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Abstract 
 

The study aims to analyse the preconditions for implementing the government's mission of             

considering consent in primary and secondary school from a teacher's perspective. The essay             

examines what obstacles and opportunities teachers currently face when teaching students           

about consent. Interviews have been conducted with teachers about this subject.  

 

Following questions are analysed. How do teachers understand consent? How do teachers            

prioritize consent in their teaching? What opportunities do teachers feel they have to             

undertake consent teaching based on their own understanding? 

 

Teachers’ opportunity to educate about consent is currently limited due to obstacles in their              

efforts. The straining workload and the absence of proper guidelines and education in the              

matter of consent, withhold teachers from educating in the subject. Teachers who regardless             

of the strain educate in the subject often do so by their own accord, due to the fact that they                    

have their own personal interest and calling in applying consent into the education. This              

points to that mainly women are involved in the subject of consent in schools, since many                

women have both an understanding and an interest in the issue, also privately. Where as male                

teachers have a lack of understanding, interest and a general repugnancy toward gender             

policies. This prevents them to enable such education at present.  

 

Keywords: Consent, policy, implementation, teachers 

Nyckelord: Samtycke, policy, implementering, lärare 
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1. Inledning 
 
Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes 22 500 sexualbrott under året 2018, och av dessa             

har 7 960 rubricerats som våldtäkt. I Brottsförebyggande rådets nationella          

trygghetsundersökningen framkom det även att 6 procent av befolkningen mellan 16-84 år,            

vilket motsvarar cirka 482 000 personer, har blivit utsatta för sexualbrott under 2018. I              

samband med #metoo under hösten 2017 ökade mängden anmälda sexualbrott med 20            

procent, men anmälningsbenägenheten av sexualbrott är fortfarande relativt låg. Det gör att            

det sker ännu fler sexualbrott än vad statistiken visar om en skulle räkna med de mörkertal                

som inte ens kommer till rättsväsendets kännedom. Statistiken pekar också på att en             

överväldigande majoritet av de som står för det sexuella våldet idag är män, och en majoritet                

av de som utsätts är kvinnor (Brottsförebyggande rådet, 2018). Det innebär att mäns våld mot               

kvinnor är ett utbrett samhällsproblem. 

 

I Nationellt centrum för kvinnofrids undersökning från 2014 framkommer också att 44            

procent av de tillfrågade kvinnorna hade blivit utsatta för sexuella trakasserier innan de hade              

fyllt 18 år (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014:26). Friends rapport från 2019 bekräftar             

också att unga flickor utsätts för sexuella trakasserier i stor utsträckning. I deras undersökning              

vittnar 11 procent i årskurs 3-6 och 14 procent i årskurs 6-9 om att ha blivit utsatta för                  

sexuella trakasserier av andra elever på skolan (ibid:19). Upprop såsom #tystiklassen och            

#räckupphanden blev aktuella i samband med #metoo för att uppmärksamma de erfarenheter            

eleverna har av sexuella trakasserier och övergrepp redan i skolåldern          

(Jämställdhetsmyndigheten, 2019). Sammantaget visar detta att unga flickor är mycket utsatta           

för det sexuella våldet, och att det finns en mening med att detta bör förebyggas och                

bekämpas redan i skolan.  

 

Till följd av #metoo finansierade den svenska regeringen Skolverket med 50 miljoner kronor             

för att bland annat stärka sex- och samlevnadsundervisningen (Utbildningsdepartementet,         

2019). På uppdrag av regeringen genomförde även Skolinspektionen under 2017 en           

granskning av sex- och samlevnadsundervisningen i den svenska skolan, vilken uppvisade           

stora brister i arbetet med bland annat normkritik och inkludering av exempelvis            
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HBTQI-frågor (Regeringskansliet, 2019). Den 1 juli 2018 trädde samtyckeslagstiftningen i          

kraft i Sverige. Regeringen gav då Skolverket i uppdrag att revidera läroplanerna för bland              

annat grundskolan och gymnasieskolan med utgångspunkt i Skolinspektionens granskning         

från 2017. Detta för att förbättra de brister som sex- och samlevnadsundervisningen har visat              

sig ha och skapa en samtyckeskultur i linje med den nya samtyckeslagstiftningen. Skolverket             

ombads av regeringen att särskilt beakta samtycke i sexualundervisingen för att nå detta mål              

(Regeringskansliet, 2019).  

 

Med en samtyckeslagstiftning på plats behöver vi bygga en samtyckeskultur, och det            

börjar i skolan. Samtycke ska vara grunden för sex- och samlevnadsundervisningen           

(Regeringskansliet, 2019). 

 

Regeringens vision är att skapa en samtyckeskultur redan i skolan i linje med den nya               

samtyckeslagstiftningen. För att den kommande policyn som Skolverket har utformat ska bli            

framgångsrik krävs att lärare kan, vill och har möjlighet att implementera denna. Vi vet enligt               

tidigare forskning att det är närbyråkrater som är helt avgörande i en implementering som              

denna samt att könspolitiska frågor är mycket laddade. Denna studie undersöker de            

möjligheter samt hinder lärare möter när de ska lära ut samtycke. 

 

Syftet med uppsatsen är att analysera förutsättningarna för att implementera regeringens           

uppdrag att beakta samtycke i grund- och gymnasieskolan. Den övergripande          

frågeställningen handlar om vilka hinder och möjligheter som finns för lärare att lära ut om               

samtycke i skolan i linje med samtyckeslagstiftningen ur ett lärarperspektiv.  

 

Mer specifikt har studien tre forskningsfrågor:  

a) Hur förstår lärare samtycke?  

b) Hur prioriterar lärare samtycke i sin undervisning?  

c) Vilka möjligheter upplever lärare att de har att genomföra samtyckesundervisning utifrån            

sin egen förståelse?  

 

6 



 

1.2. Disposition  

I inledningen beskrivs kvinnors utsatthet generellt och i skolvärlden när det kommer till             

sexuellt våld, vilket är bakgrunden till regeringens uppdrag att beakta samtycke i grund- och              

gymnasieskolan. Här presenteras även studiens syfte som avser att analysera          

förutsättningarna för att implementera regeringens uppdrag. Här preciseras även en          

övergripande frågeställning och tillhörande forskningsfrågor kopplade till syftet, vilka berör          

vilka möjligheter och hinder som finns för lärare att lära ut om samtycke i skolan. I kapitel                 

två beskrivs bakgrunden kring Skolverkets revidering mer specifikt. I kapitel tre presenteras            

sedan tidigare forskning som belyser närbyråkraters avgörande roll i en implementering av en             

policy samt hur policys som berör laddade könspolitiska frågor kan möta motstånd i             

implementeringen. Uppsatsens teoretiska ramverk beskrivs i kapitel fyra. Därefter följer en           

analys kring val av metod och material i kapitel fem. Här presenteras även analytiska verktyg.               

I kapitel sex redogörs för resultatet av intervjuerna. Varje avsnitt avslutas med en kort              

sammanfattning. Sedan analyseras detta resultat utifrån teori och tidigare forskning i kapitel            

sju. Avslutningsvis, i kapitel åtta framförs slutsatser samt förslag för fortsatt arbete med             

samtycke i skolan.  

 

2. Bakgrund 
 
I den nu gällande läroplanen för grundskolan från 2011 anges att “rektorn har ansvar för att                

integrera ämnesöverskridande kunskapsområden, exempelvis sex- och samlevnad” i        

elevernas utbildning (Skolverket, 2011a). I gymnasieskolans läroplan från 2011 står det också            

skrivet att “rektorn ansvarar för att eleverna får kunskaper om sex- och samlevnad” i skolan               

(Skolverket, 2011b). På så sätt är rektorns styrning helt avgörande för kvaliteten på sex- och               

samlevnadsundervisningen i den svenska skolan. Sex- och samlevnad blir ett          

ämnesövergripande kunskapsområde som skulle kunna bedrivas inkluderat i ordinarie         

undervisning i valfria ämnen eller som ett externt inslag. Olika klasser och årskurser kan              

också få olika undervisning inom sex- och samlevnad. Detta är upp till rektorn hur denne               

väljer att lägga upp det. Kunskapsområdet kan dock tas upp i samband med vissa ämnen och                
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kurser, då begrepp kopplat till sex- och samlevnad även benämns i vissa kurs- och              

ämnesplaner utöver läroplanen. Normer, jämställdhet, sexualitet, kvinnligt, manligt, kön och          

könsmönster är exempel på sådana begrepp som tas upp i samhällsvetenskapliga kurs- och             

ämnesplaner. Lust och sexuell hälsa nämns också i naturkunskapen och identitet tas upp i              

religionskunskap och i idrott och hälsa (Skolverket, 2019a). Skolverket medger själva att            

risken i nuläget är att sex- och samlevnadsundervisningen faller på eldsjälar eller till och med               

utgår då kunskapsområdet är ämnesövergripande och därmed riskerar att glömmas bort eller            

bortprioriteras helt. De påpekar att här har rektorn en viktig roll att se till att de anställda är                  

medvetna om vem/vilka som kan, vill och har möjlighet att undervisa om detta (Skolverket,              

2019b).  

 

Den reviderade versionen av sex- och samlevnadsundervisningen som redovisades till          

Utbildningsdepartementet den 31 maj 2019 hade målet att skapa en kvalitetssäker och            

likvärdig sexualundervisning. I Skolverkets revidering av läroplanen för sex- och samlevnad,           

föreslås benämningen av kunskapsområdet ändras till ”sexualitet och relationer”. Detta för att            

kunskapsområdet ska bli bredare och inkludera en diskussion kring olika former av relationer             

och interaktionen däremellan. I läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan föreslås även           

att lärare ska förmedla betydelsen av frivillighet och ömsesidighet och att detta ska behandlas              

återkommande i undervisningen. Samtycke som begrepp nämns inte då Skolverket menar att            

samtyckeslagen istället använder begreppet ”frivillighet”, och skolan bör spegla detta.          

Samtycke är även för specifikt då läroplanen ofta är mer öppet formulerad. Det föreslås också               

att rektorns övergripande ansvar för organisationen och utbildningen inom sex- och           

samlevnad ska förtydligas ytterligare. Dessutom ska Skolverket se till att rikta insatser till             

kompetensutveckling inom kunskapsområdet i samband med att ändringarna implementeras.         

Implementeringen av detta förslag kommer ske under 2020 och det finns fortfarande            

möjlighet till förändring av förslaget (Skolverket, 2019c).  

 

2.1. Kritik mot Skolverkets revidering 

Skolverkets nuvarande revidering har dock fått kritik från flera olika håll som menar att              

Skolverkets svar på regeringsuppdraget inte motsvarar det uppdrag som de fått från            

regeringen. Organisationen Fatta, som arbetar för samtycke och varit drivande i           
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samtyckeslagens tillkomst, problematiserar revideringen kopplat till samtycke. I sitt         

remissvar till Skolverkets revidering ställer de sig bland annat kritiska till Skolverkets            

otydliga begreppsanvändning i förslaget, dvs. att begreppet “frivillighet” används istället för           

“samtycke”. De anser även att benämningen för kunskapsområdet bör ändras till “samtycke            

och sexualitet” istället för “sexualitet och relationer”, vilket är Läroverkets nya förslag. Fatta             

menar också på att det krävs ett förtydligande kring ansvar för när och hur samtycke ska läras                 

ut. Beslutet kring undervisning om samtycke ligger nu hos rektorn, vilket gör att elever              

kommer få olika utbildning kring samtycke beroende på vart en går i skolan. Samtycke är inte                

heller en ämnesöverskridande del i utbildningen enligt Skolverkets nya förslag från 2019,            

vilket Fatta hade önskat (Fatta, 2019).  

 

Sveriges Kvinnolobby, en feministisk intresseorganisation som arbetar för kvinnors         

rättigheter och jämställdhet, delar några av Fattas invändningar för Skolverkets förslag           

kopplat till samtycke. I deras remissvar tar de upp att Skolverkets revidering strider mot flera               

av direktiven från regeringen då det saknas ett övergripande jämställdhetsperspektiv. De           

problematiserar i likhet med Fatta den nya benämningen för kunskapsområdet, dvs.           

“sexualitet och relationer”. Detta eftersom begreppet “sexualitet” kan signalera att det endast            

handlar om sexuella preferenser och därmed riskeras ett bredare samhällsperspektiv som           

berör våld, övergrepp och makt att exkluderas. Begreppet “relationer” kan istället ge intryck             

av att det endast gäller sex som sker i fasta förhållanden och sexualla övergrepp och               

trakasserier som sker utom dessa kan därmed exkluderas. De är även kritiska till att              

Skolverket har bland annat gett förslag på att återgå till ett könsneutralt språk, vilket går emot                

riksdagens antagna strategi för jämställdhetsintegrering. Däremot varken avstyrker eller         

tillstyrker de Skolverkets förslag att använda “frivillighet” istället för “samtycke”. De pekar            

istället på att det behöver tilläggas att frivillighet/samtycke handlar om maktutövande och att             

ingen kan samtycka till övergrepp och/eller våld (Sveriges kvinnolobby, 2019).  

 

Unizon, en riksorganisation som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld,            

problematiserar också ett könsneutralt språk kopplat till jämställdhet i läroplanerna. Att vara            

könsneutral kan bidra till ett osynliggörande av kvinnors utsatthet. De är däremot positiva till              

att använda begrepp såsom “frivillighet” samt “samtycke och relationer”, men pekar på            

vikten av att förtydliga att det inte bara handlar om elevens frivillighet utan även om elevens                
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skyldighet att säkerhetsställa att frivillighet finns, samt att det ska framgå att möjligheten att              

samtycka är olika för flickor och pojkar i och med maktförhållanden i samhället (Unizon,              

2019).  

 

Att flera olika parter som är specialiserade inom könspolitiska frågor ställer sig kritiska till              

vissa delar av Skolverkets revidering visar att det råder delade meningar om hur en              

undervisning som leder till en samtyckeskultur i skolan bör utformas. Det finns därmed ett              

behov av att analysera förutsättningarna för ett sådant förslag ur ett lärarperspektiv.            

Skolverkets förslag har presenterats men ännu inte beslutats, vilket också innebär att det ännu              

inte implementerats i skolorna. På så sätt blir min uppsats en redogörelse för lärares              

förståelse, vilja och möjlighet gällande arbetet med samtycke i dagsläget, för att analysera             

vilka hinder och möjligheter som en implementering av regeringens uppdrag att beakta            

samtycke i grund- och gymnasieskolan skulle kunna möta.  

 

3. Tidigare forskning 
 
Det finns tre forskningsfält av vikt för min studie. Det första berör implementering av olika               

reformer och policys i skolan. Det andra handlar om implementering av könspolitiska            

policys. Detta eftersom begreppet samtycke är nära besläktat med frågor om kön och makt,              

vilket gör att implementeringen blir laddad och känslig. Vid analys av hur lärare ser på och                

lär ut samtycke kan denna aspekt komma att påverka lärarnas inställning, och därför krävs              

tidigare forskning som belyser ett könspolitiskt perspektiv. Denna aspekt förs fram genom att             

belysa det motstånd som uppdagats emot olika könspolitiska policys i olika studier i avsnittet              

nedan om implementeringen av könspolitiska policys. Det tredje forskningsfältet handlar om           

samtycke och sexualundervisning.  

 

3.1. Forskning om implementering av reformer och policys i skolan 

Många studier behandlar lärares, dvs. närbyråkraters roll i implementeringen av policys. Ett            

exempel på en sådan är Sarah J. Rinehart och Dorothy L. Espelages (2015) studie som visar                

att vissa faktorer kopplade till lärare påverkar skolklimatet i form av mindre sexuella             
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trakasserier samt en minskning av homofobiska uttalanden bland eleverna på skolor. Lärare            

som engagerar sig i att förebygga mobbning och har en god relation och därmed interaktion               

med eleverna är viktiga faktorer. En jämställd lärarkår i antalet kvinnor och män på skolan               

har också visat sig spela roll för skolklimatet. De menar på så sätt att det krävs insatser för att                   

ta itu med könstrakasserier som måste stöttas från skolledningen, och att alla lärare bör              

utbildas för att detta ska bli möjligt. Detta eftersom det är de vuxna som bör skapa en kultur                  

som är intolerant mot sexuella trakasserier och som stöder jämlikhet mellan könen i skolan.              

De påpekar därmed att lärare har ett stort inflytande i att påverka skolvärlden i rätt riktning,                

men att alla skolor har inte samma förutsättningar när det kommer till att erbjuda det stöd och                 

den styrning som lärare behöver för att nå dit (Rinehart & Espelages, 2015:5-7). Ännu ett               

exempel på en studie som tar upp hur närbyråkraten påverkar elevens skolgång är Jörgen              

Johanssons, Anders Brogrens och Ulf Petäjäs (2011) avhandling. Denna berör hur           

gymnasielärares perspektiv på demokrati, kunskap och värderingar influerar den         

undervisning som elever får i demokrati- och värdegrundsfrågor. Detta eftersom          

undervisningen i hög grad styrs av lärarens egna intressen då hen får en stor frihet i arbetet                 

med dessa frågor. Utan styrning i denna fråga blir det upp till läraren att ta besluten om vad                  

detta ska innebära (Johansson m.fl., 2011:98-99). 

 

Det finns även studier som ifrågasätter huruvida närbyråkrater faktiskt kan påverka utfallet av             

utbildningsreformer. Ivan Taylors (2007) studie analyserar effekterna av utbildningsreformer         

och konsekvenserna av New public management. Han menar att det förr var möjligt för lärare               

att styra sitt eget arbete till den höga grad att de kunde påverka politiken. I och med                 

förändrade förutsättningar i skolvärlden bedöms detta dock inte vara lika aktuellt. Lärare har             

fått mindre spelutrymme då system för t.ex. inspektion har utformats. Lärares           

handlingsutrymme bedöms i denna studie av vissa lärare ha minskat radikalt medan andra             

hävdar att nya reformer fortfarande kräver att läraren ska fatta egna beslut i hög utsträckning,               

då det alltid finns något nytt som lärare förväntas implementera (Taylors, 2007:568-569). 

 

Det finns också studier som utvärderar implementeringen av olika reformer i skolvärlden. Ett             

exempel på en sådan är Daniel Olssons, Niklas Gerickes och Shu-Nu Chang Rundgrens             

(2016) studie. De utvärderar effekten av implementeringen av utbildning kring hållbar           

utveckling som pågått i många svenska grundskolor under det senaste decenniet. Detta            
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genom att mäta elevers miljömedvetenhet och jämföra detta med skolor som inte har             

implementerat detta. Det visade sig att utbildningen hade en något större positiv effekt på              

elevernas hållbarhetstänk (Olsson m.fl., 2016:19-21).  

 

3.2. Forskning om implementering av könspolitiska policys 

Studier gällande implementering av könspolitiska reformer i skolan är färre. Det finns            

däremot forskning som relaterar till mitt ämne på en mer generell nivå, men som ändå               

illustrerar svårigheten med att föra fram en könspolitisk förståelse i olika sammanhang. 

 

Ingrid Pincus (2002) studie belyser det motstånd som uppkommer vid genomförandet av den             

svenska regeringens jämställdhetsreformer i både offentliga och privata organisationer. Hon          

menar att män i ledande positioner medvetet eller omedvetet använder framförallt tystnad och             

skenhandlingar för att avleda jämställdhetsreformer. Dessa metoder innebär att de bland           

annat inte prioriterar, glömmer eller inte fullföljer arbetet kopplat till detta (Pincus,            

2002:180). Maud Eduards och Ulrika Thomsson (1999) nämner också i sin studie om             

jämställdhetspolitik på kommunal nivå, att tystnad kan vara en strategi för att motverka             

jämställdhetspolitiska krav. Att skylla på att det inte är genomförbart, att det kostar för              

mycket, att det inte är inom det egna ansvarsområdet eller att det är onödigt arbete, är också                 

strategier av passivt motstånd som visade sig vara vanligt förekommande (Eduards &            

Thomsson, 1999:87-90). 

 

Det finns andra studier som belyser motståndet till att implementera specifikt “feminism”.            

Fanny Bergquists (2016) studie avhandlar hur kommuner uppvisar motstånd mot just           

feministisk politik. Baserat på intervjuer med medlemmar från partiet Feministiskt initiativ           

och tidigare forskning kring feministiska organiserade kvinnors utbredda erfarenhet av          

motstånd, diskuteras vilket politiskt innehåll som kan formuleras, politiseras och          

implementeras i den svenska kommunpolitiken. Bergquist menar att det är möjligt att            

politisera feministiska frågor om de betraktas som jämställdhetsfrågor, dvs. under          

förutsättningen att en använder begreppet ”jämställdhet” istället för ”feminism”. Detta          

eftersom “jämställdhet” indikerar likabehandling och könsneutralitet, medan “feminism”        

även genomsyrar andra politiska områden genom att vara ett ideologisk vinklat begrepp. På             
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så sätt möter icke-neutrala riktlinjer större motstånd än konkreta politiska förslag kring            

jämställdhet (Bergquists, 2016:40-42).  

 

Gabriella Nilsson (2009) belyser i sin studie ett könsmaktsperspektiv på mäns våld mot             

kvinnor i svensk politik. I sin avhandling ifrågasätter hon varför det inte finns en allmän               

könspolitisk förståelse av mäns våld mot kvinnor, när det i dagens samhällspolitiska arena             

finns möjlighet till detta. Hon förklarar detta motstånd mot ett könsmaktsperspektiv genom            

att hänvisa till den könspolitiska förklaringsmodellen. Denna modell pekar ut alla män som             

potentiella förövare då de är överordnade kvinnor i samhället (Nilsson, 2009:230). Denna            

kategorisering av män som grupp i negativa termer gör att många män tar avstånd från detta.                

De vill inte förknippas med denna bild som målar ut mannen som förövare och kvinnan som                

offret. Motståndet beror också på att könsmaktsordningen, dvs. att män är överordnade            

kvinnor, legitimeras genom den starka övertygelsen om att alla medborgare har samma            

rättigheter och skyldigheter och att ingen därför behandlas olika beroende på t.ex. kön. När              

avvikande grupper, såsom kvinnor, ställer krav på att deras särintressen också ska inkluderas             

i de medborgerliga rättigheterna blir det dock tydligt att den normativa medborgaren upplevs             

vara en man, då detta ofta möts med motstånd (ibid:231). Nilsson lyfter också upp att               

könspolitiska krav inte får utmana mäns sexuella frihet, privatliv eller rättssäkerhet, utan            

måste formuleras i enlighet med dessa områden. När dessa krav har överskridits har det ofta               

lett till starka åsikter om att kvinnor har tagit över makten i samhället eller att den                

könspolitiska kampen har gått för långt. Männens handlingsutrymme sjunker då kvinnors           

handlingsutrymme stärks, då dessa målas upp som motpoler i denna modell. Detta innebär att              

mäns sexuella frihet försvaras i kampen för kvinnors sexuella integritet, mäns rättssäkerhet            

försvaras i kampen för kvinnors ökade rättstrygghet samt att privatlivets helgd försvaras i             

kampen för ökad trygghet i hemmet för kvinnor. Med andra ord handlar denna kamp för               

kvinnor om att realisera målen med hänsyn till att mäns handlingsfrihet inte får inskränkas,              

vilket vi kan se speglas i den svenska politiken (ibid:232). 

 

3.3. Forskning om samtycke och sexualundervisning 

Studier kring samtycke i skolan är ett relativt outforskat område. Forskaren Melanie Ann             

Beres (2014) har i sin studie om samtycke uppmärksammat att unga människors förståelse av              
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samtycke ofta är frånkopplat till hur de förstår kommunikation om/under sex. Hon menar             

också att många forskare använder begreppet samtycke utan att definiera det uttryckligen, och             

på så vis antar en gemensam förståelse av begreppet. Därför betonar hon vikten av att               

förståelsen av samtycke måste definieras i studier kring samtycke (Beres, 2014:373-374).  

 

Louisa Allen (2004) har i sin studie kritiserat den traditionella sexualundervisingen, som hon             

menar är för könsstereotypisk samt fokuserar för mycket på de biologiska funktionerna, dvs.             

reproducering och könssjukdomar. Hon har även forskat kring vad elever själva anser vara en              

effektiv sexualundervising, där ett av fokusområdena var lärares kompetens och          

bekvämlighet gällande att hantera läroplanens innehåll och elever som uttrycker t.ex.           

homofobi (Allen, 2004:151, 163-164). Louisa Allen (2005) har också kritiskt studerat de            

könsnormer som skapas i och med den traditionella sexualundervisingen, där hon menar att             

kvinnans sexualitet undermineras. För att styrka dessa unga flickor föreslås en           

sexualutbildning som inkluderar en diskussion kring bland annat kvinnors lust. I sin studie             

undersöker hon hur detta ska framställas i undervisningen (Allen, 2005:389). 

 

Folkhälsomyndighetens rapport visar på kvinnors utsatthet och kopplar detta till den           

bristande sexualundervisningen kring sex och samtycke i skolan. I denna enkätstudie från            

2017 medverkade 7755 ungdomar mellan åldrarna 16–29 år. Det visade sig att 40 procent av               

dessa hade erfarenhet av sexuella handlingar utan samtycke. Av dessa var tjejer och             

icke-binära överrepresenterade (Folkhälsomyndigheten, 2017:8). Studien visade även att        

unga, i synnerlighet killar, har svårt att avgöra vart gränsen går för sexuella övergrepp. De               

som blir utsatta för sexuella övergrepp hade också svårt att identifiera att de blivit utsatta för                

just detta. Dessutom framkom det att unga ofta får sin sexualundervisning från Internet och              

inte från skolundervisningen då denna ansågs vara både oväsentlig och för kortfattad. Detta             

gör att många, speciellt unga killar, har fått uppfattningen av att sex är det som förmedlas i                 

pornografin, dvs. att de har fått en bristande uppfattning om sex och samtycke. Detta kan               

tolkas som en av de bidragande faktorerna till det utbredda sexuella våldet mot kvinnor och               

icke-binära (ibid:9-10). 
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3.4. Sammanfattning av tidigare forskning 

Rinehart och Espelage (2015) studie visar att lärare kan påverka skolklimatet. Johansson m.fl.             

(2011) studie visar att lärares värderingar, kunskap och syn på demokrati kan påverka elevers              

undervisning. Olsson m.fl. (2016) studie utvärderar effekten av implementeringen av          

utbildningen kring hållbar utveckling, som visar att reformen kan bidra till en ökad             

medvetenhet kring hållbar utveckling. Från dessa studier om implementering av reformer och            

policys i skolan tar jag med mig att hur lärarna undervisar är helt avgörande för hur elever                 

uppfattar utbildningen. Även att lärares engagemang och förhållningssätt är essentiella          

faktorer i en lyckad policy. Taylors (2007) kritiska perspektiv på lärares inflytande i             

utbildningsreformer bidrar till att visa att forskningsfältet inte är enat, och att jag inte ska utgå                

från att lärare kan påverka utfallet av utbildningsreformer i min egen studie.  

 

Pincus (2002) belyser motståndet som män utgör vid genomförandet av den svenska            

regeringens jämställdhetsreformer i olika organisationer. Även Eduards och Thomsson         

(1999) pekar på motståndet från män när de avleder jämställdhetspolitiska krav på kommunal             

nivå. Bergquist (2016) menar att det finns ett större motstånd mot att implementera uttalade              

feministiska policys än jämställdhetspolicys. Nilsson (2009) belyser ett könsmaktsperspektiv         

på mäns våld mot kvinnor i svensk politik och hänvisar till den könspolitiska             

förklaringsmodellen. Från denna forskning om implementeringen av könspolitiska policys tar          

jag med mig att det är oerhört svårt att formulera och få igenom dessa utan att möta motstånd,                  

då de t.ex. bortprioriteras eller ifrågasätts. Jag kommer även ta med mig den könspolitiska              

modellen för att förklara varför män utgör ett motstånd mot könspolitiska policys.  

 

Beres (2014) betonar att förståelsen av samtycke måste definieras i studier kring samtycke.             

Därför kommer en analys kring lärares förståelse av begreppet samtycke integreras i studien.             

Detta för att analysera om det finns en feministisk förståelse för den här problematiken eller               

om detta saknas, och om det blir en möjlighet eller ett hinder för lärare att arbeta med                 

samtycke. I Allens studier (2004, 2005) och i Folkhälsomyndighetens rapport (2017)           

kritiseras den traditionella sexualundervisning på olika plan. Allen (2004) lyfter bland annat            

upp lärares oförmåga att hantera känsliga ämnen. I min studie analyseras istället            
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förutsättningarna för implementeringen av regeringens uppdrag att beakta samtycke, och på           

så sätt granska om det ges tillräckliga förutsättningar för lärare att ens kunna implementera              

denna. Lärare arbetar på uppdrag av både regeringen och Skolverket, och måste anpassa sig              

utefter de spelregler som finns (Lipsky, 2010:14). För att lärare ska kunna förbättra sin              

kompetens inom sexualundervising kan det därför krävas att regeringen och Skolverket bistår            

med kunskap, motivation och resurser att utvecklas. Därför bör vi höja blicken för att se ännu                

ett problem med den bristande sexualundervisningen; regeringens och Skolverkets inflytande          

på lärares kapacitet att genomföra sitt arbete. Från den tredje diskussionen om samtycke och              

sexualundervisning tar jag därmed med mig; a) att det nästan inte finns någon forskning gjord               

om samtycke, b) att sexualundervisningen också är väldigt problematisk och att fokus ofta             

sätts på lärarnas oförmåga att hantera svåra frågor.  

 

Mitt bidrag är att titta på en kommande reform, som är könspolitisk till sin karaktär och som                 

handlar om just sexualundervisning, vilket kan vara känsligt. Min studie kommer även            

analysera förutsättningarna för implementeringen ur ett lärarperspektiv.  

 

4. Teoretiskt ramverk 
 
Offentlig policy är offentliga organisationers uttalade eller outtalade handlingsinriktingar,         

som ligger till grund för belut och handlingar samt avslöjar värdeprioriteringar. Det är via den               

offentliga policyn som politiken konkretiseras och når ut till medborgare via offentliga            

åtgärder (Olsson m.fl., 2019:13). Ett policyproblem bör finnas med på den politiska agendan             

och därmed beröra en politiskt behandlad eller omdebatterad fråga (ibid:53). Policyanalyser           

för policyprocesser kan handla om att arbeta lösningsorienterat med dessa policyproblem för            

att förstå en policyprocess och dess utfall. Detta för att t.ex. kontrollera processen och på så                

sätt utkräva ansvar för policyns konsekvenser (ibid:42). En policyforskare ställs inför           

teoretiska, empiriska och normativa utmaningar i sitt arbete med policyanalys. Beroende på            

vilken teori policyforskaren använder kommer denne uppmärksamma olika ting. Risken när           

endast en teori används är att forskaren missar viktiga faktorer som är specifika för just den                

kontexten. Detta eftersom teorier ger en förenklad bild av verkligheten. Att ha ett             

inkluderande förhållningssätt där alla faktorer prioriteras kan istället göra att inget anses            
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viktigt. Det finns också en risk att policyforskaren väljer ut de viktigaste faktorerna baserat på               

vad som gynnar studien (ibid:262-263). Det finns också en stor mängd information som bör              

undersökas i en policystudie, men ofta mycket begränsade resurser. Det kan även vara svårt              

att komma nära inpå aktörerna, då t.ex. politiker inte är villiga att dela med sig av deras                 

agenda. Policyforskarens egna åsikter kommer också spela en roll, då det är nästintill             

omöjligt att inte väga in sina egna värderingar i en policystudie. Policyforskaren kommer             

även få en politisk roll om resultatet av policystudien används av t.ex. politiker. Här finns det                

en risk då olika aktörer kan tolka samma resultat på olika sätt, och studien kan komma att                 

användas i ett annat syfte än forskaren hade tänkt. Det är därför viktigt att policyforskaren               

förhåller sig till dessa risker och är tydlig i sina resonemang (ibid:263-264).  

 

Ett fokus i policystudier är sambandet mellan politik och förvaltning. Evert Vedung (2016)             

menar att en policyprocess består av sju olika stadier som alla bör uppmärksammas i en               

policyprocess, om än inte nödvändigtvis i samma studie; observation av problemet, analys            

och vinkling av problemet, utformning och beslut kring intervention, genomförande av           

intervention, implementering samt efterforskning och spridning (Vedung, 2016:19). Han         

belyser vikten av att inte isolera stadierna ifrån varandra, då de alla samspelar och är               

beroende av varandra för att kunna skapa framgångsrika policys. Även om mitt fokus främst              

kommer vara att analysera förutsättningarna för implementeringen av regeringens uppdrag att           

beakta samtycke i grund- och gymnasieskolan, har alla dessa steg övervägts. Problematiken            

som ligger bakom behovet av policyn, vad detta grundar sig i enligt regeringen och policyns               

utformning har presenterats, för att sedan kunna analysera förutsättningarna inför          

implementeringen. En diskussion kring möjligheter till spridning och efterforskning kommer          

även ta plats i slutet av min uppsats. Detta eftersom en policys framgång inte kan värderas                

utifrån endast ett av stegen. Om policyn är utformad i relation till problemet men              

närbyråkraterna misslyckas med implementeringen i praktiken av olika skäl, faller hela           

policyn oavsett. Likaså faller policyn om något av de andra stegen misslyckas (ibid:149-150).  

 

4.1. Teori om närbyråkrater 

I denna studie kommer Michael Lipskys (2010) teori om närbyråkrater användas.           

Närbyråkrater är offentligt anställda personer som arbetar nära medborgarna på uppdrag av            
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staten, exempelvis lärare. Närbyråkrater har en inflytelserik position och är avgörande för            

implementeringsprocessen (Lipsky, 2010:3). Det gör dem intressanta att intervjua angående          

förutsättningarna för implementeringen av regeringens uppdrag. 

 

Närbyråkraters inflytande av politiken sker genom deras förståelse, vilja och möjligheter att            

implementera policys (Lipsky, 2010:13, 28, 40). Dessa tre nyckelbegrepp kommer          

sammanfattas nedan för att sedan följa med i valet av mina analytiska verktyg i              

metodkapitlet. 

 

4.1.1. Nyckelbegrepp 

Närbyråkraters förståelse för policys påverkas av att de arbetar med vaga, oklara och             

motstridande riktlinjer, vilket gör att de måste använda sitt eget omdöme för att tolka policys.               

De har på så sätt en hög grad av självständighet i sitt arbete och därmed ett stort                 

handlingsutrymme, vilket gör att de ofta kan arbeta självständigt i förhållande till ledningen             

(Lipsky, 2010:49). Utan riktlinjer är det också svårt att mäta policyns framgång (ibid:27).             

Detta beror också på att det finns för många olika variabler att ta hänsyn till för att göra                  

utvärderingen realistisk. Detta eftersom människor, som närbyråkrater jobbar med, är          

komplexa (ibid:49). Den frihet som närbyråkraterna har att själva definiera sina           

arbetsuppgifter och mål samt att det inte finns några effektiva sätt att mäta och utvärdera               

deras arbete bidrar till att deras rutiner och förenklingar kan påverkas av fördomar, som i sin                

tur påverkar deras förståelse för policys (ibid:84). Dessa är ofta baserade på arbetarnas             

yrkesmässiga och personliga fördomar och/eller på fördomar som genomsyrar samhället. Att           

individualisera arbetet med klienter kan leda till olika behandling, då de bristfälliga            

resurserna inte räcker till alla (ibid:15). Närbyråkrater kan därmed, påverkade av sina bias,             

sätta personliga standarder för huruvida vissa förtjänar mer eller mindre. Detta kan i sin tur               

leda till favorisering eller diskriminering av klienter (ibid:23). Närbyråkraternas förståelse för           

policyn kan också påverkas av samhällsförändringar som sätter press på närbyråkraterna att            

anpassa sig till nya förhållanden (men utan några nya resurser) (ibid:33-34). Närbyråkrater            

kan även öka avståndet mellan skriven och utförd policy (ibid:3,84). Policyn kan i praktiken              

därmed komma att spegla kompromisser mellan den utformade policyn från ledningen och            
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närbyråkraters behov. De blir på så sätt de reella policyskaparna, och deras förståelse för              

policyn speglas i deras praktiska arbete (ibid:25).  

 

Närbyråkratens vilja att implementera policys påverkas av deras motivation. De kan ha blivit             

allierade från sitt arbete eftersom de arbetar med knappa resurser och utan mätbara verktyg              

för att utvärdera framgång, vilket kan leda till låg motivation och sämre utfört arbete (Lipsky,               

2010:72). De kan också känna att det är meningsfullt att hjälpa andra, vilket kan leda till hög                 

motivation och bättre utfört arbete. Denna inställning kantas dock av en ökad ansvarskänsla             

som kan leda till en större arbetsbörda eller favorisering av vissa klienter utifrån             

närbyråkratens personliga bias (ibid:102). Närbyråkraternas vilja att implementera policys         

påverkas också av deras uppfattade roll. De utsätts för ett dilemma då motstridiga             

förväntningar formar denna roll. Ska de kommunicera samhällets värderingar, lära ut           

grundläggande färdigheter eller tillgodose arbetsgivarnas önskemål? (ibid:40). Det krävs att          

närbyråkrater hittar en balans för att både gå klienternas och organisationens förväntningar            

till mötes (ibid:45). Vissa närbyråkrater förnekar sitt handlingsutrymme och behandlar alla           

klienter kollektivt med knappa resurser, vilket leder till att de begränsar sitt ansvarsområde             

(ibid:101). Det skyddar dem från sina personliga bias gällande klienter, men också från att              

blir ansvariga för sin bristande arbetsinsats (ibid:149). Detta förhållningssätt kan då           

legitimeras av närbyråkrater trots att det inte ligger i linje med ledningens önskemål (ibid:18).              

På så sätt kan de fortsätta ha den bedömningen som tidigare varit trots ändrade riktlinjer.               

Närbyråkrater önskar nämligen ofta att behålla och utöka sin autonomi. De kan komma att              

uppfatta sina intressen som separata från ledningens intressen och därmed försöka säkra dessa             

intressen. Närbyråkrater kan på så sätt fortsätta ha den bedömningen som tidigare varit trots              

ändrade riktlinjer (ibid:19). Andra närbyråkrater styrs av en ansvarskänsla för klienterna och            

behandlar vissa klienter individuellt, då de bland annat menar att de ger klienterna service              

som ingen annan kan tillhandahålla. Lipsky menar att de ser sig kämpa i frontlinjen av lokal                

konflikt med bristande stöd och uppskattning av samhället (ibid:82).  

 

Närbyråkraternas möjligheter att implementera policys påverkas av vilka arbetsförhållanden         

som uppkommer när de arbetar med knappa resurser, såsom tidsbrist och bristfällig            

information (Lipsky, 2010:27-28, 59). Samhällets krav och förväntningar på närbyråkrater          

ökar i och med att samhället förändras, men inga nya resurser tillkommer för närbyråkraterna              
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(ibid:34). Om allt ska prioriteras kommer ingenting bli gjort (ibid:19). Detta gör att             

närbyråkrater hittar rutiner för att maximera utnyttjandet av de knappa resurserna. Detta leder             

i sin tur till att närbyråkrater ofta behandlar klienter kollektivt och inte individuellt (ibid:61).              

Närbyråkratens möjligheter att implementera policys påverkas också av ledningen, då de           

förväntas följa ledningens regler och direktiv som ofta är mycket vaga (ibid:49). De påverkas              

också av andra former av motstånd som de möter i sitt arbete, då de ständigt kritiseras för                 

deras oförmåga att tillhandahålla lyhörd och lämplig service, något som inte minst märks i              

skolan. Om deras prestationer framstår som otillräckliga under de omständigheter som de            

möter kommer de sannolikt att söka och hitta förklaringen någon annanstans än i sin eget               

bristande arbete (ibid:82). 

 

5. Material och metod 

 
Fokus har legat på förutsättningarna för implementeringen av regeringens uppdrag att beakta            

samtycke i grund- och gymnasieskolan, genom intervjuer med de som ska implementera            

uppdraget i praktiken, dvs. yrkesaktiva lärare. Studiens metod är därmed kvalitativa           

intervjuundersökningar med lärare på olika grund- och gymnasieskolor. 

 

5.1. Analytiska verktyg 

Eftersom det är en kvalitativ intervjustudie måste det empiriska materialet från intervjuerna            

analyseras som text. Därför behöver även en kvalitativ innehållsanalys användas i studien för             

att strukturera upp materialet. Målet med en innehållsanalys är att finna det väsentliga i              

materialet genom noggrann läsning av texten i sin helhet och som olika delar och koppla               

materialet till dess kontext. Innehållsanalysen syftar inte till att summera alla delar som i en               

kvantitativ innehållsanalys, utan tillåter mig att genom intensiv läsning av texten sortera ut de              

viktigaste delarna som döljer sig under ytan. I en kvantitativ innehållsanalys tillskrivs alla             

analysenheter istället samma vikt och granskas ytligt, medan i en kvalitativ innehållsanalys så             

granskas istället ett fåtal utvalda analysenheter grundligt. Det gör att användandet av en             

kvalitativ innehållsanalys framför en kvantitativ ger mig utrymme att djupdyka i det material             

som är mest relevant och hitta kärnan i materialet. Det empiriska materialet har även              
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systematiserats för att klargöra aktörernas, dvs. lärarnas, tankestrukturer, vilket är ett av            

många användningsområden inom kvalitativ innehållsanalys (Esaiasson m.fl., 2012:210-211).  

 

Mina intervjufrågor utgick från Lipskys teori om närbyråkrater och var från start indelade i              

tre olika teman: närbyråkraters förståelse, vilja och möjligheter. Just dessa teman valdes            

eftersom de kan ha påverkan på närbyråkrater när de ska implementera en policy. Dessa              

teman har sedan format mina intervjufrågor i intervjuguiden utefter. I nästa steg har             1

relevanta frågor ställts till materialet utifrån uppsatsens teman för att få grepp om de              

bakomliggande mönstren (Esaiasson m.fl., 2012:210). Detta steg kallas för temaanalys och           

används för att identifiera mönster i empirin (Patton, 2002:452). För att göra detta krävdes              

noggrann genomgång av transkriberingarna flera gånger (ibid:463). Detta för att          

uppmärksamma hur frekvent svaren kom upp, då en hög frekvens tyder på att det finns ett                

större samband (Esaiasson m.fl., 2012:210). Ett flertal mönster har identifierats, vilka           

kommer presenteras nedan.  

 

Vissa specifika mönster har haft en påverkan på hur närbyråkraters förståelse för samtycke             

ser ut. Lärares utbildning har visat sig spela roll i hur närbyråkrater förstår samtycke och hur                

de lär ut om samtycke. Lärares förståelse för feminism, #metoo och samtyckeslagen har också              

visat sig påverka hur lärare förstår samtycke och utbildningen om detta. Lärares förståelse i              

praktiken är också något som har uppdagats, då lärares reella arbete och handlingar berättar              

hur de förstår samtycke genom praktiska exempel.  

 

Det finns vissa mönster under temat vilja som visar hur villiga närbyråkrater är att arbeta med                

samtycke. Lärares motivation, dvs. om de är motiverade att undervisa om samtycke och vad              

som motiverar dem att arbeta med ämnet, visar hur villiga de är att lära ut samtycke. Hur                 

lärare uppfattar sin roll som lärare, dvs. vilket ansvar de uppfattar att de har, visar också hur                 

villiga de är att lära ut samtycke. 

 

Det finns också mönster som bidrar till temat möjligheter för närbyråkrater att lära ut              

samtycke. Om lärares tid upplevs som en bristvara påverkar detta deras möjligheter att lära ut               

1 Se Bilaga 2.  

21 



 

samtycke. Även lärares tillgång till material om samtycke spelar roll i hur de upplever sina               

möjligheter att ta upp frågan i undervisningen. Skolledningens hållning är också relevant för             

lärares möjligheter, då stöd/brist på stöd från ledning har visat sig påverka lärares             

möjligheter. Det motstånd som lärare möter/förväntar sig att möta av t.ex. elever och             

elevernas föräldrar i och med samtyckesundervisningen gör att de anpassar sin undervisning,            

vilket påverkar deras möjligheter.  

 

Dessa teman och mönster har sedan analyserats mer djupgående i analysen utifrån Lipskys             

teori om närbyråkrater (Esaiasson m.fl., 2012:228). I denna analys har dessa mönster svarat             

på vilka hinder och möjligheter som finns för lärare att lära ut om samtycke i skolan. Genom                 

att använda mig av dessa teman och mönster förstärks även validiteten, då det förtydligas att               

studien undersöker det som är tänkt att undersökas (ibid:59). Ovan nämnda mönster kommer             

också fungera som rubriker i resultat- och analyskapitlet där viktiga citat och en             

sammanfattning av vardera mönster kommer framföras.  

 

5.2. Informanter och skolor  

12 intervjuer har genomförts med yrkesaktiva lärare under tidsperioden 2019-10-14 till           

2019-10-24. Efter intervju nummer 12 började svaren likna varandra, och därmed avslutades            

materialinsamlingen. Inga rektorer eller andra personer i policy-kedjan har intervjuats. Detta           

eftersom Lipskys teori berör just närbyråkrater, vilket i mitt fall är lärare.  

 

I och med att jag är aktivist i organisationen Fatta fanns möjligheten att nå ut till lärarna på de                   

skolor som har tagit kontakt med Fatta det senaste året. Första kontakten skedde via mejl, för                

att sedan kunna boka in ett fysiskt möte för intervju ute på skolorna med dem som var                 

intresserade. På så sätt har det funnits ett intresse bland just dessa lärare att prata om                

samtycke. Personer som har någon form av koppling till ämnet, dvs. lärare på skolor som har                

kontaktat Fatta, kan ha mer att säga om potentiella möjligheter/hinder med den kommande             

implementeringen och hur det är att lära ut samtycke i dagsläget. Att välja dessa informanter               

gav mig på så sätt de bästa förutsättningarna att få svar på mina frågor. Risken med valet av                  

informanter är att studien riskerar att inte uppnå en tillräcklig spridning bland olika skolor              

och lärare. Det är eldsjälar som brinner för ämnet, och är mer kunniga och villiga att arbeta                 

22 



 

med det, som har kommit till tals. Att istället t.ex. prioritera den geografiska spridningen av               

informanter skulle kunna innebära att lärare som inte har intresse för eller har arbetat med               

samtycke överhuvudtaget, blir intervjuade. Risken blir då att centrala aspekter uteblir, som            

kan vara viktiga för syftet. Dessutom kan dessa lärare vara svåra att finna, då intresset för                

ämnet kan te sig vara litet då policyn inte är implementerad än. Mitt val av informanter som                 

möjliggör för de bästa tänkbara förutsättningarna att få svar på mina frågeställningar, i             

kombination med ett resultat som visar på att lärare kantas av hinder när de ska lära ut om                  

samtycke, säger något om hur det ser ut på skolor där ingen lärare har haft kontakt med Fatta                  

och/eller visar intresse för samtyckesfrågan. På så sätt blir denna studies bidrag inom detta              

område intressant.  

 

I och med mina val av skolor kommer det finnas en variation av grundskole- och               

gymnasielärare som deltagit i min studie. Risken med detta är att dessa lärare kan ha olika                

sätt att lära ut om samtycke i skolan rent pedagogiskt/didaktiskt beroende på årskurs. Trots              

detta har både grundskole- och gymnasielärare intervjuats, då elevernas ålder inte behöver ses             

som ett problem utan snarare något att diskutera vidare. Intervjufrågorna har istället utformas             

utifrån detta, exempelvis om lärarna tror att det är någon skillnad i hur undervisningen om               

samtycke skulle kunna gå till beroende på elevernas ålder, eller om det är viktigt att samtycke                

tas upp vid någon särskild tid i elevernas liv. Det har även funnits en variation av kvinnor och                  

män samt lärare i olika åldrar med olika lång erfarenhet av läraryrket som deltagare i studien.                

De intervjuade bestod av sex kvinnor och sex män i åldrarna mellan 20 till 50 år, med en                  

arbetserfarenhet mellan 1 till 21 år. Detta för att få med så många olika perspektiv som                2

möjligt.  

 

Mina intervjuer är även geografiskt avgränsade till Stockholmsområdet. Lärarna kommer från           

nio olika skolor. Sex av dessa lärare arbetar på gymnasieskolor och resterande sex arbetar på               

grundskolor, två på högstadiet och fyra på mellanstadiet. Fyra av dessa skolor ligger i              

Stockholms innerstad. På dessa skolor hade ca. 90 procent av alla avgångselever uppnått             

kunskapskraven i alla ämnen/tagit examen 2019. Vid en jämförelse med de andra skolorna i              

studien placeras då dessa innerstadsskolor högt upp i rangordningen. På dessa skolor har även              

2 Se bilaga 1.  
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avgångseleverna ett högre genomsnittligt betygspoäng i jämförelse med de andra, både på            

grundskole- och gymnasienivå (Skolverket, 2019d). 4/9 skolor ligger på så sätt inom            

Stockholms kommun och resterande fem skolor ligger utanför Stockholms kommun men i            

Stockholms län. De skolorna som är belägna utanför Stockholms kommun visar till skillnad             

från innerstadsskolorna ett mer splittrat resultat från skola till skola. Två av de skolor som               

deltagit har ett betydligt sämre snitt i jämförelse med innerstadsskolorna, dvs, att ca. 60              

procent av eleverna har uppnått kunskapskraven i alla ämnen/tagit examen. Avgångseleverna           

har även ett lägre genomsnittligt betygspoäng. I Stockholms innerstad är elevunderlaget           

generellt mer homogent, vilket skulle kunna förklara skillnaden i betyg i jämförelse med             

andra skolor. Detta eftersom segregation både utifrån socioekonomisk och utländsk bakgrund           

kan komma att spela roll i vilka förutsättningar elever har att uppnå goda resultat i skolan                

(Skolverket, 2018). 

 

5.3. Etiska dilemman 

För att undvika etiska dilemman i största möjliga mån reflekterade jag kring de situationer              

som kan uppstå i en kvalitativ forskningsintervju innan genomförandet. Jag inhämtade därför            

informerat samtycke före intervjun, dvs. att jag informerade att personen får delta i studien              

helt frivilligt och får dra sig ur om denne önskar. Syftet med studien förtydligades och               

informanten godkännande inspelningen av intervjun för transkribering (Kvale & Brinkmann,          

2015:107). Information kring konfidentialiteten presenterades också, dvs. vilken information         

som kommer bli tillgänglig och för vem, samt att de har möjlighet att vara anonyma               

(ibid:109). Information kring hur lång tid intervjun kommer pågå, dvs. 20 minuter, fördes             

fram redan vid första kontakt via mejl där förfrågan om att delta i studien skickades ut. De                 

flesta intervjuerna översteg dock denna tid, då informanterna själva tog initiativ till att prata              

längre. De allra flesta blev runt 40 minuter långa och de längsta intervjuerna fortsatte uppåt               

en timme.  

 

Intervjuerna var semistrukturerade för att ge informanterna möjlighet att prata så fritt som             

möjligt (Kvale & Brinkmann, 2015:98). Jag antog därmed en deltagande intervjuposition,           

vilket innebär aktivt interagerade med informanten (ibid:125). I den kvalitativa          

forskningsintervjun handlar det om att gå så djupt in i ämnet som möjligt men samtidigt vara                
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inlyssnande och respektfull mot informanten. Jag reflekterade därför kring den          

maktasymmetri som uppstår i interaktionen mellan människor i intervjuer och i min roll som              

forskare (ibid:51). Min integritet i intervjusituationerna, speciellt när det handlar om           

samtycke som är ett känsligt ämne för många, blir därför betydelsefullt för intervjuernas             

utveckling. Jag höll en professionell distans gällande min egen empati och mitt engagemang             

för informantens upplevelser (ibid:112). Detta för att informanten inte ska dela med sig av              

något som känns för intimt på grund av min öppenhet (ibid:111). I slutet av intervjuerna fick                

även informanterna möjligheten att lägga till eller ta bort något om de ville. Det skedde även                

en återkoppling via mejl där de fick läsa sin egen transkribering och återigen fick chansen att                

ta bort material. De har även fått information kring att de har möjlighet till återkoppling i                

efterhand, om de vill arbeta vidare med samtycke på deras skola (ibid:98).  

 

Andra kontextuella drag kan också ha påverkat intervjun, såsom kön, min roll som aktivist              

och den fysiska miljön (Kvale & Brinkmann, 2015:130). Jag upplevde att det var enklare att               

tala om samtycke med kvinnor, då det är kvinnor som i högre grad utsätts för sexuellt våld.                 

Min position gällande samtycke i och med mitt arbete hos Fatta kan också ha vinklat               

personens svar till att hålla med mig. Miljömässiga förutsättningar noterades i           

minnesanteckningar som skrevs efter intervjun. Alla intervjuer utom en genomfördes på           

lärarnas egna arbetsplatser. Vi satt då i enskilda rum eller i personalrummet i anslutning till               

elever och andra lärare som kunde höra oss. Vetskapen av att bli avlyssnad kan också ha                

påverkat informantens svar (ibid:135-137). För att stärka studiens reliabilitet har jag därför            

haft mitt förhållningssätt under intervjuerna i åtanke (Esaiasson m.fl., 2012:58). När jag har             

förklarat för de lärare som inte känner till revideringen vad denna innebär har jag formulerat               

mig på samma sätt till alla, utan att vara subjektiv. Jag har även ställt frågor på ett neutralt                  

sätt och låtit informanterna formulera sina svar fritt, utan att blanda in mina egna åsikter. 

 

6. Resultat 
 
Nedan redogörs för lärares förståelse, vilja och möjlighet att lära ut samtycke i skolan utifrån               

intervjuerna.  
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6.1. Lärares förståelse  

Här presenteras de mönster som har haft en påverkan på hur närbyråkraters förståelse för              

samtycke ser ut, dvs. lärares utbildning kring samtycke, förståelse för feminism, #metoo och             

samtyckeslagen samt lärares förståelse för samtycke i praktiken.  

 

6.1.1. Lärares utbildning 

Några informanter kände till den kommande revideringen av läroplanen för att få in samtycke              

i sex- och samlevnadsundervisningen i skolan innan de fick intervjuförfrågan. Dessa personer            

hade fått information kring denna revidering via egna initiativ, då dessa personer var enligt              

egna utsagor intresserade av och insatta i feministiska frågor privat. Övriga lärarna fick höra              

om denna revidering för första gången i samband med intervjutillfället. Några informanter            

nämnde att de hade fått någon slags utbildning om samtycke via ledningen. De hade gått på                

utbildningar i form av externa föreläsningar som tog upp samtycke i skolvärlden. En annan              3

lärare arbetade specifikt som lärare i livskunskap på skolan, och var därmed mycket insatt i               

sex- och samlevnadsundervisningen. Hon fick regelbundet stöd av ledningen för att utvecklas            

och jobba vidare inom detta ämne (informant 5). Majoriteten av lärarna nämnde inte att de               

hade fått någon utbildning inom samtycke i nuläget. De lärare som ändå hade undervisat              

kring samtycke hade på så sätt utgått från den kunskap de själva redan hade inom området.                

Kunskapen kring samtycke hade de erhållit genom egna initiativ med anledning av deras             

intresse för feministiska frågor. En lärare uttryckte även att det ofta blir det egna intresset               

som styr valet av fortbildning i de fall där lärarna själva kan välja bland olika alternativ med                 

stöd av ledningen. Hon belyste även avsaknaden av utbildningar som berör normkritik som är              

anpassade till just läraryrket, dvs. när det också diskuteras hur kunskapen ska appliceras av              

lärare i klassrummet och inte bara generellt om samtycke (Informant 10).  

 

En majoritet av lärarna efterfrågade utbildning kring samtycke specifikt för lärare för att de              

och andra lärare ska kunna arbeta med detta i skolan. De flesta av de tillfrågade lärarna                4

efterfrågade även tydligare riktlinjer för hur samtycke ska tas upp i läroplanen eller i det               

3 Se informant: 2, 10.  
4 Se informant: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12. 
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centrala innehållet. En av informanterna svarade på frågan om han hade föredragit tydliga             

riktlinjer: “Ja, med vad som ska ingå, och vad man måste ta upp. Det tror jag alla tycker”                  

(Informant 9). En annan informant efterfrågade standardiserade riktlinjer för hur hon ska            

jobba med samtycke, och problematiserade att lärare idag har ett stort eget ansvar för att               

skapa innehållet själva: 

 

Man får ta ett ganska stort eget ansvar på att skapa sina planeringar. Skapa allt sånt                

och det finns väldigt lite som är standardiserat. Man skulle kunna tänka sig att det               

skulle vara bra om det fanns någon slags sån här centralbank [...] Det är väldigt sällan                

det exemplifieras hur (Informant 12). 

 

En person nämnde också att hon kände att hon undervisade i sina egna feministiska åsikter               

när hon talade med eleverna om feminism och samtycke, eftersom hon inte har ett specifikt               

underlag eller några riktlinjer att utgå från i nuläget (Informant 3). Samma person menade att               

det är extra viktigt med riktlinjer i vissa ämnen, såsom samtycke, då detta är ett mycket                

känsligt ämne för många lärare att tala om. Ett flertal informanter nämner också att otydliga               

riktlinjer och därmed osäkerhet kring ämnet, skulle kunna hindra dem att implementera            

uppdraget att införa samtycke i skolan. Konsekvensen av detta blir att inget händer då det är                5

bekvämare att följa samma hjulspår som tidigare. En av lärarna berättade:  

 

Jag tror inte att vi inte vill prata om det, eller inte ha en bra sexualundervisning och                 

sådär, utan det är för att vi vet inte hur man ska göra. Då är det bekvämt att bara göra                    

så som man alltid gjort, och gå till det konkreta, typ hur blir ett barn till                

(Informant 1). 

 

Sammantaget hade endast ett fåtal lärare fått gå en utbildning om samtycke, men             

förkunskaper fanns ändå hos vissa. Det egna intresset verkade vara viktigt för att förstå              

frågan. I och med avsaknaden av utbildning i ämnet blev det egna intresset avgörande för hur                

de jobbade med samtycke. De som inte hade intresset var mindre informerade och sökte              

därför inte upp utbildningar om samtycke, vilket lärare själva förväntades att göra i många              

fall.  

5 Se informant: 1, 3, 5, 10, 12. 
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6.1.2. Förståelse för feminism, #metoo och samtyckeslagen 

När lärarna har uttalat sig om den revidering som Skolverket har redovisat om läroplanen för               

sex- och samlevnad för att bejaka samtycke, har de gett olika respons kring om revideringen               

som den ser ut nu kan tolkas som feministisk eller inte. Här råder det skilda uppfattningar.                

Några informanter menade att den låter feministiskt utformad, utifrån hur de ser på feminism.             

Lika många menade att den inte är feministiskt utformad enligt dem. Ett flertal lärare               6 7

uttryckte att det är oklart, och en av dessa menade att det beror helt på hur läraren själv                  

använder sig av formuleringarna i revideringen. Hon uttryckte: 

 

Jag kan tänka att den är, återigen, ganska öppet formulerad. Det är lätt som mig som                

feminist att använda den feministiskt, men jag kan också tänka att det är lätt för någon                

annan att inte göra det. Att den är inte superriktad eller jättetydligt utformad eftersom              

man lämnar det ganska öppet (Informant 5).  

 

Majoriteten av de tillfrågade uttryckte även att de är insatta i feministiska frågor, förutom ett               

fåtal informanter som säger att de inte är det. Några informanter, varav alla var män, hade                8

åsikter om #metoo som skiljde sig markant från mängden, då majoriteten endast talade             

positivt om #metoo och dess konsekvenser för samhället i stort. De manliga informanterna             

nämnde negativa aspekter såsom att #metoo har haft ett för stort fokus på individer som inte                

blivit dömda juridiskt sett. Detta har på så sätt kommit att skada dessa personer som blev                

dömda av hela samhället trots avsaknad av juridisk dom.  En av dessa informanter sade: 9

 

Jag tycker #metoo är en väldigt bra grej [...] Men jag måste ju också vara ärlig med att                  

det finns saker med #metoo-rörelsen som kanske gick för långt, där jag känner att              

människor kanske blev utpekade. Det här med att man ska vara oskyldig tills dess att               

bevisat att man inte är det, där känner jag att det är i samhällsintresset var många som                 

struntade i det för de kände att fenomenet och rörelsen var större än enskilda              

6 Se informant: 1, 4, 8, 12. 
7 Se informant: 3, 6, 9, 10. 
8 Se informant: 4, 6.  
9 Se informant: 6, 7, 9. 
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människors liv var. Så där kanske jag kan känna att man gick lite för långt och att det                  

kanske var kontraproduktivt, för det finns så många killar som är skeptiska till             

feminismen och till hela jämställdhetsgrejen, och samtycke och allt det där. Och jag             

känner att #metoo-rörelsen i deras ögon skulle kunna användas som ett sätt att bli              

radikaliserade, för de pekar på ‘titta här på vad radikalfeministerna gör’, ‘titta här på              

människor som blir uthängda’, ‘kolla vad som händer, nu faller samhället sönder’            

(Informant 7). 

 

Denna informant fortsatte förklara att det är viktigt att vi inte tvingar på eleverna feminism i                

skolan, framförallt när vi har den här gruppen av unga pojkar som inte känner att de är en del                   

av debatten och inte är inkluderade i feminismen. En annan informant tillägger att #metoo har               

gått för långt i och med att det har blivit ett s.k. drev mot personer som inte blivit juridiskt                   

dömda, men som samhället anser vara skyldiga ändå (Informant 9). Den lärare som ovan              

menade att hon som feminist kan använda revideringen av läroplanen feministiskt, påpekade            

också att det mest pragmatiska skulle kunna vara att inte göra riktlinjerna för hur en ska tala                 

om samtycke i skolan feministiskt utformade. Detta eftersom antifeminismen är så pass stark             

bland eleverna idag att en uttalad feministisk undervisning skulle kunna möta mer motstånd,             

och att det därmed riskeras att bli kontraproduktivt (Informant 5). 

 

Sammantaget visar detta att det rådde skilda uppfattningar kring huruvida revideringen är            

feministiskt utformad eller inte. Huruvida det var positivt eller negativt att ha en uttalat              

feministisk revidering rådde det också delade meningar om.  

 

6.1.3. Förståelse i praktiken 

Alla lärare var överens om att ska en samtyckesundervisning ske är det upp till dem själva att                 

ta tag i det. Ett flertal informanter har redan innan implementeringen av regeringens uppdrag              

undervisat om samtycke, och kunde därmed vittna om deras upplevelser av dessa            

utbildningstillfällen. De berättade om olika övningar kopplat till samtycke som de hade            

använt sig av, som de påbörjade arbetet med speciellt efter #metoo hösten 2017. En lärare               

som arbetade i årskurs 4 berättade om en sådan undervisning. “Det var mycket fokus på vad                

har vi för rätt att säga stopp”, menade han. Detta togs upp i samband med att de pratade om                   
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porr och könsnormer, dvs. vad som förväntas av en beroende på kön. Han berättade att de                

pojkar i klassen som brukade störa undervisningen kunde nu “använda ord som samtycke och              

prata om det” (Informant 11). En annan lärare som hade arbetat med samtycke i årskurs 6                

hade också tagit upp kopplingen mellan samtycke och pornografi. Hon berättar: 

 

Vi pratar om det när vi pratar porr, så pratar vi samtycke [...] De har ingen grund om                  

de har tittat på massor med porr där ingen kommunicerar med någon, och så tänker du                

att ‘nu har jag blivit expert’. Och så gör du precis som de gör i porren. Då kommer vi                   

in på att prata samtycke [...] (Informant 5).  

 

En svensklärare i årskurs 6 hade valt att välja litteratur som berör samtycke, och på så sätt                 

diskuterat ämnet genom boksamtal (Informant 4). En annan lärare nämnde att hon har arbetat              

med samtycke med sina elever i årskurs 9 eftersom de har haft problem på skolan med pojkar                 

som skickar olämpliga bilder till flickor utan deras samtycke. Hon såg ett behov av samtal               

och bjöd då in RFSU för att hålla en föreläsning för klassen och prata om bland annat                 

samtycke (Informant 3). En annan lärare beskrev att hon har arbetat specifikt med             

samtyckeslagen med sina juridikelever på gymnasienivå. Även hon hade fått en mycket            

positiv respons då elever hade fått nya insikter, såsom “att det inte pågår en häxjakt, samt att                 

det inte handlar om att män är offer, utan om att män ska ta ansvar och kvinnor ska få                   

upprättelse” (Informant 10). 

 

Dessa fem lärare har möjliggjort en samtyckesundervisning för sina elever, vilket de själva             

utvärderat som framgångsrik. De fem lärarna representerar skilda arbetssätt i olika årskurser            

som sträcker sig från årskurs fyra till och med gymnasiet. En majoritet av informanterna              

anser att samtyckesundervisning inte bör ske senare än i årskurs 7, då de har sett ett behov av                  

att tala om detta med eleverna innan dess. Några av de tillfrågade lärarna uttryckte att det                10

finns en mening med att arbeta med samtycke ännu tidigare än i sjätte eller sjunde klass.                

Läraren som aktivt har arbetat med samtycke i sin årskurs 4 menade att det är möjligt att                 

genomföra och att det finns ett behov redan i denna årskurs. Han uttryckte att det behövs då                 

barn idag har tillgång till Internet och att vi därmed behöver samtala om Internets risker,               

vilket i allra högsta grad berör samtycke, menar han. Han berättade: 

10 Se informant: 2, 3, 4, 6, 9, 10. 

30 



 

 

Det pratades om nakenbilder och grooming, för att det var en man som hade blivit               

åtalad för att ha gjort det i ett hästspel. Senaste lilla Aktuellt. Jag menar, det är ju 10                  

år. Det är ju absolut så att man börjar vara på Internet och kan stöta på det här. Då blir                    

det väldigt relevant att prata om samtycke, och att man inte behöver börja prata om               

det två år senare (Informant 11). 

 

Den andra läraren som ansåg att samtyckesundervisningen bör ta form i tidig ålder             

resonerade kring hur en väljer att tala om samtycke, då det går att anpassa det till elevernas                 

nivå. Han menade att samtyckeundervisningen bör vara med så tidigt som möjligt i elevens              

skolgång, men då genom att diskutera vänskap och gränser. Han pekade på att samtycke kan               

handla om att förstå det sociala spelet när eleverna går i exempelvis lågstadiet, och sedan gå                

över till att även innefatta sexuella sammanhang när de blir äldre (Informant 8). En annan               

lärare hade ett liknande resonemang då hon berättade att hon brukar försöka prata med sina               

elever i årskurs 6 om samtycke även i andra sammanhang för att få dem att förstå kopplingen.                 

Hon berättade om en vanlig övning som hon brukar göra med eleverna som handlar om ja-                

och nej-signaler. Att man utifrån kroppen kan se på någon annan när de inte vill. Hon                

berättade att hon använder icke-sexuella sammanhang, t.ex. “om du frågar om någon vill följa              

med till Grönan på lördag så vet du ofta det innan du får svar att de inte vill, hur vet du det?                      

[...] De kanske kollar ner, kommer med ursäkter eller spänner sig.” Sedan kan de också förstå                

att det är samma sak i sexuella sammanhang, menade hon (Informant 5).  

 

Även om mer än hälften av de tillfrågade lärarna inte hade arbetat med samtycke via konkreta                

övningar i klassrummet, upplevde många av dem att konversationer kring samtycke med            

eleverna ändå hade dykt upp i mer informella sammanhang. En av lärarna nämnde specifikt              11

att det kan handla om att bryta upp en till synes våldsam lek på rasten och fråga om barnen är                    

bekväma (Informant 1). 

 

Sammantaget visade detta att några av de tillfrågade lärarna hade arbetat med samtycke. I och               

med avsaknaden av utbildning och riktlinjer var de olika lärarnas undervisning utformad på             

helt olika sätt, vilket gör att elevernas utbildning har till stor del vilat på lärarens uppfattning.  

11 Se informant: 1, 6, 7, 8, 9, 12.  

31 



 

 

6.2 Lärares vilja  

Här presenteras de mönster som har haft en påverkan på närbyråkraters vilja att arbeta med               

samtycke, dvs. lärares motivation och uppfattade roll.  

 

6.2.1. Motivation 

Majoriteten av informanterna lyfte fram att undervisningen kring samtycke faller på personer            

som har ett intresse för frågan, är mer insatta och bekväma att prata om ämnet. Detta gör i sin                   

tur att den undervisningen eleverna får kring samtycke beror på vilken lärare som undervisar,              

om läraren har kompetens och vill ta upp ämnet eller inte. En informant uttryckte specifikt att                

det är väldigt svårt för en rektor som har ansvaret att fördela ansvarsbördan att undervisa om                

samtycke samt att se vad som kommer med när det är så många lärare som byts ut och inte                   

har kompetens nog inom samtycke. Därför hamnar det gärna på eldsjälar att ta tag i ämnet                

och då får inte alla elever en likvärdig undervisning inom detta (Informant 5).  

 

En majoritet av informanterna menade att deras motivation till att arbeta med samtycke i              

skolan är att inget ska hända eleverna i framtiden, att de inte ska bli varken ett offer eller en                   

förövare. En informant uttryckte att ”om det är en diskussion och en nyansering som kan               12

vara en prevention senare i livet för att någonting av den typen inte ska hända, så är ju det                   

oerhört mycket värt” (Informant 4). En annan lärare menade på att han ”vet hur illa det kan                 

bli om det blir fel” (Informant 6). En av dessa informanter påpekade hur vanligt              

förekommande det är med sexuella övergrepp i skolan redan i tidig ålder och refererade till               

uppropen #tystiklassen och #integodkänd. Han uttryckte att han inte vill vara en bidragande             

faktor till att eleverna blir utsatta för detta (Informant 11). Andra lärare nämnde att de               

motiveras av att deras elever är trygga och mår bra, vilket de tror att              

samtyckesundervisningen kan bidra till. En annan informant menade att om vi ska uppnå en              13

samtyckeskultur på en samhällsnivå, vilket hon tycker är eftersträvansvärt, är det helt            

avgörande att arbeta med samtycke i skolan med eleverna (informant 5). 

12 Se informant: 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12. 
13 Se informant: 3, 6. 
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Andra faktorer som togs upp var att det är enkelt att halka in på kontroversiella frågor i                 

samtalet om samtycke, vilket kan göra att lärare inte vågar ta upp ämnet. En lärare uttryckte                

att ”om man ska våga ta upp samtycke och feministiska frågor, så måste man ju på något sätt                  

också våga stå pall för det som kommer, och det är nog inte alla lärare så sugna på”                  

(informant 3). En lärare fortsatte i samma spår och beskrev en sådan situation. Hon berättade               

att hon ofta hamnar i diskussioner med elever kring “infekterade politiska frågor” när de              

diskuterar sexuellt våld och samtycke. Ett exempel på en sådan är hur eleverna i en               

diskussion om hur anmälningsbenägenheten av våldtäkter har ökat i Sverige frågade varför            

statistiken ökar samtidigt som Sverige tar emot fler flyktingar. Här kände läraren att hon var               

tvungen att ta ställning emot antagandet: ”jag kan inte vara opolitisk” (Informant 10),             

uttryckte hon. En annan lärare nämnde att många lärare inte känner sig motiverade att ta upp                

samtycke då de inte vet hur de ska bemöta det då de själva inte riktigt vet vart de står i frågan                     

(Informant 9). 

 

Två informanter lyfte även problematiken med att framgången för samtyckesundervisning i           

skolan är svårare att mäta och utvärdera i jämförelse med andra ämnen. Detta eftersom              14

utvecklingen framåt inte är lika tydlig som i t.ex. matematik. Detta gör att lärare blir mindre                

motiverade att arbeta med samtycke. En av lärarna satte ord på detta genom att lyfta fram en                 

otänkbar utvärdering: “om 10 till 15 år när vi kan intervjua dem i ett slutet rum och säga ‘du,                   

har du gått över gränsen någon gång?’. Alltså det går ju inte” (Informant 10).  

 

Några informanter påpekade att ålder också kan vara en faktor som kan göra att lärare har                

mer eller mindre motivation att arbeta med samtyckesfrågan. Ju yngre lärarkår, desto större             15

intresse för samtycke. En lärare menade att hon tror att det till och med kan handla mer om en                   

generationsfråga än kön när det kommer till varför vissa lärare inte engagerar sig. Hon              

berättade att de yngre kollegorna känner igen frågan och tycker det “är självklart att vi ska                

tala om detta”, medan generationen över, ca. 50+, inte ser detta som en självklarhet. Hon sade                

att “det är mycket möjligt att har man levt större delen av sitt vuxenliv i ganska patriarkala                 

och förtryckande strukturer”, och därför inte ser problemen på samma sätt (Informant 10). En              

14 Se informant: 5, 10.  
15 Se informant: 5, 9, 10, 11. 
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av informanterna bekräftade denna bild genom att uttrycka att han drar fördel av att              

fortfarande vara ”hyfsat ung i mitt utseende och man”. Han uttryckte att han ville ”vara en                

förebild för killar”, och menade på att det är därifrån de flesta problemen kommer (informant               

11).  

 

Sammantaget faller ansvaret för att hantera de svåra frågorna om samtycke på eldsjälar som              

redan har kunskap och ett intresse för ämnet samt vill arbeta preventivt mot sexuellt våld.               

Ålder spelade också roll i intresset för samtycke bland lärare. Lärare kände sig inte heller               

motiverade att ta upp samtycke då inte kunde/ville hantera konsekvenserna. De kunde            

dessutom inte föreställa sig hur arbetet kommer framskrida, vilket gjorde dem mindre            

motiverade.  

 

6.2.2. Lärarens roll 

Ett flertal informanter nämnde att det är deras uppdrag som lärare att uppfostra goda              

samhällsmedborgare och att de därför vill undervisa om samtycke. De pekade på att skolor              16

inte är frånkopplade från samhället och att lära eleverna att uppföra sig inom detta område               

bör därför vara grundläggande. Några av lärarna nämnde specifikt att samtycke ingår i             

demokratiuppdraget som återfinns i skolans värdegrund, vilket innebär att de ska lära            

eleverna att bli demokratiska medborgare. De menade därför att det tillhör uppdraget att             

undervisa om samtycke. Andra informanter förde fram ett liknande perspektiv men menade            17

istället på att samtycke bör vara en egen värdegrundsfråga i skolan. Det handlar om att               18

eleverna ska lära sig om medmänsklighet, inom vilket samtycke ingår, kopplat till skolans             

värdegrund. En lärare menade att skolans värdegrund enligt henne är mycket tydlig med att              

lärare inte ska vara värdeneutrala då denna lyfter alla människors lika värde och demokratins              

betydelse i undervisningen (Informant 10). Det är dock tydligt att det råder en viss förvirring               

kring hur lärare ska tolka sitt uppdrag, då en annan lärare beskriver det motsatta: 

 

Så som jag ser mitt läraruppdrag […] Jag ser det som att vi skapar människor som kan                 

nyansera och se problem utifrån olika perspektiv. Jag ser det inte som min roll att säga                

16 Se informant: 1, 3, 5, 11. 
17 Se informant: 8, 9, 11. 
18 Se informant: 2, 10. 
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vilket perspektiv som är det rätta […] Min roll är att nyansera deras värld. Sen kan jag                 

inte säga vilket beslut de ska ta […] Men jag vet att det finns många lärare - och det                   

finns också i styrdokumenten att vi ska ju påverka dem. De ska bli             

samhällsmedborgare. De ska bli demokratiska medborgare som står för frihet och           

jämlikhet. Och det är luddigt. Betyder det att jag ska lära dem feminism? Det är ju det                 

som det är, men å andra sidan kanske inte det är riktigt vad de tänkte när de skrev de                   

här läroplanerna. De hade kanske mer luddig och bred - ’vi måste ha ett accepterande               

samhälle’-tanke. Men jag tycker det är svårt att förstå vad uppdraget går ut på              

(informant 7). 

 

En annan informant som arbetade på gymnasienivå menade att eleverna är väl medvetna om              

samtycke, och att de förstår att "ett nej är ett nej”. Han beskrev dock att han inte kan veta vad                    

de gör på helgerna, då de ofta är bra på att maskera detta, men “att det nog är rätt bra att han                      

inte vet” (Informant 9). Dessa två lärare är av åsikten att det inte är deras plats att beblanda                  

sig i eller moralisera över elevernas privatliv. En annan informant belyste denna konflikt             

inom lärarkåren och menar att hon förstår att alla lärare inte är lika drivna som henne kring att                  

utbilda eleverna kring samtycke. Vissa lärare menar att det inte är deras ansvar. Hon              

berättade att så tydligt är inte läraruppdraget specificerat, att det är på något sätt ålagt lärare                

att ta i den här frågan i nuläget. “Det står bara att vi ska vara deras mentorer, men hur man                    

tolkar mentorsuppdraget är olika” (informant 10), förklarade hon.  

 

Det lyfts även fram att majoriteten av lärarna anser att skolan är en plats som kan nå ut till                   

elever på ett unikt sätt i jämförelse med andra samhällsinstanser. De tar upp att eleverna har                

skolplikt och måste befinna sig i skolan, vilket ger skolan möjlighet att följa eleverna och               

forma dem. Fem av dessa lärare som hävdade att skolan har en viktig roll i elevernas liv                 19

lyfte specifikt att det beror på att barn och ungdomar som inte har hemförhållanden där de får                 

lära sig något kring dessa frågor kan få chansen att lära sig om detta i skolan. En lärare lyfte                   20

också att det inte alltid är enkelt för en förälder att tala med sina barn om sexuellt våld och                   

samtycke, då övertygelsen att ens egna barn inte kan begå övergrepp är stark. Då är det                

viktigt att lärare finns och tar tag i det. Om detta sade hon: 

19  Se informant: 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12. 
20  Se informant: 5, 6, 10, 11, 12. 
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Men sen är det ju också många som inte diskuterar det här hemma, det är inget ont                 

mot föräldrarna men eleverna är annorlunda här hos oss än vad dem är hemma […]               

’Vem är förövare’… Alltså det är ju ingen som vill se sitt eget barn som någon som                 

går över gränsen. När vi har haft ärenden här då det är elever som har gått över                 

gränsen och vi har kontaktat hemmet, då bemöts man ofta av att föräldrarna säger att               

’det där skulle mitt barn aldrig göra, ni måste fått det här om bakfoten’. Det är ju                 

standardsvaret (Informant 10). 

 

En annan informant menade att lärare behöver tala om samtycke i skolan då det oftast är där                 

eleverna träffar sina potentiella första partners, personer de blir kära i och personer de är               

fysiskt attraherad av (informant 11). En annan lärare sade att föräldrar i bästa fall kan bidra                

genom att också prata om samtycke hemma med sina barn, men de kan inte ha               

huvudansvaret. Detta eftersom föräldrar själva inte har någon kunskap om ämnet då de oftast              

inte har fått någon undervisning inom samtycke. Därför behövs utbildade lärare som hanterar             

ämnet, menade hon (informant 5). En lärare tog också upp att skolan blir tvingade till att ta                 

upp olika politiska särintressen, såsom samtycke, och att det kommer nya ämnen som anses              

vara viktiga varje termin. Han pekade istället på att skolan inte behöver vara den enda               

samhällsinstansen som kan påverka eftersom lärare inte alltid har den möjligheten. Det är             

hela samhällets ansvar att ta hand om detta (informant 7).  

 

Några informanter menade att få lärare rent generellt engagerade sig i samtycke på skolan.              21

Två av samtliga lärare pekade istället på att de ansåg att det fanns ett intresse hos andra                 

lärare, både kvinnor och män, att arbeta med samtycke. En majoritet av informanterna             22

berättade däremot att det på deras skola endast var kvinnor som engagerade sig i              

samtyckesfrågan. Läraren som var på föreläsning om samtycke via ledningen berättar att            23

hon hade uppmärksammat att de åtta lärarna som deltog i den frivilliga föreläsningen var alla               

kvinnor. Hon beskriver att de deltagande kvinnorna hade börjat diskutera och problematisera            

detta i samband med föreläsningen. Hon uttryckte även att det fanns lärare på skolan som               

21  Se informant: 1, 11, 12. 
22  Se informant: 4, 5. 
23  Se informant: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 
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tyckte att samtycke var en jätteviktig fråga och som gärna ville lägga tid och energi på arbetet                 

med det, men att det är bland annat “motstånd i lärarlaget”, i form av manliga kollegor, som                 

gör det svårt (Informant 2). En annan kvinna som arbetat med samtycke med sina elever               

nämnde också att det blir problematiskt när det är endast kvinnor som jobbar med samtycke               

eftersom eleverna endast får ett kvinnligt perspektiv. Hon efterfrågade fler manliga lärare            

som kan ge en positiv bild av samtycke (informant 3). På frågan kring varför de trodde att                 

endast kvinnor engagerar sig i lärarlaget kan inte alla svara. En informant menade att det               

handlar om att kvinnor är den förtryckta gruppen och att samtycke gynnar dem, vilket spelar               

roll i hur intresset för frågan utvecklas bland just kvinnor. Det blir därför naturligt att det                

endast är kvinnor som engagerar sig i frågan, menade han. Han uttryckte att “det är ju                

kvinnor som behöver störst förändring” (Informant 7). En annan svarade att det finns en              

patriarkal hierarki bland lärare på skolan, och dessa män är inte intresserade av att arbeta med                

samtycke. Han berättade att de: ”har ju haft på den här skolan lite problem med att vissa killar                  

här är fast i det gamla sättet att tänka”. Detta hade bland annat lett till att manliga lärare har                   

blivit anklagade för att inte bemöta kvinnliga kollegor på ett jämställt sätt och har en s.k.                

“lilla gumman-ton”, menade han. Han pekade också ut att det finns stora löneskillnader             

mellan män och kvinnor på skolan, som alla är medvetna om, vilket också har bidragit till                

maktbalansen inom lärarkåren (Informant 7).  

 

Några informanter menade att avsaknaden av män som engagerar sig i samtyckesfrågan i             

skolan idag skulle kunna grunda sig att män är mer utsatta i skolvärlden. En av informanterna                

nämnde att män kan anklagas för sådant som en kvinna inte kan anklagas för, och det blir                 

därmed extra känsligt för dem att prata om samtycke, framförallt med tonåringar (Informant             

3). En manlig lärare berättade att eleverna inte är så intresserade av att prata med honom om                 

frågor som berör sex. Han fortsatte berätta om sin rädsla om att bli missförstådd: 

 

Jag kan tycka att man ibland som man då, framförallt i min ålder, det kan det ju vara                  

lite, alltså att man måste passa sig lite. Jag har alltid det i bakhuvudet, män i skolan                 

och sådana saker. Nu är det ju väldigt lite, men det är alltid med där. I det                 

professionella beteendet. Det är lätt att man kan hamna i beroendeställning, det            

perspektivet också. Nu är jag tillräckligt gammal så det ska nog inte vara någon fara.               
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Men det finns ju där också. Man är i en maktposition, det där är nog inte självklart                 

alltid och det är väldigt känsligt (Informant 9). 

 

Sammantaget rådde det delade meningar om lärares roll i skolan och vad deras uppdrag är:               

om lärare har ett ansvar att forma goda medborgare och därmed utbilda om samtycke, eller               

inte. Det var även mer vanligt att kvinnor inom lärarkåren engagerar sig i samtyckesfrågan.              

Vissa menade att det beror på att det är en fråga som berör främst kvinnor och andra pekade                  

på att många män inte är bekväma, är rädda att bli missförstådda eller har ett patriarkalt                

synsätt.  
 

6.3 Lärares möjligheter 

Här presenteras de mönster som har haft en påverkan på närbyråkraters möjligheter att arbeta              

med samtycke, dvs. lärares tid och material som resurser, skolledningens hållning samt det             

motstånd som de möter i arbetet med samtycke.  

 

6.3.1. Tid och material som resurser 

En majoritet av lärarna uttryckte att de upplevde en mycket påfrestande tidspress i sitt arbete.              

Tre av lärarna preciserade detta och förklarade att det finns en stor press på lärare idag att                  24

implementera allt. En informant beskrev att “det är ju så lätt att vi blir en slasktratt där man                  

liksom bara ja men det kan skolan göra, det kan skolan göra” (Informant 1). En annan lärare                 

menade att om samtycke ska implementeras i skolan måste utomstående också förstå            

tidsaspekten kring när en reform ska genomföras. Det måste finnas tid och utrymme till det,               

“annars blir det att man släpar och slätar över för att man ska hinna med allting”. Han                 

nämnde även att ytterligare belastning på lärare betyder att de kanske försöker implementera             

det, men att de inte gör det helhjärtat. Detta eftersom de inte hinner, “inte för att man inte vill                   

utan för att man ska hinna med allting” (informant 8). En annan lärare pekade på att de blir                  

ålagda att utvecklas i olika ämnen hela tiden och att allt målas upp som viktigt (informant 2).                 

Några informanter nämner i samband med denna diskussion att det är svårt att veta vart               

24 Se informant: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12.  
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samtycke naturligt skulle passa in i deras undervisning, då det är en prioriteringsfråga. En              25

informant menar att “det är alltid ett val. Om du lägger in någonting så måste någonting                

försvinna” (informant 7). De pekar även på att det redan nu finns för lite tid för att få med det                    

som står inskrivet i läroplanen och ifrågasätter hur de skulle kunna få in ännu mer. En                

informant berättade: 

 

Hela diskussionen med att se över läroplanerna eller ämnesplanerna, det är ju väldigt             

mycket stoff i många planer som är svårt att hinna med liksom. I Samhällskunskap 1               

här till exempel [...] Du kan inte göra samhällskunskap om du följer innehållet, för det               

går inte. Alltså de hänger inte ihop riktigt och där någonstans blir det problem om               

man vill ta in mer material (informant 6). 

 

Flera informanter efterfrågade tid för att kunna planera samtyckesundervisning. En          26

informant menade att hon gärna vill ha med mer aktuella ämnen i hennes undervisning men               

utan tid blir det att lärare gör som de alltid gjort. Tiden för att se över materialet finns inte                   

(informant 1). En annan lärare beskrev att han har lagt fem timmar extra varje arbetsvecka               

under en termin för att skapa en samtyckesundervisning från grunden på den grundskolan han              

jobbade på. Han upplevde denna termin som stressig, men uttryckte att han behövde skapa              

någonting att arbeta med och ville satsa på detta då han ansåg att det var viktigt. Han fortsatte                  

spåna kring den kommande revideringen och sade att han tror att det “kommer bli lite utifrån                

eget brinnande intresse och kunskap. Känner man det här är viktigt, ‘jag har hört talas om det                 

och jag vill göra något med det’, så kan man hitta tid” (informant 11). Några informanter                

lyfte problemet med att arbeta endast en kort period med samtycke. En lärare menade att               

arbetet med samtycke ofta blir kortvarigt och “bockas av” via temadagar (informant 1). Den              

andra läraren menade att lärarens stora frihet att göra en individuell tolkning kan göra att de                

väljer att arbeta med samtycke som projekt en kort period och “sedan dör den frågan”               

(informant 10).  

 

25 Se informant: 6, 7, 8. 
26 Se informant: 1, 2, 11.  
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Några informanter uttryckte att de är osäkra på vad de ska använda sig av för material kring                 

samtycke om de ska arbeta med detta. En lärare påpekade att det är som att hon måste                 27

“uppfinna hjulet, och sen ska jag sitta på min kammare och så ska jag titta ‘jaha hur ska vi                   

betygsätta det här’ och så måste man tänka själv” (informant 3). Ett flertal lärare nämnde att                

det är möjligt att skapa eget material att arbeta med kring samtycke. Två av dessa pekade på                 28

den enorma arbetsbördan som detta dock skulle innebära. Däremot skulle det ta betydligt             

längre tid att vänta på att det kommer läroböcker som handlar om samtycke, då detta ofta är                 

en långdragen process, menade en informant. Det går ibland fortare att själv ta sig tiden att                

skapa materialet (informant 7). Den andra läraren nämnde också att det ofta hamnar på de               

lärarna som kan och vill mer, dvs. eldsjälar, att göra detta extraarbete (informant 5). 

 

En lärare nämnde möjligheten att använda sig av externa organisationer för att ordna             

undervisningen för sina elever, då skolan hon arbetar på har en tillräckligt stor budget för att                

bekosta detta (informant 3). Hon nämnde dock att det blir skilda utbildningar för eleverna              

kring samtycke och andra närliggande frågor när externa utbildningar används i olika            

årskurser varje år. En lärare som till skillnad från informant 3 inte arbetar på en               

innerstadsskola, uttryckte ett missnöje med skolans budget. Han berättade:  

 

Min kollega har också ett intresse för det här. Hon hade tagit fram en plan för sex- och                  

samlevnadsundervisningen, men det hade runnit ut i sanden. Det hade inte gått från att              

‘här har vi ett förslag’ till ‘nu ska vi börja implementera det’ [...] Jag tror att det har                  

mycket att göra med hur organisationen är. Vi är en skola med budgetunderskott och              

en rektor som är ständigt pressad att möta sin budget. Vi är en liten skola på                

landsbygden, vilket tror jag är en helt annan situation än med skolor i stan och               

storstäder. Det är kollegor som är utbrända, kollegor som känner att de inte har tid för                

att ens hinna med grunderna (informant 11). 

 

Sammantaget var det tydligt att det finns ett intresse av att arbeta mer med samtyckesfrågan,               

men att tiden är en bristvara som gör att detta inte prioriteras. För att jobba med samtycke                 

behöver lärare lägga ner mer tid för att inte behöva prioritera bort något annat. Lärarna               

27 Se informant: 3, 6, 8. 
28 Se informant: 3, 5, 7, 8.  
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upplevde att det finns lite material att tillgå om ämnet i nuläget om de inte skapar eget. Det är                   

då enkelt att det faller på s.k. eldsjälar att ta fram detta, vilket skapar en stor arbetsbörda för                  

dessa. Skolor i olika områden hade också skilda förutsättningar att arbeta med samtycke i och               

med olika budget.  

 

6.3.2. Skolledningens hållning 

Hälften av alla informanter upplevde att de får/skulle få stöd av ledningen i arbetet med               

samtycke. Övriga informanter menade istället att de inte upplevde/skulle uppleva något stöd            29

alls från ledningen i arbetet med samtycke. En av dessa menade att det är svårt att svara på                  30

då ledningen inte har en så stor budget, och kanske hade velat stötta mer om så var fallet                  

(informant 11). Mer än hälften av informanterna berättade att de haft externa            

organisationer/föreningar på skolan för att föreläsa om samtycke och/eller andra närliggande           

ämnen, vilket har kallats för t.ex. temadagar/vecka. Dessa har godkänts av ledningen, men             31

inte alltid skett på ledningens initiativ. En lärare uttryckte att “om jag säger att ‘jag vill ha                 

hjälp, nu behöver jag lyfta de här frågorna, jag har ingen fortbildning och kan vi göra något                 

gemensamt på skolan’, så är jag ganska säker på att de skulle haka på” (informant 10). Det                 

blir på så sätt fortfarande lärare som måste dra i det i många fall. En annan lärare berättade att                   

hon har försökt undervisa kring vad som står i läroplanen och om den kommande              

revideringen av sex- och samlevnadsundervisningen till sina kollegor. Hon har försökt ge            

dem förslag på hur de kan ta upp samtycke i sina ämnen i brist på ledningens initiativ kring                  

detta (informant 5). Det är tydligt att många lärare inte har fått information av ledningen om                

vad som förändras inom ämnet inom en snar framtid. Några lärare nämnde även att de var                

rädda att ledningen kommer komma från ingenstans och “kasta” detta på dem utan             

förvarning, då de inte hört något om revideringen från dem än. En av dessa lärare beskrev                32

också att det måste bli mer tydligt uttalat från ledningen vem/vilka som tar i det för att det ska                   

bli av. Hon förklarar varför detta annars inte blir gjort: 

 

29 Se informant: 2, 5, 7, 8, 9, 12. 
30 Se informant: 1, 3, 4, 6, 10. 
31 Se informant: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10.  
32 Se informant: 1, 3.  
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Inte för att vi inte vill, men för att det är så mycket som vi måste göra, så vi måste bli                     

tvingade för att göra det. Annars är det så lätt att köra på som vi alltid har gjort. Så är                    

det med alla beslut i skolan i och för sig, att ska någonting hända måste någon sätta                 

ner handen och säga såhär är det, såhär ska vi göra [...] (informant 1). 

 

Sammantaget har lärarna ett stort ansvar att ta egna initiativ när det gäller             

samtyckesutbildningen, även om rektorn bör ha huvudansvaret. Samtyckesundervisning        

bockas ofta av via externa organisationer/föreningar som föreläser för eleverna, men det är             

sällan skolledningen själva som tagit initiativ till detta. Lärarna har ett eget ansvar att utbilda               

sig själva och även varandra i och med brist på undervisning för lärare inom ämnet. 

 

6.3.3. Motstånd 

Ett flertal informanter kunde tänka sig att de skulle möta motstånd från föräldrar om de               

undervisade om samtycke för deras barn. Flera lärare menade också att de kan tänka sig att                33

de skulle bli bemötta med motstånd från elever om de höll i en samtyckesundervisning. En               34

av lärarna hade redan mött motstånd när hon arbetade med samtycke med sina elever. Hon               

beskrev att när hon hade lyft att vi behöver prata om samtycke på grund av det sexuella                 

våldet som generellt begås av män mot kvinnor, hade eleverna gjort motstånd. De hävdade              

bland annat att läraren gör det sexuella våldet könat när det inte finns tydliga bevis. När hon                 

tog upp att det inte finns statistik som säger att det är lika många män som utsätts av kvinnor                   

påstod pojkarna att “det kanske bara är att män inte berättar”. Det finns en växande bild av att                  

män är förtryckta. Hon menade att i elevernas värld är det lika möjligt att kvinnor skulle                

våldta män som att män skulle våldta kvinnor. Hon sade att “det är en väldigt märklig värld                 

för en själv att tänka sig in i, men de har inte levt och varit ute i någon slags verklighet”. Hon                     

pekade på att de har växt upp i en väldigt skyddad miljö (informant 5). En annan lärare                 

nämnde också att hon håller tillbaka från att göra samtycke till en feministisk fråga eftersom               

de har som regel att inte benämna kön på skolan. Många elever har gått på könsneutrala                

förskolor innan de började på skolan, och både ledningen och föräldrarna är “på hugget” när               

det kommer till dessa frågor. Hon menade att det är svårt för henne att prata om manligt                 

33 Se informant:  1, 3, 4, 5, 8. 
34 Se informant: 4, 5, 6, 8, 12. 
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förtryck mot kvinnor i stort när eleverna själva inte upplever det som ett problem (informant               

3). På en annan skola berättade en lärare att eleverna, främst pojkarna, hade klagat på att det                 

“blev för mycket genus” när de hade diskussioner om #metoo i klassrummen. Han berättade              

att dessa elever hade kallat undervisningen för “feministisk propaganda” (informant 6). En            

annan lärare menade att han också hade upplevt denna form av motstånd från elever när han                

hade tagit upp jämställdhet. Han menade att det överlag finns en misstro till feminismen som               

gror hos många unga pojkar (informant 7).  

 

Några av lärarna menade att om de hade fått mer stöd av ledningen i att ta upp                 

samtyckesfrågan eller om det hade stått tydligare i läroplanen att de var tvungna att ta upp                

samtycke, hade de vågat prata om det mer. En av dessa lärare tog upp föräldrars motstånd,                35

och pekade på att det ofta är deras potentiella reaktioner som får lärare att avhålla sig från att                  

prata om samtycke. Han berättade att många elever har konservativa uppfattningar med sig             

hemifrån. Han förklarade att han därför är “lite orolig för att det ska ringa 20 föräldrar efteråt                 

och var ursinniga”. Om lärare får veta att de har ledningens stöd kan de hänvisa till ledningen                 

om föräldrar gör motstånd, vilket han tror skulle göra att fler lärare vågar ta upp ämnet                

(Informant 4). En annan lärare problematiserade detta och menade att även om det står i               

läroplanen finns det risk att både elever och föräldrar nonchalerar detta och gör motstånd              

ändå. Detta eftersom hon ansåg att när hon talar om dessa frågor så anses det vara: “vänster                 

eller sosse-drivet, och då hjälper det inte heller att säga att det står i läroplanen. “Då säger de                  

bara att vi har ju en sosse-regering”, berättade hon. Hon menade att förr kunde hon uppleva                

att det hon sa, om hon hade stöd i läroplanen och lagen, inte ifrågasattes på samma sätt, men                  

nu blir det som att hon undervisar i sina egna åsikter (informant 5). 

 

Sammantaget visar detta att vissa lärare undvek att undervisa om samtycke då de inte ville               

möta motstånd från elever och/eller elevers föräldrar. Det var vanligt att pojkar uttryckte ett              

missnöje när samtycke eller jämställdhet generellt tas upp i undervisningen. De flesta lärarna             

menade även att de hade uppskattat om de hade fått ledningens stöd för att kunna bemöta                

potentiellt motstånd från framförallt föräldrar.  

 

35 Se informant: 3, 4, 8. 
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7. Analys 

 
Vissa av lärarna i denna studie kan påstås hindra en effektiv undervisning av samtycke, då               

många av dem inte undervisar kring detta av olika skäl. Ett flertal lärare pekar även på att en                  

revidering för att bejaka samtycke i skolan inte kommer ändra detta beteende bland lärare.              

Andra lärare möjliggör istället en samtyckesundervisning för eleverna. De är engagerade till            

den nivå att de skapar eget material och jobbar över. Vad är det som möjliggör/hindrar att                

dessa lärare väljer att lära ut samtycke/inte lära ut samtycke?  

 

Analysen kommer svara på hur lärare förstår och prioriterar samtycke, samt redogöra för             

vilka möjligheter lärare upplever att de har att genomföra samtyckesundervisning utifrån sin            

egen förståelse, kopplat till Lipskys teori om närbyråkrater och tidigare forskning. Detta för             

att visa på vilka hinder och möjligheter som finns för lärare att lära ut om samtycke i skolan i                   

linje med samtyckeslagstiftningen. Detta kan i sin tur presentera en bild av hur             

förutsättningarna för att implementera regeringens uppdrag att beakta samtycke i grund- och            

gymnasieskolan ser ut.  

 

7.1. Möjligheter  

Enligt Lipsky (2010) måste närbyråkraterna navigera sig i arbetet med knappa resurser, vilket             

inte är friktionsfritt. Lärarna som har möjliggjort en undervisning kring samtycke vittnar om             

en tung arbetsbörda i genomförandet av detta. För att få det att gå ihop i brist på utbildning                  

och riktlinjer har de lagt ner mer tid än andra lärare. Denna tid har bland annat gått åt till att                    

planera och/eller skapa eget material för undervisningen. Att vissa närbyråkrater väljer att            

lägga ner mer tid och engagemang än andra kan i enlighet med Lipsky motiveras av att de                 

känner att det är meningsfullt att hjälpa eleverna. De styrs av ett ansvar för sina klienter,                

vilket leder till en ökad arbetsbörda i jämförelse med andra närbyråkrater. Detta gör att de är                

redo att offra mer än andra i sitt yrke. Ett flertal lärare i studien beskriver att de engagerar sig                   

då de har ett eget intresse för att arbeta med samtycke och finner detta viktigt, och ser därmed                  

till att undervisningen blir av. De motiveras av att arbeta preventivt mot sexuellt våld och               
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känner en ansvarskänsla som den enda instansen som kan forma eleverna i detta syfte. Även i                

de fallen då externa organisationer/föreningar har besökt skolorna för att tala om samtycke             

och/eller andra närliggande ämnen är detta tack vare dessa eldsjälars initiativtagande. Ett            

flertal av lärarna beskriver också att deras roll är att uppfostra demokratiska medborgare i              

enlighet med skolans värdegrund. En lärare påpekar specifikt att det är hennes plikt att inte               

låta t.ex. rasistiska påståenden passera obehindrat, och att hon därför säger ifrån när elever              

t.ex. påpekar sambandet mellan ett ökat flyktingmottagande och en ökning av           

våldtäktsanmälningar i Sverige. Ett brinnande engagemang för samtycke och en          

ansvarskänsla gentemot eleverna att få lära sig om detta, möjliggör på så sätt i enlighet med                

Lipsky att lärare lär ut om samtycke.  

 

Närbyråkrater som vill arbeta med samtycke kommer enligt Lipsky (2010) påverkas av            

personliga och/eller samhälleliga fördomar i sitt arbete. Detta eftersom kombinationen av           

vaga målsättningar och riktlinjer samt bristen på mätbara verktyg i skolan för tillfället gör att               

närbyråkrater måste förlita sig på sitt eget omdöme. Lärare i denna studie bekräftar detta då               

de i brist på riktlinjer har utgått från deras befintliga kunskap om samtycke som de inhämtat i                 

samband med intresset för denna fråga, i deras undervisning. Flera informanter nämner att de              

känner att de undervisar i sina egna feministiska åsikter då de inte har något annat att utgå                 

ifrån. De beskriver också att de inte kan vara neutrala och opolitiska då detta inte går ihop                 

med skolans värdegrund. Att undervisa om samtycke ingår i uppdraget, menar dem.            

Avsaknaden av instruktioner och den otydliga lärarrollen gör på så sätt att lärarens åsikter              

väger tungt för hur undervisningen utformas, vilket speglar Lipskys teori. Detta framkommer            

också tydligt i de praktiska exemplen som denna studie lyfter då de lärare som har               

möjliggjort en samtyckesundervisning har utformat denna på helt olika sätt. Lärares           

personliga bias påverkan på elevernas undervisning nämns även i tidigare forskning om            

implementering av reformer och policys i skolan. Johansson m.fl. (2011) visar att lärares             

värderingar, kunskap och syn på demokrati påverkar elevers undervisning. Detta eftersom           

lärare har en stor frihet att själva välja vinkel. Lärarnas värderingar är med andra ord               

avgörande för hur elever uppfattar utbildningen. Det går på så sätt att se lärares subjektiva               

påverkan på undervisningen som ett vanligt förekommande fenomen som uppstår i och med             

bristen på tydlighet inom läraryrket.  
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I och med knappa resurser tvingas dock lärare, i enlighet med Lipskys (2010) teori, att               

individualisera arbetet till att gälla endast vissa elever oavsett önskan om att nå ut till alla.                

Detta blir tydligt då lärare i studien beskriver att de väljer ut sina undervisningstillfällen då de                

frångår sin neutralitet och individanpassar eftersom de inte har resurser nog. På vissa skolor              

är det endast några få lärare som undervisar om samtycke och dessa enskilda lärare har bara                

resurser nog att erbjuda vissa klasser/elever denna undervisning. Därmed är det endast några             

få elever som har möjlighet att få ta del av undervisningen kring samtycke. Detta innebär att                

närbyråkraterna måste favorisera vissa klienter, enligt Lipsky. Detta kan till viss del anses             

vara positivt, då några få elever får möjligheten att lära sig om samtycke. Det kan däremot                

även anses vara orättvist då alla inte erbjuds samma utbildning. Enligt Lipsky kan             

närbyråkraternas individanpassade arbetssätt dock anses vara en normal reaktion på en           

bristfällig arbetssituation som de själva inte har någon makt över. Att vissa lärare frångår sin               

neutralitet under vissa omständigheter, kan därmed tolkas som legitimt utifrån denna teori.            

Detta eftersom ingenting blir gjort om allt ska prioriteras. Att som lärare styras av personliga               

bias i samtyckesundervisningen samt endast undervisa för vissa elever kan därmed vara det             

enda sättet att arbeta på för de lärare som vill engagera sig i samtycke i nuläget.  

 

7.2. Hinder 

De lärare som inte undervisar om samtycke i nuläget och de som hävdar att de trots en                 

revidering inte kommer lära ut om samtycke, gör detta av olika skäl. Enligt Lipsky (2010)               

arbetar som tidigare nämnt närbyråkraterna med knappa resurser, vilket försvårar deras           

arbete. De kännetecknas av att arbeta i högt tempo med knappa resurser samt vaga, oklara               

och motstridande mål, vilket får konsekvenser. I studien framkommer att många väljer att             

fortsätta i samma hjulspår, då det innebär en större arbetsbörda för lärarna att utbilda eleverna               

kring samtycke. Majoriteten av lärarna i studien vittnar också om tidspress i läraryrket.             

Dessutom pekar flera lärare på att det är svårt att hitta en självklar plats för               

samtyckesundervisningen i deras ämnen, vilket gör att det inte blir av. Många lärare             

legitimerar också att inte lära ut om samtycke genom att peka på att läraruppdraget är otydligt                

- samtidigt som de ska forma demokratiska medborgare ska de vara värdeneutrala och             

opolitiska. För att inte ta några risker håller de sig då till att inte undervisa om samtycke. Att                  

ledningen inte stödjer lärarna i arbetet med samtyckesundervisningen på vissa skolor utgör            
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också ett hinder för att lärare ska kunna/vilja lära ut om samtycke. Detta eftersom lärare blir                

osäkra på vad de får och inte får göra/säga utan stöd och riktlinjer uppifrån, vilket speglar                

Lipskys teori. Utan ledningens stöd är många lärare rädda för konsekvenserna för dem själva              

av att undervisa om samtycke, i form av motstånd från elever eller elevers föräldrar. Flera               

lärare i denna studie menar också att de, trots att de har ett intresse för frågan, väljer att inte                   

undervisa om samtycke. Detta eftersom samtycke är ett känsligt ämne för många både lärare              

och elever. Det uppkommer svåra frågor i samband med undervisningen om samtycke, vilket             

inte alla lärare kan/vill hantera. De väljer då hellre att göra som de alltid har gjort. Detta är en                   

vanlig reaktion bland närbyråkrater enligt Lipsky.  

 

Lipsky (2010) pekar också på att samhällets förväntningar och krav på vissa offentliga             

tjänster ökar med tiden och att det hela tiden uppkommer nya förhållanden som             

närbyråkraterna måste anpassa sig till trots att de arbetar under tidspress. När kraven på              

lärarna ökar, t.ex. i och med en ny policy om att beakta samtycke, men inga nya resurser                 

tillkommer, utgör detta ett hinder för lärare att implementera uppdraget. De beskriver att detta              

hindrar dem att implementera reformer helhjärtat, även om de hade velat. Det blir på så sätt                

en prioriteringsfråga vad som hinns med och inte. I denna studie framkommer också att vissa               

skolor, speciellt på landsbygden, inte har en lika stor budget som de skolorna som ligger i                

innerstaden. De har på så sätt inte råd att t.ex. ta in externa parter för att undervisa om                  

samtycke, vilket är det vanligaste sättet för ledningen på skolor idag att förse eleverna med               

undervisning kring detta ämne. Skolans budget kan på så sätt också hindra att lärare har               

möjlighet att lära ut samtycke även om det finns ett intresse bland både lärare och ledningen.                

Vissa lärare menar också att de inte ser någon utveckling i arbetet med samtycke, vilket gör                

att de inte lär ut om detta. De beskriver att de inte har någon kontroll över hur eleverna beter                   

sig på fritiden eller hur de kommer agera i framtiden. Det är inte heller deras roll som lärare                  

att moralisera över deras privatliv, menar flera lärare. Detta gör i sin tur att motivationen att                

arbeta med ämnet försvagas. Utifrån Lipsky kan ovan nämnda arbetsförhållanden tolkas som            

situationer som gör att närbyråkrater blir alienerade från sina arbeten. Detta kan i sin tur leda                

till mindre motivation och sämre utfört arbete. När dessa närbyråkrater upplever att de blir              

alienerade förnekar de de enligt Lipsky deras fria handlingsutrymme och behandlar alla            

klienter kollektivt med knappa resurser. På så sätt begränsar de deras ansvarsområde och t.ex.              

väljer att inte lära ut om samtycke trots en ny policy om att bejaka detta i undervisningen.                 
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Sett utifrån Lipskys teori så kan lärares otillräckliga arbetsinsatser, dvs. att de inte lär ut om                

samtycke varken nu eller i samband med en ny policy, därmed legitimeras. De erbjuds inte               

tillräckliga resurser för att kunna genomföra sitt arbete. Att de blir alienerade från sitt arbete               

grundar sig istället i läraryrket som kantas av brist på utbildning, riktlinjer, resurser (tid,              

skolans ekonomiska medel) samt stöd från ledningen. 

 

Tidigare forskning om samtycke och sexualundervisning visar hur lärares förhållningssätt till           

undervisningen påverkar effekten av elevernas utbildning till det sämre. Allen (2007) lyfter            

bland annat upp lärares oförmåga att hantera känsliga ämnen i sin studie, vilket tas upp som                

en bidragande faktor till att sexualundervisningen blir ineffektiv för eleverna. Utifrån Lipskys            

(2010) teori kan dock närbyråkraternas kollektiva arbetssätt i likhet med det           

individanpassade, också anses vara en normal reaktion på en bristfällig arbetssituation som de             

själva inte har någon makt över. I denna studie blir det tydligt att bristen på resurser i form av                   

utbildning för lärare om samtycke, riktlinjer uppifrån om hur undervisningen ska gå till, tid              

till att undervisa samt ekonomiska medel på skolorna gör att lärare förblir omotiverade och              

inte lär ut om samtycke. Detta kan i sin tur leda till att den kommande revideringen inte                 

implementeras om dessa problem kvarstår, sett utifrån Lipskys teori. 

 

7.2.1. Manligt motstånd 

Det framgår dock att det inte endast är brist på resurser som sätter käppar i hjulet för en                  

samtyckesundervisning. I denna studie har det också uppdagats ett motstånd mot samtycke            

och/eller könspolitiska policys från manliga lärare och elever. En majoritet av alla            

informanter vittnar om att det är nästan uteslutande kvinnor som är villiga att undervisa om               

samtycke på de skolorna som de arbetar på. Kvinnor som deltagit i denna studie nämner               

också att deras arbete med samtycke har mötts med motstånd från manliga lärare på skolan. I                

detta avsnitt diskuteras bakgrunden till motståndet och varför manliga lärare inte ser det som              

deras roll att engagera sig i frågan. 

 

Ett flertal lärare menar att den kommande revideringen för att beakta samtycke i skolan är               

feministiskt utformad. Flera manliga lärare i studien för fram personliga åsikter kring            

könspolitiska policies i skolan, bland annat att vi inte ska tvinga på eleverna feminism. En               
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manlig lärare menar att motståndet från män kan bero på att samtycke främst är en fråga som                 

berör och gynnar kvinnor. I intervjuerna nämner flera manliga lärare också att #metoo har              

gått för långt, då det har kommit att handla om en drevjakt där juridiskt oskyldiga män döms.                 

Detta beskrivs kunna skrämma bort män från feminismen. Det talas även om att det kan bli                

kontraproduktivt att tala om samtycke i feministiska termer i skolan, då unga pojkar känner              

sig exkluderade från feminismen. Att implementera detta riskerar då att föra dessa unga             

pojkar åt motsatt håll. Manliga lärare nämner också att de inte är bekväma att tala med                

kvinnliga elever om samtycke, då de är rädda att bli missförstådda i och med deras utsatta                

position som män. I intervjuerna vittnar även kvinnor som arbetar på skolorna om ett              

patriarkalt synsätt bland männen i lärarlagen. Att uppfatta en policy som feministisk kan             

enligt tidigare forskning hindra implementering av denna. Bergquist (2016) lyfter i sin studie             

att det finns ett större motstånd mot att implementera uttalade feministiska policys än             

jämställdhetspolicys, då dessa är kopplade till en feministisk politisk ideologi. Detta behöver            

dock inte bara gälla uttalade feministiska reformer, då andra studier (Pincus, 2002., Eduards             

& Thomsson, 1999) vittnar om mäns motstånd mot jämställdhetsreformer i stort.           

Könspolitiska reformer gör att implementeringen blir laddad och känslig för dem. Enligt            

Nilsson (2009) grundar sig detta motstånd mot könspolitiska policys i en könsmaktsordning.            

Enligt denna finns en önskan hos män att reformer inte ska inskränka deras handlingsfrihet,              

sexuella frihet och rättssäkerhet. Dessa krav går enligt könsmaktsordningen före kvinnors           

sexuella integritet, rättstrygghet och trygghet i hemmet. Detta eftersom könsmaktsordningen          

målar upp män och kvinnor som motpoler, vilket gör att mäns handlingsutrymme minskar då              

kvinnors ökar. Därmed upplever män förhandlingar om makt, som denna könspolitiska policy            

innebär, som ett hot som kan utmana deras handlingsutrymme. För att män inte ska göra               

motstånd mot policys krävs det att dessa ska vara anpassade så mäns handlingsfrihet, sexuella              

frihet och rättssäkerhet inte inskränks. Om policyn inte tar hänsyn till dessa krav väcks ofta               

starka åsikter om att den könspolitiska kampen har gått för långt, menar Nilsson. Detta              

speglas i denna studie då både #metoo och samtalet om samtycke och feminism i skolan               

upplevs ha gått för långt bland flera män.  

 

Motståndet mot könspolitisk utbildning går även att finna bland eleverna, då flera lärare             

berättar att unga pojkar kallar undervisning som berör könspolitiska frågor för bland annat             

“feministisk propaganda”. Lärarna beskriver att antifeminismen är utbredd bland de många           
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unga pojkarna på skolorna. Det gror en misstro till feminismen eftersom de känner sig              

exkluderade från den feministiska debatten. Det finns istället en växande bild av att män är               

förtryckta. Det manliga förtrycket mot kvinnor är inte självklart för vissa elever, då de själva               

inte har upplevt detta. Vissa elever går på skolor i mycket skyddade områden, vilket gör att                

deras verklighet ser annorlunda ut. Det är därmed svårt för många av dem att relatera               

och/eller förstå könsmaksordingen och strukturer som reproduceras i och med denna. Nilsson            

(2009) menar att motståndet legitimeras genom den starka övertygelsen om att den normativa             

medborgaren inte är man, utan att alla medborgare har samma rättigheter och skyldigheter             

och därmed behandlas lika oavsett kön. När avvikande grupper, såsom kvinnor, börjar ställa             

krav på att deras särintressen också ska inkluderas i de medborgerliga rättigheterna, vilket             

könspolitiska policys innebär, blir det dock tydligt att det finns en könsmaktsordning där män              

är överordnade kvinnor. Detta eftersom kvinnors krav möter detta motstånd från män. Detta             

framkommer i studien då unga pojkar inte förstår kvinnors utsatthet eller intresserar sig för att               

ha en undervisning kring detta.  

 

Att ha en samtyckesundervisning som endast förlitar sig på s.k. eldsjälar, som har visat sig               

ofta är kvinnor, gör att kvinnor inom läraryrket måste fortsätta ta mer ansvar än männen för                

samtyckesfrågan. De utsätts därmed för en ökad arbetsbörda i jämförelse med manliga lärare.             

Skolverket ger förslag på kompetensutveckling inom sex- och samlevnad för lärare i sin             

revidering. Detta för att alla lärare ska lära sig hur de undervisar om samtycke. De hänvisar                

även till att rektorns ansvar ska förtydligas ytterligare i kommande läroplan, för att             

samtyckesundervisningen ska bli av. Risken är dock att män kommer bemöta denna policy             

med motstånd trots ökad kompetensutveckling, just för att det är en könspolitisk policy. Det              

kommer fortfarande vara kvinnorna som brinner för frågan utifrån Nilssons (2009) teori om             

könsmaktsordningen och kvinnors särintressen som undermineras av män. Det kommer på så            

sätt vara kvinnor som också i fortsättningen söker upp utbildningarna om samtycke, om dessa              

inte är obligatoriska för alla. Om det däremot blir obligatoriskt för alla att             

kompetensutvecklas är risken dock att manliga lärare känner sig tvingade att implementera            

“feminism”, vilket också skulle kunna leda till motstånd, vilket har speglats både i denna              

studie och i tidigare forskning. Oavsett införande av en ny policy finns det på så vis risk att                  

män inte kommer att implementera denna.  
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8. Slutsatser 

 
I detta kapitel förtydligas svaren på forskningsfrågorna i samband med att slutsatser            

presenteras. Sedan ges förslag på kommande revidering för att beakta samtycke i skolan             

utifrån denna studie. 

 

Hur förstår lärare samtycke? Lärares förståelse för samtycke beror på vilken lärare som             

undervisar och vad denne har för åsikter kring samtycke. Avsaknaden av utbildning och             

riktlinjer gör att lärares personliga bias får lägga grunden för lärarens samtyckesundervisning.            

Detta gör i sin tur att samtyckesundervisningen faller på de lärare som har kunskap om och                

intresse för samtycke sedan innan. Att lärare kan arbeta självständigt i utformningen av denna              

undervisning gör att denna ser olika ut beroende på vilken lärare eleverna får, vilket skildras i                

de olika exemplen som tas upp om hur lärare arbetat med samtycke. Det gör att utbildningen                

för alla elever inte är likvärdig. Det är dock svårt för dessa s.k. eldsjälar som undervisar om                 

samtycke att forma en likvärdig utbildning i nuläget, då de inte har resurser nog. Detta tas                

upp i samband med Lipsky (2010) och tidigare forskning som påpekar att lärarens personliga              

bias kommer att speglas i undervisningen i och med avsaknaden av tydliga riktlinjer uppifrån.  

 

Hur prioriterar lärarna samtycke i sin undervisning? Lärares vilja att arbeta med samtycke har              

visat sig vara olika beroende på deras upplevda roll och motivation. Vissa lärare, s.k.              

eldsjälar, möjliggör undervisningen om samtycke då de ser detta som sin roll. Majoriteten av              

informanterna vittnar om att det är kvinnor som drar det största lasset att lära ut samtycke på                 

deras skolor. Manliga lärare är enligt informanternas egna utsagor om deras kollegor och             

baserat på informanterna i denna studie inte lika välinformerade och insatta i            

samtyckesfrågan, trots att de flesta informanterna i denna studie ändå visade ett intresse för              

frågan. Bristen på intresse och kunskap hindrar på så sätt många manliga lärare att lära ut om                 

samtycke. Självständigheten inom läraryrket gör det dessutom enkelt att bortprioritera          

undervisningen om samtycke i nuläget, likaså en kommande reform. Att lärare inte prioriterar             

samtycke i sin undervisning kan också bero på att de arbetar med knappa resurser, vilket kan                

göra dem alienerade från sitt arbete. Detta leder också till en bristfällig arbetsinsats som kan               
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göra att de inte implementerar en kommande policy. Enligt Lipsky (2010) är alienering, och              

därmed icke-engagemang, legitimerat då det beskrivs som en vanlig reaktion när           

närbyråkrater arbetar med knappa resurser. Annan forskning visar att män på olika            

arbetsplatser uttrycker ett motstånd mot könspolitiska policys. Detta motstånd grundar sig i            

en könsmaktsordning, där mäns handlingsutrymme utmanas i och med t.ex. policyn om att             

beakta samtycke i skolan.  

 

Vilka möjligheter upplever lärare att de har att genomföra samtyckesundervisning utifrån sin            

egen förståelse? Lärares möjligheter att genomföra en undervisning om samtycke är mycket            

begränsade. Inte nog med att lärare saknar utbildning och riktlinjer kring samtycke, de är              

även ständigt pressade i och med tidsbrist och får sällan information och stöd från ledningen i                

arbetet med samtycke. Att de inte får stöd uppifrån hindrar många lärare från att våga               

undervisa om samtycke, då många av dem anar ett potentiellt motstånd från elevers föräldrar.              

Enligt Lipsky (2010) arbetar ofta närbyråkrater med dessa knappa resurser, vilket begränsar            

dem i implementeringen av uppdrag. Pojkar i skolan uttrycker även ett missnöje när samtycke              

eller jämställdhet generellt tas upp i undervisningen, vilket hindrar lärare från att kunna lära              

ut om detta obehindrat.  

 

Sammantaget är det tydligt att lärares arbete med samtycke kantas av hinder i större              

utsträckning än möjligheter i nuläget. Detta gör att förutsättningarna för att implementera            

regeringens uppdrag att beakta samtycke i grund- och gymnasieskolan, är bristfälliga. Det            

krävs stora förändringar om samtyckesundervisningen ska bli tillgänglig för alla elever och            

inte främst läras ut av dem som har tidigare kunskap kring och intresse för samtyckesfrågan,               

dvs. kvinnor. I denna studie är det dessutom främst lärare som har ett intresse för och                

engagemang i samtyckesfrågan som deltagit, och det har framgått att deras arbete med             

samtycke har kantats av hinder. Om förutsättningarna ser ut på detta sätt på dessa skolor - hur                 

är det då på de skolor där lärare inte har samma engagemang för samtyckesfrågan? Detta               

visar vidden av problemet och vilka utmaningar som ligger framför oss i implementeringen             

av den kommande policyn.  
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8.1. Förslag på policy utifrån denna studie 

Att lärare undervisar i sina åsikter kring samtycke eller väljer att inte undervisa om samtycke               

alls, kan enligt Lipsky (2010) bero på att de arbetar med knappa resurser, vilket nämndes               

ovan. Om dessa resurser, dvs. utbildning, riktlinjer, resurser (tid, ekonomiska medel) och stöd             

från ledningen tillkom - är det då självklart att alla de faktorer som nu hindrar lärare kommer                 

försvinna? Det kommer med största säkerhet skapa bättre förutsättningar för implementering           

av policyn att beakta samtycke i skolan, men manliga lärares motstånd mot att implementera              

könspolitiska policys kräver mer än så.  

 

Skolverket vill i enlighet med revideringen rikta insatser till att kompetensutveckla lärare            

inom sexualkunskap i stort, i samband med att ändringarna implementeras. Tidigare           

forskning om mäns motstånd mot könspolitiska policys och lärares svar i denna studie pekar              

dock på att en kompetensutveckling inte är tillräckligt för att se till att lärare delar lika på                 

arbetsbördan kring samtycke. Den frihet som lärare har i sin yrkesroll att utforma             

undervisningen själva, vilket speglas i tidigare forskning och i denna studie, gör det enkelt att               

bortprioritera en sådan undervisning. Enligt Lipsky (2010) är närbyråkrater svåra att           

kontrollera i och med att de arbetar med vaga målsättningar, vilket gör det svårt att               

kontrollera deras arbete. Därför krävs det tydligare begrepp från Skolverket som nu använder             

sig av abstrakta begrepp i revideringen. Det bör även tydligt redogöras i läroplanerna för hur               

och när samtycke ska läras ut. Rektorns ansvar för att implementera samtycke bör också              

förtydligas ytterligare för att samtyckesundervisningen ska ske och inte vila endast på            

eldsjälar, dvs. främst kvinnor. Ledningen måste också tydligare förmedla information om vad            

som förväntas av lärarna i och med revideringen. Detta eftersom mentorsuppdraget är mycket             

vagt, och lärarna själva har mycket frihet att själva kunna tolka detta och därigenom komma               

undan. Annars är risken att lärare väljer att inte implementera den kommande revideringen.  

 

Ett flertal lärare i studien pekar på att det mest framgångsrika konceptet för att få samtycke                

att bli en naturlig del i utbildningen, både för elever och lärare, är att arbeta               

ämnesöverskridande och återkommande med samtycke i alla årskurser. Denna undervisning          

skulle då anpassas till elevernas olika åldrar för att successivt beröra även sexuella             
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sammanhang. Detta för att förhindra det sexuella våldet som förekommer redan i skolåldern,             

vilket speglas i uppropen #tystiklassen och #räckupphanden i samband med #metoo. Om            

samtycke integreras i undervisningen i alla årskurser på alla nivåer skulle det även kunna leda               

till en normalisering bland lärare som i nuläget gör motstånd mot att implementera en              

könspolitisk policy. Det skulle inte innebära samma tydliga “tvång” av att lära ut             

könspolitiska policys i skolan om det handlade om att arbeta återkommande med samtycke i              

flera olika sammanhang.  

 

Lärarna i studien efterfrågar också förståelse för deras arbetsbörda. Det måste finnas tid och              

utrymme att kunna implementera en policy helhjärtat, annars blir det inte av. Det finns ett               

behov av att se över läroplanerna då samtycke inte kommer prioriteras i nuläget, enligt ett               

flertal lärare. Detta eftersom det är för mycket stoff i läroplanerna redan. Det finns även               

problem på vissa skolor då de inte har budget nog att ta in externa parter för att föreläsa om                   

samtycke. Med lärare som undervisar om detta ämnesöverskridande och i alla åldrar i             

enlighet med läroplanen, behöver inte skolorna ta in externa organisationer/föreningar. Det           

leder då till en mer jämlik undervisning för eleverna. I nuläget är det endast vissa som får en                  

samtyckesutbildning, beroende på vilken skola de går på och vilken lärare de får. Detta ger               

inte alla elever samma möjligheter, vilket borde vara skolans målsättning.  
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Bilaga 1: Informanter 
 

Numrering uppsats Kön Ålder Yrkeserfarenhet 

1. Kvinna ca. 30 år 9 år 

2. Kvinna ca. 30 år 1 år 

3.  Kvinna ca. 30 år 5 år 

4.  Man ca. 30 år 3 år 

5.  Kvinna ca. 30 år 8 år 

6. Man  ca. 50 år 21 år 

7. Man ca. 30 år 6 år 

8. Man ca. 30 år 3 år 

9. Man  ca. 50 år 17 år 

10. Kvinna ca. 40 år 9 år 

11. Man ca. 30 år 1 år 

12. Kvinna ca. 30 år 2 år 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
TEMA 1: Förståelse 

● Känner du till revideringen av läroplanens sex- och samlevnadsundervisning som          
snart ska träda i kraft? Om ja: Kan du försöka precisera vad du tror att förändringen                
går ut på? Vad är det (nya) eleverna ska få veta/lära sig? 

● Vilket är problemet som den nya samtyckes-undervisningen ska (bidra till) att           
åtgärda? 

● Uppfattar du att revideringen av läroplanen är feministiskt utformad? Om ja: Varför?            
Om nej: Varför inte? 

● Hur insatt är du i feministiska frågor rent generellt? Har du ett intresse för feminism? 
● Är du insatt i samtyckesfrågan? 
● Vad är dina tankar kring #metoo? 
● Vad är samtycke för dig? 
● Hur brukar du jobba med samtycke? Kan du ge konkreta exempel på hur du själv               

arbetar med frågan? (Speciella övningar, ämnen du tar upp) 
● I vilken årskurs bör samtyckes-undervisningen ske? Vilka behov upplever du att           

målgruppen har? 
● I vilket ämne bör samtyckes-undervisningen ske? Bör den vara ämnesöverskridande? 
● Behöver du förändra din undervisning/ditt upplägg i och med den nya läroplanen? Om             

ja: På vilket sätt? Om nej: Varför? 
  

TEMA 2: Vilja 
● Tycker du att det är viktigt att som lärare prata om samtycke med elever? Om nej:                

Varför inte?  
● Varför är det är det viktigt att prata om samtycke? 
● Varför det är viktigt att den diskussionen förs just i skolan? 
● Vad motiverar dig i ditt arbete med samtycke i skolan? 
● Upplever du att fler lärare än du engagerar sig i samtyckesfrågor på din skola?   

 
TEMA 3: Möjlighet 

● Har du haft möjlighet att prata med dina elever om samtycke så mycket som du               
vill/tror det behövs? Om nej: Varför inte? Brist på tid/resurser? Om ja: Upplever du att               
det hinns med eller blir det på bekostnad av annat? Finns det material att jobba med? 

● Har ni haft någon utbildning/möjlighet till utbildning kring samtycke? Har den nya            
läroplanen diskuterats på skolan? (Planer inför implementeringen?) 

● Anser du att den nuvarande läroplanen är tydlig med hur du ska gå tillväga i ditt                
arbete? Hade du uppskattat mer tydlighet i den nya läroplanen kring samtycke? 

● Vad anser du behöver förändras för att lärare ska kunna undervisa om samtycke på              
bästa sätt? 

● Hur uppfattar du skolledningens hållning till samtycke? 
● Vilken form av stöd får du som lärare att jobba med detta i nuläget? 

Vilken form av motstånd har du stött på i ditt arbete med samtycke? 
● Har du upplevt att ledningen/kollegorna/eleverna/föräldrarna uttryckt motstånd mot        

arbetet med dessa frågor? Om ja: Hur har motståndet uttryckts?  
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