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Abstract 
In today´s social debate it is suggested that the concept of consent should be included in the 
school curriculum. The purpose of the study was to investigate how grade 4-6 teachers feel 
about this and advantages and challenges they might see with including the concept. Quality 
data has been gathered through semi-structured focused group talks of 9 grade 4-6 teachers in 
Sweden. The teachers in the study describe how most of them already work with the concept 
of consent or an equivalent concept in their tuition and how they feel that this is a part of the 
school´s basic values. The teachers were not at all in agreement when it comes to the specific 
concept of consent since this is a very complex concept and can be interpreted in a variety of 
ways. All teachers in the study do agree that it is an important subject to raise in tuition. There 
is however a challenge in teaching without judgement and free of moralising. There is a risk 
that the views and opinions of the teacher and of society when it comes to what is considered 
“good” sex is not reflecting the reality faced by the students. The teachers do not feel that it 
would be too early to discuss consent in grades 4-6 and can instead see the benefits of building 
a foundation of mutual respect as early as possible. Introducing the concept of consent or an 
equivalent concept in the school curriculum would not cause any additional stress for the 
teachers in the study. They are all positive about including the concept of consent or an 
equivalent concept and would see it as a confirmation that what they already teach their students 
is correct.     
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Inledning  

Skolinspektionen (2018, s. 10-11) har vid flertalet tillfällen gjort granskningar av sex och 
samlevnadsundervisningen i Sverige, den senaste visar att det fortfarande råder stor skillnad på 
kvaliteten och undervisningen mellan och på skolarna. Att undervisningen varierar över landets 
skolor kan väcka en viss oro eftersom många av de centrala begreppen inom sex och samlevnad 
är desamma som i skolans värdegrund om individens frihet, integritet och jämställdhet 
(Skolverket 2018, s. 7). Om undervisningen om värdegrunden inte är likvärdig kan det 
ifrågasättas om alla elever får en likvärdig utbildning. I Skolinspektionens (2018, s. 6) senaste 
granskning av sex och samlevnadsundervisning framgår det att många lärare känner en viss 
osäkerhet i att undervisa i sex och samlevnad då det är ett känsligt ämne.  Lärare utrycker själva 
att de saknar den kunskap de behöver för att känna sig trygga i undervisningen 
(Skolinspektionen 2018, s. 6). Min erfarenhet säger att för eleverna däremot, är sex och 
samlevnad ett ämne som väcker engagemang och många frågor. Deras nyfikenhet bör bemötas 
med öppenhet och diskussion eftersom skolan är den plats där eleverna ska få kunskaper för att 
sedan kunna göra medvetna val (Skolverket 2018, s. 12). I en rapport från 
Folkhälsomyndigheten (2017, s. 79), där de undersökt sexualitet och hälsa bland unga, framgår 
det dock att skolan inte är den främsta källan för att inhämta kunskap om sex och samlevnad 
för elever, de får sin information i första hand från internet och vänner.  
 
Under de senaste åren har en feministisk rörelse lyfts både nationellt och globalt. Kvinnor över 
hela välden har genom sociala medier delat med sig av egna erfarenheter av sexuella 
trakasserier via #Metoo och det har uppmärksammats hur vanligt sexuella trakasserier kan vara 
i en kvinnas liv. I Sverige har detta bland annat lett till en förändring av 
sexualbrottslagstiftningen (SFS 1962:700). Förändringen innebär att alla sexuella handlingar 
ska bygga på frivilligt deltagande, förr fanns krav på hot, våld eller att målsägande befunnit sig 
i en särskilt utsatt situation (Proposition 2017/18:177, s. 7-8). Denna förändring av 
sexualbrottslagstiftningen har i media kommit att kallas för samtyckeslagen. En av flera 
anledningar till lagändringen var att man nu fått fördjupade kunskaper om hur offer reagerar 
vid sexuella övergrepp.  ”… att människor som utsätts för våld eller hot ofta inte förmår eller 
vågar göra motstånd utan i stället medvetet underkastar sig gärningsmannens krav, som en 
strategi för att överleva övergreppet” (Proposition 2017/18:177, s. 17). Ett offer kan alltså vara 
för rädd för att säga nej eller göra fysiskt motstånd. 
 
En förbättrad sex och samlevnadsundervisning är viktig för en ökad jämlikhet i samhället 
(Skolinspektionen, 2018, s. 9). I dagens samhällsdebatt finns förslag att införa samtycke som 
ett centralt begrepp i läroplanen (Fatta 2018, Sundin, 2018 och Motion 2018/19:2148). 
Skolverket (2014, s. 7) menar att sex och samlevnadsundervisningen är en spegling av 
samhället. Om det dyker upp problem kopplat till sex och samlevnad så höjs det röster i 
samhället. Så också nu, när samhällsdebatten kräver en förändring i undervisningen (Fatta 2018, 
Sundin 2018, Jällhage, 2018 och Motion 2018/19:2148). Syftet med denna studie är att 
undersöka om 9 verksamma lärare i årskurs 4-6 använder sig av begreppet samtycke i sin 
undervisning samt hur de resonerar kring att inkludera det som ett centralt begrepp i läroplanen. 
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Bakgrund 

I denna del kommer studiens bakgrund att presenteras. Inledningsvis ges en historisk 
tillbakablick för sex och samlevnadsundervisningen i Sverige samt hur dagens samhällsdebatt 
lyfter ämnet. Därefter redogörs för den koppling studien har till skolans styrdokument. Ett 
centralt begrepp kommer att definieras för att förtydliga studiens innehåll. Avslutningsvis lyfts 
hur nationella och internationella guider, rapporter och tidigare forskning inom området ser ut.  
 

Sexualundervisning genom tiden 

Sexualundervisningen i Sverige har utformats av en rad olika samhälleliga problem. Bäckman 
(2003, s. 50-51) beskriver att det sedan 1700-talet har funnits ett behov av att begränsa 
spridningen av könssjukdomar men att sexualupplysningen på senare tid även kommit att 
handla om politisk styrning och den framväxande kvinnorörelsen. Sexualitet är å ena sidan 
något av det mest privata men samtidigt ett föremål för offentligt intresse då man politiskt kan 
reglera och övervaka den. Reglering och övervakning har genom tiden haft olika syfte. Länge 
hade staten och kyrkan makt att styra folkets sexualitet och avhållsamhet innan giftermål 
förespråkades (Bäckman, 2003, s. 51). Vem som än har haft makten att styra folkets sexualitet 
har tanken alltid varit att påverka och avgöra vad som är den ”goda relationen” (Bäckman, 
2003, s. 51). Arbetet med sexualupplysning fördes under 1900-talets första del av enskilda 
pionjärer. År 1921 bedrevs någon form av sexualundervisning på majoriteten av landets 
flickskolor (Bäckman, 2003, s. 53). Sex och samlevnadsundervisning har genom historien 
benämnts på olika sätt. I Sverige kallades det först för sexualhygien, sedan sexualundervisning 
följt av sex och samlevnadsundervisning (Bäckman, 2003, s. 64). 
 
Den första handledningen till sex och samlevnadsundervisning i den Svenska Folkskolan kom 
år 1945. Den innehöll detaljerade lektionsplaneringar där sexuell avhållsamhet fortfarande 
förespråkades och fick förvånansvärt modern kritik för att den inte var realistisk nog och strängt 
moraliserande vilket inte ansågs vara skolans sak (Skolverket, 2014, s. 7). Två återkommande 
argument för att sexualundervisning behövs är och har varit den obildade medborgarens behov 
av upplysning samt uppfattningen att staten måste vare en motvikt mot ”marknadskraftens 
krassa kommersialism” (Bäckman, 2003, s. 59), vilket skulle kunna syfta till de andra källor 
där unga inhämtar information om sex och samlevnad så som internet eller media. 
 
År 1955 blev Sverige först i världen med att införa obligatorisk sexualundervisning med 
efterföljande lärarhandledning år 1956, nu främst med anledning att skapa en välmående 
befolkning (Bäckman, 2003, s. 54-56). Under 60-talets början fick även denna handledning 
kritik. Den ansågs vara sexualfientlig och att den inte mötte ungdomarnas verklighet 
(Skolverket, 2014, s. 8 och Bäckman, 2003, s. 61). År 1964 tillsattes en statlig kommitté vars 
uppdrag var att möta kritiken och ge förslag på förbättringar (Bäckman, 2003, s. 61). Arbetet 
tog tio år och 1974 kom resultatet av utredningen; Utredning rörande sexual- och 
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samlevnadsundervisning (USSU). Vilket resulterade i att det år 1977 även kom en ny 
lärarhandledning (Bäckman, 2003, s. 61). Lärarhandledningen hade ett nämnvärt neutralt 
tonläge vad gällde föräktenskapliga sexuella relationer i jämförelse med tidigare handledningar 
(Bäckman, 2003, s. 61-62). Den hade en friare syn på sexualitet och kvinnor och män ansågs 
jämställda. Med handledningen infördes begreppet samlevnad (Skolverket, 2014, s. 8). Det var 
inte längre självklart att man levde i ett äktenskap för att ha sexuella relationer utan man kunde 
nu ha ett samliv utan äktenskap (Bäckman 2003, s. 61 och Skolverket, 2014, s. 8).  
 
Samhällsdebatten och dess påverkan på undervisningen 

Sex och samlevnadsundervisningen har genom tiderna speglat samhället och haft olika motiv. 
När ett problem har dykt upp så har röster höjts om kvaliteten på sex och 
samlevnadsundervisningen (Skolverket, 2014, s. 7). Dagens sex och samlevnadsundervisning 
har fått kritik. I rapporten Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige från Folkhälsomyndigheten 
(2017, s. 92) framgår det att elever själva inte anser sig ha fått de kunskaper de behöver för att 
kunna ta hand om sin sexuella hälsa.  I samhällsdebatten finns förslag på att införa samtycke 
som ett centralt begrepp i läroplanen (Fatta, 2018, Sundin, 2018 och Motion 2018/19:2148). 
Sundin (2018) menar att det inte räcker att ändra lagen för att ändra en norm i samhället om att 
sex alltid ska vara frivilligt. Den viktigaste delen, att alla lär sig vad samtycke innebär, kvarstår. 
Sundin (2018) menar att skolan är en central plats för att sprida denna kunskap.  
 
Skolinspektionen (2018, s. 42) lyfter i sin senaste granskning av sex och 
samlevnadsundervisningen att till följd av #Metoo rörelsen kom följdkampanjer inom olika 
professioner där det förekom sexuella trakasserier och inom skolan formades två hashtaggar, 
#tystiklassen och #räckupphanden. Alla de inlägg som postats under #tystiklassen och 
#räckupphanden på sociala medier vittnar om att inte heller elever i skolan är skyddade mot 
sexuella övergrepp (Skolinspektionen, 2018, s. 42). Skolinspektionen (2018, s. 42) menar att 
sex och samlevnadsundervisningen därför ännu mer bör ta upp frågor kring grovt språkbruk, 
sexuella trakasserier och jämställhet för att eleverna ska få kunskap om normer och värden och 
kunna göra medvetna val i enlighet med skolans värdegrunder. Tanken är inte att skolans sex 
och samlevnadsundervisning ska lösa alla problem som rör sex och samlevnad i samhället men 
att det kan göra både individer och samhället bättre rustat för att ta beslut som främjar 
individens integritet, jämställdhet och mänskliga rättigheter (Skolinspektionen, 2018, s. 42).     
 
Koppling till styrdokumenten  

I första kapitlet, femte paragrafen av Skollagen (Skollag, 2010:800) framgår att utbildningen i 
skolan ska utformas med demokratisk grund samt överensstämma med mänskliga rättigheter. 
Individens frihet, integritet, jämställdhet och solidaritet är begrepp som är centrala både i 
läroplanens inledning och i kursplanen för biologins sex- och samlevnadsundervisning 
(Skolverket, 2018, s. 7). Skolverket (2018, s. 13) menar att med dessa begrepp som grund till 
undervisningen ska eleven få kunskap att göra medvetna etiska val och respektera andra 
människor.  
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Under rubriken kropp och hälsa i det centrala innehållet för ämnet biologi i årskurs 4-6 finns 
ett par punkter som kan kopplas till denna studie. En av punkterna är att lärare ska undervisa i 
hur den psykiska och fysiska hälsan påverkar bland annat sociala relationer (Skolverket, 2018, 
s. 166) men den punkt som mest knyter an till syftet med studien är den som handlar om 
människans sexualitet. Lärare ska i sex och samlevnadsundervisningen lyfta frågor som rör 
”identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar” (Skolverket, 2015, s. 150). Jämställdhet, 
relationer och kärlek nämns även i kursplanerna för samhällskunskap och i både 
samhällskunskap och biologi ska värdefrågor lyftas och eleverna ska ”…ges tillfälle att i 
respektfull anda diskutera detta” (Skolverket, 2017, s. 23). Vad som är värdefrågor lämnas dock 
åt läraren att avgöra.  
 
I kommentarmaterialet för kursplanen i biologi (Skolverket, 2017, s. 24) nämns att man i 
årskurs 7-9 bör lyfta att frågor om sexualitet inte sällan leder till konflikter, bland annat ämnen 
som abort och HIV/aids lyfts som sådana frågor men samtycke nämns inte (Skolverket, 2017, 
s. 24). I stödmaterialet för sex och samlevnadsundervisning (Skolverket, 2014, s. 42) lyfts att 
frågor om gränser och integritet kan användas i undervisningen. Läraren råds att lyfta integritet, 
självkänsla samt ja- och nejkänslor vilka beskrivs som värdefulla i sex och 
samlevnadsundervisningen (Skolverket, 2014, s. 42). I samma material går att läsa att biologi 
”kan bidra med resonemang om kroppens gränser, personlig integritet och närhet” (Skolverket, 
2014, s. 43). 
 
Centralt begrepp  

Studien har ett centralt begrepp, samtycke. I följande del kommer begreppet samtycke 
definieras genom att redovisa hur det beskrivs i andra källor samt hur begreppet kommer att 
används i denna studie.  
 
Samtycke  

En snabb sökning på en internetbaserad sökmonitor av begreppet samtycke ger ett brett resultat. 
I grund och botten handlar det om att ge ett medgivande eller ett godkännande, det vill säga att 
samtycka till någonting (Synonymer.se, 2018). Det kan vara en juridisk term men har på senare 
tid blivit ett begrepp i samhällsdebatten (Sundin 2018, Fatta, 2018 och Motion 2018/19:2148). 
Den förändring av sexualbrottslagstiftningen Sverige antog i juli 2018 bygger på den mänskliga 
rättigheten, att en person har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt 
självbestämmande (Proposition 2017/18:177, s. 9). I denna studie kommer dock inte samtycke 
användas endast som samtycke till sexuellt umgänge, utan samtycke som begrepp där man lär 
sig respektera andra människors integritet.   
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Guider, rapporter och tidigare forskning   

Nedan beskrivs nationella och internationella guider för sex och samlevnadsundervisning, 
statliga utredningar samt vetenskapliga studier om sex och samlevnadsundervisning och 
begreppet samtycke.  

Internationell jämförelse av sex och samlevnadsundervisning 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO är ett av de 
Förenta Nationernas 15 fackorgan. De har tagit fram ett material om sex och 
samlevnadsundervisning, International Technical Guidance on Sexuality Education, en guide 
för vad sex och samlevnadsundervisning är och vad det bör innehålla för olika åldrar 
(UNESCO, 2009, s. 8). I den sammanställs fakta från 87 olika studier gjorda över hela världen 
(UNESCO, 2009, s. 4). 
 
Sex och samlevnadsundervisning över hela världen varierar stort. I många länder får inte 
eleverna denna undervisning förens de själva närmar sig åldern då de lagligt kan gifta sig 
och/eller ha sex (UNESCO, 2009, s. 2). Goldman (2014, s. 8) beskriver dock i en vetenskaplig 
artikel hur detta går emot det stora behov av sexualupplysning som unga har redan innan de når 
puberteten och eventuellt möter både sin egen sexualitet och idkar sexuellt umgänge med andra. 
Goldman (2014, s. 8) menar att skolan då kan missa chansen att lära eleverna om hur man till 
exempel skyddar sig mot oönskade graviditeter och/eller könssjukdomar innan det är för sent. 
Både i England och i Sverige finns en ökad oro över ungas sexuella hälsa och Batchelor, 
Kitzinger & Burtney (2004, s. 669) skriver i en vetenskaplig artikel att förbättrad sex och 
samlevnadsundervisning inte är hela lösningen på detta problem men att det är en av 
nyckelfaktorerna. En studie, gjord i England, publicerad 2007 av UK Youth Parliament, visade 
att 40% av unga menar att den sex och samlevnadsundervisning som de fått genom sin skolgång 
inte var tillräcklig (UNESCO, 2009, s. 9) vilket också är svenska elevers åsikt i svenska studier 
(Folkhälsoinstitutet, 2017, s. 92). Det finns utrymme för att förbättra sex och 
samlevnadsundervisningen så väl i Sverige som i världen.  
 
I en jämförelse gjord mellan UNESCO:s guide och den australiensiska läroplanen finns vissa 
skillnader som delvis gäller även den svenska läroplanen (Skolverket, 2018, s. 166). 
Australiensiska eleverna i åldern 9-12 upplevdes skyddade från omvärldens problem relaterade 
till sex och samliv i jämförelse med UNESCOs material (Goldman, 2014, s. 9). Som ett exempel 
menar UNESCO att elever i åldern 9-12 bör lära sig att de flesta HIV infektioner sker genom 
oskyddat, penetrerande sex (UNESCO, 2009, s. 31) medan den starkaste varningen om hälsa 
som australiensiska elever ska möta är att först i årskurs 7 lära sig att koffein, tobak och alkohol 
är hälsoskadligt och bör undvikas (Goldman, 2014, s. 9). Enligt den svenska läroplanen 
(Skolverket, 2018, s. 166) ska elever i åk 4-6 lära sig några vanliga sjukdomar och hur de kan 
förebyggas och behandlas. Den svenska läroplanen säger alltså inte emot de rekommendationer 
som UNESCO:s guide ger men är aningen vaga och inte lika specificerade som UNESCO:s 
guide är. Det lämnas mycket tolkningsutrymme för läraren att kunna välja att undervisa om till 
exempel HIV infektioner eller inte.  
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Vikten av att lyfta frågor om sex och samlevnad tidigt 

I samhällsdebatten finns förslag på att införa samtycke som ett centralt begrepp i årkurs 7-9 
samt gymnasiet och gymnasiesärskolan (Fatta, 2018, Sundin, 2018). Studier visar dock att 
ungdomar når puberteten allt tidigare och att deras sexuella debut sker i tidigare åldrar 
(UNESCO, 2009, s. 2). Skolverket (2014, s. 116) beskriver att ungdomar har ett behov av sex 
och samlevnadsundervisning redan innan de når pubertal ålder. Att ge elever undervisning om 
relationer och sex kommer inte att göra dem mer sexuellt aktiva (Skolverket, 2014, s. 116). 
Skolverket (2014, s. 116) slår fast att detta är en myt som inte stämmer. Skolverket (2014, s. 
117) lyfter dock hur det kan kännas tidigt att prata med lågstadieelever om könsorganen, att det 
kan kännas som om det inte är relevant för elever i en så låg ålder. De förtydligar att eleverna 
antagligen sedan länge är nyfikna på just detta och att välja att inte prata om det kan förstärka 
att de delarna av kroppen kan vara skamliga eller att det skulle vara fult att prata om det 
(Skolverket, 2014, s. 117). Enligt skolinspektionens granskning (2018, s. 6) uttrycker eleverna 
själva att de vill prata om sex och samlevnad tidigare och oftare än vad de haft möjlighet till. 
 
Skolverket (2014, s. 14) lyfter att det kan finnas uppfattningar bland vissa lärare att sex och 
samlevnadsundervisningen endast ges av biologiläraren och skolsköterskan. Sex och 
samlevnad ska dock vara ett ämnesövergripande område och rektorn ska se till att det lyfts i 
alla ämnen (Skolinspektionen, 2018, s. 7). Andra lärare kan därför anse att det inte enbart bör 
ligga på biologilärarens ansvar att lyfta samtycke utan på alla lärare på skolan 
(Skolinspektionen, 2018, s. 7). 
 
Fördelar med att inbegripa samtycke som ett begrepp i undervisningen 

Skolinspektionen (2018, s. 22) tar i sin granskning upp att det är viktigt att undervisningen i 
sex och samlevnad synliggör rådande sex och samlevnadsnormer samt vilka begränsningar 
dessa normer kan leda till. Sociala könsnormer och ojämställdhet påverkar den sexuella hälsan 
(Skolinspektionen 2018, s. 22). Unga kvinnor har ofta mindre makt och kontroll i sina relationer 
till pojkar och män, vilket gör kvinnor mer sårbara. Unga män däremot kan känna krav på sig 
att uppfylla stereotypa mansnormer (UNESCO, 2009, s. 20). Gilbert (2017, s. 271) skriver i en 
vetenskaplig artikel att de könsstereotypa normerna som finns har förändrats tack vare den 
feministiska rörelsen. Förr förväntades kvinnor ”hålla på sig” men man vet nu att kvinnor har 
en sexlust precis som män. Diskursen har gått från att nej betyder nej till ja betyder ja, att man 
idag visar sitt samtycke istället för att behöva säga nej till det man inte vill (Gilbert, 2017, s. 
271). Gilbert (2017, s. 271) menar att samtycke är något som frivilligt ges av en person som är 
kapabel att göra det.  
 
Samtycke är ett begrepp som lyfts i samhällsdebatten och både läroplaner och lagar har ändrats 
på flera platser i världen för att numera inkludera samtycke (Gilbert, 2017, s. 271). År 2015 
skrev Gilbert (2017, s. 27) om två kanadensiska åttondeklassare, Lia Valante och Tessa Hill, 
vilka hade gjort en kort dokumentärfilm om hur man som ung kvinna möter sexuella 
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trakasserier i sin vardag; Allegedly: Rape Culture in Our Society. Projektet utmynnade i en 
kampanj online där Valante och Hill ville få Ontarios ledning att införa samtycke som ett 
samtalsämne i den nya nationella läroplanen. De lyckades med kampanjen och samtycke blev 
ett begrepp i den nya läroplanen (Gilbert, 2017, s. 271). Gilbert (2017, s. 271) menar att aktioner 
som den Valente och Hill gjorde är viktiga för att flytta gränserna för normer i samhället, genom 
att bland annat lyfta samtycke som begrepp i samhällsdebatten.  
 
Lamb och Radazzo (2016, s. 149) skriver i en vetenskaplig artikel att det förs för lite 
diskussioner om hur man bör behandla andra människor och vilket ansvar man har gentemot 
andra i sexuella kontakter. Både Skolinspektionen (2018, s. 9) och Lamb och Radazzo (2016, 
s. 149) menar att sex och samlevnadsundervisning inte bara bör syfta till att motverka 
könssjukdomar och oönskade graviditeter utan även att främja jämställdhet och motverka 
diskrimineringar och kränkande behandling. Enligt UNESCO:s guide (2009, s. 5) bör eleverna 
få en effektiv sex och samlevnadsundervisning som innefattar jämställdhet, ansvar och respekt, 
eftersom det är förutsättningar för hälsosamma och säkra sexuella och sociala relationer. En 
rapport från Folkhälsomyndigheten (2017, s. 92) visar dock att endast 49% av unga anser att 
de fått tillräckliga kunskaper i undervisningen i skolan för att kunna ta hand om sin egen 
sexuella hälsa. Den främsta källan för detta är istället internet och vänner 
(Folkhälsomyndigheten, 2017, s. 79). Gilbert (2017, s. 277) lyfter både för och nackdelar med 
att införa samtycke i läroplanen men säger ändå att vilken orsak det än är som föranleder att 
införa samtycke som begrepp i undervisningen så anses detta vara det bästa sättet att motverka 
sexuellt våld.  
 
Utmaningar med att undervisa om samtycke 

I debatten om att införa samtycke som ett centralt begrepp i läroplanen väcks frågor. Gilbert 
(2017, s. 269) lyfter till exempel om man verkligen kan veta att sexualundervisning kan minska 
det sexuella våldet. Även mer abstrakta frågor så som om du ger samtycke, vad samtycker du 
till? Och vid vilken ålder kan du verkligen ge samtycke? Att införa samtycke som ett centralt 
begrepp kan föra med sig vissa samhälleliga värderingar och detta bör lärare vara medvetna om 
(Gilbert, 2017, s. 269).  
 
Ett annat problem som lärare kan stöta på är att det krävs mycket kunskap om samtycke för att 
undervisa om det då detta är ett komplext ämne (Skolinspektionen, 2018, s. 6). Man kan också 
som vuxen, omedvetet föra med sig värderingar om vad som är ”bra” sex och ge eleverna en 
standard som vuxenvärlden själv inte kan leva upp till. Om vi ska införa samtycke som ett 
begrepp i sex och samlevnadsundervisningen, menar Gilbert (2017, s. 277) att vi också måste 
lyfta de områden som är mer ”luddiga”, då sexuellt umgänge ibland innehåller överraskning, 
osäkerhet och våld. 
 
I mediala kampanjer om samtycke lär sig unga att sex måste börja med ett ´ja´ för att det ska 
vara samtycke. Gilbert (2017, s. 269) menar att detta inte är utan kontrovers eftersom vissa kan 
mena att synen på att behöva säga ja kan befästa gamla stereotyper då det ibland fortfarande 
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kan förväntas vara kvinnans roll att ta detta beslut. Gilbert (2017, s. 270) menar att så länge sex 
och samlevnadsundervisning inte belyser och inser att tjejer kan ha en sexlust likt killar, 
kommer samtycke fortfarande handla om att säga nej och skydda sig mot det negativa som sex 
kan innebära. Först när samtycke är könsneutralt kan det fylla sitt syfte i undervisningen och 
Gilbert ställer frågan om det går att förvänta sig av någon läroplan att kunna hantera detta 
dilemma (Gilbert, 2017, s. 274).  
 
Teoretiskt perspektiv  

Nedan beskrivs det teoretiska perspektiv som denna studie bygger på, diskursanalytiskt 
perspektiv. Diskursanalys är även en analysmetod vilken medför att den har legat till grund 
både för studiens teoretiska perspektiv samt metod vid analys av materialet.   
 
Diskursanalytisk teori  

Syftet med studien är att undersöka hur verksamma lärare i årskurs 4-6 i grupp resonerar kring 
möjligheter och utmaningar med att inkludera begreppet samtycke i undervisningen. Med ett 
diskursanalytiskt perspektiv får vi förståelse för språkets roll i hur människan skapar sin 
verklighet (Bolander och Fejes, 2014, s. 90). Diskursanalys kan alltså vara behjälpligt för att 
undersöka hur diskursen kring begreppet samtycke ser ut. Enligt Bolander och Fejes (2014, s. 
90) är en diskursanalytisk metodansats fördelaktig om syftet är att studera vilka sanningar som 
skapas och samtidigt vad som osynliggörs.  
 
Enkelt sammanfattat är diskurs ett bestämt sätt att tala om världen eller ett utsnitt av världen 
(Phillips & Winther Jörgensen, 2000, s. 7). Bolander (2009, s. 42) beskriver i sin avhandling 
att det är då man genom språket förklarar ett fenomen, som fenomenet får sin innebörd och det 
är denna förklaring som blir objekt för en diskursanalys. Bergström och Ekström (2018, s. 255) 
hänvisar till Laclau och Mouffe (1990: 100-103) då de använder sig av ett exempel med en sten 
på ett fält för att förklara begreppet diskurs. Beroende på social kontext får stenen olika 
innebörd. För en stenålderskrigare kan det ses som ett vapen, för en bosättare som ett 
byggmaterial och för en arkeolog som ett objekt som kan ge mycket historisk information. Alla 
dessa tre personer använder olika diskurser för att förklara samma objekt, men med olika språk 
och begrepp. Språket blir formande och konstruerande, det ger alltid ett perspektiv på 
verkligheten men det är inte neutralt (Bergström och Ekström, 2018, s. 255). 
 
Bolander (2009, s. 43) menar att språket, som formar diskurser, är uppbyggt av flera 
sammankopplade tecken. Dessa tecken är föränderliga och därför är också diskurser 
föränderliga. Genom att koppla ihop tecknen på ett annat sätt eller inbegripa nya tecken i en 
diskurs kan man förändra den (Bolander, 2009, s. 43).  
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Objekt för denna studie är sexualdiskursen och fenomenet som undersöks är skolan och 
undervisningen om begreppet samtycke i årskurs 4-6. Bolander (2009, s. 43) menar dock att en 
diskurs om sexualitet är svår att avgränsa. Sex och sexualitet är komplext och kan inte reduceras 
till biologi eller kroppsliga akter. Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv menar Bolander 
(2009, s. 44) att det blir motsägelsefullt att exakt föröka fastställa vad sex och sexualitet är. 
Poängen är att sexualitet i sig är en företeelse som produceras och förstås genom diskurser 
(Bolander, 2009, s. 44). Bolander (2009, s. 43) hänvisar återigen till Laclau och Mouffe 
(1985/2001:109-114) som beskriver att betydelsen av ett fenomen aldrig kan fixeras och att det 
är därför det hela tiden pågår en kamp om definitionerna.    
 
I språket och mellan diskurser finns en maktrelation om vem som har rätt att uttala sig i en viss 
fråga och en konkurrens om att etablera en förståelse (Bergström och Ekström, 2018, s. 255-
256). Bolander (2009, s. 42) hänvisar till Foucault och menar att  

 
Talet om något kan förstås som både en effekt av makt, till exempel om ett subjekt eller 
en institution genom sin position ges utrymme att tolka och kategorisera, och som ett 
instrument för maktutövande, genom att benämningar också skapar olika positioner 
(Foucault, 1976/2002:110 i Bolander 2009, s. 42) 

 
Bergström och Ekström (2018, s. 256) menar att då man studerar denna maktrelation mellan, 
och i diskurser, understryker man Foucaults poäng att makt inte behöver ses som negativt. Makt 
kan även ses som en drivkraft att producera och utveckla förståelser för, förslag till eller 
kategorier inom diskurser (Bergström och Ekström, 2018, s. 256). Bolander och Fejes (2014, 
s. 92) menar att diskursanalys är ett sätt att synliggöra språkets formgivande och skapande kraft.  
”Med andra ord menar vi att diskursanalys är ett viktigt instrument för att destabilisera det vi 
tar för givet i våra vardagliga och yrkesmässiga liv” (Bolander och Fejes, 2014, s. 92). 
 
En annan aspekt i en diskursanalys är att studera vilken effekt diskursen har, vilka grupper som 
gynnas eller missgynnas av denna effekt (Bergström och Ekström, 2018, s. 256). I denna studie 
skulle dessa grupper kunna vara eleverna men även på sikt, samhället i stort. Eventuellt även 
sett ur ett genusperspektiv eftersom det är kvinnor som generellt är den mer utsatta gruppen då 
det gäller jämställdhet. Diskursanalytiska studier intresserar sig ofta för hur vetande skapas, 
upprätthålls och reproduceras, samt vilka effekter detta vetande kan få (Bergström och 
Ekström, 2018, s. 259). Bolander och Fejes (2014, s. 92) beskriver hur diskursanalys är ett vitt 
begrepp med många olika definitioner och traditioner. Det finns alltså många olika sätt att 
genomföra en diskursanalys på. Analysen i denna studie inspirerades av den metodansats av 
diskursanalys som Bolander och Fejes (2014, s. 95-108) presenterar och ger exempel på. I den 
finns fyra frågor som Bolander och Fejes (2014, s. 97) anser lämpliga att utgå från vid en 
diskursanalys; Vad talas det om? Hur talas det om detta? Vad framställs som sanning? Och 
Vad utesluts?  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur 9 stycken verksamma lärare i årskurs 4-6 i grupp 
resonerar kring möjligheterna att inkludera begreppet samtycke i sex och 
samlevnadsundervisningen. 
 
Frågeställning: 

- Inkluderar lärarna begreppet samtycke i sin sex och samlevnadsundervisning och i 
sådana fall på vilket sätt? 

  
- Vilka möjligheter och utmaningar ser lärare i årskurs 4-6 med att inbegripa samtycke 

som ett centralt begrepp i sex och samlevnadsundervisningen? 
 

Metod   

I detta avsnitt kommer studiens metod att behandlas. Den valda metoden för studien är 
fokusgruppsamtal. Metoden användes för att undersöka hur verksamma lärare i årskurs 4-6 
resonerar kring att införa begreppet samtycke i sex och samlevnadsundervisningen. 
  
Val av metod  

Val av metod för insamling av data är baserad på studiens syfte och frågeställningar samt 
studiens teoretiska perspektiv.  
 
Kvalitativ metod 

Om syftet med en studie är att försöka finna mönster och resonemang kring ett tema tenderar 
det att handla om ett kvalitativt angreppssätt (Trost, 2005, s. 8 och 14). Eftersom syftet och 
frågeställningarna för studien var att undersöka hur 9 stycken verksamma lärare i årskurs 4-6 
resonerar kring att inkludera begreppet samtycke i sex och samlevnadsundervisningen så 
föreföll ett kvalitativt angreppssätt logiskt. 
 
Kvalitativa studier har enligt Jacobsen (2017, s. 86) flera fördelar. Bland annat att intervjuaren 
ställer öppna frågor vilket innebär att den diskussion och den information som framkommer 
inte kan bli särskilt styrd, därmed blir resultatet nyanserat och flexibelt (Jacobsen, 2017, s. 86). 
Nackdelar med att välja kvalitativ undersökning är dels att den är resurskrävande. Jacobsen 
(2017, s. 87) menar att genomföra ingående intervjuer ofta tar lång tid. Därför måste författaren 
begränsa sig till ett fåtal respondenter vilket leder till att vi får problem med representativiteten 
hos dem vi frågar (Jacobsen, 2017, s. 87)  
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Fokusgruppintervju 

Ett fokusgruppsamtal innebär att en liten grupp människor samlas för att diskutera ett, i förväg 
valt, tema (Davidsson, 2007, s. 64). Syftet är att undersöka hur en grupp diskuterar fram en 
gemensam/icke gemensam syn på ett visst fenomen (Davidsson, 2007, s. 64). För att stimulera 
ett fritt samtal valdes en semistrukturerad form av intervjuguide, med ett tema men frågor som 
gav öppna svar. En kvalitativ intervju bör vara helt ostrukturerad för att säkerställa att samtalet 
kommer in på de teman som vill belysas (Jacobsen, 2007, s. 101). Jacobsen (2017, s. 107) menar 
att fokusgruppintervjuer är lämpliga när vi vill utveckla kunskap om ett fenomen. Till skillnad 
från individuella intervjuer, kan författaren genom fokusgruppintervjuer få svar på 
gruppsynpunkter på ett fenomen (Jacobsen 2017, s. 107), vilket efterfrågas i denna studie. 
Fokusgruppsintervjuer karaktäriseras av att deltagarna själva för ett samtal med viss guidning 
av intervjuaren (Trost, 2005, s. 24). Jacobsen (2017, s. 107) menar att fokusgruppintervjuer är 
ett bra hjälpmedel då det är ett relativt avgränsat område som syftas att diskutera. Ett för öppet 
tema leder ofta till en stor spridning i synpunkter vilket kan vara svårt att analysera (Jacobsen, 
2017, s. 107). I denna studie är detta avgränsade tema begreppet samtycke i sex och 
samlevnadsundervisningen.  
 
Jacobsen (2017, s. 107) beskriver hur en fokusgrupp kan bidra till att inleda en tankeprocess 
där individen bearbetar sina erfarenheter under intervjun. Trost (2005, s. 25) menar att en fördel 
med fokusgruppsintervjuer är att de, med rätt ledning från intervjuaren, kan hjälpa de 
intervjuade att bygga vidare på varandras idéer och uppslag. Fokusgruppmetoden baseras på en 
kollektiv förståelse av deltagarnas synpunkter (Dhalin-Ivanoff & Holmgren, 2017, s. 18). Det 
är alltså inte de individuella erfarenheterna som är i fokus, även om det kan vara så att det är 
dessa som blir tydliga i diskussionerna (Dhalin-Ivanoff & Holmgren, 2017, s. 18). En nackdel 
med fokusgruppsamtal kan dock vara att deltagarna lätt kan samlas kring en ”lämplig” åsikt 
(Trost, 2005, s. 26).  
  
Anledningen till att fokusgruppintervju valdes som metod i stället för enskilda intervjuer var 
att Jacobsen (2017, s. 107) menar att det som gör fokusgrupper överlägsna i förhållande till 
individuella intervjuer är att de får fram varför människor har en speciell synpunkt. Han säger 
också att fokusgrupper kan vara mycket effektiva när det gäller att utveckla och få klarhet i 
individens erfarenheter (Jacobsen, 2017, s. 107). Genom samtal med andra i samma situation 
får deltagarna perspektiv på saker och utvecklar sin uppfattning under själva processen.  
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Tillförlitlighet 

 
Reliabilitet 

Stukat (2011, s. 133) menar att reliabilitet handlar om hur bra ett mätinstrument är på att mäta, 
hur skarpt eller trubbigt mätinstrumentet är. Resultatet av en fokusgruppintervju är en produkt 
av en grupprocess. Jacobsen (2017, s. 107) menar att i alla grupper finns ett makt- och 
dominansförhållande vilket påverkar resultatet. Således finns detta makt- och 
dominansförhållande även i fokusgrupperna i denna studie och det kan ha påverkat resultatet. 
Att försöka undvika detta är en av de största utmaningarna med en fokusgruppintervju. Dhalin-
Ivanoff & Holmström (2017, s. 46) menar att fokusgruppsledarens huvuduppgift är att främja 
en fruktbar och tillåtande miljö. Då författaren till denna studie inte var en van intervjuledare 
kan det ha påverkat reliabiliteten eftersom ledningen av de olika fokusgruppsamtalen kan ha 
varierat. En metod för att försöka undvika att relationen mellan deltagarna har haft allt för stor 
påverkan på resultatet var att använda sig av en intervjuguide samt att leda samtalet så att alla 
deltagare fick ordet och möjlighet att framföra sin åsikt under fokusgruppsamtalet.  
 
Validitet  

Validitet brukar anges om hur bra ett mätinstrument mäter det man avser att mäta (Stukat, 2011, 
s. 134). För att en undersökning ska ha hög validitet måste det insamlade materialet samt 
forskarens tolkning av materialet överensstämma med verkligheten (Jacobsen, 2017, s. 148). 
Jacobsen (2017, s. 149) hänvisar till Alvarsson (2011) som menar att människor ofta varken 
vill eller kan avslöja hela verkligheten. Eftersom syftet med denna studie var att undersöka en 
liten grupp verksamma lärare kan det inte ge en nyanserad bild av hur exempelvis hela Sveriges 
lärarkår ställer sig till begreppet samtycke. Denna studie ämnar bara ge ett utsnitt av 
verkligheten, en indikation av hur ett resultat skulle kunna se ut i en mer omfattande 
undersökning.   
 
Objektivitet  

Även om forskning i sig är en neutral aktivitet (Jacobsen, 2017, s. 40) så är det svårt att få en 
helt värderingsfri och neutral forskning. Likt det Jacobsen (2017, s. 40) presenterar, har 
forskaren redan vid valet av problemformulering på en viss nivå blivit styrd av sina egna 
värderingar. Vid valet av problemformulering till denna studie fanns ett intresse och 
engagemang av ämnet. Därför har det varit en viktig aspekt att lyfta både utmaningar och 
fördelar med att inbegripa begreppet samtycke i sex och samlevnadsundervisningen. Både i 
tidigare bakgrundsavsnitten samt i utformningen av intervjufrågor.  
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Generaliserbarhet  

Jacobsen (2017, s. 108) menar att det inte finns något rekommenderat antal fokusgrupper i en 
studie men säger att det i många fall är bättre att jobba med två eller fler fokusgrupper eftersom 
det kan ge ett mer nyanserat resultat. Att jämföra två eller fler relativt lika grupper kan innebära 
att de kan fungera som kontroll i förhållande till varandra och förutsättningar för att få mer 
generella resultat har skapats (Jacobsen, 2017, s. 108). ”Ju fler fokusgrupper som oberoende av 
varandra kommer fram till samma resultat, desto starkare kan vi argumentera för att dessa 
resultat kan generaliseras till att omfatta andra än dem som har studerats” (Jacobsen, 2017, s. 
108). I denna studie samlades data in från tre olika fokusgrupper vilket ger en låg 
generaliserbarhet. Stukat (2011, s. 136) lyfter att begreppet relaterbarhet, vilket är en svagare 
form av generalisering, kan vara bättre i studier där man till exempel har en liten 
undersökningsgrupp. Eftersom denna studie har en relativt liten undersökningsgrupp är 
relaterbarhet ett bättre begrepp än generaliserbarhet. Resultatet går inte att generalisera till all 
sex och samlevnadsundervisning för årskurs 4-6 men det går att som lärare i årskurs 4-6 relatera 
till det.   
 
Urval 

Val av respondenter till en undersökning bör vara ändamålsstyrt, vilket betyder att syftet eller 
ändamålet med undersökningen är det som styr var och hur vi väljer vilka som ska intervjuas 
(Jacobsen, 2007, s. 120). För ändamålet i denna studie efterfrågades inledningsvis verksamma 
NO-lärare i årskurs 4-6. För att få ett resultat som skulle kunna generaliseras var ett så stort 
antal respondenter som möjligt fördelaktigt. Beslutet togs att utöka urvalet till lärare 
verksamma i samtliga ämnen i årskurs 4-6, dels för att sex och samlevnadsundervisningen inte 
är begränsad till NO-ämnena och dels för att öka möjligheterna till fler respondenter. Tid och 
resurser till denna studie begränsade antalet till 9 stycken verksamma lärare i årskurs 4-6.  
 
Jacobsen (2007, s. 195) menar att ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer de 
deltagare som är lättast att få tag på, vilket till viss del är fallet i denna studie. Deltagarna var 
mer eller mindre kända för författaren men de fyllde de krav som fanns på att vara verksamma 
lärare i årskurs 4-6. Naturligt föll det sig att deltagarna hade en relativt heterogen 
sammansättning. De representerade varierade åldrar, kön och erfarenhet av temat. Jacobsen 
(2017, s. 123) menar att en relativt heterogen grupp ger ett spektrum av olika upplevelser och 
synpunkter men de är ändå överkomliga att få tag på och kan göra att intressanta perspektiv av 
samma fenomen blir synliga. Det rör sig ändå om ett godtyckligt urval då författaren inte har 
de kunskaper som krävs för att göra urval som representerar relevanta egenskaper som skulle 
kunna representera hela populationen (Jacobsen, 2007, s. 196). Jacobsen (2007, s. 195) menar 
att vid ett godtyckligt urval är risken stor att vi utelämnar vissa brukargrupper utan att vi är 
medvetna om det och resultatet kan inte generaliseras på hela populationen. Vid utformningen 
av denna studie var inte syftet att försöka uppnå ett resultat som skulle kunna generaliseras på 
hela populationen och författaren var väl medveten om detta. Denna studie ger endast ett utsnitt 
av verkligheten och bör betraktas ur det perspektivet. 
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Den valda metoden, fokusgruppsamtal, ansågs gynnsamt då det var ett relativt känsligt tema 
som skulle diskuteras. Att deltagare är mer eller mindre kända för intervjuaren och varandra 
kan bidra till att de känner sig trygga att diskutera tillsammans vilket är fördelaktigt för att få 
ett utförligt svar. Vanligtvis medför urval av respondenter till fokusgruppsamtal en dubbel 
urvalsproblematik då det först ska väljas respondenter som sedan ska sättas samman i lämpliga 
grupper (Jacobsen, 2007, s. 122). Det föreföll sig naturligt att använda sig av den 
sammansättning av deltagare som arbetade på samma skola. Dels för att lärarna var trygga och 
bekväma med varandra men också för att det ökar chansen att de skulle ställa upp i 
undersökningen om de geografiskt inte behövde åka långt för att delta. Det tredje 
fokusgruppsamtalet genomfördes via grupptelefonsamtal då dessa deltagare befann sig på olika 
geografiska platser i Sverige. 
 
Etiska överväganden   

En viktig del av forskningsetik rör hur personer som medverkar i undersökningen skyddas från 
skador eller kränkningar, individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2017, s. 12). Samtidigt kan 
forskning vara angeläget för samhället och medborgarna då det kan förbättra deras livskvalitet 
genom exempelvis förbättrad hälsa eller miljö (Vetenskapsrådet. 2017, s. 13). En del av att 
genomföra en studie är att göra etiska överväganden mellan dessa krav, att bedriva kvalitativ 
god forskning samt skydda individerna som deltar i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2017, s. 
13). För att säkerställa individskyddskravet i denna studie har Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer följts. Det bygger på fyra huvudkrav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6) 
 
Enligt informationskravet ska forskaren tydligt informera om syftet med, och villkoren för att 
delta i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7).  Deltagarna i fokusgruppintervjuerna 
informerades, genom att delges ett informationsbrev (Se bilaga 1), innan intervjun om att det 
var frivilligt och att de hade rätt att avsluta sitt deltagande om de ville. Även innan inspelningen 
av fokusgruppsamtalet startade upprepades informationen i informationsbrevet muntligt.    
 
Att informanterna i en undersökning ska ge sitt samtycke till att delta är ett av huvudkraven för 
att en undersökning skall följa de forskningsetiska övervägandena (Vetenskapsrådet 2002, s. 
9). Innan intervjutillfällena inhämtades de myndiga deltagarnas samtycke till att delta, vilket 
överensstämmer med det andra huvudkravet, samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). 
Jacobsen (2017, s. 35) menar dock att även om deltagandet var frivilligt så kan det inte uteslutas 
att informanterna kände en press eller ett socialt tryck att delta.  
 
Enligt det tredje huvudkravet, konfidentialitetskravet, ska alla personuppgifter som eventuellt 
samlas in i en undersökning förvaras korrekt och deltagarnas personuppgifter skall inte vara 
åtkomliga för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002, s, 12). Jacobsen (2017, s. 36) menar att lika 
viktigt som frivilligheten att delta är kravet på att den undersökta har rätt till ett privatliv. I 
denna studie lades ingen fokus vid informanternas kön, ålder, etnicitet, politiska eller religiösa 
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åsikter eller liknande vilket i så fall skulle gjort insamlade data mer känslig (Jacobsen, 2017, s. 
36). Trots detta fanns möjligheten att materialet skulle kunna innehålla personuppgifter. Enligt 
Vetenskapsrådet (2002, s. 16) avses personuppgifter ”…all slags information som direkt eller 
indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 16). 
Enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 12) ska ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 
sådant sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem”. Insamlat material förvarades i en 
lösenordskyddad dator samt lösenordskyddad telefon. 
 
I enlighet med det fjärde huvudkravet, nyttjandekravet, delgavs informanterna innan 
intervjuerna att de insamlade uppgifterna endast får användas för forskningsändamål 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). De fick också enligt Vetenskapsrådets rekommendation (2002, 
s. 15) information om var, när och hur studiens resultat skulle publiceras.  
 
Genomförande  

Rektor till den första fokusgruppsmatalet kontaktades via mail för att få tillåtelse att genomföra 
intervjun på arbetstid. Medgivande till detta gavs och sedan kontaktades en av lärarna som 
skulle delta. Hen blev kontaktperson på den första skolan och hjälpte till att samla och informera 
tre av sina kollegor. De tilltänkta informanterna fick ett informationsbrev (Se bilaga 1) 
innehållande bland annat studiens syfte. Tid och plats bokades. Vid intervjutillfället, en måndag 
eftermiddag, var dock en kollega sjukskriven och en annan kollega valde att inte delta så det 
blev endast två deltagare i det första fokusgruppsamtalet. Vid intervjutillfället fick deltagarna 
återigen läsa igenom informationsbrevet och lämnade muntligt sitt samtycke till röstinspelning 
via ljudupptagning. Enligt Jacobsen (2007, s. 103) kräver ofta ett gott samtal att man kan ha 
ögonkontakt och att det då som intervjuare kan vara svårt att hinna med att både anteckna och 
vara aktiv i intervjun samtidigt. Därför spelades fokusgruppsamtalen in för att i efterhand kunna 
transkriberas. Detta menar Jacobsen (2007, s. 103) är en fördel då man i efterhand kan gå in 
och kontrollera till exempel påståenden och tolkningar. En nackdel med att spela in intervjuer 
kan vara att man som intervjuare slappnar av och slarvar då man kan tänka att ”det har jag ändå 
på bandet sedan” (Jacobsen, 2007, s. 103). Eftersom författaren inte var en erfaren intervjuare 
så var det ett fördelaktigt beslut att genomföra en ljudinspelning då det gav möjlighet att hinna 
med att styra samtalet och hinna planera för nästa fråga etcetera. Intervjun genomfördes i ett 
enskilt rum i skolans lokaler.  
 
Innan den andra intervjun kontaktades även då rektorn för att få medgivande att genomföra 
intervjun på arbetstid och i skolans lokaler. En av de deltagande lärarna blev kontaktperson och 
hjälpte till att boka tid för fokusgruppsamtalet. Innan tillfället skickades ett informationsbrev 
ut som deltagarna fick ta del av. Fokusgruppsamtalet genomfördes i personalens fikarum då 
övriga lärare och elever vid tillfället hade gått hem för dagen. Det var en fredag eftermiddag. 
Vid detta samtal deltog fyra lärare som återigen läste informationsbrevet och muntligt gav sitt 
samtycke att delta på en röstinspelning via ljudupptagning.   
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Då det endast blev två deltagare vid det första tillfället genomfördes även ett tredje 
fokusgruppsamtal för att öka tillförlitligheten med fler deltagare i undersökningen. Vid detta 
fokusgruppsamtal deltog tre lärare. De arbetade inte på samma skola och befann sig på olika 
geografiska platser i Sverige men var ändå mer eller mindre kända både för intervjuaren och 
för varandra. Då deltagarna befann sig på olika platser i Sverige så genomfördes samtalet i ett 
grupptelefonsamtal som spelades in. Deltagarna fick ta del av informationsbrevet med studiens 
syfte och gav sitt samtycke till att delta muntligt via ljudupptagning i röstinspelningen. Det 
tredje fokusgruppsamtalet genomfördes inte på deltagarnas arbetstid och de satt i respektive 
hem under samtalet som genomfördes en lördag förmiddag. 
  
För att säkerställa att de utvalda temana blev berörda under samtalet fanns fyra huvudfrågor 
med tillhörande följdfrågor. För samtliga fokusgruppsamtal användes samma intervjuguide. 
Det är svårt att i förhand förutse hur samtalet kommer att te sig så följdfrågorna behövdes för 
att eventuellt föra samtalet framåt. Ordningen på när frågorna togs upp var dock varierande 
eftersom deltagare själva kunde komma in på andra frågor som en del av samtalet. Frågorna 
var utformade utifrån studiens syfte och frågeställningar samt det teoretiska perspektivet. 
 
Samtalen spelades in via röstinspelaren och sparades på en lösenordskyddad laptop. Deltagarna 
hade i informationsbrevet fått information om att samtalet skulle spelas in. För att säkerställa 
att de gav sitt samtycke till att delta så förfrågades deltagarna innan inspelning startade om de 
gav samtycke samt att inspelningen skulle starta med att de med namn muntligt gav samtycke 
till att delta i undersökningen. Fokusgruppsamtalen tog mellan 60-90 minuter vardera. 
 
Databearbetning och analysmetod 

Då det teoretiska perspektivet på för denna studie är diskursanalys är den metoden som har 
använts för att analysera materialet. Bolander och Fejes (2014, s. 90) beskriver hur 
diskursanalys är en metod som kan användas för att dekonstruera texter och visa hur de både 
innesluter och utesluter. Bolander och Fejes (2014, s. 92) menar att det finns flera sätt att 
genomföra en diskursanalys. Bolander och Fejes (2014, s. 95-108) beskriver och ger exempel 
på en metod där de rekommenderar att utgå ifrån frågeställningarna Vad talas det om? Hur 
talas det om detta? Vad framställs som sanning? Och vad utesluts? Metodansatsen har legat 
till grund för analysen av insamlade data i denna studie. 
 
Efter att fokusgruppsamtalen hade spelats in transkriberades intervjuerna i sin helhet varefter 
materialet anonymiserades genom att alla personuppgifter och platser ersattes med bokstaven 
X. Det första steget av analysen, inspirerat av Bolander och Fejes (2014, s. 96) var att läsa 
igenom materialet för att se hur det där talas om begreppet samtycke. Rådata kodades sedan 
med olika färgmarkeringar utefter vilken av studiens två frågeställningar de berörde. Detta 
gjorde att översikten blev tydlig och strukturerad. Delar av rådata som inte berörde någon av 
frågeställningarna plockades sedan bort. Det reducerade materialet delades därefter upp i en 
tabell där de tre fokusgruppsamtalens svar ställdes bredvid varandra uppdelat efter de fyra 
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huvudfrågorna i intervjuerna. Detta underlättade för att kunna urskilja likheter och/eller 
skillnader mellan samtalen. Materialet lästes ingående på nytt, nu med några diskursanalytiskt 
utformade frågeställningar som utgångspunkt Vad talas det om? Hur talas det om det? samt 
Vad framställs som sanning och vad utesluts? (Bolander och Fejes, 2014, s. 97) Med dessa 
frågor som utgångspunkt delades materialet sedan in i olika teman.   
 
För frågeställning ett, Inkluderar lärarna begreppet samtycke i sin sex och 
samlevnadsundervisning och i sådana fall på vilket sätt? identifierades fem olika teman. Det 
första Begreppet samtycke berör fokusgruppernas samtal om deras syn på begreppet samtycke 
och den samhällsdebatt som råder kring detta begrepp samt om lärarna anser att det bör 
användas i undervisningen eller om det finns andra begrepp som lämpar sig bättre. Det andra 
temat Värdegrund berör lärarna åsikter om att de i dagsläget anser att lärarna inkluderar 
begreppet samtycke eller motsvarande i sin undervisning och att de anser att det är en del av 
skolans värdegrund. Tema tre, Ett nej är ett nej, eller? berör fokusgruppernas samtal om att 
elever bör lära sig att säga nej och visa var deras gränser går. Det fjärde temat Skolans roll och 
ansvar handlar om fokusgruppernas samtal kring huruvida skolan har ett ansvar att inkludera 
begreppet samtycke eller motsvarande i undervisningen och tema fem, Koppling till elevers 
verklighet berör fokusgruppernas samtal om hur lärarna anser att det är viktigt att koppla sex 
och samlevnadsundervisningen till elevernas verklighet samt några exempel på hur lärarna gör 
detta.  
 
För frågeställning två Vilka möjligheter och utmaningar ser lärare i årskurs 4-6 med att 
inbegripa samtycke som ett centralt begrepp i sex och samlevnadsundervisningen? 
identifierades tre olika teman. Det första Icke dömande undervisning berör fokusgruppernas 
samtal kring en av de utmaningar lärarna ser med att inkludera begreppet samtycke i läroplanen. 
Det andra temat är Normer där berörs fokusgruppernas samtal kring att undervisa komplexa 
ämnen som rör normer och identitet. I det sista temat Bekräftelse på vad lärare redan arbetar 
med berör fokusgruppernas samtal kring hur de inte känner någon oro eller stress om begreppet 
samtycke eller motsvarande skulle inkluderas i läroplanen. Tvärtom beskriver lärarna hur det 
skulle kännas som en bekräftelse på att det de redan gör är korrekt. 
 
Nästa steg i diskursanalysen som Bolander och Fejes beskriver (2014, s. 99) är att göra en 
fördjupad analys av utvalt material, i denna studie gjordes detta under rubriken 
resultatdiskussion. Dessa exempel av utvalt material kan vara typiska, genomgående eller 
avvikande (Bolander och Fejes, 2014, s. 99). I analysen av resultaten av denna studie syftades 
att försöka få med exempel som kunde representera genomgående och avvikande typer. 
Därefter analyserades det tematiserade materialet för att se vad som framställdes som det 
normala i diskursen. I Bolander och Fejes exempel (2014, s. 102) skulle detta kunna innebära 
att titta närmare på vilka sexuella praktiker som presenteras i texterna, i detta fall alltså vilka 
sexuella praktiker som nämns i fokusgruppsamtalen. I denna del av analysen lyfts även det som 
inte nämnts i samtalen eller som fått väldigt lite utrymme. I denna del av analysen blir det 
diskursanalytiska perspektivet viktigt för att synliggöra språkets skapande kraft och 
destabilisera det som annars kan tas för givet (Bolander och Fejes, 2014, s. 92).   
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Resultat 

I denna del kommer resultatet av det analyserade materialet att presenteras. Resultatet bygger 
på de två frågeställningar som studien grundar sig i samt de teman som framtagits i 
analysarbetet. Den första frågeställningen Inkluderar lärarna begreppet samtycke i sin sex och 
samlevnadsundervisning och i sådana fall på vilket sätt? kommer att besvaras först, följt av 
den andra frågeställningen Vilka möjligheter och utmaningar ser lärare i årskurs 4-6 med att 
inbegripa samtycke som ett centralt begrepp i sex och samlevnadsundervisningen? I analysen 
har det teoretiska perspektivet, diskursanalys, varit närvarande. Därför har de framarbetade 
temana grundat sig i frågorna Vad talas det om? Hur talas det om det? Vad framställs som 
sanning och Vad utesluts? De tre olika fokusgruppsamtalen kommer vidare att benämnas som 
F1 för fokusgrupp 1, F2 för fokusgrupp 2 samt F3 för fokusgrupp 3. 
 
Inkluderar lärarna begreppet samtycke i sin sex och samlevnadsundervisning 
och i sådana fall på vilket sätt? 

Den första frågeställningen byggde på att det i dagens samhällsdebatt finns förslag på att 
begreppet samtycke bör inkluderas i läroplanen för att nå en mer likvärdig skola. Frågan var 
om lärarna redan i nuläget inkluderar samtycke, eller liknande begrepp i sin undervisning. I det 
analyserade materialet utkristalliserade det sig fem olika teman; Begreppet samtycke, 
Värdegrund, Ett nej är ett nej, eller? Skolans roll och ansvar samt Koppling till elevers 
verklighet.  
 
Begreppet samtycke 

I F2 och F3 fanns en positiv syn på begreppet samtycke. Deltagarna lyfte det positiva som 
begreppet inkluderar så som att det kan betyda att vi tycker samma och att det ska vara en 
ömsesidigt positiv känsla. Att samtycke har att göra med att man när som helst ska kunna ångra 
sig var genomgående i samtliga fokusgruppsamtal. Deltagarna uttryckte sig liknande om 
begreppet, följande citat är från F3 ”Att man kan ge samtycke men att man när som helst kan 
ändra sig och att det ska respekteras” (F3).  
 
Lärarna i F1 kopplade direkt begreppet till den skärpta sexualbrottslagstiftningen och vad det 
kan medföra för svårigheter att nyttja den nya lagen. I citatet här nedan uttrycker en av lärarna 
sin syn av begreppet samtycke och hur komplicerat det kan vara att praktiskt applicera i 
lagstiftningen. 

 
F1 Ska man hårdra det så handlar ju samtycke om att så fort man dragit hem nån från 
krogen eller så så måste man ha ett kontrakt och skriva på. Annars finns det ju inget annat 
sätt att bevisa det på. Rent krasst så är det ju så det kommer att bli om den här lagen ska 
kunna fungera  
F1 För det är ju det om en tjej är kär i en kille men han är inte kär i henne så säger hon 
att det var våldtäkt. Vad skulle den killen göra då? Ja jag skulle ju ta livet av mig om jag 
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blev anklagad för nåt sånt. För det är ju risken med den här med samtycke att tjejer säger 
så för att hämnas. 

 
Bland de intervjuade lärarna fanns delade meningar kring samhällsdebatten om samtycke och 
huruvida begreppet samtycke bör användas i undervisningen. I F2 och F3 var lärarna positivt 
inställda till begreppet samtycke. De menade att i och med den samhällsdebatt som finns idag 
och den utveckling som skett så är det välkommet och nödvändigt att lyfta begreppet samtycke 
i undervisning. ”Just med tanke på Metoo debatten så är det viktigt att lyfta det begreppet och 
så att eleverna förstår tyngden i det” (F2). I F1 framkom en mer negativ inställning till 
samhällsdebatten kring samtycke. ”Men det här med Metoo är bara rent skit, Det ställer till det 
rejält och det är viktigt att berätta för eleverna hur fel det kan bli” (F1).   
 
En lärare i F1 uttryckte sig starkt negativ till begreppet samtycke. ” Just begreppet samtycke 
tycker jag är blaha blaha, det använder inte jag men däremot respekt, ungarna måste lära sig att 
visa varandra respekt” (F1). I andra fokusgruppsamtal uttrycktes raka motsatsen, att det var ett 
mycket lämpligt begrepp att använda sig utav. ”Jag tycker att samtycke är ett bra begrepp att 
använda sig av” (F2).   
 
I F1 menade lärarna att eftersom begreppet samtycke är så starkt kopplat till den nya lagen kan 
det bli svårt att utgå från begreppet samtycke i undervisningen. De menade att respekt skulle 
vara ett mer lämpligt ord för att beskriva att man äger sin egen kropp och att man när som helst 
har rätt att ändra sig. Det skulle kunna finnas en risk att begreppet respekt har en för vid 
definition och kan misstolkas. Lärarna i F1 menar dock att då begreppet nämns i samband med 
de andra värdegrundsbegreppen i läroplanen så som integritet, relationer och kärlek, undviks 
risken för misstolkning. 
 
Värdegrund 

Ett genomgående tema i fokusgruppsamtalen var skolans värdegrund. I alla tre samtal menade 
lärarna att när de arbetade med begrepp som samtycke eller liknande så arbetade de samtidigt 
med skolans värdegrund och att det var något lärarna gjorde övergripande i all undervisning. 
Även utanför klassrummet så som i matsalen och på raster med mera. ”Jag tänker att respekt 
för andra och integritet jobbar man ju med övergripande i all undervisning och överallt på 
skolan. Raster, matsalen och i undervisning i olika ämnen” (F3). I F2 nämner lärarna att 
samtycke är en del av värdegrunden vilket är en del av läroplanen och därför något lärare ska 
lyfta.   
 
I samtalet om skolans värdegrund och att lära eleverna att visa varandra respekt så kom F2 och 
F3 in på att elever i årskurs 4-6 inte har konsekvenstänk och moral utvecklat ännu och att de 
behöver hjälp med att hantera konflikter på ett lämpligt sätt. Lärarna i F2 använde något som 
kallas händelserapport. Det innebar att vid en incident där en elev blivit illa behandlad eller 
kränkt så fick alla inblandade parter skriva hur de upplevde situationen och att en lärare sedan 
fick bedöma hur man skulle gå vidare för att lösa den konflikten. Detta hjälpte eleverna att 
kunna känna sig trygga i skolan och att konflikten skulle bli hanterad med hjälp av lärarna.  
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Ett nej är ett nej, eller? 

I samtalen utrycker samtliga grupper att eleverna genom skolans undervisning behöver få stöd 
i att lära sig säga nej och vara tydliga med var deras egen gräns går. En lärare i F2 lyfter 
skillnaden i en situation om eleven har sagt nej eller inte.  
 

F2 För det är ju också det att det måste man faktiskt lära sig att våga stå på sig.  Och 
markera för att skillnaden när jag har sagt nej jag vill inte att du knuffas eller nej jag vill 
inte att du tar min sko eller nånting det är att fortsätter du då kränker du mig men om jag 
inte säger nej så kan ju den andra hävda men du tyckte det var bara skoj. 
 

Endast i F3 lyfte en lärare att elever även behöver lära sig att se andras gränser och hen menade 
att det är grunden för hälsosamma sexuella relationer i framtiden. Utifrån detta samtal kan 
utläsas att lärarna lade mer fokus på att eleverna behöver lära sig att nej betyder nej och mindre 
fokus på att samtycke handlar om att säga ja. Dock lyfter lärarna i F3 hur detta håller på att 
ändras från ett nej betyder nej till att ja betyder ja. Men att denna process tar tid och att det är 
något som måste arbetas med för att utveckla ännu mer. 
  

F3 Skifte nej är ett nej till ja är ett ja paradigmskifte. Elevers syn en hel kultur som skiftar 
och det kommer ju ta tid att förändra synen så klart och då tycker jag att skolan måste 
vara en del av det här  

 
Skolans roll och ansvar 

Lärarna i F3 uttrycker att skolan är en plats där begreppet samtycke eller liknande bör lyftas i 
undervisningen. De menar att det är viktiga kunskaper för att kunna vara ansvarsfulla 
medborgare i ett fungerande samhälle. Lärarna menar att eleverna har en nyfikenhet och önskan 
att diskutera sex och sexualitet och att skolan behöver vara en neutral plats där de kan göra 
detta.  
  

F3 Det är ju en del av skolans roll att ta upp eftersom skolan är en neutral plats. Media 
och föräldrar kan absolut ge en bild av sexualitet men det ger inte en nyanserad bild utan 
en filtrerad. 

 
Endast i F3 uttryckte lärarna att man har undervisning om samtycke eller respekt för andras 
gränser för att förebygga sexuellt våld och så att det inte händer sexuella övergrepp.  
 
Koppling till elevers verklighet 

Enligt lärarna i undersökningen är det också viktigt att koppla sex och 
samlevnadsundervisningen till elevernas vardag och deras verklighet. Lärarna beskriver hur 
eleverna får lättare att se på problem ur flera perspektiv om de påminns att försöka relatera det 
till eleverna själva eller personer i deras närhet.  
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F1 Fyra hörn övning med scenarion som rörde samtycke. Först när jag talade om kvinnor 
i allmänhet så var de flesta killar negativa till det men när jag sa åt dom att tänka sig om 
det vore en lillasyster eller nära kompis då ändrade de åsikt och gick till ett annat hörn.  

 
Lärarna beskriver hur eleverna har många frågor om sex och sexualitet och att det på senare tid 
har kommit att handla mer om eleverna själva istället för de vuxnas sexualitet. Frågorna har 
dock gått från att handla om känslor till att bli mer praktiskt, teoretiska. 

 
F1 Jag upplever att eleverna är mycket mer nyfikna och vågar fråga nuförtiden mot för 
bara några år sedan. Nu har de mycket vad ska man säga mycket mer kvalitet på frågorna. 
 

I undervisning av de yngre eleverna, alltså i årskurs 4, handlade fokusgruppsamtalen mycket 
om att koppla direkt till elevernas eget agerande. En lärare berättade hur hen var tydlig med att 
det var helt frivilligt att ge en kram då de gick hem på fredagen som att önska trevlig helg.  

 
F2 Jag säger alltid på fredagar att nu vill jag önska er en trevlig helg och ge er en kram 
om ni vill. Att man kan välja om jag vill ha en kram eller inte det är samtycke för mig 
 

Lärarna menar också att det är viktigt att lyfta samtycke i barnens lek i de yngre åldrarna.  
 
F2 Man kan dra paralleller till när de leker och knuffas och någon säger att det var bara 
på skoj men det är ju faktiskt den som det skojas med som måste få avgöra det.  
F2 Jag tänker att vi pysslar ju med det som när elever säger att den som ger sig in i leken 
måste leken tåla att vi är med och säger att så är det inte utan man ska när som helst kunna 
ångra sig 
 

De menar att om barnen lär sig om samtycke redan i förskolan och att det sker en progression 
så kan eleverna sedan koppla konflikthantering och respekt för varandra till eventuella sexuella 
kontakter och samtycke.  

 
F2 Det är konkret och tydligt och har dom det med sig från förskolan och upp och man 
fortsätter i skolan nöta samma grej och sen kommer det här samtyckes begreppet in att 
det är inte bah nåt helt okänt utan man förstår att det handlar just om det. Kanske att man 
lyfter det som du säger vi jobbar med det jättemycket i allt möjligt i konflikthantering 
och i lekar och sen kommer det också in på det sexuella att det liksom vävs in hela vägen. 
Det känns liksom som att i och med Metoo så är ju nånting definitivt på gång och den 
här nya lagändringen. Jag tycker det ska in i läroplanen.  
 

Resultatsammanfattning för frågeställning 1 

Lärarna är enhälliga om att det är viktigt att eleverna lär sig att visa varandra respekt, det 
behöver inte nödvändigtvis vara genom begreppet samtycke. Vissa lärare anser till och med att 
det begreppet kan vara hämmande och inte bör användas. Lärarna berättar om hur de redan idag 
arbetar mycket med att visa varandra respekt och kopplar det till skolans värdegrund. I alla 
grupper lyfter man att det är viktigt att eleverna lär sig respektera varandra och att lyssna då 
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andra säger stopp eller nej, samt att man måste lära sig att stå på sig och våga säga nej. Att man 
hela tiden har rätt att ändra sig. Lärarna lyfter hur det är en del av skolans ansvar som neutral 
plats att ge eleverna möjlighet till en bred kunskap och flera perspektiv av samma fråga. Lärarna 
anser att det är viktigt att i tidiga åldrar lära barnen om respekt för varandras gränser och att det 
kontinuerligt är återkommande i elevernas vardag i skolan för att sedan kunna koppla det även 
till sexuella kontakter i framtiden och sex och samlevnadsundervisning.   
 
Vilka möjligheter och utmaningar ser lärare i årskurs 4-6 med att inbegripa 
samtycke som centralt begrepp i sex och samlevnadsundervisningen?  

En bit in i fokusgruppsamtalen kommer lärarna in på vad det skulle innebära om läroplanen 
faktiskt skulle ändras och inkludera begreppet samtycke eller något motsvarande begrepp. I 
analysarbetet formas teman som rör både utmaningar och möjligheter som lärarna ser i 
dagens undervisning om de redan inkluderar begreppet men också vad det skulle kunna 
innebära om det gjordes en faktisk ändring av läroplanen. De olika temana blev Icke dömande 
undervisning, Normer samt Bekräftelse på vad lärare redan arbetar med. 
 
Icke dömande undervisning 

En utmaning som lärarna i undersökningen kunde se med att inkludera begreppet samtycke i 
sex och samlevnadsundervisningen är att det är ett komplext begrepp och det kan vara svårt att 
förhålla sig neutral till innehållet. Alltså att inte moralisera eller döma ut någon sexualitet som 
onormal. I F3 säger en lärare att ”Det är en utmaning att inte göra det dömande. Att ge värdering 
av vad som är bra eller dåligt inom sexualitet” (F3).  

 
I alla tre fokusgruppsamtal lyfts hur lärarna märker att eleverna blir påverkade av hur män och 
kvinnor framställs i media och av porr. Ett moment i undervisningen som nämndes både i F1 
och F2 var en frågelåda där eleverna kunde skriva anonyma frågor kring sex och samlevnad 
som läraren sedan lyfte i helklass. I F2 nämner en lärare hur hen har märkt att frågorna kommit 
att handla mer om vad som är normalt och hur det ”ska” vara på senare tid. Samma lärare säger 
att det ställs nästan inga känslofrågor utan frågorna berör mer praktiskt, teoretiskt. Hen ger 
exempel på ämnen som ofta dyker upp vilka är porr och analsex. En lärare i F1 nämner samma 
teman som kan dyka upp och nämner också att hen upplever att frågorna har blivit ”grövre”. 
Lärarna i F2 ser denna utveckling som bekymrande då det är frågor som lärarna upplever 
egentligen berör äldre elever. Lärarna säger att ”De vet och kan och har sett och hört så mycket 
redan innan dom ens har förstår någonting” (F2). Även lärarna i F3 har märkt av en förändring av frågor 
från eleverna även om lärarna i den gruppen inte nämner frågelåda som ett undervisningsmoment. 
Lärarna i F3 menar det blir känns skevt då eleverna pratar mycket om sex och porr men eleverna verkar 
inte ha baskunskaper som hur man blir gravid. De menar att eleverna har exploaterats för långt mer 
än de kan förstå.  
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Lärarna lyfter hur det kan vara svårt att förhålla sig neutral till frågorna trots att lärarna kan se 
hur skev bild av sex och sexualitet porren och andra medier kan ge eleverna. I F1 lyfts att lärare 
bör uppmuntra elevernas nyfikenhet och att själva undersöka sådant eleverna undrar över. Om 
eleverna inte undersöker finns en risk att de får förutfattande meningar om vad detta 
outforskade område är. I alla tre fokusgruppsamtal nämner lärarna att de är medvetna om att de ser 
porren som problematisk men nämner att undervisningen ändå inte ska vara dömande. ”Mycket av 
elevernas funderingar som dyker upp är man tveksam till men ändå ska man inte vara dömande 
och moraliserande” (F3). 
 
Normer 

Ett tema som lyfte både utmaningar och möjligheter var samtalet kring normer som uppkom i 
alla tre fokusgruppsamtalen. Lärarna ansåg att det på senare tid har skett en förändring i synen 
på normer och att det påverkade eleverna både positivt och negativt. Samtalet om frågelådor i 
det tidigare temat, icke dömande undervisning, ledde in på att de frågor som dök upp gav lärarna 
en bild av att det fanns en enorm osäkerhet bland eleverna. Det är så klart helt naturligt att 
elever i årskurs 4-6 visar en osäkerhet inom ämnet sex och samlevnad men lärarna menade i 
och med att fokus har skiftat från de vuxnas sexualitet till elevernas egen sexualitet och kropp 
så börjar eleverna att jämföra sig och bli medvetna om en norm som de känner att de eventuellt 
inte passar in i.  
 

F2 Och det är ju en jätteviktig sak att dom förstår. Problemet är att det är så mycket 
förväntningar det är så mycket oro det är så mycket rädslor. Framför allt kring relationer 
och sex.  

 
Lärarna beskrev hur dagens elever får mer intryck från olika medier och en vidare syn på vilka 
normer som finns jämfört med tidigare. Dock anser lärarna att inom de olika normerna finns 
strikta gränser för vad som är tillåtet. Så om en elev blir inspirerad och anpassar sig till en norm 
finns risk att eleven inte bygger sin identitet på sin egen vilja och åsikter utan allt för ofta på 
normen. Lärarna i F2 lyfter hur äldre elever på skolan har tagit sig an en EPA-kultur, liknande 
en raggarkultur som fört med sig en skev kvinnosyn. Eftersom dessa elever på ett sätt har valt 
denna norm eller kultur så kan de inte riktigt gå emot den kvinnosyn som finns i den normen. 
Lärarna återkopplar sedan till begreppet samtycke och gränsdragning. ”Och där är det ju svårt 
när man ska prata gränsdragning. Var går min gräns eller var går den normens gräns” (F2). Ett 
dilemma som de kan se att vissa elever ställs inför.  
 
En annan viktig aspekt i debatten om samtycke framkom enbart vid ett tillfälle och det var i F2. 
En lärare i F2 sa ”Jag tror att man glömmer bort killarna i den här debatten och de normer som 
de vans in i. Eller som de måste välja mellan. Det är macho macho allihop” (F2). En okunskap 
kring sexualitet och olika perspektiv begränsar eleverna och påverkar deras välmående. En 
lärare i F3 menar dock att hen har sett en utveckling i att både lärare och elever nuförtiden oftare 
lyfter frågor kring sexualitet ur ett kvinnoperspektiv.  
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Något som däremot inte lyfts lika ofta är olika sexuella läggningar annat än heterosexualitet. 
Nedan ges ett av de få exempel på när undervisningen om olika sexuella läggningar beskrivs i 
samtalet.  

 
F2 Vi har arbetar mycket med normer nu och i början av varje lektion har vi tagit upp ett 
begrepp som vi har diskuterat tillsammans med eleverna. Det kan ha varit olika sexuella 
läggningar, jämställdhet och pubertet och så och ett ord som vi ska arbeta med snart är 
just samtycke.  

 
Bekräftelse på vad lärare redan arbetar med  

Återkommande i alla tre fokusgruppsamtalen var att lärarna tydligt uttryckte att om begreppet 
samtycke eller något motsvarande begrepp skulle införas i läroplanen så skulle detta inte 
medföra någon ytterligare stress eller press på lärarna. Lärarna ansåg att eftersom de redan 
inkluderade samtycke eller motsvarande begrepp i sin undervisning så skulle det istället kännas 
som en bekräftelse på att vad de redan gör är rätt. En lärare i F1 säger att hen skulle se en 
inkludering av begreppet samtycke eller liknande som ett stöd och en bekräftelse. En annan 
lärare i F3 skulle se det som förtydligande av vad de redan arbetar med i arbetslaget och anser 
att det vore bra att förstärka med ett tydligt centralt begrepp. En annan lärare i F3 uttrycker att 
”Det stämmer med våra direktiv i läroplanen, det skulle ju inte säga emot det som redan står 
utan bara skärpa tonen lite” (F3).  

 
Lärarna anser att en inkludering av begreppet samtycke skulle ge en mer likvärdig skola 
eftersom om någon lärare inte lyfter detta redan idag så skulle de helt enkelt bli tvungna till det 
då.  

 
F1 Generellt så tror jag att de flesta lärare redan arbetar med detta men om det finns nån 
som inte gör det så skulle de ju bli tvungna att göra det om det skrevs in mer tydligt i 
läroplanen.  
 
F2 Nej jag tycker inte att det skulle bli stressigare eller ytterligare en grej som måste 
göras utan för mig är det så himla självklart att lyfta den delen också. Det skulle bara vara 
att man får ord på det man redan pratar om.   
 

Lärarna anser att de känner sig trygga i att undervisa om samtycke eller motsvarande begrepp 
och att de inte nödvändigtvis skulle behöva någon fortbildning för att känna sig trygga i 
undervisningen. 

 
F1 Jag tror att unga nyutexaminerade lärare skulle behöva stöd i att undervisa om detta 
men med oss gamla rävar så kan vi ju det här redan. Vi har både arbetslivserfarenhet och 
livserfarenhet 
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En lärare i F1 menade att det kan vara lätt att glömma bort att lyfta begrepp som respekt i 
undervisning då det inte är något direkt kunskapskrav, därför skulle det vara bra om lärarna 
påminns någon gång per termin om att det är en viktig del av undervisningen. 
 
En lärare i F3 menar att en stor fördel med att inkludera begreppet samtycke i läroplanen är att 
det då borde komma framarbetat stödmaterial med hänvisningar om hur man som lärare kan 
undervisa om begreppet.  
 
Resultatsammanfattning för frågeställning 2 

Lärarna kan se utmaningar och fördelar med att inkludera begreppet samtycke eller 
motsvarande begrepp i läroplanen. Till exempel kan det vara svårt att som lärare förhålla sig 
neutral till den bild av sex och sexualitet som media och porr ger eleverna eller de frågor och 
funderingar som eleverna lyfter. Det har skett en förändring i synen på normer och detta 
påverkar eleverna både positivt och negativt. I dagens samhälle finns fler källor att hämta 
information från och få intryck från vilket hjälpt eleverna att få en vidare syn på vad som är 
okej eller inte. Dock är det fortfarande så att den norm eller kultur som eleverna väljer att 
tillhöra så finns där gränser för vad som är okej och hur man ska tycka och tänka. 
 
Framför allt ser lärarna ett införande av begreppet samtycke eller motsvarande som något 
positivt. Alla tre grupper uttrycker tydligt att ett införande av begreppet samtycke inte skulle 
medföra någon ytterligare stress för dem. Lärarna känner sig trygga i undervisningen om 
samtycke och ser att en stor fördel i att inkludera begreppet i läroplanen skulle medföra att det 
även kom stödmaterial för undervisningen vilket skulle ge en mer likvärdig undervisning över 
hela landet.  
 
Diskussion 

I denna del kommer inledningsvis studiens metod att diskuteras och problematiseras. Därefter 
kommer studiens resultat diskuteras samt ställas mot tidigare forskning och studiens teoretiska 
perspektiv.  
  
Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ metod. Kvalitativa 
undersökningar kräver mer bearbetning än kvantitativa undersökningar och detta medför att 
antalet respondenter blir begränsat (Jacobsen, 2017, s. 87). Tidigt togs beslutet att genomföra 
studien med ett lärarperspektiv och inte genomföra observationer eller intervjuer med elever 
som deltagare då det är ett känsligt ämne som tas upp i syftet och det hade krävt en ansökan till 
forskningsetiska rådet, vilket ansågs för omfattade för den tid som fanns att disponera till 
undersökningen.  
 
Valet att genomföra fokusgruppsamtal istället för enskilda intervjuer var givande eftersom det 
var lärarna som grupps synpunkter av ett fenomen, erfarenheter och resonemang som 
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efterfrågades (Jacobsen, 2017, s. 107). I alla grupper finns dock ett makt- och 
dominansförhållande som kan påverka resultatet (Jacobsen, 2017, s, 107). För att få så stor 
reliabilitet som möjligt valdes semistrukturerade fokusgruppsamtal och samma intervjuguide 
(se bilaga 2) användes vid alla tre fokusgruppsamtal. Detta hjälpte intervjuaren att se till att 
varje fokusgruppsamtal berörde de teman som efterfrågades för att kunna besvara studiens syfte 
och frågeställningar.   
 
Jacobsen (2017, s. 108) menar att om två eller fler relativt lika fokusgrupper jämförs kan de 
fungera som kontroll till varandra vilket skapar bättre förutsättningar för att få mer generella 
resultat. Oberoende av varandra kom flera av fokusgrupperna fram till samma resultat vilket 
även det ses som ett starkt argument för att resultatet är mer generaliserbart (Jacobsen, 2017, s. 
108). I denna studie genomfördes tre fokusgruppsamtal vilket alltså skapade förutsättningar för 
att få mer generaliserbara resultat. Tre fokusgruppsamtal och nio informanter ses ändå som en 
liten undersökningsgrupp och begreppet relaterbarhet är ett bättre lämpat begrepp vid 
beskrivning av studiens resultat. Stukat (2011, s. 136) beskriver relaterbarhet som en svagare 
form av generalisering. Validitet brukar anges om hur bra ett mätinstrument mäter det man 
avser att mäta (Stukat, 2011, s. 134). I denna studie anses valet av fokusgruppsamtal som metod 
var gynnsamt för att besvara studiens syfte och frågeställningar vilket ger undersökningen en 
hög validitet.  
 
Tanken med fokusgruppsamtal, att deltagarna tillsammans ska kunna bidra till en tankeprocess 
(Jacobsen, 2017, s. 107) anses ha gett goda resultat i denna undersökning. Deltagarna byggde 
vidare på varandras idéer och de kom gemensamt fram till en uppfattning kring varje 
huvudfråga. Dock kunde intervjuaren även se en av de nackdelar som finns med 
fokusgruppsamtal, att deltagarna samlas kring en ”lämplig” åsikt (Trost, 2005, s. 26). Att alla 
fokusgruppsamtalen utgick från samma fyra huvudfrågor med följdfrågor kan ha påverkat 
resultatet då i det fria samtalet lärarna förde, ofta berörde frågor som var tänkta att ställas senare. 
Frågor och följdfrågor kunde alltså beröras i olika ordning i de olika fokusgruppsamtalen och 
detta kan ha påverkat resultatet.  
 
Vid urvalet av respondenter gjordes ett så kallat bekvämlighetsurval (Jacobsen, 2007, s. 195) 
då alla deltagare i undersökningen var mer eller mindre kända för författaren. Detta har med 
stor sannolikhet påverkat resultatet och objektiviteten av studien. Jacobsen (2017, s. 40) menar 
dock att även om forskning i sig är en neutral aktivitet så är det svårt att få en helt värderingsfri 
och neutral forskning. Att deltagarna var mer eller mindre kända både för författaren och för 
varandra bedömdes ändå vara gynnsamt för att deltagarna skulle kunna känna sig bekväma och 
trygga i att samtala kring ett ämne som kan uppfattas som känsligt.  
 
Från början var tanken att det skulle genomföras två fokusgruppsamtal med 4-5 deltagare i 
vardera och på två olika skolor. På grund av olika omständigheter blev det bara två deltagare 
vid det första fokusgruppsamtalet och vid det andra tillfället deltog fyra lärare som planerat 
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men eftersom det totalt blev färre deltagare än planerat togs beslutet att genomföra ett tredje 
fokusgruppsamtal för att få fler informanter. Vid det tredje fokusgruppsamtalet deltog tre lärare 
som inte arbetade på samma skola men mer eller mindre ändå var bekanta med varandra. 
 
Alla tre fokusgruppsamtal genomfördes inom loppet av två veckor och deltagarna verkade 
lugna och trygga i situationen. De två första fokusgruppsamtalen genomfördes på eftermiddagar 
då kollegor och elever hade gått hem för dagen. Då deltagarna i det tredje fokusgruppsamtalet 
befann sig på olika geografiska platser i Sverige genomfördes det tredje fokusgruppsamtalet 
genom ett grupptelefonsamtal vilket kan ha påverkat resultatet på ett annorlunda sätt än de två 
första fokusgruppsamtalen som genomfördes öga mot öga. 
 
Valet av teoretiskt perspektiv baserades på hur studiens syfte och frågeställningar var 
utformade. Innan studien inleddes kunde författaren uppfatta starka åsikter både för och emot 
att använda begreppet samtycke i undervisningen. Det var tydligt att språket skapade ett 
engagemang och väckte starka känslor. Bolander och Fejes (2014, s. 92) menar att 
diskursanalys är ett bra sätt att synliggöra språkets formgivande och skapande kraft. Även andra 
teoretiska perspektiv övervägdes. Ett genusperspektiv eller ett pragmatiskt perspektiv hade 
kunnat användas till delar av studiens syfte och frågeställningar men inte övergripande på 
samma sätt som diskursanalys.     
 
I och med att det teoretiska perspektivet på studien blev diskursanalys medförde det att valet av 
metod för analysarbetet var givet. Diskursanalys är både ett teoretiskt perspektiv och en 
analysmetod. Bolander och Fejes (2014, s. 92) menar att det finns många olika sätt att 
genomföra en diskursanalys på. Den variant som Bolander och Fejes (2014, s. 95-108) 
presenterar valdes till denna studie då de på ett konkret och begripligt sätt ger läsaren steg att 
följa i analysarbetet och utgår från frågorna Vad talas det om? Hur talas det om detta? Vad 
framställs som sanning? Och vad utesluts? (Bolander och Fejes, 2014, s. 97).  
 
 
Resultatdiskussion 

I denna del kommer studiens resultat diskuteras. Med den diskursanalys som Bolander och 
Fejes (2014, s. 95-108) presenterar som grund kommer studiens resultat analyseras och 
diskuteras. Frågorna Vad talas det om? Hur talas det om detta? Vad framställs som sanning? 
Och vad utesluts? (Bolander och Fejes, 2014, s. 97) kommer besvaras. Resultatet kommer även 
att kopplas till bakgrundsavsnittet där bland annat tidigare forskning har presenterats. Enligt 
Bolander och Fejes (Bolander och Fejes, 2014, s. 99) är det sista steget i en diskursanalys att 
göra en fördjupad analys av utvalt material. Detta utvalda material ämnar presentera och 
analysera material av exempel från insamlade data som representerar det typiska, genomgående 
och avvikande (Bolander och Fejes, 2014, s. 99). Här i resultatdiskussionen presenteras detta 
utvalda material och ger exempel som representerar genomgående eller avvikande typer.  
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För att hålla en tydlig struktur på resultatdiskussionen har materialet samlats under studiens två 
frågeställningar. Den första frågeställning som lyder Inkluderar lärarna begreppet samtycke i 
sin sex och samlevnadsundervisning och i sådana fall på vilket sätt? har samlats under 
rubrikerna Språklig konkurrens leder till utveckling, Att förebygga sexuell ohälsa samt Gamla 
könsstereotypa normer finns kvar. Den andra frågeställningen Vilka möjligheter och 
utmaningar ser lärare i årskurs 4-6 med att inbegripa samtycke som ett centralt begrepp i sex 
och samlevnadsundervisningen? samlades under rubrikerna Normer, Moraliserande kring 
sexualitet samt Bekräftelse.     
 
Språklig konkurrens leder till utveckling 

Samtycke är ett komplext begrepp. Det kan beskrivas både på ett enkelt koncist sätt som när 
lärarna i undersökningen enas kring att det handlar om att man som individ äger sin kropp och 
hela tiden ska kunna ångra sig även om man tidigare har gett samtycke. Resultatet visar dock 
att begreppet samtycke även har en djupare betydelse då lärarna har starkt delade meningar 
kring begreppet och den rådande samhällsdebatten kring samtycke. Resultatet visar på den 
maktrelation som finns i och mellan diskurser (Bergström och Ekström, 2018, s. 255). Mellan 
lärarna och andra medier i samhällsdebatten finns konkurrens om att definiera begreppet 
samtycke, en konkurrens som Bergström och Ekström beskriver är en del av en diskurs (2018, 
s. 256). Denna konkurrens bör inte ses som negativ utan som en drivkraft som lyfter och 
utvecklar förståelsen för begrepp (Bergström och Ekström, 2018, s. 256) i detta fall begreppet 
samtycke.    
 
Vissa lärare ansåg att begreppet samtycke var för starkt kopplat till den nya lagstiftningen vilket 
de såg som negativt och att det därför inte var lämpligt att använda i undervisningen utan att 
begreppet respekt skulle passa bättre. Tillsammans med de övriga begreppen i kursplanen för 
biologi ”identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar” (Skolverket, 2015, s. 150) så 
menade lärare i undersökningen att begreppet respekt inte kunde misstolkas. Andra deltagare 
uttryckte motsatsen att begreppet samtycke skulle vara mycket lämpligt att använda sig utav i 
undervisningen. Gilbert (2017, s. 277) menar att vilken anledning det än är som föranleder att 
använda samtycke som begrepp i undervisningen så anses det bästa sättet att motverka sexuellt 
våld.   
 
I årskurs 4-6 menar lärarna i undersökningen att det är viktigt att hela tiden lyfta samtycke och 
respekt för varandra, både i och utanför klassrummet för att påminna eleverna om att det faktiskt 
berör dem själva. Detta stämmer väl överens med vad som står i stödmaterialet för sex och 
samlevnadsundervisning (Skolverket, 2014, s. 42) där lärare råds att lyfta integritet, självkänsla 
samt ja- och nejkänslor. Lärarna i undersökningen menar att det ska ske en progression från att 
på förskolan kunna få välja om man vill ha en kram till att på mellanstadiet möta begreppet 
respekt för varandra, konflikthantering och vidare till att i sexuellt aktiv ålder möta begreppet 
samtycke i sexuella kontakter och kunna koppla samman dessa och se att det handlar om samma 
sak.  
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Att lärare har så olika syn på begreppet samtycke och dess komplexitet indikerar att om 
begreppet skulle inkluderas i läroplanen krävs ett omfattande arbeta för att förbereda lärare 
innan ändringen görs. Skolinspektionen (2018, s. 6) menar att det krävs mycket kunskap om 
samtycke för att undervisa om det. Detta är nödvändigt för att ge lärarna en likartad grund av 
kunskap att luta sig mot innan de börjar undervisa elever och för att eleverna ska få en likvärdig 
undervisning oberoende av vilken syn läraren har på begreppet samtycke och samhällsdebatten 
kring det. Gilbert (2017, s. 269) menar att om samtycke införs som ett centralt begrepp i 
undervisningen kan det föra med sig vissa samhälleliga värderingar, vilket lärare bör vara 
medvetna om.  
 
Att förebygga sexuell ohälsa 

Om det är skolans ansvar att lyfta begreppet samtycke eller motsvarande begrepp pekar alla 
svar på att Ja, det är det! Resultatet av studien, Skolinspektionen (2018, s. 42) och i 
samhällsdebatten (Sundin, 2018) bekräftas att skolan är en central arena när eleverna ska få de 
kunskaper de behöver för att kunna ta hand om sin egen sexuella hälsa och däribland möta 
begreppet samtycke. Eftersom både Skolinspektionen (2018, s. 42), lärarna i undersökningen 
och röster i samhällsdebatten (Sundin, 2018) pekar på samma resultat skulle det kunna tolkas 
som en sanning, det utvalda delarna av materialet pekar på att den uppfattningen är 
genomgående. Ur ett diskursanalytiskt perspektiv är det en av grundfrågorna man försöker 
finna svar till (Bolander och Fejes, 2014, s. 97). Skolan ska inte vara den enda platsen där frågor 
kring samtycke lyfts och sexuellt våld förebyggs men Batchelor, Kitzinger & Burtley (2004, s. 
669) menar dock att skolans roll är en av nyckelfaktorerna i detta arbete.  
 
Något som inte blir lika synligt i resultatet av underökningen, och därmed representerar delar 
av materialet som är avvikande, är att skolans sex och samlevnadsundervisning kan ligga till 
grund för att förebygga sexuellt våld i samhället. Att finna exempel som är typiska, 
genomgående eller avvikande är en del av den fördjupade analysen i en diskursanalys (Bolander 
och Fejes, 2014, s. 99). Vid ett tillfälle i fokusgruppsamtalen nämndes att skolans sex och 
samlevnadsundervisning kan ligga till grund för att motverka sexuellt våld i samhället. Då det 
är ett avvikande exempel kan det ses om en del av det som görs osynligt i diskursen, och därmed 
besvara en av de huvudfrågor som diskursanalysen bygger på (Bolander och Fejes, 2014, s. 97).   
Sett ur det perspektivet blir ansvaret att lyfta begreppet samtycke ännu viktigare. Att detta 
perspektiv inte lyftes under fokusgruppsamtalen skulle kunna ha flera olika orsaker. Dels att 
det inte uttryckligen var en fråga i intervjuguiden, dels att lärarna i just denna underökning helt 
enkelt inte såg problemet ut det vida perspektivet där samhällets behov inkluderades utan 
fokuserade på elev- och skolperspektivet. 
 
I samtalet kring vad elever påverkas av och var de hämtar sin information om sexualitet och 
sex kommer lärarna in på att det är viktigt att skolan är en plats där dessa frågor lyfts eftersom 
eleverna får så mycket intryck från andra håll. Detta bekräftar Folkhälsoinstitutet (2017, s. 79) 
med att den främsta källan att inhämta kunskap om sex och samlevnad för elever är internet 
och vänner. Lärarna uttrycker hur de märker att eleverna blir påverkade av bland annat porr och 
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hur det kryper sig ner i åldrarna. Lärarna upplever att eleverna har funderingar kring grövre sex 
innan de funderar på känslor och hur detta är problematiskt för det kan skapa förutfattade 
meningar hos eleverna.   
 
Enligt resultatet av den här undersökningen är skolans roll att vara en neutral plats där eleverna 
kan lyfta sina frågor och funderingar på ett öppet och respektfullt sätt. Eftersom skolan bygger 
på vetenskaplig grund ska lärare kunna lyfta dessa frågor och väga för och nackdelar mot 
varandra samt lyfta frågorna ur olika perspektiv för att ge eleverna de redskap de behöver för 
att själva kunna skapa sina egna åsikter. Detta överensstämmer med UNESCO:s guide (2009, 
s. 5) som menar att sex och samlevnadsundervisning bör innefatta jämställdhet, ansvar och 
respekt, eftersom det är förutsättningar för hälsosamma och säkra sexuella och sociala 
relationer. 
 
Undersökningen visar att lärarna anser att arbetet med begreppet samtycke eller motsvarande 
begrepp är kopplat till skolans värdegrund och att det är något de redan arbetar med 
övergripande både i och utanför klassrummet. Lärarna lyfter hur grunden för att lära elever att 
visa varandra respekt inte kan inledas för tidigt. De menar att eftersom elever i årskurs 4-6 inte 
alltid har den moral och konsekvenstänk utvecklat ännu så behöver eleverna på olika sätt stöd 
i att lära sig hantera konflikter. Det är en grund för att lära sig respektera varandra och kan 
sedan kopplas samman med begreppet samtycke om eleverna senare möter det begreppet i 
undervisningen. Detta överensstämmer med vad både Goldman (2014, s. 8) och Skolverket 
(2014, s. 116) beskriver, att unga har ett behov av sex och samlevnadsundervisning redan innan 
de når pubertal ålder för att förebygga sexuell ohälsa och att detta inte skulle göra eleverna mer 
sexuellt aktiva.    
 
Gamla könsstereotypa normer finns kvar 

Återkommande i undersökningens resultat är att lärarna anser att eleverna måste lära sig säga 
nej och stå på sig för att tydligt visa var deras egna gränser går. Den nya förändrade 
sexualbrottslagstiftningen (SFS 1962:700) bygger dock på den mänskliga rättigheten att alla 
äger sin sexualitet och skulle kunna tolkas som att den personliga gränsen ska vara självklar 
och inte behöva ständigt förtydligas. Gilbert (2017, s. 271) beskriver hur könsstereotypa normer 
har förändrats tack vare den feministiska rörelsen, hur debatten har gått från att nej betyder nej 
till att ja betyder ja. Resultatet av denna studie visar dock hur lärarna ofta lyfter hur viktigt det 
är att lära elever att visa tydligt var deras gräns går och att nej betyder nej och detta skulle kunna 
tyda på att de könsstereotypa normerna till viss del fortfarande lever kvar. Som det beskrivs i 
samhällsdebatten (Sundin, 2018) så räcker det inte att ändra lagen för att ändra en norm. Den 
viktiga delen, att alla lär sig vad samtycke innebär, kvarstår och skolan har ett ansvar att lyfta 
detta i undervisningen.  
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Normer 

Rimligtvis påverkas alla av normer som finns i samhället, så också elever. Lärarna kunde se att 
det skett en förändring i elevernas syn på sig själva och konstaterade att det i dagens samhälle 
finns väldigt många intryck och normer att kunna förhålla sig till men att inom den normen 
även finns gränser. Att det är helt okej att vara normbrytande bara man gör det inom de gränser 
som den rollen har. Lärarna såg hur elevernas självförtroende kunde vackla trots att de funnit 
en roll de ville vara i och försökte anpassa sig till. Detta skapade en enorm osäkerhet hos 
eleverna och kanske det behövs mer arbete för att stärka elevers självkänsla för att stärka dem 
som individer, inte som en del av en norm. 
 
Trots att lärarna i undersökningen diskutarede mycket kring ämnet normer var det 
förvånansvärt lite de tog upp andra sexuella läggningar än heteronormen. Det är viktigt att 
undervisningen i sex och samlevnad synliggör rådande normer samt vilka begränsningar dessa 
kan leda till (Skolinspektionen, 2018, s. 22). Unga kvinnor har ofta mindre makt och kontroll i 
sina relationer till pojkar och män, vilket gör kvinnor mer sårbara. Unga män däremot kan 
känna krav på sig att uppfylla stereotypa mansnormer (UNESCO, 2009, s. 20). Att män och 
pojkar ofta blir bortglömda i debatten kring könsstereotypa normer togs endast upp vid ett 
tillfälle under alla tre fokusgruppsamtal. Detta är synd då det är den manliga normen som i 
dagens samhälle kan vara den mest trångsynta och hämmande. UNESCO (2009, s. 20) menar 
att unga män kan känna krav på sig att uppfylla stereotypa mansnormer. Skolinspektionen 
(2018, s. 22) lyfter att det är viktigt att i undervisningen synliggöra vilka begränsningar dessa 
normer kan leda till.   
 
Sociala könsnormer och ojämställdhet påverkar den sexuella hälsan (Skolinspektionen 2018, s. 
22). En aspekt i en diskursanalys är att studera vilka grupper som gynnas eller missgynnas av 
den effekt som diskursen medför (Bergström och Ekström, 2018, s. 256). I undersökningens 
resultat är det återkommande att tjejer ofta är den mer utsatta gruppen för sociala könsroller 
men det lyfts även vid ett tillfälle hur killars behov av en vidgad mansnorm ofta blir osynlig i 
diskursen kring samtycke.        
 
Moralisering kring sexualitet  

I samtalet kring elevers frågor och funderingar och hur lärarna märker att eleverna blir 
påverkade av bland annat porr leder samtalet in på en av utmaningarna med att undervisa om 
begreppet samtycke. Som Gilbert (2017, s. 269) menar kan begreppet föra med sig vissa 
samhälleliga värderingar. Även lärarens egna värderingar är svåra att undvika (Gilbert, 2017, 
s. 277) och detta är alltså lärarna medvetna om. Resultatet visar att vissa lärare uttrycker att 
porren ger eleverna en skev bild av verkligheten. I deras uttryck ligger en värdering att porren 
inte är bra. Att lärare uttrycker ett missnöje kring elevers påverkan av porren kan besvara frågan 
Hur talas det om detta? Vilket är en av grundfrågorna i en diskursanalys (Bolander och Fejes, 
2014, s. 97). Detta underbygger den risk som Gilbert (2017, s. 277) beskriver, att vi som vuxna 
kan ge eleverna en moraliserad bild av sex som inte ens vuxenvärlden kan leva upp till. 
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Bekräftelse  

Något som tydligt framkom i resultatet var att lärarna inte ser det som negativt att inkludera 
begreppet samtycke eller motsvarande i läroplanen. Ett inkluderande skulle inte tillföra 
ytterligare stress eller kännas som ytterligare ett krav på lärarna. Tvärtom säger lärarna att de 
skulle uppleva det som en bekräftelse på att det de redan gör är rätt. En av de grundfrågor som 
denna diskursanalys grundar sig i är Vad framställs som sanning? (Bolander och Fejes, 2014, 
s. 97). Uppfattningen att ett inkluderande av begreppet samtycke eller motsvarande i läroplanen 
inte skulle medföra lärarna någon mer stress utan mer som en bekräftelse var så pass 
genomgående att det kan uppfattas som en av de sanningar som man genom en diskursanalys 
försöker finna.  
 
Lärarna säger att de tror att de flesta lärare redan arbetar med samtycke i undervisningen men 
att inkludera samtycke eller liknande i läroplanen skulle öka möjligheterna för en likvärdig 
skola. Eventuellt kopplar lärarna i undersökningen redan begreppet samtycke eller motsvarande 
till delar av skolans värdegrund där det till exempel står att med begrepp som individens frihet, 
integritet, jämställdhet och solidaritet som grund till undervisningen ska eleven få kunskap att 
göra medvetna etiska val och respektera andra människor (Skolverket, 2018, s. 7)  
 
Lärarna i undersökningen kände sig trygga i att de hade de kunskaper de behöver för att 
undervisa om samtycke vilket är motsatsen av vad Skolinspektionens senaste granskning 
visade. Den granskningen (2018, s. 6) visade nämligen att många lärare känner en osäkerhet i 
just ämnet sex och samlevnad. Dels för att det är ett känsligt ämne men också för att lärarna i 
den undersökningen inte ansåg att de hade tillräckliga kunskaper för att känna sig trygga i 
undervisningen (Skolinspektionen, 2018, s. 6).   
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Sammanfattning  

Studiens resultat visar att lärare kan ha delade meningar vad gäller begreppet samtycke och den 
rådande samhällsdebatten kring begreppet. Resultatet visar samtidigt att lärarna är positivt 
inställda till att inkludera begreppet samtycke eller något motsvarande begrepp i läroplanen. 
Om begreppet skulle inkluderas skulle det, enligt lärarna i undersökningen, inte medföra någon 
ytterligare stress eller krav på lärarna. Tvärtom skulle det bekräfta att det arbete som de idag 
gör är rätt. Resultatet visar att lärarna är engagerade i ämnet och anser det vara en viktig del av 
elevernas utbildning. Att lärarna ser så olika på samhällsdebatten och begreppet samtycke kan 
dock vara en utmaning för att få en likvärdig skola i hela landet. Det är ett komplext begrepp 
och det är en utmaning att undervisa om begreppet utan att lägga in sina egna värderingar. Innan 
en ändring görs av läroplanens innehåll bör verksamma lärare få fortbildning eller åtminstone 
tid att kollegialt diskutera begreppet och dess innehåll. En förutsättning är att det till en 
eventuell ändring av läroplanen tillkommer stödmaterial till verksamma lärare där de kan få 
stöd och tips om vad undervisningen bör innehålla och hur lärare kan arbeta med det med 
eleverna. Annars finns risk att elever i olika delar av landet kommer få olika innehåll i sin 
utbildning även om begreppet inkluderas. 
 
Vidare forskning 

Samhällsdebatten kring att inkludera begreppet samtycke i läroplanen är och har varit aktuell 
redan en tid innan denna studie påbörjades. Det har under tiden som undersökningen 
genomförts lanserats stödmaterial som bland annat pedagoger kan använda sig av i 
undervisning kring begreppet samtycke. Det är den oberoende organisationen FATTA! som i 
samarbete med till exempel Myndigheten för civilsamhällsfrågor (MUCF) och 
Jämställdhetsmyndigheten tagit fram materialet Let´s talk about consent, baby! (Fatta, 2019) 
Processen att inkludera begreppet samtycke i undervisningen har bara börjat och det skulle vara 
ytterst intressant att göra en liknande studie som denna om ett par år för att se hur lärarna då 
ser på begreppet och om undervisningen har förändrats, om inkluderingen av ett begrepp kan 
påverka en diskurs och vad detta i så fall ger för resultat för elevernas undervisning.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Informationsbrev 
 

  
  
Information om deltagande i en undersökning om hur lärare resonerar kring att 
inkludera frågor som kopplar till samtycke och integritet i sex och 
samlevnadsundervisningen för årskurs 4-6  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Frågor som rör samtycke och integritet är idag inte ett uttryckligt krav i sex och 
samlevnadsundervisningen. Det finns dock en samhällsdebatt där det föreslås att detta ska få 
större utrymme i skolans verksamhet. Syftet med denna studie är att undersöka vad lärare 
anser om detta, vad de kan se för utmaningar och/eller fördelar med att inkludera frågor som 
kopplar till samtycke och integritet i undervisningen och/eller läroplanen. Den valda metoden 
för denna undersökning är fokusgruppsamtal, i en grupp om ca. 3-4 personer vilka kommer att 
genomföras på två olika skolor. 

Som deltagare i undersökningen kommer man vara del av ett inspelat samtal med viss ledning 
av intervjuaren, och bidra med sina erfarenheter som lärare och reflektioner kring samtycke 
och integritet i undervisningen. Samtalet kommer att ta ca. 1h. Min förhoppning är att 
samtalet inte bara ska vara behjälpligt för denna undersökning utan även vara givande för dig 
som deltagare. Det inspelade materialet och annat material kommer att förvaras i en 
lösenordskyddad dator och/eller telefon. Efter intervjun kommer det inspelade materialet att 
transkriberas och avidentifieras. Namn, kön, ålder, namn på skolan och andra uppgifter som 
kan kopplas till deltagare som person kommer inte att anges. Insamlat material kommer att 
hanteras av mig och vid behov kommer även min handledare, medbedömare och examinator 
behöva ta del av materialet. Efter att examensarbetet har godkänts kommer allt material att 
raderas. Undersökningen kommer sedan att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 
Dalarna och du kommer att kunna ta del av resultatet av undersökningen då den har godkänts. 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.   
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Bilaga 2 - Intervjuguide  
 
Intervjufrågor: 
 

1. Vad har ni för erfarenheter med att arbeta med frågor så som integritet, respekt för 
andras gränser och liknande i undervisningen? 

- Om ni har det, vilken del av läroplanen har ni kopplat det till? Läroplan del 1 och 2? 
Ämnets kursplan? Vad, Hur och varför? 

 
2. Samhällsdebatten om samtycke och att inkludera det som centralt begrepp i läroplanen 
- Känner ni er bekanta med denna samhällsdebatt? 
- Hur definierar ni begreppet samtycke? Finns det andra begrepp som skulle lämpa sig 

bättre? Vilka isf? 
- Anser ni att det skett en förändring i sex och samlevnadsundervisningen sedan till 

exempel metoo kampanjen eller efter samhällsdebatten? Vad har i så fall förändrats? 
och 

- Vad tycker ni om det? 
- Hur tänker ni att man kan arbeta med integritet och samtycke? Är det skolans ansvar 

att undervisa om detta eller finns det andra organ som borde ha det ansvaret? 
 

3. Fördelar och utmaningar med att inkludera begrepp som samtycke i läroplanen 
- Vad anser ni om att införa samtycke eller motsvarande begrepp i läroplanen?  
- Finns det fördelar eller utmaningar med detta?  
- Vad skulle det medföra för dig som lärare? Eller i arbetslaget/ämneslag? Mer stress? 

Mer stöd? Vad ser ni för eventuella följder av en ändring av läroplanen? 
 

4. Vad skulle krävas ur ett lärarperspektiv, för att det skulle kunna vara genomförbart att 
inkludera nya begrepp, så som samtycke, i läroplanen? 

- Skulle det krävas att lärare först får fortbildning om ämnet eller känner ni att ni i 
nuläget skulle känna er trygga i att undervisa om samtycke, integritet och 
gränssättning? Vad skulle denna fortbildning isf behöva handla om eller fokusera på? 

- Om det ska inkluderas, hur skulle ni vilja att det genomfördes isf? Som en del av olika 
ämnens kursplaner eller mer övergripligt i alla ämnen eller mer förklarat i 
stödmaterial? 

- Om ändring av läroplanen inte genomförs, anser ni ändå att undervisningen om 
samtycke och integritet bör utvärderas och förändras? I så fall, varför?  
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