har varit traditionellt 

kvinnligt och manligt, så här jo men hur var det för hundra år sen, hur var det för femtio år sen 

och hur är det idag. (IP1)  

Vidare förklarar informanterna att de metoder som de använder sig mest av var diskussioner 

och fysiska övningar som skedde i både blandad grupp, men också killar och tjejer för sig. De 

material som de använder sig utav var främst från Riksförbundet för sexuell upplysning 

(RFSU), Ungdomsmottagningen (UMO) och vanliga läromedel som biologiboken. Fysiska 

övningar kunde vara att eleverna fick göra övningar som testade deras närhetsgränser, dels 

för att eleverna skulle lära sig om sin egen närhetsgräns, dels för att de skulle lära sig om att 

alla har olika intimitetszoner. Filmklipp används för att öppna upp diskussioner om 

samtycke. En informant använder sig av rollspel för att eleverna skulle testa på att säga nej 

vid olika situationer. En annan övning som är omtyckt bland flera lärare var att använda 

värderingsövningen ”fyrahörnsövningar” för att skapa levande diskussioner och få eleverna 

att tänka till. Fyrahörn går till så att läraren ställer fyra olika svarsalternativ så att eleverna 

får ta ställning. 

Jag har bland annat eh ett filmklipp som jag brukar tycka om och visa… det är den här te-

filmen, aah, eh när dem liksom jämför samtycke med att dricka te. Så den brukar jag visa först 

och sen öppna upp för att liksom starta en diskussion och då brukar vi antingen ha diskussion 

i lite mindre grupper eller i helklass. (IP5) 

Men också så brukar jag göra lite emellanåt nån gång om året lite rollspelsliknande där, att 

man hamnar i en situation liksom här aah… dricka för mycket eller grupptryck eller att man 

liksom så att man får prova det här med att säga nej på ett tydligt sätt. (IP4) 

5.1.2 Elevernas delaktighet i arbetet 

Informanterna betonar vikten av att inkludera eleverna i planerandet av undervisningen. 

Detta för att eleverna ska få vara delaktiga i sin egen lärandesituation, men också för att 

undervisningen ska bli intressant och aktuell för dem. Inkludering av eleverna sker genom att 

eleverna får svara på enkäter och skriva vad de själva skulle vilja diskutera om inom ämnet. 
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En del informanter antyder även att eleverna fick uttrycka sina åsikter i klassrummet och på 

individuella handledningsträffar.  

Även om vi inte ser oss själva som väldigt gamla så är det en bra stund sen, så därför är det bra 

att ha den kommunikationen med eleverna och höra liksom, försöker känna in va, hur läget 

ligger och vad som är aktuellt just nu, så att man ändå spelar liksom på deras planhalva på nått 

sätt så att man, att det blir aktuellt för dom, för det måste ju på ett sätt fånga dom för att det 

ska kunna bli en förändring. (IP1) 

Jag hade en mattelektion eh där vi hamnade på det här med sexuella trakasserier och den blev 

så himla bra för att dem lyssnade, var intresserade, hade massor med frågor som vi kunde 

prata om och diskutera vidare. Så hela mattelektionen gick till det här och för mig så känns ju 

det skitbra att ha fått den relationen med dom och kunna ta det just då. (IP4) 

5.1.3 Stöd till lärarna i arbetet 

Informanterna uttrycker att elevhälsoteamet har en stödjande roll som lärarna kunde vända 

sig till om de behövde rådgivning. Dock förekom det att elevhälsan var mest inblandad i de 

åtgärdande insatserna. För att främja tryggheten på skolan fanns kamratstödjare på plats, 

som är elever på skolan. En del informanter betonar vikten av värdegrundsarbetet för att 

förhindra alla sorters trakasserier.  

Eh men vi har ju också tillgång till elevhälsan i och med att dom har möten varje vecka och då 

kan man lyfta vissa punkter eh som dom jobbar med, liksom i elevhälsoteamet eh och vill man 

som lärare så kan man boka tid med dom, så att man kan få rådgivning. (IP1) 

Informanterna har olika åsikter kring att bjuda in externa aktörer som komplement i det 

förbyggande arbetet mot sexuella trakasserier. De förklarar att de inte har bjudit in externa 

aktörer just riktat mot sexuella trakasserier, dock menar en informant att de bjudit in externa 

aktörer som pratar om HBTQ för att främja diskussioner om normer. En del informanter 

antyder att de inte hade bjudit in externa aktörer på grund av att de ansåg att det inte fanns 

ett större problem med sexuella trakasserier på deras skola. Däremot användes 

Ungdomsmottagningen för att främja elevers trygghet i att gå dit. En del informanter lyfte 

upp värdegrundsarbetet och likabehandlingsplanen som riktlinjer i det förebyggande arbetet 

mot all sorts av trakasserier.  

Och då är det en journalist som kommer och pratar mer allmänt kring HBTQ, så det är ju inte 

riktigt aktivt just mot sexuella trakasserier, men det är ju ändå liksom en del i att börja 

diskutera kring liksom normer och annat så. Så att jag tänker att det kanske, kanske ändå 

räknas in litegrann i det. (IP5) 

Hade vi uppmärksammat att vi hade ett väldigt stort problem med det eh då hade det ju… 

Hade vi inte lyckats lösa det på skolan då hade man kanske velat ta in någon extern aktör. 

(IP2) 
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5.1.4 Lärarnas upplevda utmaningar och förbättringsmöjligheter i det förebyggande 

arbetet 

Informanterna upplever att det inte är tillräckligt många lärare som pratar om sexuella 

trakasserier i undervisningen. De menar att ämnet ska vara ämnesintegrerat, men att det 

oftast tillfaller NO-lärare. Att prata om sexuella trakasserier var även beroende på lärarnas 

intresse för ämnet. Tidsbrist är även något informanterna uttalar sig om. Eftersom sexuella 

trakasserier främst diskuterades i sex- och samlevnadsundervisningen, uppfattar 

informanterna att de oftast prioriterade annan undervisning först. En utmaning som 

informanterna upplever var elevernas mognad i att prata om ämnet. De uppfattar att 

eleverna tyckte att det var töntigt och att det var svårt att få eleverna att förstå allvaret med 

sexuella trakasserier.  

Man tänker aah men jag tar det sen för jag måste gå igenom det här, det här och det här. Och 

det måste du göra fast det är ju egentligen inte lika viktigt som att gå igenom sexualkunskapen 

där. Så att jag tror att det är… asså överlag så tror ju jag att det skulle behövas… mera… 

sexualkunskap egentligen, men som sagt va, det är så mycket stoff som ska in. (IP4) 

Nej men att eleven ska förstå allvaret i det. Jag tror att det, det är svårt för eleverna att förstå 

eh att det kan upplevas som sexuella trakasserier om man klappar till nån i rumpan eller att 

man rör vid nån på ett sätt. (IP2) 

De faktorer som informanterna uttrycker sig vara önskvärda för att förbättra arbetet mot 

sexuella trakasserier är mer kunskap inom ämnet och en mer ämnesintegrerad sex- och 

samlevnadsundervisning. Informanterna menar att det borde finnas sexualkunskap som 

ämne i lärarutbildningen då de uppfattar att flera lärare var obekväma med ämnet samt 

saknade kompetens. De betonar även att sexualkunskap borde tas upp i fler ämnen och tas 

upp mer kontinuerligt.  

[…] och sen så tycker jag också att jag skulle vilja få in det här arbetet ännu mer i den dagliga 

undervisningen för att det blir så begränsat när man har sex- och samlevnad, ja men då är det 

några veckor så här ja men kanske i årskurs sex och sen årskurs åtta, sen så går dem ut till 

ungdomsmottagningen också i årskurs nio och så… ehm men jag tycker att det skulle vara av 

vikt att egentligen göra något som är levande hela tiden. (IP1) 

5.2 Metoo-rörelsens påverkan på sex- och samlevnadsundervisningen 

Denna huvudkategori består utav underkategorierna; Lärarnas syn på sex- och 

samlevnadsundervisningen sedan metoo-rörelsen och Nya samtalsämnen i 

undervisningen. Huvudkategorin besvarar studiens frågeställning; hur har #metoo haft en 

påverkan på sex- och samlevnadsundervisningen? 
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5.2.1 Lärarnas syn på sex- och samlevnadsundervisningen sedan metoo-rörelsen 

Informanterna påpekar att två faktorer har påverkats i sex- och samlevnadsundervisningen 

sedan metoo-rörelsen. Det är dels att de upplever att diskussionerna har blivit mer levande i 

klassrummet samt att eleverna uppfattas vara mer uppdaterade kring vad sexuella 

trakasserier innebär, vilket gör det lättare för lärarna att diskutera sexuella trakasserier. 

Vidare är det få av informanterna som uppfattar att handlingsplanen för sex- och 

samlevnadsundervisningen uppdaterats, däremot betonar en del att det är dem själva som 

har ansvaret över handlingsplanen. Informanterna uppfattar att eleverna lär sig mycket 

utifrån sociala medier och att de sedan metoo-rörelsen har uppmärksammats mer om att 

sexuella trakasserier är ett problem i samhället. De upplever även att eleverna är mindre 

könsbundna och att de har fått ökad förståelse över att man inom könen kan tycka olika om 

vad som är okej.  

Vad det kan ha påverkat tänker jag, det är ju att det är mer, fler elever som är eh 

uppmärksamma på signaler som gör att det faktiskt blivit, har blivit lättare att diskutera det. 

För att det, det är fler som förstår när jag pratar om det här med sexuella trakasserier så är det 

fler som ”aha det är det där du menar” liksom. Medans tidigare år så, så har det varit så här 

”aah jag fattar inte”. Så att på så sätt så har det ju blivit bättre. (IP4) 

Vidare betraktas sex- och samlevnadsundervisningen som ett större uppdrag där en 

informant menar att fokuset egentligen borde ligga på ett mer historiskt och kulturellt 

perspektiv än endast utifrån ett biologiskt perspektiv. Att ta upp diskrimineringsgrunder och 

värderingar har blivit allt mer naturligt i både sex- och samlevnadsundervisningen, men även 

i den vanliga undervisningen. En informant menar att diskussionsämnen om personlig 

integritet och om hur kvinnor framställs inom porrindustrin kommer att bli mer aktuellt att 

ta upp inom sex- och samlevnadsundervisningen.  

Jag tror att det kommer bli ganska mycket, ännu djupare om just det här med personlig 

integritet och vad som är okej ehm aah också kontra porrindustrin till exempel och hur 

kvinnor framställs där och vad som är verkligt och vad som inte är det. Såna saker tror jag att 

eh kommer bli mer aktuellt. (IP1) 

5.2.2 Nya samtalsämnen i undervisningen 

Ett samtalsämne som blivit allt mer vanligt att ta upp sedan metoo-rörelsen är samtycke. 

Informanterna menar att fokuset har flyttats från endast kunskap om kroppen och 

preventivmedel till mer diskussioner om rätten till sin kropp. Diskussioner om hur man 

förmedlar ett samtycke, både muntligt och kroppsligt, har blivit allt mer vanligare. En del 

informanter menar även att samtyckelagen blivit ett diskussionsämne. Det kunde vara att ta 

upp olika fall för att visa hur lagen har förändrat synen på samtycke.  

Så vi pratar mycket om liksom, ja men vad är frozen fright till exempel. Hur visar man med 

kroppsspråk att man vill eller inte vill och såna saker, jag tror att det är också viktigt, att inte 

bara lämna det vid att nej betyder nej. (IP5) 
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Vidare har diskussionsämnen som jämställdhet, könsdiskriminering och metoo-rörelsen 

tagits upp i undervisningen. En informant menar att könsdiskriminering belystes mer utifrån 

ett individperspektiv och inte endast att män var förövare. En del informanter förklarar att 

aktuella händelser som metoo-rörelsen har diskuterats i undervisningen och att flera elever 

ville diskutera det.  

För det har ju alltid varit så självklart att eh könsdiskriminering aah men det är alltid en man 

mot en kvinna eller en kille mot en tjej på nått sätt… men att det kan se annorlunda ut också. 

Man belyser ju såklart ofta så är det ju kvinnors utsatthet då ehm men att man tar… den här 

diskussionen till ny nivå liksom att man diskuterar lite mer på individperspektiv. (IP1) 

6 DISKUSSION 

Under kommande avsnitt presenteras en diskussion av forskningsprocessen och avslutas 

med en diskussion av resultatet med koppling till bakgrundsdelen och teorin.  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Diskussion om metodval 

Studien avsåg att undersöka hur grundskolor arbetar med att förebygga sexuella trakasserier 

samt att undersöka om sex- och samlevnadsundervisningen har påverkats av metoo-rörelsen. 

För att erhålla en mer fördjupad beskrivning av hur arbetet bedrivs var en kvalitativ metod 

med semistrukturerade intervjuer bäst lämpad. Bryman (2011) förklarar att en kvalitativ 

metod eftersträvar subjektiva upplevelser och kan ge djupa beskrivningar av det som ska 

studeras. Hade avsikten med studien varit att undersöka samband eller kausala orsaker av 

sexuella trakasserier skulle en kvantitativ metod varit lämplig. Bryman (2011) menar att 

kvantitativa studier fokuserar på varför saker är på ett visst sätt. Dock ger inte en kvantitativ 

metod djupa beskrivningar av ämnet som studeras, vilket var avsikten med denna studie.  

6.1.2 Diskussion om urval 

Ett målstyrt urval tillämpades i studien och valet av informanter var grundskolelärare i 

årskurs 6-9. Grundskolelärare valdes ut på grund av deras erfarenhet utav att ansvara och 

vara delaktiga i undervisning, vilket kunde tillföra studien det avsedda lärarperspektivet. 

Bryman (2011) förklarar att ett målstyrt urval är att välja informanter med verklig erfarenhet 

av det som ska studeras. Valet av att lärarna skulle undervisa i årskurs 6-9 var på grund av att 

tidigare litteratursökning visade att sex- och samlevnadsundervisningen främst genomförs i 

grundskolan och mellan årskurs 6 och 9. Hade gymnasielärare varit informanter hade 
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studien möjligtvis inte fått lika djupa och detaljerade svar som med grundskolelärare, 

eftersom sex- och samlevnadsundervisningen inte är lika vanligt förekommande i gymnasiet 

som i grundskolan.  

Ambitionen var att intervjua lärare som undervisade i olika ämnen för att tillföra studien en 

större bredd av om ämnesområden. Dock framkom det i kontakt med lärarna att de flesta 

som undervisade sexualkunskap var NO-lärare. Detta kan även relateras till läroplanen som 

visar på att sex- och samlevnadsundervisningen ska vara ämnesintegrerad (Skolverket, 

2020b) samt studiens resultat där informanterna uttryckte att fler lärare i olika ämnen borde 

undervisa i sex- och samlevnad, men att undervisningen främst tillföll NO-lärare. 

Sex lärare tackade ja till intervju, dock var en lärare tvungen att ställa in intervjun på grund 

av omställning i undervisning till följd av Covid-19. Därmed hade studien fem informanter 

från fem olika skolor. Hade studien haft sex informanter eller fler, hade studien kunnat 

berikas med fler nyanserade beskrivningar av det studerade ämnet, vilket gör resultatet mer 

tillförlitligt. Trots det låga antalet informanter, ansågs antalet vara tillräckligt för att ge 

varierande perspektiv. Informanterna var i varierande åldrar, med olika lång 

arbetslivserfarenhet som lärare och kom från olika skolor, vilket kunde bidra till studien med 

olika erfarenheter och varierande beskrivningar av studiens ämne.  

Något som går att diskutera är varför de informanter som tackade ja till att medverka i 

studien endast var kvinnor. Resultatet i denna studie visade på att informanterna upplevde 

att de lärare som tar upp sexuella trakasserier i undervisningen var de lärare som själva var 

intresserade av ämnet. Kan det möjligtvis vara så att kvinnliga lärare generellt är mer 

intresserade av ämnet än manliga lärare? Vidare upplevdes samtliga informanter vara 

engagerade inom ämnet och belyste att det var viktigt att arbeta förebyggande mot sexuella 

trakasserier. Möjligtvis kan det vara så att de informanter som ställde upp på en intervju var 

på grund av att de hade ett visst intresse för ämnet.  

6.1.3 Diskussion om datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer, vilket Patel och Davidson 

(2011) beskriver är när intervjun förhåller sig till uppsatta intervjufrågor som är 

betydelsefulla för att uppnå syftet. Genom semistrukturerade intervjuer kunde intervjuaren 

anpassa frågorna utifrån informantens svar, vilket bidrog till en mer flytande konversation. 

För att minska missförstånd vid intervjuerna, har följdfrågor ställts för att bekräfta att 

intervjuaren har uppfattat upplevelsen korrekt enligt informanten. 

För att ge struktur till intervjun användes en intervjuguide som bidrog till att informanternas 

svar utgick ifrån samma frågor. Intervjuguiden bidrog även till en trygghet för intervjuaren, 

då en intervjuguide kan användas som en minneslista av frågor som ska avhandlas i intervjun 

(Bryman, 2011). För att testa intervjuguidens frågor och dess relevans, genomfördes en 

pilotintervju med en förskolelärare innan samtliga intervjuer ägde rum. Utifrån 

förskolelärarens perspektiv ändrades några av intervjuguidens huvudfrågor till mer specifika 

frågor. Detta för att intervjufrågorna var för lika och ansågs ge för likartade svar.  
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Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats eller genom videosamtal. De 

intervjuer som ägde rum på arbetsplatsen var i tomma tysta rum där endast intervjuare och 

informant befann sig i. Dock skedde en intervju i ett rum med störande moment som 

utspelades utanför rummet, vilket kunde ha påverkat informantens bekvämlighet. Då 

sexuella trakasserier kan vara ett känsligt ämne att diskutera om, kan det ha påverkat 

informantens trygghet, vilket i sig kan ha begränsat informantens svar. Bryman (2011) menar 

att informanten kan påverkas av att möjligtvis bli hörd av andra under intervjun, vilket kan 

skapa oro hos informanten. Däremot var detta inget som uppfattades av intervjuaren under 

denna intervju.  

Två av intervjuerna skedde via videosamtal och vid samtliga intervjuer förekom det tekniska 

problem i början av intervjun. Dock var det innan ljudinspelning påbörjades och därmed 

påverkades inte ljudinspelningen. Däremot kunde det tekniska problemet ha påverkat både 

intervjuare och informanternas bekvämlighet genom en stressig början på intervjutillfällena. 

Vid en av intervjuerna uteblev frågan angående elevernas delaktighet, vilket kan ha påverkat 

resultatet genom en utebliven information som kunde ha bidragit med ytterligare aspekter 

kring elevernas delaktighet i arbetet. Däremot ansågs videosamtalen vara tidsbesparande då 

varken informant eller intervjuare behövde åka någonstans (Bryman, 2011). 

Intervjuerna som utfördes ”face-to-face” på informanternas arbetsplatser upplevdes vara 

lättare att genomföra samt gav mer berikande svar än intervjuerna som skedde via 

videosamtal. En av intervjuerna som skedde via videosamtal blev endast 16 minuter lång. Att 

intervjun inte blev lika lång som de övriga intervjuerna kan vara på grund av att 

interaktionen som informant och intervjuare vanligtvis har i form av ögonkontakt och gester, 

inte var lika påtaglig genom videosamtalet. Däremot ansågs intervjun vara nödvändig, då 

informanten gav svar på alla intervjufrågor.  

Varje intervju påbörjades genom några bakgrundsfrågor för att skapa en trygg och 

avslappnade atmosfär. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att det är viktigt att 

informanten upplever stämningen som trygg för att kunna tala fritt. Vid intervjutillfällena 

har öppna frågor ställts för att inte begränsa informanternas svar. Däremot förekom det 

ledande frågor vid ett intervjutillfälle. Detta för att föra in informanten i diskussion som var 

relevant för studiens syfte då informanten började diskutera utanför syftet, vilket Kvale och 

Brinkmann (2014) betonar är viktigt för att informanten inte ska vika av från ämnet. För att 

minska missförstånd vid intervjuerna, har följdfrågor ställts för att bekräfta att intervjuaren 

har uppfattat upplevelsen korrekt enligt informanten. Samtliga intervjuer varade mellan 16 

och 31 minuter långa och har ljudinspelats via en mobiltelefon, detta är betydande för 

analysprocessen (Bryman, 2011).   

6.1.4 Diskussion om analys 

Samtliga intervjuer transkriberades med hjälp av ljudinspelningen inom några dagar efter att 

intervjun ägde rum. Bryman (2011) förklarar att transkribering av intervjuer är av vikt för att 

underlätta för analysprocessen samt ett sätt att undvika tolkningar av vad informanterna 

förmedlar. Ambitionen var att påbörja transkriberingen direkt efter intervjutillfällena för att 

bevara intervjun i minnet. Dock var transkriberingen tidskrävande vilket resulterade i att 
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transkriberingen sköts upp någon dag. Intervjuerna transkriberades ordagrant, vilket 

innefattar informantens ord, upprepningar samt pauser. Varje inspelad intervju lyssnades 

igenom flera gånger för att säkerställa att ingen värdefull information missats, vilket Bryman 

(2011) framhåller är viktigt för att det transkriberade materialet ska hålla en god kvalité.  

Analysprocessen har utgått ifrån Graneheim och Lundmans (2004) manifesta 

innehållsanalys. Analysmetoden ansågs vara lämplig då fokuset i den manifesta 

innehållsanalysen ligger på meningarnas mer direkta betydelse (Graneheim & Lundman, 

2004). Detta var betydande för studiens resultat då texten analyserades ordagrant vilket 

minskade risken för misstolkning av informanternas svar. Dock menar Graneheim och 

Lundman (2004) att tolkningar sker oavsett vid manifest och latent innehållsanalys, däremot 

i olika utsträckning där latent innehållsanalys har en mer djupare tolkning av textens 

innebörd. Utifrån analysen skapades sex underkategorier som beskrev informanternas 

gemensamma åsikter som sedan skapades till två huvudkategorier. Dessa huvudkategorier 

besvarade studiens syfte.  

Analysprocessen upplevdes utmanande och tidskrävande, framför allt vid framtagandet av 

huvudkategorier. Till en början skapades tre huvudkategorier som representerade studiens 

samtliga frågeställningar. Dock sammanfördes två av huvudkategorierna då de ansågs vara 

för lika. Detta resulterade i att huvudkategorin arbetet mot sexuella trakasserier besvarade 

studiens frågeställning ett och två, samt huvudkategorin metoo-rörelsens påverkan på sex- 

och samlevnadsundervisningen besvarade studiens tredje frågeställning.  

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier 

Studien anses vara tillförlitlig då kvalitetskriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjlighet att styrka och konfirmera har beaktats (Bryman, 2011).  

Studiens trovärdighet har stärkts genom ett målstyrt urval där informanterna haft erfarenhet 

som lärare samt undervisat i sex- och samlevnadsundervisningen. Studiens resultat är då 

baserat på verklig uppfattning av det studien eftersträvar, vilket går i enlighet med Bryman 

(2011) som beskriver att trovärdigheten ökar om upplevelsen är baserad på verkliga 

upplevelser av det som studeras. Vidare framkommer citat i resultatet, vilket Patel och 

Davidson (2011) beskriver är av vikt för att öka trovärdigheten. Eftersom studiens resultat 

endast var baserat utifrån kvinnors perspektiv, kan det påverka trovärdigheten i studien då 

manliga lärare kan ha andra uppfattningar än vad kvinnliga lärare har.  

En detaljerad beskrivning av studiens samtliga delar, som urval, metod och resultat, har 

redovisats för att öka studiens överförbarhet. Studiens resultat anses vara någorlunda 

överförbart eftersom urvalet var lärare i olika åldrar med olika lång arbetslivserfarenhet. 

Informanterna undervisade även i olika grundskolor, kommunala samt fristående skolor i 

olika län. Det går att diskutera att det kan finnas skillnader i hur grundskolor bedriver det 

förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier. Däremot anses resultatet i denna studie vara 

någorlunda överförbart till liknande grundskolor. Det går även att diskutera om antalet 

informanter är för litet för att betraktas som överförbart.  
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Studien anses vara pålitlig då samtliga delar i forskningsprocessen redovisas, vilket Bryman 

(2011) menar ökar pålitligheten i studien. Intervjuguiden är även bifogad, vilket ökar 

möjligheten för andra att göra liknande studier. Konfirmerbarheten har beaktats genom en 

strävan att vara opartisk under hela forskningsprocessen. Dock förklarar Bryman (2011) att 

det kan vara svårt att vara objektiv i kvalitativa studier. På grund av oerfarenhet av kvalitativ 

innehållsanalys, kan personliga åsikter ha speglats sig under analysprocessen. Därav har 

analysprocessen varit lång och noggrann för att undvika detta. Öppna frågor har även ställts 

vid intervjutillfällena, för att inte styra informanternas svar.  

6.1.6 Diskussion om etiska överväganden 

Vid samhällsvetenskaplig forskning är det viktigt att ta hänsyn till de forskningsetiska 

principer som finns för att skydda de individer som är inblandade (Vetenskapsrådet, 2002). 

Studien har därför tagit hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

För att uppfylla informationskravet har varje informant tagit del av information om studien 

genom missivbrevet, vilket Vetenskapsrådet (2002) framhåller är viktigt att informanten får 

ta del av. En uppmuntran till att läsa missivbrevet har skett till informanterna vid visat 

intresse. En fråga om de läst missivbrevet ställdes vid intervjun för att säkerställa att de var 

väl informerade om studien. Varje informant gav samtycke skriftligt genom att bekräfta via e-

post till intervjuaren att de var intresserade av att medverka i studien. Ett muntligt samtycke 

gavs sedan innan intervjun genomfördes.  

All information och material som inhämtats genom studien har behandlats konfidentiellt. 

Det inspelade materialet har överförts till en mapp i en lösenordskyddad dator och därefter 

raderats från mobiltelefonen, för att säkerställa att inga obehöriga har tillgång till 

informationen. Informanterna har avidentifierats i studien och benämnts som IP1 till IP5, för 

att informanterna ska förbli oigenkännbara i studien. Vid information som kunde avslöja 

identitet har detta benämnts med (…), för att på så sätt skydda informantens identitet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Något som går att diskutera är att vid enstaka fall har första 

kontakt skett via rektorer, vilket kan påverka konfidentialiteten genom att rektorerna kan ha 

vidarebefordrat mailet till informanterna och på så sätt vara medvetna om deras medverkan i 

studien. Dock har bokningarna av intervjuerna skett direkt med informanterna och de har 

även avidentifierats i studien för att ingen obehörig ska kunna identifiera vem som sagt vad. 

Vidare har allt insamlat material endast varit avsedd för denna studie och kommer att 

raderas vid ett godkännande, vilket är i enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002).  
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Arbetet mot sexuella trakasserier 

Utifrån resultatet framkommer det att arbetet mot sexuella trakasserier förekommer främst 

under sex- och samlevnadsundervisningen. Resultatet stämmer överens med tidigare 

undersökningar som påvisar att elever får för lite sexualkunskap i skolan (Ekstrand et al., 

2011; Folkhälsomyndigheten, 2017; Skolinspektionen, 2018). Att få ta del av sexualkunskap 

är betydande för ungdomars sexuella hälsa och bidrar också till en ökad medvetenhet om 

sexuella hälsovårdstjänster (Rohrbach et al., 2015).  

Sex- och samlevnadsundervisningen ska vara en del av värdegrundsarbetet (Skolverket, 

2019), vilket en del av lärarna lyfter upp som betydande för det förebyggande arbetet mot 

trakasserier och diskriminering.  

I enlighet med jämställdhetspolitiken (Prop. 2005/06:155), visar resultatet att en viktig del i 

det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier är att främja en personlig integritet hos 

eleverna. Lärarna arbetar främst med att lära eleverna om att respektera sig själva och andra 

genom både diskussionsövningar och fysiska övningar. För att undervisningen skulle vara 

aktuell och intressant för eleverna fick de vara med och påverka planerandet av 

undervisningen genom att förmedla sina egna åsikter om vad de själva ville prata om.  

Enligt Skolverket (2019) ska sexualkunskapen ta upp sexualitet, kön, normer och relationer 

vilket bekräftas i studiens resultat. Genom diskussionsövningar fick eleverna diskutera om 

samtycke, som exempelvis vilka beteenden som de ansåg var okej och inte. Eleverna fick även 

diskutera om könsroller och hur individer påverkas av samhällets normer. Övningarna kan 

förklaras utifrån social norms theory, där lärarna arbetar med att försöka förhindra att 

felaktiga normer uppstår. Genom diskussioner får eleverna lära sig om vilka normer som 

gruppen har gemensamt, vilket enligt Scholly et al. (2005) kan förhindra ett riskbeteende.  

Utifrån de fysiska övningarna får eleverna lära sig om att säga nej på tydliga sätt. De får även 

göra övningar för att testa deras och andras närhetsgränser. Syftet med övningarna är att lära 

eleverna om att varje person har olika intimitetszoner som de känner sig bekväma med. 

Dessa övningar är betydande för att förhindra eleverna till att bli förövare, men även för att 

de ska få kunskap om att ingen annan får röra deras kroppar om de själva inte godkänner det. 

Övningarna kan anses vara en viktig del i SRHR-arbetet för att främja en kroppslig rättighet 

hos båda könen. I likhet med social norms theory kan dessa övningar bidra till att eleverna 

förstår vilka fysiska gränser som ens klasskompisar har och därmed reducera eventuella 

missuppfattningar.  

Lärarna lyfter även att det är viktigt att diskutera om ämnen som sexuella trakasserier, som 

också stärker relationen mellan elev och lärare. Skolornas förebyggande arbete går i enlighet 

med tidigare forskning, som visar på att avsikten att sexuellt trakassera minskade genom 

träning av färdigheter relaterade till socialt och sexuellt beteende. Samma studie visar även 

att självtilliten till att avvisa beteendet ökade (Lijster et al., 2016).  
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Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen (2018) visar att 

elevhälsans kompetens inte tas tillvara i sex- och samlevnadsundervisningen. Denna studie 

visar på liknande resultat då lärarna upplever att elevhälsans kompetens främst tas tillvara i 

det åtgärdande arbetet snarare än i det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier. 

Lärarna menar däremot att elevhälsoteamet kan fungera som ett stöd i arbetet mot sexuella 

trakasserier, då lärarna kan ta tillvara på deras kompetenser kring ämnet genom rådgivning.  

I resultatet framkommer det att lärarna har olika åsikter kring att bjuda in externa aktörer i 

det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier. Flera lärare anser att sexuella 

trakasserier inte är ett förekommande problem på skolan och att det därmed inte var 

nödvändigt att bjuda in externa aktörer. Resultatet visar i likhet med studien av Gillander 

Gådin (2012) att lärarna inte hade uppfattat att sexuella trakasserier förekom på skolan. 

Elever i samma studie hade andra åsikter och rapporterade att sexuella trakasserier var ett 

förekommande problem på skolan. I linje med social norms theory kan lärare och elever ha 

olika uppfattning gällande förekomsten av sexuella trakasserier på skolan, eftersom detta kan 

vara ett känsligt ämne att prata om. Eleverna kanske inte tar upp det självmant med lärarna, 

vilket kan resultera i att lärarna får en uppfattad norm av att sexuella trakasserier inte är ett 

förekommande problem, medan verkligheten kan se annorlunda ut. I resultatet framkommer 

det att lärarna diskuterar sexuella trakasserier med eleverna och att eleverna själva får vara 

delaktiga i vad de ska diskutera. Utifrån detta kan lärarnas medvetenhet öka kring hur 

eleverna uppfattar sexuella trakasserier, vilket kan reducera eventuella missuppfattningar. 

Vidare visar resultatet på att det var en del lärare som bjöd in externa aktörer, men som inte 

var direkt riktat mot sexuella trakasserier. Skolinspektionens granskning (2018) visar brister 

i undervisningen gällande HBTQ och normer, däremot visar resultatet i denna studie att det 

var en lärare som påpekade att de bjöd in externa aktörer som pratade om HBTQ för att 

främja diskussioner om normer. Ungdomsmottagningen är även en plats som lärarna tycker 

är betydande för elevernas hälsa och trygghet.  

Enligt Skolverket (2019) ska sex- och samlevnadsundervisningen tas upp i flera ämnen. 

Skolinspektionens granskning (2018) visar att det förekommer brister i vem som ska ta upp 

sexualkunskap i ämnena. Granskningen går i linje med studiens resultat där lärarna upplever 

att sex- och samlevnadsundervisningen ofta tilldelas NO-lärare. Lärarna påpekar även att 

diskussioner om sexuella trakasserier oftast är beroende på lärarnas intresse för ämnet. 

Lärarna upplever också att flera av deras kollegor inte är bekväma med att prata om sexuella 

trakasserier, vilket även bekräftas av Skolinspektionens granskning (Skolinspektionen, 

2018).  

En del lärare menar att då kompetensen brister för flera lärare i sexualkunskap, borde sex- 

och samlevnadsundervisning finnas med som ämne i lärarutbildningen, vilket även är ett 

förslag från Utbildningsdepartementet (2020). Vidare går det att diskutera om arbetet mot 

sexuella trakasserier hade blivit mer fördelaktig om lärarna upplevde sig självsäkra med att 

prata om ämnet. Att få utbildning inom sex- och samlevnad redan i lärarutbildningen eller 

att lärarna får kompetensutveckling inom sexualkunskap, kan bidra till att fler lärare känner 

sig bekväma med att prata om sexuella trakasserier. Detta kan resultera i att fler elever får ta 
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del av mer relevant sexualkunskap, vilket är betydande för elevernas sexuella hälsa 

(Rohrbach et al., 2015). 

Elevernas mognad samt tidsbrist är något som lärarna uttalar sig om. Lärarna menar att det 

är en utmaning att prata om sexuella trakasserier med eleverna då eleverna i vissa fall inte 

förstår allvaret i sexuella trakasserier. De upplever även att det är mycket som ska in i den 

ordinarie undervisningen, vilket betyder att sex- och samlevnadsundervisningen inte 

prioriteras. Utifrån social norms theory som förklarar att en individs beteende påverkas av 

vad individen tror att ens omgivning upplever (Scholly et al., 2005), kan vissa elever ha 

uppfattningen om att sexuella trakasserier inte är allvarligt och därför kan de välja att inte 

prata om det. Dessa uppfattningar kan vara felaktiga gentemot med vad resten av eleverna 

uppfattar, men då sex- och samlevnadsundervisningen inte prioriteras kan dessa 

missuppfattningar kvarstå. Vidare går det att diskutera om det finns någon åldersskillnad 

mellan de elever som hade svårt att förstå allvaret i sexuella trakasserier. Förståelsen för 

sexuella trakasserier kan tänkas vara olika beroende på om undervisningen sker för årskurs 6 

eller årskurs 9, eftersom eleverna i årskurs 9 är äldre och kan tänkas vara mognare än 

eleverna i årskurs 6.   

Lärarna betonar vikten av att prata om sexuella trakasserier och menar att sexualkunskap 

borde tas upp mer i den ordinarie undervisningen och i flera ämnen. Gruber och Fineran 

(2016) menar att det är viktigt att prioritera arbetet mot sexuella trakasserier, då sexuella 

trakasserier kan påverka elevernas psykiska välmående negativt samt ha en negativ påverkan 

på elevernas skolnärvaro och skolprestation. Att integrera sexualkunskap i den ordinarie 

undervisningen har även en betydelse för arbetet gällande SRHR, då eleverna uppskattas lära 

sig om sina kroppsliga och känslomässiga rättigheter. Diskussioner om sexuella trakasserier 

kan även bidra till att eleverna får mer förståelse för rätten till sin egen och andras kroppar, 

vilket är en stor del i SRHR-arbetet. Starrs et al. (2018 p. 2646) beskriver att SRHR-arbetet 

innefattar att alla individer har rätt till sin sexualitet utan tvång, diskriminering och våld.  

6.2.2 Metoo-rörelsens påverkan på sex- och samlevnadsundervisningen 

Två aspekter identifierar lärarna har förändrats inom sex- och samlevnadsundervisningen 

sedan metoo-rörelsen. Det ena är mer levande diskussioner i undervisningen och den andra 

är att eleverna uppfattas vara mer uppdaterade kring vad sexuella trakasserier innebär.  

Metoo-rörelsen hade en effekt på elevers uppmärksamhet gällande sexuella trakasserier som 

visade sig genom uppropen #räckupphanden och #tystiklassen (Skolverket, 2019). Detta är i 

likhet med studiens resultat som visar att lärarna uppfattar eleverna vara mer intresserade av 

att diskutera kring rörelsen och om sexuella trakasserier. Lärarna menar att sociala medier 

kan ha påverkat elevernas uppmärksamhet och bidragit till att de uppfattat sexuella 

trakasserier som ett allmänt problem i samhället och visade att det kan drabba alla, även 

kändisar. Resultatet kan förklaras utifrån social norms theory då metoo-rörelsen påverkade 

normen om att prata om sexuella trakasserier. Då kvinnor och olika yrkesgrupper i samhället 

vittnat om sexuella trakasserier (Jämställdhetsmyndigheten, 2019a), kan det ha påverkat 

elevernas attityder positivt till att diskutera om metoo-rörelsen och sexuella trakasserier. 

Dardis et al. (2016) menar att en individs uppfattning påverkas av vad samhället har för 
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attityder gentemot diskriminerande beteenden. Då tidigare studier visar på att sexuella 

trakasserier kan normaliseras (Gillander Gådin, 2012), kan metoo-rörelsen ha 

uppmärksammat sexuella trakasserier för att både lärare och elever upptäckt allvaret i 

beteendet. Detta är särskilt viktigt för att unga tjejer inte ska blanda ihop diskriminerande 

beteende med att vara ett tecken på kärlek, som uppfattades av unga tjejer i studien av 

Gillander Gådin (2012). Därav är det av vikt att både unga killar och tjejer får diskutera om 

hur metoo-rörelsen påverkat samhället samt hur sexuella trakasserier kan ta sig uttryck.  

Folkhälsomyndigheten (2019a) betonar att diskussioner om samtycke varit aktuellt sedan 

metoo-rörelsen, vilket även studiens resultat visar då lärarna upplever att de har mer levande 

diskussioner om samtycke i sex- och samlevnadsundervisningen. Lärarna menar att tidigare 

år har fokuset legat främst på kroppen och preventivmedel, medan nu är det mer vanligt och 

naturligt att ta upp diskrimineringsgrunder samt värderingar. Detta menar Gillander Gådin 

et al. (2013) är viktigt då studier visar att maktstrukturer redan visas i grundskolan. Att 

förhindra maktstrukturer och sexuella trakasserier i ung ålder, kan bidra med att förhindra 

en normalisering av sexuella trakasserier (Gillander Gådin, 2012).  

Övningar där elever får förmedla ett samtycke både kroppsligt och muntligt, menar lärarna är 

betydande för eleverna att lära sig om rätten till sin egen och andras kroppar. Detta 

framställer Mikel Brown et al. (2007) som viktigt då risken är högre för könsbaserat våld 

senare i livet om inte lärarna i skolan arbetat med att förebygga sexuella trakasserier i skolan.  

Resultatet visar att eleverna även får diskutera kring jämställdhet samt könsdiskriminering 

utifrån ett individperspektiv. Lärarna menar att fokuset inte endast legat på att det alltid är 

män mot kvinnor, utan att män även kan utsättas för diskriminering, vilket Dahlqvist et al. 

(2016) bekräftar. Resultatet visar även att lärarna upplever eleverna vara mindre 

könsbundna. 

7 SLUTSATSER 

Studiens resultat visar på att skolorna arbetar mot sexuella trakasserier främst i sex- och 

samlevnadsundervisningen. Genom diskussionsövningar och fysiska övningar bidrar lärarna 

till att ge eleverna kunskap och verktyg för att respektera sin egen och andras kroppar.  

Lärarna upplever att de största utmaningarna med arbetet är tidsbrist då sex- och 

samlevnadsundervisningen nedprioriteras samt att få eleverna att förstå allvaret med 

sexuella trakasserier. De utvecklingsmöjligheter lärarna framhäver är kompetensutveckling 

inom sexualkunskap samt en mer ämnesintegrerad sex- och samlevnadsundervisning.  

Metoo-rörelsen har påverkat sex- och samlevnadsundervisningen genom att bidra till mer 

levande diskussioner om främst samtycke samt att lärarna upplever att eleverna visat ett 

större intresse gällande sexuella trakasserier. 
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7.1 Förslag till fortsatt forskning och praktisk användning 

Resultatet visar att lärarna upplever att eleverna blivit mer uppdaterade kring sexuella 

trakasserier sedan metoo-rörelsen, vilket skapar en nyfikenhet att vidare undersöka hur 

elever i en större omfattning har påverkats av rörelsen och framför allt om unga killar har 

påverkats. Eftersom tidigare studier visar att det främst är unga tjejer som utsatts för sexuella 

trakasserier, vore det även varit intressant att undersöka hur killar definierar sexuella 

trakasserier och om tjejer och killar ser olika på definitionen av sexuella trakasserier.  

Resultatet från följande studie kan användas för att öka förståelsen för de faktorer som 

lärarna anser försvåra arbetet mot sexuella trakasserier. Eftersom lärarna ansåg att det var 

viktigt att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier, men att de behövde mer kompetens 

inom ämnet, kan resultatet antas vara relevant för rektorer, Skolverket och politiker inom 

Utbildningsdepartementet. Dessa aktörer kan påverka skolans arbete mot sexuella 

trakasserier genom att öka lärarnas kompetens inom sex- och samlevnadsundervisningen. 

Resultatet visar även att den promemoria som utarbetats av Utbildningsdepartementet 

(2020), om att sex- och samlevnadsundervisning behövs i lärarutbildningen, behöver 

realiseras för att öka kvalitén i sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan.   
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BILAGA A  

MISSIVBREV 

Hej! 

Mitt namn är Jessica Blomqvist och jag studerar sjätte terminen på Folkhälsoprogrammet 

vid Mälardalens högskola i Västerås. Jag skriver just nu min c-uppsats vars syfte är att 

undersöka hur det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier bedrivs i grundskolan 

samt om sex- och samlevnadsundervisningen har förändrats sedan #metoo. Jag skulle 

därför vilja intervjua dig som lärare på grundskolenivå, för att höra dina upplevelser och 

erfarenheter kring hur det förebyggande arbetet går till i praktiken.  

Intervjun beräknas pågå i cirka 30 minuter och kommer att spelas in med hjälp av en 

mobiltelefon för att kunna transkribera intervjun till text. Det insamlade materialet kommer 

att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att du och din skola kommer att vara anonyma i 

studien samt att det endast är jag och min handledare som kommer att ha tillgång till 

intervjumaterialet. De uppgifter du lämnar kommer endast att användas för denna studie. 

Deltagandet är frivilligt och du får när som helst avbryta din medverkan om så önskas. 

Intervjuerna planeras att genomföras under vecka 11-12 och jag anpassar mig efter dina 

önskemål angående plats och tid.  

Examensarbetet kommer att publiceras i databasen DiVA efter att studien är slutförd och 

godkänd.  

Vid frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig eller min handledare. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Jessica Blomqvist 

 

Mail: jbt17008@student.mdh.se  

Telefon: 076 206 86 45 

Handledare: Fabrizia Giannotta 

Mail: fabrizia.giannotta@mdh.se 

 



 

 

BILAGA B 

INTERVJUGUIDE 

Inledning: Syftet med studien är att undersöka hur det förebyggande arbetet mot sexuella 

trakasserier bedrivs i grundskolan samt om sex- och samlevnadsundervisningen har 

förändrats sedan #metoo. Intervjun kommer att spelas in, det är frivilligt att delta och du kan 

när som helst avbryta intervjun om så önskas. Fråga: är det okej om jag startar 

ljudinspelningen? 

Bakgrund- och öppningsfrågor: 

• Kan du berätta vilket ämne du undervisar i och hur länge du har jobbat som lärare? 

• Vilka åldrar undervisar du för?  

Huvudfrågor: 

• Vad tycker du är viktigast som lärare att belysa och arbeta med för att förebygga 
sexuella trakasserier bland elever? 

- Hur inkluderar du eleverna i arbetet?  

- Vilket material tar du stöd i? 

• Kan du beskriva hur ni arbetar tillsammans i arbetslaget och med rektor för att 

förebygga sexuella trakasserier? 

- Hur sker samverkan med elevhälsan? 

• Finns det någon policy eller handlingsplan för skolans förebyggande arbete mot 
sexuella trakasserier? Om ja, kan du berätta vad den tar upp? 

• Har ni någon samverkan med andra aktörer för att förebygga sexuella trakasserier?  
Om ja, med vilka och beskriv hur det går till? Om nej, varför tror du att ni inte har 

det? 

• Vilka utmaningar upplever du i det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier? 
- Vad skulle kunna förbättras? 

  

• Hur har metoo-rörelsen påverkat din syn på sex- och samlevnadsundervisningen? 

• Hur upplever du att sex- och samlevnadsundervisningen har förändrats sedan metoo-
rörelsen? 

- Finns det områden som ni pratar mer om nu än innan metoo? Om ja, vilka? 

- Finns det områden som du skulle vilja att ni pratade mer om? 

• Upplever du att handlingsplanen för sex- och samlevnadsundervisningen har 

uppdaterats? Om ja, hur då?  

Avslutande fråga: 

- Finns det något mer du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

 

Exempel på följdfrågor:  

- Kan du beskriva…? 

- Kan du utveckla vad du menar med…? 

- Kan du berätta mer om…? 

- Kan du ge några exempel på…? 
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Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


