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Abstract 

Sexual conflicts are often perceived as a natural gender behavior, especially among youths 

(Lahelma, 2002; O´Byrne, 2008). Our preconceptions of how boys and girls behave are 

related to how we understand sexual boundaries and unwelcome physical behavior. The aim 

of this study is to understand how teachers in high school understand and thereafter discuss 

sexual boundaries and sexual violations with young boys. This is of importance since a 

majority of sexual offenders are young men, and gender norms and values should therefore be 

discussed early, in order to prevent sexual violence (Brå, 2008). Sexual harassment and 

violations contribute to a reproduction of the current gender system where women are 

subordinated men (Witkowska, 2005; Lundgren, 2001). This study builds on interviews with 

teachers working with students in high school. In the age between 13-16 boys usually develop 

their sexuality, become sexually interested in girls, shape their masculinity and test 

boundaries. I do therefore believe that teachers face situations where sexual harassment 

occurs. The results indicate that some parts of boys unwelcome physical behavior is 

considered as harassment but without bad intentions, it´s rather seen as an expression of 

interest of girls. Teachers also often refer to the law and serious sexual violence when 

discussing sexual boundaries and sexual violations.  
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1. Inledning 

Att det finns konflikter mellan killar och tjejer är varken förvånande eller nytt, det är snarare 

något som upplevs naturligt under barn- och ungdomstiden. Vi har alla hört ordspråket; kärlek 

börjar alltid med bråk… Min utgångspunkt i denna uppsats är att det finns olika förväntningar 

på killar och tjejer angående vad som är naturligt och hur vi kan bete oss. Dessa förväntningar 

ligger till grund för hur vi bemöter eventuella konflikter och bemötandet är i sin tur förknippat 

med hur vi tror att vi kan bete oss, med andra ord, vad vi uppfattar som ett naturligt och 

acceptabelt beteende.  

När det kommer till sexuellt våld, är det framför allt kvinnor som blir sexuellt 

trakasserade, kränkta och i värsta fall sexuellt utnyttjade eller våldtagna av män (Brå, 2008). 

Att det är handlingar utförda av män gör det angeläget att studera de normer och värderingar 

som finns bland unga killar. Forskare anser att sexuella trakasserier och kränkningar 

reproducerar det rådande genussystemet där män är överordnade kvinnor (Witkowska, 2005; 

Lundgren, 2001). Det är troligt att sexuella trakasserier förekommer i skolan då skolan är en 

del av samhället och därför avspeglar liknande problem och strukturer (Centerwall, 2000). 

Debatten angående sexuellt våld är nu framför allt fokuserad på andelen friande 

våldtäktsdomar och på vilken effekt lagstiftning kan ha i förebyggande syfte, men också hur 

fler ska kunna åtalas för dessa brott. Debatten har i stor utsträckning kretsat kring 

samtyckesbaserad lag. Men detta fokus på lagstiftning och straff har också kritiserats, för att 

det finns en övertro på straffet som problemlösande funktion (Anderberg, 2015). Mer resurser 

borde istället riktas till sociala, ekonomiska och utbildande åtgärder då det ger mer effekt än 

straff. Denna studie är i detta avseende nytänkande eftersom jag fokuserar på prevention 

snarare än påföljd: hur skolan arbetar för att förebygga sexuella trakasserier och övertramp 

genom hur de bemöter och diskuterar sexuella gränser samt välkommen och ovälkommen 

fysisk kontakt. I ett större perspektiv är det även ett led i att förebygga sexuellt våld.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur högstadielärare förstår och diskuterar sexuella 

trakasserier. Jag använder mig här av Witkowskas (2005) och Lundgrens (2001) definition av 

sexuella trakasserier som något ovälkommet eller oönskat i form av fysisk beröring, sexuella 

anspelningar/inviter eller sexuella skämt. Det kan exempelvis röra sig om ett enträget 

uppvaktande, obehaglig närhet eller ovälkomna kommentarer. Denna definition används för 

att förtydliga att beteendet är oönskat oavsett vad intentionerna varit.  

Fokus i denna studie är lärare som arbetar med elever på högstadiet. Under 

högstadietiden i åldern mellan 13-16 utvecklar ungdomar ofta sin sexualitet samtidigt som de 

testar gränser. Denna ålder är även relevant då pojkar utformar sin maskulinitet och många 

blir sexuellt intresserade av tjejer. Jag tror att högstadielärare konfronteras med situationer där 

sexuella trakasserier förekommer och det är därför angeläget att studera hur läraren har 

förstått och bemött sådana situationer. Jag har valt att fokusera på hur killar är mot tjejer och 

hur killar bemöts eftersom en majoritet av de sexuella förbrytarna är män medan en majoritet 

av offren är kvinnor (Brå, 2008).  

2.1 Frågeställningar 

Jag försöker i denna studie fördjupa mig i hur lärare som arbetar med tonåringar förstår och 

diskuterar pojkars sexuella trakasserier mot flickor, i skolan. Mina frågeställningar är 

följande; 

 

• Hur förstår högstadielärarna de sexuella trakasserier som sker i skolan?  
• Hur diskuterar högstadielärare sexuella gränser och trakasserier med pojkar?  

3. Bakgrund 

I det följande avsnittet beskrivs högstadielärarnas riktlinjer, vad som förväntas av dem samt 

motivering av varför det är viktigt att jobba med ungdomar angående sexuella gränser.  
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3.1 Riktlinjer i skolan 

De förväntningar som ställs på högstadielärare angående normer och värdegrund anges av 

Läroplan (2011), Skollagen (2010:800) och diskrimineringsombudsmannen (DO) (2012). 

Enligt Läroplan (2011:12) har skolan ett ansvar för att varje elev ska respektera andra 

människors egenvärde, kunna leva sig in i och förstå andra människors situation samt 

utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. Lärare ska utveckla elevernas 

känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar samt vidta nödvändiga åtgärder för att 

förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling (Läroplan, 

2011:12-13). Skolan har ett ansvar över hur manligt och kvinnligt formas, dels genom hur 

pojkar och flickor bemöts och bedöms samt de krav och förväntningar som ställs på 

respektive kön. Eleverna ska också få kunskap om normer och demokratiska värderingar 

(Läroplan, 2011:8, 14). Läroplanens mål och riktlinjer är formade utifrån Skollagen 

(2010:800), enligt vilken all utbildning ska utformas i riktlinje med grundläggande 

demokratiska värderingar samt mänskliga rättigheter, med andra ord individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor 

(Läroplan 2011:7). Diskrimineringslagen (2008:567), 2 kap, 7 § anger att personal på skolan 

är skyldig att utreda sexuella trakasserier och vidta de åtgärder som anses nödvändiga för att 

förhindra sexuella trakasserier i framtiden.   

För att uppnå detta ska högstadielärare diskutera det svenska samhällets värdegrund 

samt konsekvenser av ett beteende. Kränkande behandling ska bemötas med kunskap, 

diskussioner och aktiva insatser (Läroplan, 2011:7). I Skollagen (2010:800 6 kap. 8 §) 

framkommer det att huvudmannen för skolan varje år ska tillsätta en översiktsplan över 

åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. DO (2012) sätter 

upp riktlinjer för denna typ av arbete och sedan är det skolans ansvar att omsätta det i 

praktiken genom att tydligt formulera den specifika skolans mål och tillvägagångssätt. 

Kursplanen för respektive ämne ger mål snarare än riktlinjer, kursplanen för bild 

nämner exempelvis att bilder som behandlar frågor om sexualitet och maktrelationer ska 

diskuteras (Läroplan, 2011:22), biologi ska beröra frågor om sexualitet och reproduktion, 

samt frågor om kärlek, ansvar och jämställdhet (ibid:115).  

3.1.1 Fokus på ungdomar och framför allt pojkar 

Det är viktigt att fokusera på barn och ungdomar eftersom vi under barn- och ungdomstiden 

formar våra grundläggande värderingar och bygger upp en förståelse för vad som anses vara 
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ett acceptabelt beteende och inte (Brå, 2007). Normer och värden behöver etableras vid ett 

tidigt skede, för att sexuella trakasserier och övergrepp inte ska eskalera vid vuxen ålder. 

Keating (2015) och Messerschmidt (2000) menar att ungdomar med ett sexistiskt och 

våldsamt beteende ofta är i början av en lång process av samma beteende.  

Forskare menar att utbildning är av vikt för att kunna förebygga sexuella trakasserier. 

Arbetet bottnar i ett grundläggande arbete med värderingar, tankesätt och konflikthantering 

där genussystemet och ojämlikheter belyses och ifrågasätts. Detta arbete kallas 

primärprevention och riktas till hela befolkningen (Hradilova Selin & Shannon, 2012). I 

dagsläget är det förebyggande arbetet mot sexuellt våld främst riktat till redan dömda 

sexualbrottslingar. Detta förhindrar dock inte att brottet uppkommer (Hradilova Selin & 

Shannon, 2012; Carmody & Carrington, 2000).  

Det faktum att det framför allt är män som utsätter kvinnor för sexuella trakasserier är 

en tydlig indikator på att det finns ett behov av utbildning och diskussion angående normer, 

värden och sexuella gränser för killar. Connell (1996) anser att skolan är en lämplig plats då 

den har möjlighet att nå ut till killar. Witkowska (2005) påpekar att skolan är förberedande 

inför vuxenlivet och att tydliga regler måste sättas redan i skolan för att eleverna ska förstå att 

ett sådant beteende inte är accepterat i samhället.  

4. Teoretisk bakgrund och tidigare 

forskning 

I den första delen beskriver jag sambandet mellan genus, sexualitet, makt och sexuella 

trakasserier. Det gör jag genom att diskutera Hirdmans definition av genussystem och 

genuskontrakt, Connells maskulinitetsteori, Foucaults insikter om makt, samt MacKinnons 

och Butlers syn på sexualitet och heterosexualitet som normprocess. Avsnitt två handlar om 

sexuella trakasserier och dess konsekvenser samt sexuella trakasserier som en orsak av de 

rådande genusnormerna. Jag avslutar med att diskutera eventuella svårigheter för lärare vid 

diskussioner angående sexuella gränser samt varför arbetet är viktigt.  
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4.1 Genus  

Hirdman var en av de första som, under 80-talet, började använda begreppet genus i Sverige. 

Begreppet skulle enligt Hirdman symbolisera den komplicerade kunskap om manligt och 

kvinnligt, det vill säga vår allt större förståelse av hur manligt och kvinnligt görs (Hirdman, 

1988:51). Genus blir då, enligt Hirdman föränderliga tankefigurer, där den biologiska 

skillnaden mellan kvinnor och män skapar föreställningar om manligt och kvinnligt (ibid:51). 

Ambjörnsson (2003:12) menar att de flesta forskare inom genusvetenskapen är överens om 

förståelsen av genus som en kulturellt skapad maktordning vilken är relaterad till 

föreställningar om manligt och kvinnligt. Det finns med andra ord två motsatta och 

uteslutande kategorier där människor placeras, män/manligt och kvinnor/kvinnligt. I dagens 

forskning ses genus som något vi skapar och återskapar genom social interaktion, i dialog och 

interaktion med andra (West & Zimmerman, 1987). Det gör att genus inte kan betraktas som 

ett statiskt tillstånd, utan måste snarare ses som en process samt att det kan formas och 

utvecklas på en rad olika sätt (Butler, 1990; Ambjörnsson, 2003:13).  

Hirdman (1988:51) kallar detta arrangemang genussystem. Genussystemet 

upprätthålls genom två grundläggande principer. 1). Dikotomi, det vill säga en åtskillnad 

mellan könen och att manligt och kvinnligt inte bör blandas. Åtskillnaden blir tydlig genom 

platser, sysslor och egenskaper. Arbetsindelningen mellan könen visar exempelvis olika 

föreställningar om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt (Hirdman, 1988:52). 

Principen om åtskillnad mellan könen bygger på ett motsatstänkande där mannen är det 

positiva och kvinnan det negativa (Hirdman, 1988:52), vilket leder oss in på den andra 

principen. 2). Hierarki – den manliga normens primat, där mannen är norm för det vi upplever 

som mänskligt medan kvinnan uppfattas som avvikande. Mäns beteende anses vara naturligt 

och värderas därför också högre i detta system (Hirdman, 1988:51; Ambjörnsson, 2003:17). 

Åtskillnaden av könen legitimerar den manliga överordnade, desto mer och tydlig åtskillnad 

av könsgrupperna ju mer legitim och ju mindre ifrågasatt blir den manliga överordnade. En 

integrering av könsgrupperna är därför nödvändig (Hirdman, 1988:51-52).  

Genussystemet innehåller en uppsättning föreställningar på män respektive kvinnor, 

Hirdman (1988:54) benämner detta som genuskontrakt. Genom att diskutera förväntningar på 

män respektive kvinnor är det möjligt att synliggöra eventuella konflikter. Hirdman menar att 

”den potentiella konflikten finns i dess gråzoner, dess suddiga områden, i försöken att se hur 

långt »han» och »hon» kan sträcka kontraktets innehåll till sin egen förmån” (Hirdman, 

1988:54-55). Att successivt tänja på gränsen gör att ett beteende kan uppfattas som naturligt 
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och därför bli normaliserat, trots att de överträder gränser (Lander, 2003). Något som är 

relevant vid diskussioner angående hur sexuella trakasserier uppfattas.  

4.1.1 Maskulinitet och sexuella trakasserier 

I och med att genuskontraktet innehåller förhandlingar kan sexuella trakasserier ses som en 

förlängning av de traditionella genusrelationerna. Vissa former av sexuella trakasserier är 

därför svåra att urskilja då det anses tillhöra det ”normala” genusutövandet (Witkowska, 

2005:6). Detta leder in på vad vi har fyllt begreppet maskulinitet med, vilket varierar över tid 

och rum (Connell, 1996). 

En viss typ av maskulinitet är dock värderad högre än andra, vilket Connell (1996) 

benämner en hegemonisk maskulinitet. Hegemonisk maskulinitet symboliserar auktoritet, 

ledarskap och framgång men det är också ett uttryck för de privilegier män har som kollektiv 

gentemot kvinnor (Connell, 1996:209). De män som uppnår kraven för en hegemonisk 

maskulinitet är därför överlägsna andra i vissa delar och erhåller högre status och respekt än 

de som inte lyckas uppnå det. I skolan innebär det att de killar som uppnår en hegemonisk 

maskulinitet erhåller popularitet och makt (Robinsson, 2005:22). Idrottsmän är exempel på 

män som ofta upplever hegemonisk maskulinitet (Connell, 1996). 

Forskare menar att ett eventuellt misslyckande i sitt maskulinitetsformande är relaterat 

till sexuella trakasserier (Robinsson, 2005:20ff; Messerschmidt, 2000). De syftar på de män 

som inte uppnår den hegemoniska maskuliniteten och att de då kan använda sig av sexuella 

trakasserier eller i värsta fall sexuellt våld för att känna sig som ”en riktig man”. Denna 

parallell menar Robinsson (2005) finns då en del av den hegemoniska maskuliniteten består 

av kroppsstorlek, muskler, dominans och aggression.  

Det är inte maskuliniteten i sig som är problematisk utan de olika egenskaper och 

beteenden som vi fyller begreppet med. Vi borde därför fokusera på innehållet i begreppet 

maskulinitet (Connell, 1996). Connell (1995) problematiserar att det är mer accepterat för 

män att ha ett aggressivt beteende och menar att om man antar att dessa karaktärsdrag är 

inbäddade i mannens kropp leder det till en acceptans och normalisering av aggressivitet hos 

män. Keating (2015) anser att det är för mycket fokus på det negativa inom maskulinitets-

begreppet. Vi borde istället belysa det som är positivt bland män som inte har ett sexistiskt 

och nedvärderande beteende. Det skulle enligt Keating (2015) förmedla positiva beteenden 

och situationer.  
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4.1.2 Sexualitet och makt 

En av de grundläggande principerna bakom uppdelningen av kvinnor och män är enligt 

MacKinnon (1982) den heterosexuella normen. Butler (1990) visar genom sin beskrivning av 

den heterosexuella matrisen att heterosexualiteten som norm har framställt två separata kön, 

man och kvinna som de enda möjliga identiteterna. Den heterosexuella matrisen skiljer 

maskulinitet från femininitet genom olika kroppar, genus och begär, för att de sedan ska 

förenas i det heterosexuella begärets handlingar (Butler, 1990; Ambjörnsson, 2006:112-113). 

Med andra ord så förväntas män åtrå kvinnor och vice versa (ibid:112-113).  

Den förväntade sexualiteten ser därmed olika ut för killar respektive tjejer 

 (Bergström & Foxhage, 2004). MacKinnon (1982) menar att sexualitet ofta är analyserad 

utifrån genusneutrala termer, med andra ord att den skulle vara jämlik eller kompletterande 

för kvinnor och män, något MacKinnon inte håller med om. Som alltid är det viktigt att 

poängtera att inte alla killar eller tjejer agerar utifrån vad normerna föreskriver. Det handlar 

snarare om att det är mer accepterat för en kille med en sorts beteende och för en tjej med ett 

annat (Bäckman, 2003). Den dominerade föreställningen om manlig sexualitet är att den är 

aktiv, initiativtagande och driftstyrd. Pojkar förväntas också vara mer intresserade av sex 

(Bergström & Foxhage, 2004; Connell, 1995). Tjejer beskriver ofta sin sexualitet i samband 

med känslor och kärlek (Bäckman, 2003). Tjejer är utifrån ett traditionella synsätt mindre 

intresserade av att ha sex och de ska inte ta initiativ till sexuellt umgänge (Andersson, 2004: 

29ff; Bergström & Foxhage, 2004; Connell, 1995). Samtidigt visar Landers (2003) studie att 

tjejers kroppar, till skillnad får killars, blir objektifierade från en tidig ålder. 

Dessa ovan beskrivna föreställningar om killars respektive tjejers sexualitet avspeglar 

hur flickor uppfostras samt kvinnors dragningskraft. Beroende på hur väl kvinnan lyckas 

forma sin kvinnlighet och sexualitet desto mer eller mindre attraktiv anses hon och desto 

högre status får hon (MacKinnon, 1982), vilket leder in diskussionen på makt.  

Makt är enligt Witkowska (2005:5) den underliggande dynamik som gör att vi 

återskapar de hierarkiska strukturerna av genus och sexualitet i samhället. Foucault 

(2002:104) ser maktrelationer som något som finns överallt, i alla typer av att relationer. Makt 

verkar både ovanifrån och underifrån. Det betyder att makt, enligt Foucault (1993:16, 

1987:200) förmedlas genom normer och påtryckningar och att vi självmant anpassar oss efter 

dessa. Ur denna anpassning kan processen att bli kille respektive tjej urskiljas. Det skulle 

kunna uttryckas som en strävan efter normalitet, som formas genom makt, självdisciplinering 

och interaktion (Ambjörnsson, 2003:21). Sexualitet och hur den utformas blir då en form av 
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maktutövning (MacKinnon, 1982). Lahelma (2002) anser att denna maktutövning blir tydlig i 

hur man ser på sexuella trakasserier, nämligen att den tjej som inte uppskattar ”skämtet” och 

opponerar sig anses vara tråkig och sakna humor. Sexuella trakasserier kan ses som en form 

av social kontroll som drabbar alla kvinnor, även de som inte blir direkt utsatta.  

4.2 Förklaringar till sexuella trakasserier  

Tidigare förklarades sexuella trakasserier som ett uttryck för mäns oförmåga att kunna 

kontrollera sin sexuella lust, men denna förklaring har under en lång tid mött motstånd från 

feministiska teorier (Wegerstad, 2015; O´Byrne, 2008; Jarl & Stolt, 2010). I denna studie 

fokuserar jag i likhet med Robinsson (2005) istället på strukturella faktorer. Robinsson 

(2005:20) menar att sexuella trakasserier inte handlar om individuella problem, värderingar 

eller en avsaknad av social kompetens. Sexuella trakasserier handlar snarare om 

maktrelationer och bredare kulturella värderingar, särskilt då trakasserierna rör sexualitet, kön 

eller etnisk bakgrund. Jag undrar i likhet med MacKinnon (1983:643) vad det är för villkor i 

samhället som systematiskt formar män med ett kränkande beteende mot kvinnor.  

De strukturella förklaringarna riktar sig främst mot mannens överordnade position 

gentemot kvinnan, alltså det Hirdman (1988) benämnde som genussystem. Sexuella 

trakasserier anses i detta fall vara ett sätt att upprätthålla det rådande genussystemet samt 

bevaka genusgränser och maktstrukturer, genom vilken män upprätthåller sin överordnade 

position gentemot kvinnor (Brownmiller, 1977; Connell, 1995; Foucault, 2002; Jarl & Stolt, 

2010; Wegerstad, 2015). Franke (1997) menar att det rådande genussystemet med den 

manliga normens primat också möjliggör sexuella trakasserier och kränkningar, eftersom det 

inte ifrågasätts. Detta manifesteras både genom fysiskt våld och genom mindre allvarliga 

företeelser så som sexuella trakasserier (Lundgren, 2001). Sexuella trakasserier och hot är i 

detta hänseende en form av kvinnoförtryck, ett extremt medel som män kan använda för att 

kontrollera och straffa kvinnor för att de misslyckats med att hålla sin underordnade position 

(Connell, 1995; Martin, 2006). Ett exempel är hur kvinnor som tar plats i media och debatter 

ofta möter hot om att bli våldtagna (Sveland, 2013).  

Vår tolkning av sexuella trakasserier är enligt MacKinnon (1983) beroende av staten, 

vilken enligt MacKinnon definierar sexuella trakasserier i manliga sexuella termer. Det 

innebär att det definieras utifrån vad som anses vara ett ”naturligt” manligt beteende och 

”naturlig” manlig sexualitet, snarare än vad kvinnan upplever som kränkande. Det gör att det 

finns en tendens att tolka sexuella trakasserier som fel sätt att uttrycka intresse, särskilt bland 
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ungdomar (Lahelma, 2002). Det ses snarare som ett naturligt steg i interaktionen mellan 

könsgrupperna och ett tecken på en heterosexuell attraktion (ibid).    

4.2.2 Praktiskt arbete för högstadielärare  

Lahelma (2002) beskriver hur svårt det kan vara för lärare att uppmärksamma sexuella 

trakasserier. Det sker oftast inte när lärarna ser det samtidigt som elever också uppfattar 

situationer olika. Det betyder att ett beteende kan anses kränkande i en situation men inte i en 

annan, samt att en elev kan uppfatta något som obehagligt och/eller kränkande medan en 

annan elev inte gör det. Lärarna är ofta medvetna om att kön och sexualitet ständigt är 

närvarande men det diskuteras sällan varken i undervisningen eller under lärarutbildningen. 

Sexualitet verkar enligt Lahelma (2002) nästan vara tabubelagt. Inte heller diskuteras 

maktrelationer eller rekonstruktion av makt, vilket anses vara sammankopplat med sexuella 

trakasserier. Det leder till att lärare inte upplever att sexuella trakasserier är genusbaserade 

(ibid).  

Även eleverna kan ha svårt att uppfatta sexuella trakasserier, Larkin, (1994) menar 

därför att det är mer frekvent förekommande än vad eleverna själva uppger. Eleverna själva 

räknar inte beteendet till sexuella trakasserier, eftersom det även av eleverna är ett 

normaliserat beteende. Enligt Larkin (1994) beror det på; frekvensen av beteendet, hur det 

tolkas av andra samt att sexuella trakasserier sällan eller aldrig diskuteras i skolan.  

Det är viktigt att skolan och lärare bemöter sexuella trakasserier samtidigt som skolan 

tydligt måste visa att det är de vuxna som sätter gränser. Tjejer känner redan ett stort ansvar 

för att sätta gränser för pojkars beteende (Lahelma, 2002), men att sätta gränser ska inte ligga 

på offrets ansvar (Witkowska, 2005). Tidigare forskning har visat att det finns en 

kunskapslucka vad gäller sexualitet, jämställdhet och genusnormer och det därför finns ett 

behov av utbildning bland ungdomar. Ungdomars okunskap kan leda till, bland många andra 

saker, att både sexuella övertramp sker samt att de inte blir anmälda, på grund av de så kallade 

gråzonerna (Brå, 2007). O´Byrne (2008) visar i sin studie om unga killars förståelse för 

sexuellt våld att det finns krav på hur tjejen ska uttrycka sig för att det ska vara ett godtagbart 

nej för killen. Killarna i studien ger en bild av killar som ”naiva och oförstående” samtidigt 

som de anser att tjejer sänder ut ”bristfälliga signaler” (O´Byrne, 2008:187), vilket än en gång 

visar att det finns ett behov av utbildning och diskussioner med killar. Som jag tidigare nämnt 

är det viktigt att ifrågasätta och bemöta sexuella trakasserier, det signalerar annars att 

beteendet är accepterat (Helin, 2010; Lahelma, 2002). Det finns exempelvis en risk att en liten 

grad av våld från pojkarna accepteras, normaliseras och till och med förväntas då det 
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beteendet är en del av rollen att vara kille. Då gränsen mellan lek och våld ofta är odefinierad 

kan lärare och andra elever ursäkta pojkars beteende och våldet tas därför inte på allvar, vilket 

leder till att en aggressiv maskulinitet återskapas och upprätthålls (Wester, 2007; Connell, 

1995). Lahelma (2002) anser att det inte räcker med att bemöta ett övertramp precis när det 

sker. Förlitar sig lärarna på diskussioner grundade på ett negativt beteende blir dessa frågor 

endast diskuterade i en negativ kontext, oftast med de specifika elever som varit inblandade.  

Sammanfattningsvis är det viktigt att frågor rörande genus, makt och sexualitet 

etableras och diskuteras bland ungdomar. För att detta ska vara möjligt behöver lärare 

kunskap, riktlinjer och tid i anspråk, vi ska nu undersöka hur högstadielärare förstår sexuella 

trakasserier samt hur de diskuterar det med ungdomar i skolan.  

5. Metod 

Jag har genomfört en kvalitativ intervjustudie med ett fenomenologiskt perspektiv. Det är en 

beskrivande metod som ofta ses som en analys av vardagslivet; alltså med fokus på 

intervjupersonernas egna levda erfarenheter och det de uppfattar som sunt förnuft, vad de tar 

för givet och hur de agerar efter det (Berger & Luckmann, 2011:32-33; Kvale & Brinkmann, 

2014:44-45; Creswell, 2013:76). Som Kvale & Brinkmann (2014:15) beskriver det; ”om man 

vill veta hur människor uppfattar sitt liv, varför inte prata med dem?” Då jag i denna studie 

velat undersöka hur högstadielärare förstår samt diskuterar pojkars sexuella trakasserier mot 

flickor har denna metod känts lämplig. Med ett fenomenologiskt perspektiv är det möjligt att 

undersöka vad intervjupersonerna tar för givet som ett övertramp från pojkars sida samt vad 

de tycker är ett ”naturligt” beteende och därmed inte sexuella trakasserier. För att sedan 

utifrån deras verklighet förstå hur de anser att ett övertramp bör bemötas (Kvale & 

Brinkmann, 2014:44-45). I analysen av respondenternas berättelser kan sedan strukturer och 

underliggande meningar samt betydelser av fenomenet urskiljas (Creswell, 2013:78-79).  

5.1 Datainsamlingsmetod 

Datamaterialet har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer. Dessa intervjuer har varit 

baserade på en intervjuguide som bestod av tre teman med tillsammans nio övergripande 

frågor och tillhörande djupgående frågor (se Appendix). Det övergripande innehållet i 
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intervjuguiden har fokuserat på hur pojkar är mot flickor och hur eventuella sexuella 

trakasserier bemöts av högstadielärare. En fördel med semi-strukturerade intervjuer är att 

frågorna är mer allmänna och utifrån det svar en intervjuperson ger är det möjligt att som 

intervjuare ställa följdfrågor, vilka tidigare inte varit inkluderade i intervjuguiden men som 

anses relevanta för studien (Bryman, 2009:127). En intervju kan därmed mer påminna om ett 

samtal än en strikt intervju (Kvale & Brinkmann, 2014:33). Alla teman har behandlats med 

alla intervjupersoner, men vissa frågor som uppkommit genom följdfrågor har blivit 

diskuterade med vissa respondenter men inte med andra. Jag har ansett att semi-strukturerade 

intervjuer har varit lämpligt till denna studie då intervjupersonen har haft stor frihet att 

utforma sina svar. Det har varit av särskild vikt för att kunna besvara min forskningsfråga då 

situationer där sexuella trakasserier är förekommande kan se helt olika ut samt att lärare kan 

uppfatta sådana situationer tämligen olika.  

Intervjuerna varade mellan 1-1.5h, spelades in och transkriberades, detta för att 

minimera risken att glömma svar och att kunna vara mer delaktig i samtalet. Det möjliggjorde 

även upprepade genomgångar av intervjupersonens svar (Bryman, 2009:310-311).  

5.2 Urval och genomförande 

Att fokus har legat på högstadieskolor beror på att pojkar i åldern 13-15 ofta utvecklar ett 

intresse för flickor, sex och sexualitet. Det är även under dessa år som gränser ofta testas och 

ibland överskrids. Skolan ger en bra möjlighet att nå ut till ungdomar och det har därför varit 

intressant att undersöka hur denna möjlighet tillvaratas. Jag har valt att prata med lärare och 

inte elever på grund av att det är lärarnas förståelse och bemötande som jag är intresserad av. 

För att kunna undersöka hur de resonerar angående sexuella trakasserier från pojkar och hur 

de anser att det ska bemötas har det varit viktigt att prata med lärarna själva. En liknande 

studie med elever som intervjupersoner är också möjlig men då hade jag inte kunnat 

undersöka hur resonemanget bakom ett agerande såg ut, endast hur lärare brukar agera från 

elevernas perspektiv. En fördel med elever i urvalsgruppen hade förmodligen varit att fler 

händelser som inte kommit till lärarnas kännedom kunde ha diskuterats.  

Nästa steg i urvalsprocessen var högstadielärare som arbetar i Stockholmsområdet, 

detta eftersom jag själv bor och studerar här och att det därför var möjligt att genomföra 

intervjuer ansikte mot ansikte. Det bidrog även till att jag kunde kontakta en intervjuperson 

igen om något behövde förtydligas. Det sista steget var att avgränsa till vilka högstadielärare 
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som skulle vara inkluderade i studien och vilka attribut jag var intresserad av (Ahrne & 

Svensson, 2011:42).  

Intentionen var att uppnå en variation så att jag fick med både kvinnor och män i olika 

åldrar. Jag antog från en början att lärarutbildningen skulle ha genomgått förändringar och att 

genusfrågor skulle ha blivit mer inkluderade, det skulle i så fall kunna påverka hur lärare 

arbetar med genusnormer, sexuella gränser och sexuella trakasserier idag. Jag ville även nå en 

variation bland skolorna och valde därför att inkludera både privata och kommunala skolor, 

med lägst 80 procent behöriga lärare. Dessa val grundades på att jag ville öka möjligheten att 

just de lärarna jag intervjuade var behöriga, då jag antog att konflikthantering och genusfrågor 

skulle ingå i lärarutbildningen. Skolans storlek kan ha betydelse då det kan påverka 

stämningen på skolan. En större skola gör att en lärare inte känner alla elever och det kan 

därmed skapa en distans vid ett eventuellt ifrågasättande av ett beteende. Vid en mindre skola 

där lärare och elever känner varandra kan det vara enklare att gripa in samt att det kan finnas 

en större respekt mot både lärare och elever de redan känner. Eftersom klass och etnicitet är 

relaterat till hur genusnormer reproduceras och vad vi fyller begreppen maskulinitet och 

femininitet med (Connell, 1996), eftersträvade jag även att få med skolor vars elever hade 

olika social bakgrund. Det skulle vara möjligt att olika typer av sexuella trakasserier skulle 

återfinnas på olika skolor och att lärare därför skulle stå inför tämligen olika typer av 

konfronterande. Då deltagarresponsen var låg hade jag ingen möjlighet att vara kräsen vad 

gäller vilken typ av skola respektive lärare arbetade på. Jag har dock haft tur och har i urvalet 

med skolor från Stockholms innerstad, närförort och mer socialt utsatta områden.   

För att få kontakt med högstadielärare valde jag att mejla dem direkt, jag gick därför 

in på skolverkets hemsida och sökte på högstadieskolor i Stockholms kommun. Därefter fick 

jag fram mejladresser till lärare som arbetade på respektive skola. Detta skulle kunna kallas 

ett bekvämlighetsurval, det innebär att jag från den information som finns tillgänglig valde att 

mejla ett antal högstadielärare (Bryman, 2009:114). Informationen handlade om den skola de 

arbetade på samt om de arbetade på högstadiet eller inte. Det krävdes många mejl, ca 300, 

innan ett rimligt antal intervjuer var inbokade. En av intervjupersonerna hjälpte mig även 

genom tips på tidigare kollegor som jag kunde kontakta. Urvalet blir därför en blandning 

mellan ett bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval (Bryman, 2009:114-115).  

En risk med mitt urval är att lärare som är insatta i frågeställningen och intresserade av 

ämnet har valt att delta och att de lärare som inte arbetar med dessa frågor eller inte tycker att 

det är viktigt har valt att avstå. Det skulle i så fall resultera i ett skevt urval. Jag har i efterhand 
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inte ansett att det har varit ett problem då intervjupersonernas egna åsikter och synsätt har 

varierat stort.  

Kvalitativa studier når reliabilitet när datamaterialet anses vara mättat. Detta är 

uppnått när ett mönster går att urskilja samt när upprepningar från intervjupersonerna 

framträder och det är även då generaliseringar kan göras (Ahrne & Svensson, 2011:44). För 

vissa frågor kunde jag se tydliga mönster väldigt tidigt medan andra eventuella mönster skulle 

kräva fler intervjuer, något som jag tyvärr inte haft tid att göra. Jag har intervjuat 14 individer, 

varar 9 kvinnor och 5 män. Då läraryrket är kvinnligt dominerat anser jag inte att det är något 

problem med fler kvinnor i datamaterialet. Alla intervjuer har genomförts på en plats önskad 

av intervjupersonen. Detta har resulterat i att alla utom två har genomförts på 

intervjupersonens arbetsplats, undantaget är den tredje och fjärde intervjun, som genomfördes 

på ett café respektive restaurang.  

5.3 Transkribering och kodning 

Transkriberingen av intervjuerna var tidskrävande och resulterade i ett stort material, närmare 

350 sidor med totalt ca 123 100 ord. Så mycket som möjligt av transkriberingen har gjorts 

ordagrant, jag har dock gjort vissa grammatiska korrigeringar vad gäller tal- och skriftspråk 

samt tagit bort upprepningar och oavslutade meningar då dessa inte var av relevans för 

studien (Kvale & Brinkmann, 2014:152). Inspelningen gjorde det ibland svårt att höra vad 

intervjupersonen sade, vissa meningar ur en del intervjuer har därför inte blivit transkriberade. 

Transkriberingen gjorde mönster mer synliga och det var en viktig del av analysen att själv 

transkribera materialet, även om det var tidskrävande (Aspers, 1999:159).  

När transkriberingen var klar påbörjades kodningen. Arbetssättet har varit en 

kombination av ett induktivt och deduktivt tillvägagångssätt. Utifrån min tidigare kunskap 

baserad på min teoretiska ram har jag formulerat frågeställningarna. Kodningen har främst 

varit induktiv då jag vid genomläsning av materialet och utifrån mina frågeställningar 

noterade mönster som gjorde det mer tydligt vilka olika teman som framträdde (Kvale & 

Brinkmann, 2014:238). Jag valde till slut 6 teman, efter halva kodningen insåg jag dock att 

vissa teman gick in i varandra, dessa fick hur som helst olika färger och bestod av;  

• Incidenter där pojkar går över gränsen  
• Hur det bemöttes av intervjupersonerna  
• Allmänna konflikter och konfliktlösning 
• Könsroller och status  
• Intervjupersonernas inställning till incidenterna 
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• Hur lärarna allmänt arbetar och pratar om sexuella gränser, sexuella 
trakasserier och sexuellt våld.  

Eftersom materialet är så stort är det flera aspekter som jag inte har haft möjlighet att 

behandla, det skulle därför vara möjligt att med samma material använda andra 

frågeställningar och dra slutsatser om dessa.   

5.5 Etiska överväganden  

Det grundläggande etiska dilemmat med kvalitativa intervjuer är enligt Jette Fog (2004) 

balansen mellan å ena sidan en så djupgående och inträngande intervju som möjligt med risk 

att intervjupersonen kränks och å andra sidan en så respektfull intervju som möjligt med risk 

att det empiriska materialet bara skrapar på ytan (Kvale & Brinkmann, 2014:98). Jag har 

ibland upplevt att den här balansgången har varit svår. Många frågor i min intervjuguide ber 

intervjupersonen beskriva situationer och händelser på skolan där sexuella trakasserier och 

övertramp har begåtts. Vid dessa frågor kan det vara svårt för intervjupersonen att beskriva en 

sådan händelse utan att känna att han eller hon lämnar ut en elev. Ibland har en intervjuperson 

exempelvis berättat att det har förekommit situationer där en tjej varit utsatt av en eller flera 

killar men inte velat ge några detaljer kring konflikten. Jag har vid dessa tillfällen inte heller 

kunnat pressa någon utan de måste få berätta så mycket som de själva känner sig bekväma 

med (Kvale & Brinkmann, 2014). Det har resulterat i att jag, vad gäller vissa intervjupersoner 

vet att någon form av övertramp från en pojke mot en flicka har förekommit men jag vet inte 

vilken form av övertramp eller hur det yttrade sig. Det är min roll som forskare att hitta en 

balans mellan forskningsetik och forskningens kvalité, vilket är nåbart om jag är medveten 

om de etiska problem som eventuellt kan finnas och förhålla mig till dem (Gustafsson, 2006; 

Kvale & Brinkmann, 2014). Det har varit nåbart då intervjupersonerna har varit mer benägna 

att berätta om deras roll än om elevernas och fokus i min studie är intervjupersonernas egna 

bemötande och förståelse av pojkars sexuella trakasserier mot flickor.  

En annan viktig etisk aspekt är det Kvale & Brinkmann kallar informerat samtycke. 

Det innebär att jag som forskare ska informera om studiens allmänna syfte och att 

intentionerna med forskningen ska vara tydliga såväl som argument och antaganden (Kvale & 

Brinkmann, 2014:107; ISA, 2001). Intervjupersonerna ska även få information angående 

eventuella för- och nackdelar som är förenade med deltagandet samt att de när som helst kan 

välja att avbryta intervjun, om de av någon anledning inte skulle känna sig obekväma. Det är 

även viktigt att ge information kring anonymitet och konfidentialitet (Kvale & Brinkmann, 
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2014:107). Intervjupersonerna har därför genom ett första mejl fått information angående 

studiens allmänna syfte, att materialet kommer behandlas konfidentiellt samt att de såväl som 

deras arbetsplats är anonyma. Att istället för att nämna intervjupersonerna vid namn är det 

mer meningsfullt att nämna andra egenskaper så som deras position, hur länge de har arbetat, 

deras kön och ålder (Ahrne & Svensson, 2011:56). Intervjupersonerna blir hädanefter 

benämnda som IP med efterföljande nummer vilket motsvarar numret på deras intervju.   

Jag har stundvis upplevt det problematiskt att veta hur mycket information om studien 

som ska ges samt när det ska ges. För mycket information kan leda till att intervjupersonerna 

styrs till att ge specifika svar snarare än att de uttrycker sina spontana åsikter kring ett ämne. 

Det sistnämnda uppnås genom en gradvis insnävning mot ämnet (Kvale & Brinkmann, 

2014:108) vilket jag har använt mig av i denna studie. Samtidigt som jag upplevde att denna 

metod var bäst lämpad för att intervjupersonerna skulle ge deras bild av sexuella trakasserier 

finns risken att jag har gett för lite information och att betydelsefulla aspekter för 

intervjupersonerna kan ha utelämnats vid ett inledningsskede (ibid:108). Intentioner och syftet 

har dock oftast diskuterats efter eller under intervjun då intervjupersonen har frågat hur jag 

ställer mig till ämnet och resonerar kring frågan. Vid dessa tillfällen har jag ibland upplevt att 

jag sagt för mycket då jag inte velat påverka deras fortsatta svar samtidigt som jag känt mig 

skyldig att besvara frågan. Det finns alltid en risk att intervjupersonen besvarar en fråga efter 

vad de tror att forskaren vill höra, och inte efter hur de faktiskt bemöter och hanterar en 

situation där sexuella trakasserier är förekommande. Valet av ämne brukar vanligtvis också 

spegla forskarens värderingar. I detta fall kan det förutsättas att jag tycker att man aktivt ska 

arbeta för att motverka traditionella genusnormer samt förebygga sexuella trakasserier. Det 

framgår dock inte hur ett sådant arbete skulle se ut från min sida och därför anser jag inte att 

detta är ett stort problem.  

Slutligen är det viktigt att arbeta förutsättningslöst. För att kunna uppnå beskrivningar 

av intervjupersonens verklighet som är så förutsättningslösa som möjligt ska forskaren 

förhålla sig kritisk till sina egna antaganden och hypoteser under intervjun (Kvale & 

Brinkmann, 2014:46). Det är därför viktigt att jag som forskare är nyfiken och lyhörd inför 

både vad som sägs och vad som inte sägs snarare än att ställa färdigformulerade frågor från 

redan bestämda analyskategorier (Kvale & Brinkmann, 2014:47). Jag har försökt uppnå detta 

genom den semi-strukturerade intervjuguide som i sin tur möjliggör följdfrågor.   
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6. Analys 

Här diskuterar jag de mönster som framkommit under datainsamlingen – huvudrubrik två och 

tre motsvarar mina respektive frågeställningar med tillhörande underrubriker. Innan dess 

redogörs för hur könsstrukturen på skolorna ofta ter sig och relaterar till genussystem, 

genuskontrakt och makt. Det ger viktig information för att kunna analysera lärarnas förståelse 

av sexuella trakasserier.  

6.1 Könsstrukturen och hierarkier i skolan 

I detta avsnitt ger jag exempel på hur intervjupersonerna beskriver umgänget mellan killar och 

tjejer samt vilken status de upplever att respektive kön har. Jag hänvisar här framför allt till 

Hirdmans (1988) diskussion om genussystemet. 

6.1.1 Killar och tjejer umgås inte med varandra 

Det har framkommit under intervjuerna att intervjupersonerna upplever att umgänget i skolan 

är uppdelat efter könstillhörighet, killar umgås med killar och tjejer med tjejer. Åtskillnaden 

mellan könen är en av de två grundläggande principer som Hirdman (1988) diskuterar vad 

gäller att upprätthålla och reproducera det rådande genussystemet. Så här beskriver IP 6 det:  

 
Det är ibland som att de inte känner tjejerna så det är inte alls det där spontana att 
de sätter sig och pratar. (…) Så det är ju frågan om man ska, och det har jag tänkt 
mycket på att nu är de 14-15 och de blir 16 när de går ut nian, när ska de då mötas 
och hur ska de mötas? Och hur de ska veta hur man ska mötas över könsgränser? 
När de liksom ska lära sig den koden (IP 6, kvinna 60 år). 
 

Att killar och tjejer så tydligt är separerade och att de inte har ett naturligt förhållningssätt till 

varandra är problematiskt på flera plan. Hirdman (1988) diskuterar att åtskillnaden mellan 

könen gör att den manliga överordnade positionen inte blir ifrågasatt, vilket leder till att den 

blir mer legitim. Hirdman (1988) menar att könsgrupperna måste integreras för att den manliga 

överordnade ska ifrågasättas och det rådande genussystemet ska luckras upp. Vi ska vidare i 

nästa avsnitt se hur isärhållandet av könsgrupperna också är förknippat med att killar har högre 

status än tjejer. 
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6.1.2 Killar har högre status än tjejer  

Det framkom också under intervjuerna att killar har högre status än tjejer. Med andra ord är 

även den andra principen som Hirdman (1988) diskuterade angående genussystemet 

representerad i skolan, nämligen mannens överordnad gentemot kvinnan. Att killarna har 

högre status visar sig genom att de även befäster tjejernas status i hierarkin, att tjejer därför 

söker bekräftelse hos killar och ser upp till dem på ett annat sätt än vad killar gör till tjejer. 

Killar får på det här sättet en makt över tjejer, där de kan utnyttja tjejers strävan efter högre 

status och popularitet.  

 

IP 1 beskriver nedan hur tjejer ofta beundrar duktiga idrottskillar:  

 
På högstadiet sker det ju mycket förälskelse, de ser ju upp till pojkar, till en duktig 
ishockeykille eller fotbollskille. (…) Jag upplever inte att flickor är taskiga mot 
pojkar, jag ser ju en beundran snarare, och kan se en taskighet från pojkarna mot 
flickorna. Men inte hos alla, det finns många pojkar som också har en beundran 
mot söta och trevliga tjejer. Men ingen taskighet från flickornas sida, det tror jag 
aldrig att jag har upplevt. (IP 1, kvinna 58 år).  
 

En kille som är duktig i idrott har lyckats uppnå det Connell (1996) kallar en hegemonisk 

maskulinitet, den typ av manlighet som är högst värderad och som både tjejer och andra killar 

ser upp till. Tjejer upplever enligt IP 1 inte samma beundran tillbaka, det kan förklaras genom 

att tjejer aldrig kan uppnå den form av status som en hegemonisk maskulinitet ger. Det som 

enligt IP 1 gör att killar beundrar tjejer är att de är söta och trevliga. Något som traditionellt 

anses vara kvinnliga egenskaper. Att bli beundrad som tjej har med andra ord inte med deras 

kunskaper att göra, utan mer med hur de gör sin femininitet och att de har lyckats uppnå sin 

del av genuskontraktet. Foucault (1987, 2002) menar att en väl utformad kvinnlighet ofta blir 

belönad, vilket verkar som en yttre påtryckning och får kvinnor, genom disciplin, att anpassa 

sig. Det verkar fortfarande vara aktuellt.  

 

IP 7 ger ett exempel på när pojkar och flickor ändå umgås över könsgränserna och när tjejer 

tar del av en så kallad ”manlig sfär”, genom att exempelvis vara med och spela fotboll eller tv-

spel. Killarnas överordnad syns även här.  

 
Tjejerna får gärna vara med, men inte vara bättre än killarna för då blir det 
någonstans ett hot, och det är nog ganska genomgående. De ser inte upp till en 
duktig tjej, alltså hon får gärna vara med men främst så ska hon vara snygg (IP 7, 
man 32 år). 
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IP 7 visar en förståelse för genuskontraktet där killar och tjejer har olika uppgifter. Han 

beskriver i liknande termer som IP 1 att tjejens främsta uppgift enligt killarna är att vara 

snygg. Det är i enighet med Landers (2003) resonemang om att tjejer från en tidig ålder blir 

objektifierade. De ska prata, klä och röra sig på ett ”kvinnligt” sätt. Även detta exempel 

symboliserar att det rådande genussystemet och dess kontrakt är synligt i skolan. Det finns 

tydliga föreställningar angående hur pojkar och flickor ska bete sig och vilken uppgift som hör 

till vilket kön. Pojkar och flickor verkar också, som Lander (2003) diskuterade, upprätthålla 

dessa kontrakt eller förväntningar till synes omedvetet. Det verkar också vara viktigt för 

killarna att behålla sin överordnade position genom att vara bättre än tjejerna på den angivna 

aktiviteten. 

 
IP 9 beskriver hur han upplever könshierarkin:  

 
Det som jag tycker inte funkar det är egentligen inte direkta konflikter utan det är 
helt enkelt killarnas grandiosa självbild. De tycker att de är bäst helt enkelt. Och att 
de på olika sätt tar för sig mycket, mycket mer och de tycker att det är okej på 
något sätt att de gör det också. (…) Alltså den sorgligaste känslan är att jag tycker 
nog att tjejerna generellt har lite låg status (IP 9, man 47 år). 

 
Killar får genom uppväxt och social interaktion lära sig att de är överordnade tjejer (Hirdman, 

1988), vilket kan leda till en hänsynslöshet. Det IP 9 beskriver påminner om en förhandling 

inom genuskontraktet, hur mycket utrymme får man ta och hur lite hänsyn kan man visa. 

Dessa förhandlingar är även aktuella vid sexuella trakasserier.   

 

IP 10 ger nedan ännu ett exempel på vilka som har hög status i skolan och hur killarna befäster 

tjejers status.  

 
Det är mycket att tjejerna söker bekräftelse hela tiden av killarna. (…) Varför gör 
de det, ja dels så tror jag väl att, ibland så är de väl intresserade av några av 
killarna men sedan är det väl också att det ger dem status överlag, eller liksom, är 
de attraktiva bland killarna så får de en hög status helt enkelt, bland tjejerna också 
(IP 10, man 36 år). 

 
Genom strävan efter normalitet och popularitet kan vi urskilja hur kvinnlighet i detta fall 

skapas (Ambjörnsson, 2003). När killarna får ”bestämma” tjejers status så innebär det att det 

är killarna som avgör vilken typ av kvinnlighet som ska belönas eller inte och tjejer utformar 

därefter sitt genus efter det som i manliga termer är önskvärt. Foucaults (1987) diskussion 
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angående disciplinär makt, där vi själva anpassar oss efter de normer och påtryckningar som 

finns verkar vara aktuell bland tonåringar i skolan.  

 

Flera intervjupersoner beskriver att det är pojkarnas beteende som påverkar klimatet i klassen, 

de hörs och syns överlag mer är tjejerna. IP 8 arbetar på en kulturskola i Stockholms innerstad. 

Hon ger, jämfört med övriga intervjupersoner, en annorlunda bild av killarna: 

 
Det här är den bästa skolan jag har varit på hittills när det gäller att ha ganska 
demokratiska klassrum och det tror jag mycket beror på att det, ja det här låter ju 
hemskt att säga men att killarna är på ett speciellt sätt, att det ska hänga på killarna 
hur klimatet blir. Vi har liksom inte den här utpräglade machokulturen här, med 
killar som måste leva upp till den normen (IP 8, kvinna 50 år).  
 

IP 8 upplever att det inte finns en lika tydlig machokultur på den här skolan, vilket gör att 

killarna heller inte behöver kämpa efter den formen av maskulinitet. Det skulle kunna bero på 

den specifika inriktningen skolan har. Kultur så som sång och teater är inte som sport en 

naturlig del av den hegemoniska maskuliniteten, särskilt inte i åldern mellan 13 och 15. Finns 

det inte en strävan efter att hela tiden uppnå en hegemonisk maskulinitet kanske ett lugnare 

klimat kan uppnås. Robinsson (2005) beskrev att pojkar som misslyckas i sin strävan efter en 

hegemonisk maskulinitet kunde försöka uppnå den och skapa vad de anser vara en ”riktig 

man” genom våld och trakasserier mot flickor. Det problemet skulle i så fall inte förekomma 

på en skola där hegemonisk maskulinitet inte var målet. 

 

IP 2 ger också en annan bild av killarna: 

Min klass är lite speciell den här gången, killarna är väldigt barnsliga och då menar 
jag barnsliga på ett bra sätt. De är väldigt inne i dataspelsvärlden, om man jämför 
nior, alltså killar i nior, som ofta är mer burdusa och mer på liksom. De ska ut och 
festa och träffa tjejer, men ingen i min klass har kommit på det än (…) Och då är 
det tjejerna, som tar mer plats.  

 

IP 2 upplever att det finns ett samband mellan intresset för tjejer och killars framtoning. 

Hon beskriver att när killar inte har det typiska intresset för tjejer, när de inte har kommit 

dit så tar tjejer mer plats. Att ta mycket plats är också förknippat med status, någon med 

hög status tar ofta mer plats, vilket i detta fall indikerar att tjejerna i klassen har hög 

status.  
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Citaten ovan har visat exempel på hur killar och tjejer håller sig på var sin sida, där killar står 

över tjejer och bekräftar tjejers status. Samtidigt bekräftar tjejer killars högre status genom att 

se upp till dem och söka deras bekräftelse. Genussystemet verkar, med något undantag, te sig 

liknande som Hirdman beskrev det för snart 30 år sedan. Dessa hierarkier är av betydelse när 

vi i det följande studerar det sexuella beteendet och eventuella trakasserier. Nästa avsnitt ägnas 

åt min första frågeställning.   

6.2 Hur förstår högstadielärare sexuella 

trakasserier som sker i skolan?   

För att kunna besvara den här frågeställningen kommer jag först presentera vad 

intervjupersonerna anger att de upplever som övertramp från pojkar mot flickor. Det ger mig 

möjlighet att kunna analysera hur de resonerar kring sexuella trakasserier. Jag vill poängtera 

att enligt intervjupersonerna så sker generellt de flesta konflikter inom de olika könsgrupperna, 

vilket är väntat då umgänget mellan ungdomar är separerat efter könstillhörighet. Vad gäller 

konflikter mellan könen, som jag fokuserar på, är det främst två typer av övertramp som har 

diskuterats. Jag har valt att benämna dem som tydliga övertramp och kärleksförklaringar. Med 

tydliga övertramp menar jag att högstadieläraren tycker att det är ett felaktigt beteende från 

pojken. Med kärleksförklaringar hänvisar jag till de tillfällen där intervjupersonerna berättar 

om en kille som varit förtjust i en tjej men där det tog sig fel uttryck. Efter det ger jag exempel 

på hur intervjupersonerna resonerar angående övertrampen.  

6.2.1 Tydliga övertramp 

Mitt fokus i denna studie är konflikter mellan könsgrupperna med sexuellt innehåll, på 

situationer där pojkar går över gränsen mot flickor. Det kan vara situationer där en eller flera 

killar är för närgångna, tar på en flicka på ett olämpligt sätt eller tilltalar henne på ett 

nedvärderande och/eller sexistiskt sätt. Dessa konflikter är överlag svåra att uppmärksamma då 

det sällan sker inför öppen ridå (Lahelma, 2002). Flera högstadielärare som har deltagit i 

studien upplever en frustration över att de inte ser när pojkar beter sig på ett sätt som upplevs 

kränkande för flickor, utan de blir ofta upplysta av eleverna i efterhand. IP 3 beskriver den 

största utmaningen vid denna typ av konflikt: De flesta kan nog se att det är ett övertramp. 

Sedan gäller det att övertyga den som har gjort det att det är ett övertramp, det är det som är 

grejen. 
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IP 3 och IP 13 ger nedan exempel på tillfällen där killar tafsat på tjejer under skoltid, och då 

framför allt tagit dem på brösten.  

 
Det har ju hänt genom åren att killar i princip har tagit på tjejer på ett olämpligt 
sätt. (…) Det var ju en kille som bara tjo tjo, på tjejer (formar händerna och 
klämmer i luften). Det var flera tjejer som beklagade sig. Han slutade till slut men 
det kallades in föräldrar och alltihop. Det är ju helt oacceptabelt (IP 3, man 67 år).  
 
Det var framför allt på en idrottslektion, där tjejerna tyckte att killarna hela tiden 
lyckades komma upp i brösthöjd på dem när det var någon idrottsaktivitet, och de 
kände sig tafsade på. Och då förklarar man ju det ganska tydligt att det är ju inte 
okej (IP 13, kvinna 53 år).  
 

Lahemla (2002) diskuterade att sexuella trakasserier kan vara svåra för lärare att 

uppmärksamma. Brösten räknas som extra känsliga och den formen av övertramp blir därför 

tydligt. Det gör att bemötandet av ett sådant övertramp blir konkret för läraren. Det blir också 

konkret för eleven själv, vilket kan underlätta för tjejen att rapportera händelsen.  

 

IP 10 beskriver nedan hur flera killar under en period utsatte en tjej för kränkande behandling. 

Även i detta fall blir övertrampet tydligt då det riktas mot de kroppsdelar som anses extra 

känsliga. 

 

Vi hade ett fall till exempel där det var flera killar som var inblandade kring just en 
tjej. Det blir ju alltid värre när de är många på något sätt. De drar handen till 
grenen eller vad man ska säga, i grenen, tog på rumpan och låtsades att man skulle 
ta och sådär hela tiden, så hon inte kunde vända ryggen till utan hon kände sig 
alltid stressad liksom, vad ska de göra? (IP 10, man 36 år). 

 

Nedan visar IP 6 hur subtila sexistiska beteenden kan te sig samt hur de bemöts.  

 
Det är mycket mer blickar än vad det är ord. Och det är, alltså det är inte så att de 
kallar varandra fitta och hora och sådant, utan det är mer den här andra, mer den 
här sofistikerade sexismen, det kan vara både att man tittar på rumpor eller tittar på 
brösten. (…) Det känns litegrann som att de här grabbarna har en lite, vad ska man 
säga utseendefixering och sexistisk syn och det känns litegrann som att det har 
eskalerat lite.(…) Så vi kommer gå in nu och prata om gränser och synen på 
kvinnor och så vidare (IP 6, kvinna 60 år). 
 

IP 6´s upplevelser av hur killar tittar på tjejer stämmer väl överens med Landers (2003) 

resonemang om att killar och tjejers kroppar bemöts på olika sätt, där tjejers kroppar från en 

tidig ålder objektifieras. Att titta utmanande på tjejer kan även vara en del av ett ”naturligt” 
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genusutövande där killar ska vara sexuellt intresserade av tjejer, och visa det. Det kan därför 

vara svårt att uppmärksamma när beteendet blir problematiskt (Lahelma, 2002; Bergström & 

Foxhage, 2004). IP 6 uppmärksammar en svårhanterlig och viktig konflikt och belyser en 

förhandling i genuskontraktet: hur mycket får man egentligen titta och på vilket sätt? När det 

inte finns bevis eller en tydlig syndabock diskuterar IP 6 det grundläggande problemet mer 

generellt. Hon beskriver att de måste diskutera synen på kvinnor och gränser. 

6.2.2 Kärleksförklaringar 

Direkta övertramp är en sak men enligt intervjupersonerna kan det vara mer problematiskt när 

det finns ett seriöst intresse mellan elever. I detta fall gäller det när en kille är intresserad av en 

tjej men inte vet hur han ska få hennes uppmärksamhet. Intervjupersonerna uttrycker att det 

ibland leder till ett gränslöst beteende, men det verkar på något sätt vara mer förståeligt än de 

tydliga övergreppen. Intervjupersonerna verkar med andra ord kunna förklara de här 

situationerna på ett annat sätt än vad de kunde göra vid de tydliga övertrampen.  

 

IP 4 beskriver hur normaliserat sexuella trakasserier kan vara:  

 
Ska vi gå tillbaka till det här hur killar visar sitt intresse för tjejer, (…) de kan t.ex. 
peta på tjejer som de är intresserade av, de vet ju inte hur de ska gå fram till henne 
så då blir det mycket peta och sådär, kasta grejer, dra henne i håret och nypa lite 
för att få hennes uppmärksamhet (IP 4, man 29 år). 
 

IP 4 beskriver här hur sexuella trakasserier kan förväntas och även accepteras med anledning 

av att killen är förtjust i en tjej. Som intervjupersonen beskriver det så är det ’hur killar visar 

sitt intresse för tjejer’. Det finns flera teorier om varför ett beteende som IP 4 beskriver inte tas 

på allvar. Wester (2007) menar att en liten grad av våld ofta accepteras från killar då beteendet 

är en del av att vara kille. Trakasserierna anses snarare vara ett skämt. Lahelma (2002) 

beskriver att beteendet både av elever och lärare kan ses som en naturlig social interaktion 

mellan könsgrupperna och ett tecken på en heterosexuell attraktion. Killen blir vid ett sådant 

resonemang fråntagen ansvaret för sitt beteende (Connell, 1996). Detta stämmer också överens 

med MacKinnons (1983) resonemang om att sexuella trakasserier är tolkat utifrån manliga 

termer och vad som anses vara ett ”naturligt” manligt beteende. 

 

IP 5 visar hur svårt det kan vara att definiera gränsen mellan den naturliga och oproblematiska 

sociala interaktionen och ett problembeteende:  
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Det är klart att det förekommer hela tiden sådana här kontaktproblem, när killarna 
gärna vill puffa på tjejerna sådär och vice versa. Och det är ju något väldigt 
naturligt, men det kan ju upplevas väldigt obehagligt också. (…) Jag kan inte se 
någon skillnad på om man gillar tjejen eller om man är sur på tjejen, det är ungefär 
samma beteende tycker jag (IP 5, kvinna 64 år).   
 

Detta är ett tydligt exempel på att en situation kan upplevas väldigt olika och att vissa elever 

skulle uppfatta beteendet som kränkande medan andra inte skulle göra det (Lahelma, 2002). 

Det försvårar hur högstadielärare ska bemöta likande situationer, det skulle vara enklare om de 

tydligt kunde se att han var arg eller veta vilken avsikt killen har med sitt beteende. Samtidigt 

menar Witkowska (2005) att avsikten i sig inte är relevant, utan hur den utsatte uppfattar 

beteendet. 

 

IP 7 och IP 10 ger nedan exempel på situationer där en kille har visat sig vara intresserad av en 

tjej men där intresset inte varit besvarat. Här uppstår en av den typ av problem som Hirdman 

(1988) hänvisar till som förhandlingar inom genuskontraktet. Hur får man egentligen bete sig 

när man är intresserad av någon och hur ser den här förhandlingen ut, både i elevernas och 

intervjupersonernas perspektiv?  

 
Det var en episod förra året när det var en kille som var intresserad av en tjej och 
det yttrade sig i att han var väldigt påflugen på henne och rörde henne fysiskt 
ganska mycket, och det var ju inte helt normalt, det gick ju över till trakasserier 
helt och hållet. Det kom ju fram att han var intresserad av henne men det kom ju 
liksom ut fel. (…) Han tog henne på rumpan, kramade henne bakifrån när hon inte 
var beredd, ja alltså sådana saker (…) Oftast så handlar det om någon form av 
missförstånd, om att de inte vet hur de ska uttrycka sina känslor mer än att det 
faktiskt är någon form av våld, liksom att man verkligen ska skada någon. Så det 
blir någon form av kärlek som tar sig i lite fel uttryck (IP 7, man 32 år). 
 

Vi har ju till exempel en kille som direkt visar att han är intresserad och så, fast där 
finns det inget intresse tillbaka. Då har det inte varit jävelskap, utan då har det varit 
mer, han kommer och kramar. Det är en ganska barnslig kille, eller han är 
särskoleplacerad egentligen, (…) Han är väldigt öppen med liksom hur han 
känner. Det är nästan lite sådär tragiskt för han, ja, det är lite tråkigt. (IP, 10 man 
36). 

 

Ovanstående exempel visar hur förväntningar utifrån genusnormer kan vara problematiska. 

Killar agerar utifrån förväntningar om att vara de som tar initiativ, samtidigt som de ibland går 

för långt när de förhandlar om fysisk närhet. De ska vara initiativtagande samtidigt som de 

ibland inte verkar förstå hur de ser om en tjej är intresserad eller inte (Andersson, 2004). 
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O´Byrne (2008) visade i sin studie att killar ofta ger en bild av sig själva som naiva och 

oförstående, något som de, enligt citaten ovan, även får stöd för bland högstadielärare. Även 

högstadielärare förhandlar fram förklaringar till varför killarna i fråga har gått över gränsen. 

De diskuterar avsikten snarare än effekten, vilket Witkowska (2005) anser är irrelevant. IP 10 

beskrev en kille som egentligen skulle vara särskoleplacerad. Den här killen kan därför inte 

förväntas läsa av andra och förhålla sig till normer på samma sätt. Vid sådana tillfällen är 

intentionen därför relevant, och måste tas hänsyn till. 

6.2.3 Ansvar för sexuella trakasserier  

Det är ingen diskussion om att sexuella övertramp och trakasserier är oacceptabelt. Trots det 

verkar det finnas undantag för när den person som utför handlingen bär ansvaret. Nedan ges 

exempel på hur intervjupersoner beskriver att tjejer som blir utsatta för övertramp från killar 

borde ta ett större ansvar för att undvika att drabbas. Detta ställer frågor som hur en tjej ska 

säga nej samt vad som kan accepteras som ett samtycke. 

 

IP 3 ger ett exempel på att det verkar vara viktigt att tjejerna säger ifrån på rätt sätt. 

 
Sedan finns det säkerligen dem, alltså jag har också upplevt att det finns tjejer som, 
ja jag vet inte om de gillar det men de säger inte ifrån när killar småtafsar på dem. 
(…) Ja, att de inte sätter gränserna utan nästan uttrycker för killarna att det är okej 
(IP 3, man 67 år).   
 

O´Byrne (2008) visade att det finns krav på att tjejer säger ifrån på rätt sätt för att killar ska 

förstå. IP 3 bekräftar att ett sådant resonemang återfinns också i den svenska högstadieskolan. 

Lahelma (2002) ger en bild av att tjejer redan känner ett ansvar för killars beteende, något som 

aldrig ska ligga på den utsattas axlar (Witkowska, 2005). 

  
Att det dock kan bli tjejerna som ändå belastas med ansvar illustreras i följande citat, IP 

6 upplever att tjejerna klär sig utmanande:  

 
Men det jag tänker som är litegrann ett problem, när vi då pratar om det här med 
grabbarnas sexistiska syn så tycker ju jag inte att tjejerna är så att de klär sig 
osexigt. Utan litegrann så klär ju de sig fruktansvärt utmanande, och det kan ju 
vara såhär dekolletage att du ser lite för mycket, du har lite för korta kjolar. 
Ursäkta men ibland så undrar jag, har de kjolar på sig över huvud taget? (…) Och 
killarna de har ju inte, de visar ju inte så mycket av kroppen på så sätt, och 
samtidigt som tjejerna är jätteutmanande i sitt sätt att klä sig, det är väl inte 
konstigt att ha den relationen mellan tjejerna och killarna heller (IP 6, kvinna 60 
år). 
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Även om de intervjuade generellt är överens om att tjejerna inte bär ansvar för killarnas 

övertramp, finns det en dubbelhet i deras resonemang. IP 6 resonerar här i liknande termer 

som domstolar ibland tidigare gjort vid friande fall, det vill säga refererat till tjejens klädsel 

vid bedömningen av brottets allvar. Här finns också en ansvarsförskjutning där tjejer än en 

gång ska ta ansvar för killars beteende. Det verkar som det finns en tanke om att tjejer som är 

mer utmanade än det förväntas skulle vilja bli drabbade. Detta resonemang, där en tjej får 

skylla sig själv, är en form av maktutövning likt den Foucault beskriver.  

 
IP 12 har ett liknande resonemang och diskuterar klädval och utsatthet:  

 
Nu är det inte så mycket men förut så kunde det komma in tjejer som hade väldigt 
urringade kläder och linnen, det var knappt att de hade några kläder på sig, alltså 
väldigt, tycker jag, över gränsen, hur kort kjol ska man ha och hur litet ska linnet 
vara och där var det mer flickorna, tyckte jag som gick över gränsen (IP 12, kvinna 
61 år). 
 

Även detta resonemang verkar som en begränsning för tjejer, liknande det jag beskrev ovan 

om hur makt samspelar med genus och sexualitet. Lahelma (2002) anser, som tidigare nämnts, 

att tjejer redan känner ett ansvar över att sätta tydliga gränser över pojkars beteende och att det 

därför är extra viktigt att inte lägga ytterligare ansvar på de som blir utsatta. Båda ovanstående 

citat ger exempel på att tjejer genom hur de uttrycker och klär sig är ansvariga för killars 

beteende. Lahelma (2002) anser därför att skolan tydligt ska ta ställning och ansvara för vilket 

beteende som accepteras och inte.  

 

IP 10 beskriver nedan en lek som går ut på att eleverna jagar varandra för att sedan kulla 

varandra på känsliga ställen (rumpa och bröst). Även här framkommer hur tjejerna belastas 

med ansvar, denna gång genom att ge sig in i lekar de inte riktigt tål: 

 
Ofta är det kanske någon tjej då som är lite, som ger sig in i någon lek som hon 
inte riktigt kan tåla. Vi har en del tjejer som är lite extra känsliga och ibland så 
kanske de börjar leka de här lekarna, och sedan så är det några killar som liksom, 
dels kanske om de inte riktigt förstår eller kan känna av att nu tycker inte hon att 
det är roligt längre, nu vill inte hon leka längre. Men samtidigt också att hon 
kanske ger sig in i en lek som hon inte riktigt borde (IP 10, man 36 år).  
 

IP 10 diskuterade i avsnittet om genussystem hur hierarkin bland killar och tjejer ser ut på 

skolan. Han berättade då att tjejerna söker bekräftelse hos killar och får de det, ökar deras 
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status även bland de övriga tjejerna. Leken som beskrivs i citatet verkar vara ett exempel på 

hur tjejer söker bekräftelse hos killar, och vilken makt det kan ge killarna. Lahelma (2002) 

beskriver att varken makt eller rekonstruktioner av makt, vilket är förknippat med sexuella 

trakasserier, diskuteras i undervisningen eller är inkluderat i lärarutbildningen. Det leder till att 

lärare inte ser sexuella trakasserier som något genusbaserat, vilket jag tycker IP 10´s 

resonemang ovan visar. Ett resonemang angående genussystem och hierarkier skulle kunna 

synliggöra bakomliggande faktorer till den lek han beskriver. Det finns alltså en insikt om hur 

maktrelationer ser ut på skolan men det är svårt att relatera dem till det vardagliga beteendet. 

Detta kan återigen kopplas till de förhandlingar som Hirdman (1988) diskuterar och där killar 

till och med kan förväntas ha ett något våldsamt beteende då det ingår i skapandet av 

maskuliniteten (Wester, 2007). 

 

Det förekommer också att högstadielärare i en konkret situation fokuserar på tjejen som har 

blivit utsatt snarare än på pojkarna som har utsatt henne. IP 14 beskriver en sådan händelse:  

 
Det är någon kille som har kontaktat någon tjej och vill att hon ska skicka, alltså 
typ nakenbilder på sig själva då, till de här killarna. Så det är väl det som är 
aktuellt nu för tillfället i alla fall. (…) Det är en sådan händelse som de har försökt 
reda ut ganska mycket i skolan, liksom prata med henne och fråga, ja jag vet inte, 
ifrågasätta lite, hur tänkte du liksom? (IP 14, kvinna 38 år). 
 

Återigen saknas en analys kring makt och hierarkier på skolan. Ambjörnsson (2003) 

diskuterade hur vårt genusskapande kan beskrivas genom en strävan efter normalitet. Jag anser 

också att det kan beskriva en strävan efter popularitet där hög status är målet. Vi vet sedan 

tidigare att killar har mer makt på skolan och att de därför hamnar i en position där de kan 

utnyttja den gentemot tjejer. Det IP 14 beskriver är ett sådant tillfälle där makten tar sig 

uttryck, det är fortfarande samma slags makt som Foucault beskrev som disciplinär, där vi 

själva anpassar oss efter påtryckningar. Tjejen valde själv att skicka bilderna och är därför den 

som får stå till svars för påtryckningar som kommer från killar. Även detta är ett exempel på 

hur makt och rekonstruktioner av makt inte diskuteras och ifrågasätts (Lahelma, 2002). Denna 

typ av hantering av ett problem osynliggör de bakomliggande strukturer som finns. En 

genusordning där killar står över tjejer och där tjejer måste söka bekräftelse hos killar 

möjliggör att killar kan utnyttja sin maktposition. Det kan de dels göra genom att försöka få 

tjejer att skicka nakenbilder, samtidigt kan tjejer känna sig tvingade att skicka bilderna i hopp 

om att få högre status. 
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IP 7 sammanfattar hur han tror att man ser på sexuella trakasserier och övertramp överlag, 

både i skolan och samhället. 

 
Vuxenvärlden ser ju ut som den gör också. Det förekommer ju sexuella 
trakasserier (…) och det är ju samma problem med skolan, samhället ser ju inte på 
det som en så stor sak så, och det är ju tyvärr samma sak i skolan. Det vi ser som 
småsaker, det händer det ju ingenting med (IP 7, man 32 år).  
 

Det sista citatet leder in på hur högstadielärare diskuterar sexuella gränser och övertramp i 

skola, vilket behandlas i nästa avsnitt. 

6.3 Hur diskuterar högstadielärare sexuella 

gränser och övertramp i skolan?  

Nedan beskriver jag hur intervjupersonerna på olika sätt arbetar med konflikter vad gäller kön 

och sexualitet i skolan. I det första avsnittet ger jag exempel på hur högstadieläraren försöker 

få pojkarna att förstå hur deras beteende uppfattas genom att dels berätta om egna erfarenheter 

samt dra paralleller till vuxenvärlden. I de följande avsnitten redovisar jag hur lärarna 

generellt arbetar med konflikter mellan könsgrupperna genom att väva in diskussioner 

angående kön och sexuella konflikter i undervisningen. Det görs genom främst med hjälp av 

litteratur och exempel från rättegångar.  

6.3.1 Försöker få pojkarna att förstå hur deras beteende uppfattas 

Det är många intervjupersoner som beskriver att de vädjar till eftertanke och förståelse för att 

eleverna ska förstå hur deras beteende kan uppfattas. Det gör de bland annat genom att berätta 

saker som de själva har varit utsatta för och hur det fick dem att känna sig. Flera av 

intervjupersonerna tar också händelsen ur sitt sammanhang för att uppmärksamma hur konstigt 

och oacceptabelt beteendet är.  

 

IP 3 ger ett exempel på att det är verkningsfullt att ifrågasätta hur det skulle vara om en kille 

blev utsatt: 

 
Jag är ju också väldigt sådan, att jag kan använda deras språk, jaha så du tycker att 
det är okej att gå fram till en tjej och klämma henne på rumpan men hur skulle det 
kännas om någon kom fram och tog dig på kuken? Och då börjar de skratta men 
faktiskt så är ju det samma sak (IP 3, man 67 år). 
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IP 11 drar paralleller till vuxenvärlden och frågar sig om en vuxen skulle kunna bete sig på ett 

liknande sätt och vad det i så fall skulle få för konsekvenser:   

 

Jag tycker faktiskt att man behöver berätta vad som är okej i samhället, skolan är 
ingen separat företeelse, jag drar ofta paralleller till vuxenvärlden. Vi har ju en 
manlig kollega i vårt arbetslag, (…) om han skulle göra såhär mot oss, ni skulle 
baxna själva och vi skulle aldrig tolerera det. Och då blir det mer fattbart för 
många. Eller om din pappa gjorde så på sin arbetsplats, hoppsan. Jag tror att vi 
behöver vara tydliga med att vi är en del av samhället och att samhällets 
värderingar faktiskt hör hemma här också, (…) Det här kan man faktiskt bli 
polisanmäld för, hallå (IP 11, kvinna 57 år).  
 

De två citaten ovan beskriver hur lärarna arbetar med liknelser och sätter situationen i ett annat 

sammanhang. Det här tillvägagångssättet verkar vara verkningsfullt för att få eleverna att 

reflektera över sitt beteende då det upplevs absurt att en kille skulle bli utsatt eller att vuxna 

skulle ha ett liknande beteende. IP 3 och IP 11 arbetar här i enighet med det Lahelma (2002) 

och Witkowska (2005) diskuterade angående gränssättningar. De visar att skolan sätter gränser 

för vilket beteende som är acceptabelt och lägger i detta fall inget ytterligare ansvar på tjejer 

som blir utsatta. Det är en viktig del för att det rådande genussystemet med den manliga 

överordnade ska bli ifrågasatt för att beteendet inte ska normaliseras (Helin, 2010; Hirdman, 

1988; Lahelma, 2002).  

 

IP 5 beskriver nedan hur hon försöker få eleverna att förstå känslan av tjejernas utsatthet:  

 
Jag brukar berätta hur det var när jag var liten, att de slog en på ryggen så att bh:n 
gick sönder. Och även att de tog ner en i källaren och tog en på brösten och hur 
hemskt det kändes. Jag berättar ofta om mig själv och försöker få dem att förstå 
hur det känns (IP 5, kvinna 64 år). 

 
IP 5 ger också ett exempel på hur hon ifrågasätter beteendet, vilket som tidigare nämnts är 

viktigt för att genussystemet med dess traditionella ordning inte ska upprätthållas (Helin, 

2010; Hirdman, 1988; Lahelma, 2002).   

6.3.2 Att förstå genom litteratur 

Det tycks också enligt de intervjuade vara verkningsfullt att använda sig av litteratur eller 

anonymiserade rollspel och problemformuleringar för att få pojkar att förstå att deras 

beteende är olämpligt. Anonymiserade rollspel och problemformuleringar verkar främst 

användas när intervjupersonen själv inte har sett händelseförloppet samt för att ingen ska 
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känna sig utpekad. Många av intervjupersonerna menar att det skulle kunna leda till att den 

eleven i så fall ställer sig i försvarsposition och inte är mottaglig för en reflektion av sitt 

beteende. Nedan följer ett antal exempel på hur pojkarna ska förstå att ett beteende är felaktigt 

genom att få exempel från litteratur. 

 

IP 5 berättar om en våldtäktshistoria där pojkar på hennes arbetsplats var inblandade. Ett antal 

killar var anklagade för att ha våldtagit en tjej under en fest. Domstolen ansåg inte att det gick 

bevisa att pojkarna hade förstått att tjejen inte ville och pojkarna blev därför frikända. IP 5 

menar att det var svårt att hantera den situationen på skolan. Det var dock tydligt att gränser 

hade överskridits och IP 5 ansåg därför att det var viktigt att diskutera detta i skolan. Nedan 

ger hon en beskrivning av hur hon vävde in denna diskussion i undervisningen.  

 
Ja dels så måste man ju försöka få dem att inse hur fullkomligt maktlös offret är i 
en sådan situation, och att man kan sätta sig in i hur man känner. Vi läser ju 
mycket, då försöker jag leta texter som handlar om hur man känner sig i en sådan 
situation, och då är det ju inte jag som säger det utan då läser man. Så på det sättet 
tror jag att man kan komma långt, i moraliskt hänseende. Så det klart, att säger jag 
det som vit, svensk, tant då blir det inte samma effekt som när någon har skrivit 
om att Alexander våldtog Anna och Annas berättelse då (IP 5, kvinna 64 år). 
 

IP 8 ger också exempel på hur diskussioner angående kön och könskonflikter vävs in i 

undervisningen:  

 
Nu ska vi läsa den här ”Flyga drake” och ”Tusen strålande solar” för nu skulle jag 
vilja komma in på det här; vad är det som gör att män vill kontrollera kvinnor, vad 
är det för makt som kvinnor har som gör att de ska kontrolleras i den här stora 
utsträckningen och hållas på mattan (IP 8, kvinna 50 år). 

 

Litteratur som Flyga drake och Tusen strålande solar används alltså för att diskutera de 

viktiga maktförhållanden mellan män och kvinnor. Dessa böcker skildrar en värld långt ifrån 

den eleverna upplever vad gäller relationen mellan män och kvinnor samt kvinnors utsatthet. 

Övergreppen i dessa böcker är extrema och därför enkla att problematisera och förfasas över. 

Men det är förmodligen svårt för eleverna att relatera de problemen till sin egen vardag. 

Problem så som gråzoner, hur man visar att man är intresserad eller hur man vet att hon vill att 

jag ska vara närgången ligger förmodligen mer nära killarnas vardag. Som Lahelma (2002) 

diskuterade så är detta mycket svårare eftersom det inte finns någon tydlig mall. Det är inte 

alla elever som upplever en viss situation som kränkande och det är därför viktigt att hela tiden 

diskutera att det är olika från situation till situation. Det grundläggande är därför att alltid vara 
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lyhörd till den andres signaler och respektera dem. Det leder till tankar om samtycke, eller 

frånvaro av det, som en viktig omständighet vid bedömningen av om det skett ett övertramp 

eller inte.    

 

Även IP 3 ger exempel på en bok där sexuella gränser och samtycke kan diskuteras:  

 
Nu ska vi börja läsa en bok av en engelsk författarinna som heter Älskar hatar. Där 
finns också då våldtäktssituationen, ja där det är, är det våldtäkt eller inte. (…) Var 
går gränsen och så där. (…) Vi pratar mycket om samtycke, att det är det som man 
borde sträva efter. Inte att man ska tolka in så mycket, att den vill, eller den är 
klädd si och så där (IP 3, man 67 år).  

 
IP 3 frigör genom liknande diskussioner tjejer från ansvar. Det handlar inte om att tolka utan 

om att försäkra sig om att beteendet är önskvärt. Denna diskussion är förmodligen lättare för 

eleverna att ta till sig då det är situationer som de själva kan stöta på samt som ofta diskuteras i 

samhället och media.  

6.3.3 Hänvisningar till sexualbrott, lagen och bevis 

De som arbetar med genusnormer och jämställdhet verka tycka att det är väldigt intressant och 

viktigt. Dessa personer väver hela tiden in det i sin undervisning och väntar inte på att något 

ska hända för att det ska diskuteras. Det är något som Lahelma (2002) anser vara nödvändigt 

för att diskussionerna inte endast ska rikta sig till ett fåtal elever samt präglas av en negativ 

kontext. När definitionen av sexuella trakasserier diskuteras hänvisar lärarna inte sällan till 

lagen och beviskrav vid sexuellt våld. Jag ger nedan exempel på hur dessa diskussioner ser ut. 

 
IP 3 beskriver nedan hur han diskuterar aktuella våldtäkter, beviskrav och domar:  

 
Vi har ju tittat mycket på vad lagen säger också och fördjupat oss i olika fall. (…) 
Och då handlar det mycket om bevisningen och det tycker dem går för långt, ja 
alltså i kraven på bevisning. (…) Det var en kille och en tjej som var i 20-
årsåldern, de var på en fest och blev berusade (…) sedan skulle hon följa med 
honom hem och då somnade hon. Och då vaknade hon upp av att han försökte 
penetrera henne. (…) Han blev dömd till våldtäkt. Då hade vi en diskussion om 
vad han skulle bli dömd till och då var det några som tyckte att han skulle bli dömt 
till sexuella trakasserier istället men efter diskussioner så ändrade de sig (IP 3, man 
67 år). 

 

IP 3 tar upp konkreta rättsfall hämtade från verkligheten. Lagen kan i detta fall hjälpa lärarna 

att hitta relevanta exempel där gränser kan diskuteras.  
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IP 7 använder sig nedan av en liknande metod och jämför våldtäkt med rån i frågan om hur 

ansvaret ser ut: 

 
Jag brukar ta upp domstolsrättegångar som tar upp om tjejen är klädd på ett visst 
sätt eller inte, och jag tror att vi brukar ha det med rån, om man blir rånad så 
brukar jag ta den liknelsen, hade du en mobiltelefon väl synlig, är det verkligen 
offrets fel. Och det gör jag för att få dem att förstå att det spelar liksom ingen roll, 
en tjej ska kunna gå naken, hon ska fortfarande inte bli våldtagen (IP 7, man 32 
år).  

 

Följande citat illustrerar en annan hållning. IP 6 ger ett exempel på hur det förebyggande 

arbetet mot sexuellt trakasserier kan se ut:  

 
När man kommer in på de här som är i gråzonen, det som inte uppfattas som 
sexuella trakasserier, det är ju det som blir jobbigt och det är ju där som man måste 
känna att man diskuterar gränsdragningen och nolltoleransen. Sedan tänker jag 
såhär, att det måste man ju tolka från situation till situation också och det måste du 
faktiskt göra. Men det är alltid mottagaren som har tolkningsföreträde och det är ju 
jätteviktigt att veta det (IP 6, kvinna 60 år).  
 

IP 6 använder samma termer som Lahelma (2002) angående olika elevers tolkning. Vad gäller 

gränser och övertramp är det inte i fokus att ingen får röra vid en annan, utan snarare hur man 

vet att den personen vill att man ska röra henne. IP 6 menar också att det är mottagaren som 

har tolkningsföreträde, vilket är viktigt för alla att lära sig, både killar och tjejer. Som 

Witkowska (2005) också påpekar är inte avsikten av relevans utan hur beteendet uppfattas. 

Även om det sistnämnda citatet inte direkt refererar till lagen, tar det upp resonemang om 

samtycke – något som är centralt i den pågående debatten om sexualbrottslagstiftning. 

6.4 Riktlinjer, hjälp och stöd  

Jag vill avsluta analysen med några citat som visar att högstadielärare ofta står själva med att 

hantera konflikter gällande sexuella trakasserier i skolan. Det verkar vara upp till lärarna 

själva i vilken omfattning och hur de väljer att diskutera sexuella gränser och trakasserier. Det 

finns inget tydligt regelverk att få stöd i. 
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6.4.1 Högstadielärarens ansvar, vad och hur sexuella gränser och 

trakasserier ska diskuteras 

En fråga jag har ställt mig under arbetets gång är om det finns några riktlinjer för hur 

högstadielärare ska bemöta och hantera de sexuella konflikter mellan könsgrupperna som 

förekommer i skolan. De första två citaten är exempel på hur intervjupersonerna känner sig 

stressade över att mycket läggs på deras axlar samtidigt som de har lite tid i anspråk. De 

måste följa kursplanen och tvingas därför prioritera.  

 

Man får ju ta upp sexuella trakasserier i undervisning när det kommer till sex och 
samlevnad och sånt där. Eftersom kursplanen är så packade med saker man måste 
göra, så ibland prioriterar man. Så man hinner inte alltid ta upp det och det är inte 
för att man inte vill utan för att man inte hinner (IP 4, man 29 år).  
 

Det är svårt att hinna och orka med allting ibland, så ibland sätter man på 
skygglapparna, det får man inte säga men det gör man, för att överleva. Och man 
önskar att man orkade göra mer (IP 13, kvinna 53 år). 

 
IP 8 beskriver att det är upp till lärarna själva hur dessa problem diskuteras:  

 
Det faller väldigt mycket på läraren, vi har en mentorsplan där det står vad man 
ska göra, man ska ju aktivt motarbeta både särbehandling och diskriminering och 
sådant. Så då blir det ju jag, vad jag gör i mina klasser (IP 8, kvinna 50 år).  
 

I uppsatsens inledande delar nämnde jag de riktlinjer som Läroplanen, DO och Skollagen har 

formulerat. Dessa riktlinjer kan uppfattas diffusa och svåra att greppa. Lärarna ska, som IP 8 

nämner, motverka både särbehandling och diskriminering och sånt. Det som skulle kunna 

underlätta för högstadielärare är hur makt och genus generellt ska diskuteras och vävas in i 

undervisningen. Sådana diskussioner är mycket viktiga om unga människor tidigt ska lära sig 

hur makt och genus hänger samman, kan ifrågasätta och bli kritiskt tänkande. Att få lära sig 

detta borde vara en naturlig del av läroplanen och inte upp till varje lärarens goda vilja, i mån 

av tid givet det redan pressade schemat. IP 8 säger att detta faller på henne, vad hon väljer att 

göra utifrån hennes värderingar och erfarenheter. Att det saknas en reglering innebär också att 

de som inte har ett intresse för genus eller jämlikhet inte heller diskuterar dessa frågor.  

 
IP 9 ger ett liknande exempel.  

Du menar om vi har någon slags samlad syn på det? Nej det är ju ingenting som vi 
har pratat om heller, nej så det är nog på var och ens ja, samvete eller vad man ska 
säga. Det är ingenting som vi för samtal i grupp om (IP 9, man 47 år). 
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Att det saknas en formell reglering kring hur problem med kön, sex och makt ska behandlas 

inom skolan gör att det heller inte diskuteras inom lärarkollektivet, utan blir, som sagt, frågan 

om ett individuellt ansvar som en högstadielärare kan, men behöver inte, ta på sig.  

7. Avslutande diskussion 

I uppsatsen har Hirdmans (1988) begrepp om genussystem och genuskontrakt legat till grund 

för att undersöka hur högstadielärare förstår och bemöter sexuella trakasserier, från killar mot 

tjejer. Jag har även använt mig av MacKinnons (1982, 1983) och Butlers (1990) tankar kring 

sexualitet och den heterosexuella matrisen samt Foucaults diskussion angående makt. Dessa 

teorier är relevanta vid diskussioner angående förståelsen och bemötandet av killars sexuella 

övertramp mot tjejer. Mycket har förändrats under de senaste åren, särskilt som genusfrågan 

länge varit aktuell i den offentliga debatten och genus är inte något cementerat fenomen utan 

ständigt återskapas i interaktion med andra (West & Zimmerman, 1987). Trots det har jag 

under detta arbete fått intrycket av att utvecklingen vad gäller synen på tonåringars beteende 

och sexualitet har gått långsamt.  

Jag har genom samtal med intervjupersonerna förstått att genushierarkin är tydlig 

inom skolan och avspeglar i stort sett det Hirdman (1988) beskriver, att umgänget i skolan är 

åtskilt efter könstillhörighet samt att killar är överordnade tjejer. Vi har genom bland annat 

beskrivningar av hur killar i 14-årsåldern får en tjej i samma ålder att skicka nakenbilder på 

sig själv samt genom lärarnas vittnesmål om lekar där eleverna ska kulla varandra på känsliga 

ställen sett exempel på hur tjejer söker bekräftelse hos killar. Det i sin tur befäster också 

killarnas maktposition.  

Lärarna har vid dessa tillfällen inte gjort någon analys kring makt och strukturer, utan 

snarare ifrågasatt hur tjejen tänkte när hon skickade bilderna eller varför tjejerna springer efter 

killarna som utsätter dem för den typen av beteende. Det kan dock vara svårt att bemöta ett 

sådant beteende om inte insikten och kunskaper angående maktstrukturer, genus och sexualitet 

finns tillgänglig, samt om detta inte förankras i de formella riktlinjerna som ligger till grund 

för undervisningen. Lahelma (2002) understryker att makt, maktrekonstruktioner, genus och 

sexualitet varken diskuteras i undervisningen eller under lärarutbildningen, vilket kan förklara 

högstadielärares svårigheter. Läroplanen (2011), Skollagen (2010:800) och DO (2012) anger 
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tydliga mål när det gäller jämställdhetsarbete, men väldigt lite om hur dessa ska nås. I 

intervjuerna blir det uppenbart att lärarna lämnas utan verktyg, att det är upp till var och ens 

tid, vilja och förmåga att ta sig an arbete med genusfrågor samt attityder och beteenden 

kopplade till dessa. Det kan visserligen vara svårt att skapa ett generellt ramverk för hur dessa 

konflikter ska hanteras och var gränserna går för kränkande behandling, då vi alla tolkar 

situationer på olika vis (Lahelma, 2002). Men att skapa ett utrymme i undervisningen för 

hantering av dessa frågor skulle kunna underlätta ett aktivt arbete med genusfrågor.  

Lahelma (2002) anser vidare att det är problematiskt att ansvaret för ett felaktigt 

beteende från killarna inte sällan läggs på tjejer, som dessutom redan känner ett stort ansvar 

över hur killarna beter sig. Vi har också sett tendenser på att Lahelmas (2002) resonemang om 

ansvar är tillämpbar på skolan, då vissa högstadielärare antar att tjejer ibland vill bli utsatta 

för sexuella trakasserier genom att inte säga nej tillräckligt tydligt eller ha fel typ av kläder. 

Att tjejer genom hur de klär sig eller vilka lekar de väljer att delta i görs ansvariga för killars 

beteende kan också analyseras i makttermer. Unga tjejer vill förmodligen utstråla viss typ av 

kvinnlighet samtidigt som de också vill vinna status bland killarna - vilket kan bli en svår 

balansgång mellan att söka bekräftelse och samtidigt inte vara för utmanande. 

Hur förstår då högstadielärare sexuella trakasserier? Det skiljer sig givetvis från 

person till person. I analysen gjordes en åtskillnad mellan ’tydliga övergrepp’ och 

’kärleksförklaringar’. Generellt kan sägas att det jag benämnde som tydliga övergrepp av alla 

intervjupersoner ansågs vara förkastligt. Samtidigt fanns det sexuella övertramp som kunde 

förklaras utifrån genuskontraktet och den heterosexuella matrisen, dessa kallades 

kärleksförklaringar. I dessa fall har sexuella trakasserier från killar snarare setts som ett 

tecken på intresse. Beteendet upplevs då, bland lärarna som en naturlig interaktion och som 

ett tecken på heterosexuell attraktion. Killar ska, enligt kontraktet, vara initiativtagande, 

sexuellt intresserade av tjejer, samtidigt som de ska visa det (Lahelma, 2002). Detta beteende 

ursäktas av lärarna i större utsträckning, även om de kan medge att det inte alltid är lämpligt. 

Försvaret har handlat om att eleverna inte riktigt vet hur de ska interagera med varandra eller 

visa intresse och att det därför ibland kan bli fel. Högstadielärare ger här i likhet med O´Byrne 

(2008) en bild av killar som naiva och oförstående. Här är det tydligt att avsikten från killens 

sida har större betydelse än uppfattningen hos den som utsätts, vilket Witkowska (2005) 

kritiserade. Det är alltså inte bara eleverna som förhandlar inom kontraktet, utan även lärare.  

Den andra frågan jag har valt att undersöka var hur sexuella gränser och övertramp 

diskuterades i skolan. Det är ofta lagen och sexualbrott som är i fokus vid diskussioner 

angående gränser. Det kan vara inspirerat av den rådande debatten kring friande 
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våldtäktsdomar och hur fler förövare ska kunna fällas. Det tydliga genussystemet med killars 

överordnade position problematiserades av få högstadielärare, trots att samtliga 

intervjupersoner berättade om det. Lundgren (2001) menar att det är en av de grundläggande 

principerna till varför sexuella övertramp och trakasserier förekommer. Ett samhälle med en 

jämt fördelad makt mellan könen går mot ett samhälle med mindre sexuella övertramp 

(Lundgren, 2001). I intervjuerna framgick att pojkar och flickor sällan interagerar med 

varandra, utan umgås ofta inom sin ’könsgrupp’. Ett sätt att rubba maktobalansen skulle kunna 

vara att redan i skolan försöka motverka uppdelningen av manligt och kvinnligt, vilket 

Hirdman (1988) anser vara det som upprätthåller genussystemet. Det leder till att det manliga 

beteendet sällan ifrågasätts. Samtidigt finns det, som redan nämnts, inga riktlinjer för hur ett 

sådant arbete ska se ut. Keating (2015) diskuterade vikten av att fokusera på positiva aspekter 

inom maskulinitets-begreppet, och vad som är positivt bland killar som inte använder sig av 

sexuella trakasserier mot tjejer. Samtliga intervjupersoner nämner att de flesta killar inte har 

ett sexistiskt och nedvärderande beteende men att maskulinitet i sig inte diskuteras särskilt 

mycket. När diskussioner förs verkar det främst handla om negativa konsekvenser av en viss 

typ av maskulinitet. Det vill säga tillfällen där det inte fungerar, så som diskussioner angående 

sexuellt våld, lagstiftning eller bevisbörda.  

Avslutningsvis så vill jag problematisera ett par metodaspekter med min studie. Det 

finns en risk att högstadielärare som har valt att delta i studien har ett större intresse för 

genusarbete än lärare som har valt att tacka nej. Det skulle i så fall kunna innebära att urvalet 

är skevt. Å andra sidan representerar intervjupersonerna viss bredd inom läraryrket då vissa av 

dem har varit väldigt insatta och engagerade i ämnet medan andra har varit mindre insatta. Det 

ska även understrykas att genom att belysa de olika förväntningar som finns på killar 

respektive tjejer vill jag inte rekonstruera genussystemet än en gång. Jag vill snarare 

synliggöra problemet med hur sexuella övertramp och trakasserier, utifrån dessa förväntningar, 

förstås och därefter bemöts. Det ger snarare en ytterligare anledning att ifrågasätta sådana 

beteenden. För att komplettera min studie skulle ungdomars upplevelse av vuxnas bemötande 

av sexuella trakasserier i skolan kunna inkluderas. Upplever tjejer exempelvis att de får stöd 

av lärare när de blir utsatta för sexuella trakasserier från killarna, eller hamnar en del av 

ansvaret på dem? Känner killar att det finns tydliga gränser mellan lämpligt och olämpligt 

sexuellt beteende mot tjejer? Liknande frågor kan följande forskning med fördel ta fokus på. 
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9. Appendix 

9.1 Intervjuguide 
Mitt fokus i denna uppsats är hur pojkar agerar mot flickor och hur det bemöts av läraren, 
alltså hur situationen förstås och bemöts ser ut när en pojke ”går över gränsen” och berör eller 
tilltalar en tjej på ett sexistiskt och/eller nedvärderade sätt. 

9.2 TEMA 1  
1. Finns det, i dagens skola utrymme för diskussioner som inte gäller undervisningen 
utan som handlar om elevernas beteenden och bemötande mot andra? 
1.1 Vad kan dessa diskussioner handla om? 
 
2. Kan du ge något exempel på när umgänget/relationen fungerar mellan pojkar och 
flickor? 
2.2När fungerar umgänget inte? 
2.3Hur hanterar pojkar och flickor dessa problem?  
2.4 Hur gör man som vuxen lärare i skolan när umgänget mellan pojkar och flickor inte 
fungerar? 
2.5 Har skolan någon policy för hur man skall arbeta när det finns problem mellan pojkar och 
flickor? Hur ser det ut?  
2.6 Finns det skillnader i ordval i upprörda situationer från pojkar respektive flickor, hur ter 
det sig? Vilken typ av ord använder pojkar sig av? Flickor?  
2.7 Hur bemöter du dessa ord och handlingar? 
 
3. Hur visar en pojke att han är intresserad av en tjej? 
3.1 Finns det någon skillnad i hur pojkar bemöter och umgås med andra pojkar och hur de 
umgås och bemöter flickor?  
3.2 Upplever du att pojkar är lyhörda för andras viljor och önskemål? Hur märker du det? 
 
4. Har det funnits tillfällen under dina lektioner eller i din närvaro där du upplever att 
en elev kränker en annan? 
4.1 Kan du berätta om dessa situationer? 
4.2 Hur bemötte du den situationen? 
4.3 Vad har du fått för bemötande, respons av eleverna när du har gripit in? 

9.3 TEMA 2  
5. Hur pratar pojkar om maskulinitet? Vad säger dem? 
5.1 Vad innebär det för dem att vara manlig? 
5.2 Vad verkar vara feminint för pojkar?  
5.3 Hur visar det detta? 
5.4 Kan dessa åsikter på något sätt vara problematiska?  
5.5 Hur arbetar ni i så fall med det? 
5.6 Hur mottas detta arbete av eleverna? 
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6. Om ni diskuterar jämställdhet, vad diskuterar ni då? I vilket sammanhang sker dessa 
diskussioner? 
6.1 Har ni under sex- och samlevnadsundervisningen eller i annat ämne eller situation 
diskuterat sexuella trakasserier?  
6.2 Hur har den diskussionen sett ut? Mottagits av pojkar respektive flickor? 
6.3 Har ni under sex- och samlevnadsundervisningen eller i annan situation diskuterat 
sexuella gränser? 
6.4 Hur har den diskussionen sett ut? Mottagits av pojkar respektive flickor? 

9.4 TEMA 3  
7. Har det funnit händelser eller situationer på er skola där sexuella trakasserier har 
förekommit?  
7.1 Kan du berätta om en sådan situation? 
7.2 Hur har ni hanterat den situationen? 
7.3 Har det funnits situationer där sexuella gränser har överskridits?  
7.4 Vad har det varit för typ av situation? 
7.5 Hur har arbetet för att motverka den typen av beteende mottagits av eleverna? 
 
8. Har sexuella trakasserier situationer/händelser i övriga samhället lett till 
diskussioner?  
8.1 Vad är det för typ av situationer? 
8.2 Hur har de situationerna diskuterats? 
8.3 Hur har diskussionerna mottagits av eleverna? 
 
9. Det har exempelvis varit ett flertal våldtäktsdomar som har slutat med en friande 
dom, där den åtalade har hävdat att han inte förstått att hon inte ville. Har det 
diskuterats i skolan?  
9.1 Vad har det lett till för typ av diskussioner?  
9.2 Hur reagerar pojkar respektive flickor på dessa diskussioner? 
9.3 Vad försöker du vid de här diskussionerna förmedla till pojkarna/flickorna? 
 
 


