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1 Inledning 

Den 15:e oktober 2017 började hashtaggen #MeToo spridas i Sverige. Detta efter att det cirka en 

timme tidigare hade börjat spridas via Twitter i USA för att uppmärksamma vilka omfattande 

sexuella trakasserier som kvinnor har utsatts för och även i realtid utsätts för (SVT, 2017:a). 

MeToo-rörelsens framfart och slagkraft under senast året har varit enormt i Sverige och knappt 

gått någon förbi. Denna rörelse spänner sin båge från de minsta barnen till de äldsta individerna i 

vårt samhälle. Diskrimineringsgrunden mot sexuella trakasserier gäller alla i vårt samhälle. 

MeToo-rörelsen har fokuserat på sexuella trakasserier mot kvinnor men också påtalat att det gäller 

män. Denna uppmärksamhet som aktualiserats runt sexuella trakasserier kan medföra att skolan, 

som har ett tydligt uppdrag som innebär att se till att ingen elev utsätts för sexuella trakasserier, 

kan bli ifrågasatt av olika grupper i samhället. Skolan är den arena där eleverna spenderar den 

mesta av sin vakna tid, men som alla vet sover aldrig de sociala medierna där de allra flesta elever 

finns med på något sätt. Detta gör att elever kan bli utsatta för sexuella trakasserier dygnet runt.    

Skolverket (2017:a) valde att konstatera att Metoo-uppropen i Sverige visar att sexuella 

trakasserier är ett stort problem inom skolan i Sverige. Skolan måste, och är skyldig till att ta 

ansvar för att både förebygga och åtgärda kränkningar av sexuell art. Denna skyldighet regleras 

via diskrimineringslagens bestämmelser kring aktiva åtgärder och arbetsmiljölagen. Till det 

kommer att skolan är skyldig, enligt Skollagen, att arbeta med detta. Till sin hjälp har då skolan 

läroplaner samt kurs- och ämnesplaner. Men enligt Wallin (Skolvärlden, 2017:a) känner sig lärare 

obekväma i att diskutera sexuella trakasserier i klassrummet trots att de uppmanas att göra det. Det 

konstateras att efterfrågan på undervisningsmaterial är stort bland lärarna. I Skolvärlden (2017: b) 

står att lärarna ska arbeta med sina privata normer och värderingar för att värdegrundsarbetet ska 

fungera i praktiken. Till det behöver lärarna mod att ingripa vid övergrepp samt att de klarar och 

orkar ta strid mot ledningen eller kollegiet om de inte känner att de inte blir uppbackade. Vidare 

står att läsa hur lärare önskar gå vidare med #MeToo. Det som efterfrågas är stödmaterial för 

eleverna, tid för att reflektera tillsammans med en uppdaterad sex- och samlevnadsundervisning.  

Denna utveckling kan i sin tur leda till en utmaning för professionella lärare när det kommer till 

undervisningen av sexuella trakasserier. Plötsligt har allmänheten fått ett forum att uttrycka sina 

åsikter genom vilket gör det till en utmaning för både skolledare och lärare att leva upp till den 

lagstiftning som alla barn och ungdomar omfattas av under sin skoltid.  
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Den här uppsatsen kommer handla om huruvida det finns skillnader mellan hur manliga och 

kvinnliga lärare ser på denna undervisning och i vilken utsträckning vidareutbildning behövs. Till 

sist vill jag få svar på hur lärare ser på sitt uppdrag att undervisa i denna diskrimineringsgrund, 

anser de att någon annan bör göra detta istället? Resultatet visar att kvinnliga lärare i större 

utsträckning anser sig ha tillräckliga kunskaper att undervisa om denna diskrimingeringsgrund 

samt att den vidareutbildning som efterfrågas är färdigt material att följa eller kurser. Äldre lärare 

föredrar att undervisa om sitt ämne och anser inte att det finns tid för att undervisa om 

diskrimingeringsgrunden samt att ansvaret för att denna undervisning sker ligger på någon annan 

än lärarna själva.  

Jag kommer använda mig av en enkät (bilaga 1) som elever på två skolor i en Norrländsk kuststad 

får svara på. Jag kommer också göra en litteraturstudie kring styrdokument och tidigare forskning.   

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här examensarbetet är att klargöra om lärare i grundskolan ser olika på hur 

undervisningen om diskrimineringsgrunden sexuella trakasserier ska ske samt vem som har 

ansvaret för att denna undervisning sker. Jag önskar också veta hur lärare ser på ansvarsdelen för 

att denna undervisning sker samt vem som ska utföra undervisningen. Uppsatsens syfte ska 

uppfyllas med följande frågeställningar:    

• Finns det skillnader mellan hur manliga och kvinnliga lärare ser på undervisningen i 

diskrimineringsgrunden sexuella trakasserier? 

• Finns det behov av vidareutbildning för att utföra denna undervisning? Om ja, vad skulle 

denna vidareutbildning innehålla för att uppnå syftet att den ska gynna elevernas 

kunskapsinhämtning? 

• Vem anser lärare ska ansvara för att denna undervisning sker? 

Uppsatsen tar sitt avstamp i aktuella styrdokument och tidigare forskning i ämnet. Etiskt 

ställningstagande, reabilitet och validitet samt replikerbarhet redovisas i metoddelen.  
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2 Teorianknytning 

I denna del kommer jag skriva om de teorier som jag kopplar till min uppsats. Först kommer min 

personliga åsikt och därefter redogör jag för hur ledarskap och ledarstil påverkar en arbetsplats 

som skolan samt vad ett svagt ledarskap kan leda till.      

Rektor och lärare är en form av ledare och utifrån detta kommer lärare och rektors ledarskap samt 

deras betydelse i och utanför skolan betonas i min teori.  

2.1 Ledarskap och ledarstil  

Enligt Hallberg och Hallberg (2016) finns det många teorier kring ledarskap och ledarstilar och 

det är omöjligt att avgöra vilken modell eller teori som är idealet för ett gott ledarskap. Det som 

författarna betonar är att ledaren på en arbetsplats har en viktig roll som förebild för övriga 

anställda när ledarens inställning och reaktioner på icke godtagbart beteende sprider sig bland 

övrig personal.  

Det viktiga är vad ledaren väljer att utgå ifrån i sitt ledarskap, är det uppgiftsorienterat eller 

relationsorienterat? En god ledare har hög grad av båda delarna i sitt ledarskap. En ledare som 

väljer en hög grad av uppgiftsorientering och låg grad av relationsorientering är en auktoritär 

ledare. En ledare som väljer en hög relationsorientering och en låg uppgiftsorientering uppfattas 

oftast som en populär ledare men faller ofta ansvarsgraden och lojaliteten. Den ledare som har låg 

grad av både uppgifts- och relationsorientering har ofta ett mycket svagt eller dåligt ledarskap.     

2.2 Ledarskapets inverkan på arbetsplatsen 

Författarna (Hallberg & Hallberg, 2016) påtalar att ledaren spelar en central roll när det handlar 

om hur olika formella och informella grupper interagerar med varandra. Detta utifrån att ledaren 

visar vilka normer och värderingar som övriga förväntas följa. Detta i sin tur påverkar den enskilt 

anställde och gruppen anställda på arbetsplatsen gällande deras arbetskultur och arbetsklimat. En 

ledares förmåga att leda de andra avgör i vilken grad de kan påverka och styra andra till att utföra 

det ledaren vill. En ledares personliga makt handlar om att kunna påverka de anställda till att bli 

motiverade och önska samma uppnåendemål som ledaren själv. Ledarskapet är komplext och 

kräver alltid en form av maktutövning vilket gör att vara ledare innebär att hen har förmågan att 

inspirera sina medarbetare samt ha mod och våga delegera uppgifter till sina medarbetare. 
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2.3 Risker med svagt ledarskap 

Hallberg och Hallberg (2016) påtalar att ett sviktande ledarskap kan leda till frustration, konflikter, 

osäkerhet och trakasserier bland de anställda. Vidare kan det leda till att dessa, icke godtagbara 

beteenden händer, utvecklas och kan fortsätta ske på en arbetsplats. Det är ledarens ansvar och 

uppgift att skydda sina anställda från exempelvis sexuella trakasserier.  
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3 Litteraturgenomgång 

I denna del kommer jag redogöra för de lagar och styrdokument som reglerar skolan vad gäller 

sexuella trakasserier. Därefter följer redogörelser för vad forskning kommit fram till gällande 

sexuella trakasserier på elever. Tydliggörande av begrepp följs av var sexuella trakasserier sker 

och hur de tar sig i uttryck. Vilka insatser krävs för att stoppa detta och vad är rektors roll? Vem 

ska undervisa eleverna om deras rättigheter att inte bli sexuellt trakasserade?    

3.1 Lagar och styrdokument  

3.1.1 Sveriges Riksdag 

Sveriges Riksdag har i en förordning (2006:1083) fastslagit att det ska upprättas en plan mot 

kränkande behandling som ska följas upp och där eleverna ska beredas plats för att medverka 

utifrån ålder och mognad. Denna plan finns skriven i Skollagen (2010:800). 

3.1.2 Skollagen  

Enligt Skollagen (2010:800, kap 6 § 6) är det huvudmannens skyldighet i skolan att det förs ett 

målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Enligt §7 är det 

huvudmannens ansvar att ombesörja åtgärder för att förebygga och förhindra att kränkande 

behandling sker av barn och elever. § 8 reglerar att huvudmannen är skyldig att se till att en plan 

upprättas varje år som innehåller en översikt över vilka åtgärder som behövs, både förebyggande 

och för att förhindra, att elever inte ska utsättas för kränkande behandling. Planen ska också 

innehålla en redogörelse för vilken/vilka av dessa åtgärder som skolan ska utföra under kommande 

läsår och i efterföljande års plan ska de åtgärder som utförts redogöras för. §10 innehåller de 

skyldigheter som en lärare och huvudman har i samband med att kränkande behandling sker av en 

elev. Om en lärare får kännedom om att en elev har blivit utsatt för kränkande behandling under 

skoltid ska detta anmälas till rektorn som i sin tur anmäler till huvudmannen som har som 

skyldighet att utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra att detta sker i framtiden. I 

Skollagen poängteras att detta förfaringssätt ska användas där elever utsatts för trakasserier och 

sexuella trakasserier. 

3.1.3 Skolverket 

Skolverket (Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011) skriver i kapitel 2 

gällande Övergripande mål och riktlinjer bl.a. att skolans mål är att elever tar avstånd från att 
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andra elever och människor utsätts för kränkande behandling samt att eleverna deltar i att hjälpa 

andra elever och människor. Som riktlinje ska alla anställda i skolan ska vara aktiv i sitt arbete 

med att motverka diskriminering och kränkande behandling av individer. Den enskilde läraren ska 

vara uppmärksam och tillsammans med annan personal vidta de åtgärder som krävs för att 

förebygga och motverka så att olika former av diskriminering och kränkande behandling sker. 

Skolverket (2013) konstaterar att skolans verksamhet är reglerad av svensk skollag och 

medföljande läroplaner. Skolan som organisation har tydliga uppdrag och ett av uppdragen 

handlar om arbetet mot bl.a. trakasserier av olika slag. Det konstateras att lärares kompetens sätts 

på prov med att arbeta mot de olika typerna av trakasserier tillsammans med att arbeta med 

jämställdhet. Det blir uppenbart att ställa sig frågan om vad för slags kompetens lärare behöver för 

att lyckas med detta. En viktig del som Skolverket (2013) påtalar är att personalen på skolan måste 

ha kompetens att upptäcka och våga se när en elev blir utsatt. Detta sker när personal kan tolka 

olika signaler som tyder på att allt inte står rätt till. Skolan behöver, precis som i alla annan 

undervisning, ha ett vetenskapligt förhållningssätt som ger dem verktyg till att analysera, bedöma 

och hantera situationer där elever utsätts för kränkningar som sexuella kränkningar. Lärare måste 

också ha kunskaper om hur man kartlägger elevernas arbetsmiljö och då måste lärare beakta att det 

gäller både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Till sist måste lärare ha kunskaper om att 

flickor och pojkar oftast bemöts på skilda sätt samtidigt som förväntningarna på deras intressen 

och beteenden är olika, inte bara i skolan. För att lyckas med detta är skolans personal i behov av 

kompetensutveckling. Skolverket (2014) påtalar att syftet med det förebyggande arbetet är att 

eliminera riskerna för bl.a. trakasserier. Det är viktigt att skolans personal har grundläggande 

kunskaper om vad olika begrepp såsom diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

betyder. De förebyggande åtgärderna för att upptäcka och förhindra trakasserier och kränkningar 

måste bygga på kunskaper kring elevernas relationer. Att all skolpersonal har kunskap kring detta 

är en förutsättning för att kunna upptäcka och hantera situationer där elever utsätts för kränkningar 

eller trakasserier eller där det finns en risk att de kommer utsättas för det. När det kommer till det 

åtgärdande arbetet att snabbt åtgärda trakasserier och kränkningar ska strategin vara känd för både 

skolans personal, elever och vårdnadshavare och denna strategi ska innehålla rutiner som 

rapportering, utredning, dokumentation, uppföljning av de fall som kommit till kännedom. Det 

yttersta ansvaret för detta arbete bör ligga på en mindre grupp där rektor, elevhälsopersonal och 

lärare deltar. De lärare som deltar fungerar då som länk emellan gruppen och övrig personal så att 

övriga lärare får kännedom om kritiska händelser kring elever samt så att övriga lärare får 

uppdatering om det arbete som sker i gruppen.  
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Skolverket (2014) skriver att det finns flera personer vid en skola som har kunskap att leda svåra 

samtal som exempelvis när en elev utsatts för trakasserier. För att lyckas reda ut situationen för 

den elev som blivit utsatt finns några råd utskrivna som handlar om att vara tydlig med att 

trakasserier och kränkningar inte är acceptabla, lyssna och visa empati, leda samtalet så att 

beskrivningarna av händelsen blir korrekt återgiven, avlasta den utsatta eleven för eventuell skuld 

och skam, vara tydlig med att skolan tar ansvar för det som hänt, kontakta elevens vårdnadshavare 

samt vara lyhörd för vad den elev som utsatt har för önskemål vad gäller åtgärder. När det gäller 

dem som utsätter andra för trakasserier och kränkningar är det viktigt att de ser att skolan också 

har ett medvetet arbetssätt för dem också. När en elev märker att skolan uppmärksammat att denne 

utsatt annan elev för trakasserier eller kränkningar så upphör det oftast när de fått en allvarlig 

tillsägelse om att det är oacceptabelt det denne gjort tillsammans med att vårdnadhavare har 

informerats om vad som hänt. I samtalet som följer med den som utsatt finns råd att följa som att 

vara tydligt med att trakasserier och kränkningar inte är acceptabla, att den som leder samtalet ser 

till att beskrivningarna av det som skett blir korrekta, lyssna på ett respektfullt sätt, visa den som 

utsatt en annan elev hur allvarligt skolan ser på detta och att skolan har en tydlig strategi för att 

åtgärda detta och säkerställa så att det inte händer igen, visa att man är lyhörd på förslag från den 

som utsatt en annan elev på lösningar, kontakta vårdnadshavare om samtalet och den uppföljning 

med resultat som kommer framgent.  

I Skolverket (2014) berättar en biträdande rektor om hur de arbetat med att få lärarna medvetna 

om att deras uppdrag har två delar. Den ena delen är att vara ämnesföreträdare och den andra 

delen är att vara stöttande, utvecklande osv.  

3.1.4 Skolinspektionen  

Skolinspektionen (2018) skriver att skolan har som skyldighet att se till att alla elever har rätt till 

en utbildning som är fri från kränkande behandling, diskriminering och trakasserier samt att det är 

all personals skyldighet att anmäla till rektor om de får veta att en elev utsatts för något av detta. 

När så har skett måste de som är huvudansvariga för skolan se till att det utreds vad som hänt och 

därefter vidta åtgärder så att det inte sker igen. Vidare skriver Skolinspektionen att det är viktigt 

med en bra undervisning i området Sex och samlevnad för att kunna motverka trakasserier och 

kränkningar. När Skolinspektionen granskat denna utbildning och funnit den bristfällig på vissa 

skolor kommer en ny undersökning att utföras.  
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3.1.5 Diskrimineringsombudsmannen 

Diskrimineringsombudsmannen, DO, (2017) skriver om vad som gäller vid sexuella trakasserier i 

skolan. Elever har rätt, enligt diskrimineringslagen, att inte bli utsatta för sexuella trakasserier av 

någon vuxen på skolan eller av andra elever. Om någon vuxen får kännedom om att det ändå sker 

ska det utredas och åtgärder ska vidtas för att förhindra att det sker igen. Om det är en vuxen som 

är anställd som utsatt ett barn för trakasserier kan det anmälas till DO. Lagen om diskriminering 

innefattar bl.a. sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier är enligt DO ett agerande av sexuell 

natur och som kränker en annan människas värdighet. Som exempel nämns att någon tafsar eller 

skickar bilder som har ett sexuellt innehåll men det kan också innebära att någon får ta emot 

komplimanger och anspelningar som är ovälkomna.  

Enligt DO (2017) ska skolan utföra fyra övergripande punkter för att förebygga sexuella 

trakasserier vilka är att undersöka riskerna, analysera orsakerna, genomföra åtgärder samt följa 

upp och utvärdera arbetet. För att lyckas med detta måste skolan ha riktlinjer som markerar att 

sexuella trakasserier inte accepteras och skolan ska också ha rutiner för hur man ska agera om det 

ändå sker och någon upplever sig vara sexuellt trakasserad. Om skolan inte lyckas med detta 

arbete går det att anmäla till DO. DO poängterar att när någon känner sig sexuellt trakasserad så 

räcker det inte med att anmäla, utreda, åtgärda och följa upp. Skolan måste också dokumentera så 

att effekterna av åtgärderna kan utvärderas. Vidare skriver DO (2017) att skolan är skyldig att 

utreda och åtgärda alla sexuella trakasserier oavsett om de är utförda av elever eller personal. När 

kränkningen har skett under fritiden men påverkar elevens skolsituation är skolan också skyldig att 

utreda. När sociala medier och mobiltelefoner suddar ut gränsen mellan skola och fritid påpekar 

DO vikten av att skolan är extra uppmärksamma på vad som sker mellan eleverna på nätet och vis 

sms. I de fall där sexuella trakasserier polisanmäls ska skolan ändå utreda och åtgärda eftersom en 

brottsutredning har som syfte att ta reda på om ett brott har skett. Skolans utredning ska visa vad 

som behöver göras för att trakasserierna ska upphöra. 

3.2 Begrepp  

3.2.1 Mobbning, diskriminering och trakasserier 

I Forskningsöversikt om trakasserier inom utbildning och arbetsliv (2012) står det att mobbning, 

diskriminering och trakasserier framställs som snarlika begrepp inom forskningen. Sexuella 

trakasserier utför en särskild typ av diskriminering när det innehåller ett uppträdande av sexuell 

natur som leder till att en individs värdighet kränks. 
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Enligt Skolverket (2014) används numera inte begreppet mobbning. Detta begrepp har ersatts med 

begreppen kränkande behandling och trakasserier. En kränkning som har ett samband med någon 

av de lagskyddade diskrimineringsgrunderna kallas det trakasserier. Detta medför att viss 

internationell forskning eller forskning som gjorts tidigare i Sverige använder sig av begreppet 

mobbning istället för kränkningar eller trakasserier. 

3.3 Var sker trakasserier?   

I Skolverkets rapport (2009) står det att trakasserier inom skolan sker oftast utanför lektionstiden 

såsom i korridorer, under rasttid, i omklädningsrum, ute på skolgården och i matsalen samt i 

skolbussen till och från skolan. Det finns forskning som visar att sexuella trakasserier sker på alla 

nivåer i Sveriges skolsystem och sexuella trakasserier har visat sig vara ett stort problem inom 

svenska skolsystemet. 

3.3.1 Utbredning av sexuella trakasserier  

I Forskningsöversikt om trakasserier inom utbildning och arbetsliv (2012) står att sexuella 

trakasserier är så vanliga och så utbredda att det förväntas ske dagligen.  

Witkowska och Menckel (2005) har undersökt i vilken utsträckning gymnasieflickor har utsatts 

för sexuella trakasserier. Nästan hälften av de 540 gymnasieflickorna som deltog i en mailenkät 

upplevde att sexuella trakasserier var ett ständigt närvarande problem på deras skola och att de 

verbala trakasserierna var vanligast. 

Dahlén (2010) skriver att det främst är flickor och kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier och 

att det till största del är pojkar och män som utsätter andra individer för sexuella trakasserier. I det 

fall där killar utsätts är det oftast av flickor som har hög status. Dahlén påtalar också vikten av 

vuxenvärldens förväntningar på hur killar och tjejer ska vara eftersom det kan bidra till 

trakasserier. Eliasson (2007) påtalar att pojkars aggressiva sätt uppfattas som en resurs för dem 

samtidigt som pojkarna också visar på lägre trivsel i skolan. Pojkarna fick stort utrymme och de 

vuxna menar att det är pojkarnas sätt att skämta. Skolverket (2014) skriver att det bland pojkar på 

högstadiet ses förmågan att kunna hantera en jargong som innehåller verbala kränkningar som 

något maskulint och vad som anses vara verbala kränkningar avgörs i en process där eleverna 

testar och sätter sina egna gränser. I denna process deltar också skolans personal genom att sätta 

gränser för vad som är accepterat och inte. 
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3.3.2 Hur tar sig sexuella trakasserier uttryck?  

I Forskningsöversikten om trakasserier inom utbildning och arbetsliv (2012) skrivs också att 

sexuella trakasserier också är ett problem i låg- och mellanstadiet. Enligt Gillander Gådin (2012) 

tar det sig oftast i uttryck som grovt språk och genom att flickor får pornografiska bilder skickade 

till sig. Sexuella trakasserier får särskilt negativa konsekvenser för flickorna eftersom 

trakasserierna doldes och betraktades som en heterosexuell romantik från pojkarna till flickorna. 

3.4 Insatser för att minska utsattheten inom skolan  

Flygare, Frånberg, Gill, Johansson, Lindberg, Osbeck & Söderström (2011) har gjort en 

uppföljning på de insatser som gjorts inom olika program för att minska individers utsatthet och 

resultatet visar att ingen enskild insats har fått stora, positiva effekter. Det är istället insatser som 

använts på ett medvetet, systematiskt tillsammans med en bred medverkan som fick effekter som 

var påvisbara. Det är också viktigt att beakta att det finns skillnader i hur olika insatser hjälper 

flickor och pojkar. Det som till största del hjälper flickor är rastvärdssystem och det som hjälper 

pojkar är relationsfrämjande arbete tillsammans med dokumentation av händelser, ordningsregler 

och disciplinära strategier. Uppföljningen visar också att de mest effektiva insatserna är att 

eleverna medverkar aktivt i det förebyggande arbetet samt att uppföljning, utvärdering och 

utbildning för personal genomförs. 

3.5 Rektors roll  

Ahlström (2009) har gjort en studie kring hur skolor kan arbeta med stödjande miljöer och han 

påtalar rektors viktiga roll i detta arbete. Rektorer som tar ett socialt ansvar till trakasserier och 

förmedlar detta till sin organisation skapar förutsättningar för ett förebyggande arbete. Enligt 

Ahlström (2009) är det de rektorer som säger sig ha problem med mobbning och som arbetar 

mycket för att komma till rätta med detta problem som visar att de har en medvetenhet om 

problematiken. De vågar med andra ord se problemet och de har också förhållandevis lite 

mobbning. På de skolor där rektorerna väljer att bortse från mobbning som ett problem i 

verksamheten finns en större problematik. I Utvärdering av metoder mot mobbning (Skolverket, 

2011) konstateras att de skolor som har få kränkningar är de skolor som har en stabil organisation 

och ett gott samarbetande klimat. Verksamhetens struktur skapar trygghet och skolans personal 

och elever kan förlita sig på att stabiliteten kvarstår. 
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Normer och värden på skolan är tydliga. I Skolverket (2009) står att trakasserier inte är enskilda 

företeelser utan något som skapas av bl.a. de sociala relationerna och det maktutövande som sker 

när normskapande processer pågår i verksamheten. Hur en skola organiseras och skolans kultur 

tillsammans med dess samarbetsformer mellan elever och lärare samt övrig personal på skolan 

utgör en grund som kan understödja eller motverka att elever utsätts för sexuella kränkningar. 

Skolverket (2014) påtalar att det inte är möjligt att ta fram någon mall för hur de komplexa sociala 

samspelen tar sig i uttryck för att förstå hur kränkningar och trakasserier ska hanteras av skolan. 

Det man kan göra är att ge teoretiska kunskaper tillsammans med en stabil värdegrund som 

tillsammans med lärarens egna och andras erfarenheter leder till olika handlingsalternativ som kan 

fungera i olika grupper av elever. När det finns instabilitet i organisationen vid en skola skapas 

också oro i hela organisationen. Oro i relationerna inom personalen, oro mellan personal och 

elever vilket kan leda till olika motsättningar samt att negativa händelser som trakasserier inte tas 

på allvar. När lärarna upplever denna maktlöshet är det vanligt att de anser sig ha haft otur om de 

får en grupp som inte fungerar bra istället för att se att det är deras eget arbete med gruppen som 

avgör hur bra den fungerar. 

Skolverket (2013) skriver att lärare och rektorer upplever det svårare idag att upptäcka vad som 

händer när kränkningar och därmed trakasserier sker på nätet. Det är svårt när det ibland sker på 

kvällar och helger.  

3.6 Vem undervisar och visar på rättigheter och skyldigheter?       

Jonsson och Svedin (2017) skriver om att barn och unga tidigt måste få kunskap om vad sexuella 

övergrepp är så att de vet vilka rättigheter de har och vad man kan göra om man blir drabbad av 

detta. Författarna anser att skolan är en utmärkt plats att få dessa kunskaper genom utbildning. 

Författarna ser också att det finns ett behov av en förändrad och moderniserad sexualundervisning 

där fokus ligger på relationer, ömsesidighet och respekt. Detta för att stärka elevernas integritet. 

Vidare påtalar författarna att kunskaper om våld och övergrepp mot barn måste integreras i alla 

utbildningar som riktar sig till de individer som framgent kommer att arbeta med barn och 

ungdomar och detta anser författarna ska ske genom att ämnet införs i de olika 

examinationsanordningarna för olika utbildningar.  

3.7 Kränkningar på nätet  

Författarna (Jonson & Svedin, 2017) skriver att unga individer vill att det sker en 

kunskapsspridning vad gäller det som sker på nätet till föräldrar, lärare och andra individer som 
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arbetar med elever. Enligt författarna kan vuxenvärlden bli bättre på att uppmärksamma risker för 

övergrepp innan de sker om de har kunskaper om vilka barn och ungdomar som befinner sig i 

riskzonen för att drabbas samt hur övergreppen går till och vilka konsekvenser som följer med 

övergreppen. Om vuxna har dessa kunskaper har de också bättre förutsättningar att bemöta och 

behandla de barn och ungdomar som utsatts för dessa övergrepp. Detta gäller då vuxna inom bl.a. 

skolan. I Skolverket (2013) påtalas att de elever som blir utsatta på nätet oftast också är utsatta i 

skolan. När nätet är en ny arena så pågår ett relations- och statusbygge där och med det kommer 

det kränkningar och trakasserier.  

Juvonen och Gross (2008) skriver att nätet kan betraktas som en förlängning av skolgården vilket 

innebär att skolan har ett större ansvar för att trakasserier, kränkningar och mobbning uppnår den 

nolltolerans som lagen säger. Skolverket (2013) skriver att andelen elever som upplever sig vara 

kränkta på nätet ökar med stigande ålder från årskurs fyra till årskurs nio. En anledning till detta 

anser man kunna vara att eleverna med stigande ålder får bättre kunskaper om och frihet att 

använda tekniken på nätet. Feilitzen von, Findahl & Dunkels (2011) konstaterar att svenska barn 

är mer utsatta för risker på nätet än andra barn från andra länder där man inte har samma tillgång 

till uppkoppling. Detta utifrån att Sverige är en av världens mest uppkopplings- och datorläsande 

länderna i hela världen. Skolverket (2014) skriver att det finns stora likheter mellan kränkningar 

som sker ansikte mot ansikte och de som sker via sociala medier. Kränkningarna på nätet är ofta 

ett gruppfenomen där det är flera personer som fokuserar på att kränka en individ. Dessa 

kränkningar är också ett sätt att försöka skaffa sig en position i kamratgruppen och att få 

kamratgruppens erkännande. Det som är utmärkande är att den elev som blir utsatt inte kan känna 

att den får ”vila” från detta när denne kommer hem från skolan. När många skolor satsar på att ge 

eleverna personliga laptops och datorer försvåras det för lärare att säkerställa att det inte sker 

kränkningar eller trakasserier under skoltid. 
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4 Metod  

Denna del handlar om mitt val om metod för att göra denna uppsats. Jag kommer redogöra för val 

av metoder, material samt hur jag sammanställt mitt material. Delen avslutas med att jag redogör 

för mina etiska ställningstaganden samt graden av validitet, reabilitet samt replikation.  

4.1 Val av metoder 

Jag har valt att använda mig av både en kvantitativ och kvalitativ metod för att få svar på mina 

frågor. Den kvantitativa metoden kommer enligt Stukát (2011, 35) från naturvetenskapen. Det som 

är centralt för denna metod är den använder sig av objektiva mätningar och observationer 

tillsammans med att den är empiriskt kvantifierbar. Den kvantitativa metoden går till på så sätt att 

forskaren samlar ihop en ansenlig mängd fakta som sedan analyseras för att finna mönster och 

lagbundenheter som forskaren kan antas gälla för alla människor. Enligt Stukát (2011, 35) är 

forskarens önskan att kunna förklara och dra säkerställda slutsatser. Min kvantitativa metod är den 

enkät jag använt mig av (bilaga 1), deskriptiv statistik (bilaga 2) och en korrelationsmatris (bilaga 

3).  

Den kvalitativa metoden jag har använt mig av är studier av texter. Enligt Stukát (2011, 36) så blir 

kvalitativ forskning kritiserad utifrån att resultatet kan vara beroende på vem som studerat ett 

material. I min uppsats är den risken låg eftersom jag till stor del använt mig av lagar, 

styrdokument och material från myndigheter såsom Skolverket.  

4.2 Material 

Det material jag har använt mig av är enkäten (bilaga 1), deskriptiv statistik (bilaga 2) och en 

korrelationsmatris (bilaga 3) samt litteraturen jag har studerat.  

4.2.1 Deltagare 

Jag har utfört en enkätstudie på två skolor samt i en kuststad i Norrland. Enkätstudien var av 

kvantitativ karaktär med sju slutna frågor en öppen fråga (Bilaga 1). I studien deltog legitimerade 

lärare för årskurs 1-9. Vid ena skolan deltog 46 av 46 legitimerade lärare. Vid den andra skolan 

deltog 38 av 41 legitimerade lärare vilket gav ett bortfall av tre lärare som var ledig och på annan 

kursverksamhet. Vid bägge skolorna fyllde lärarna i enkäten vid en, av rektorn, arragerad APT 

(arbetsplatsträff). Bägge rektorerna uppmanade lärarna på plats att delta i enkäten när de ansåg att 

resultatet var av intresse för dem inför kommande läsårs planering. Jag fick godkännande och 
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hjälp av två rektorer att få dessa enkäter utförda. Deltagandet har varit anonymt och för att 

garantera denna anonymitet så fick lärarna lämna de ifyllda enkäterna upp och ner i en brevkorg 

när de avslutade mötet. 

När jag sammanställt resultaten i ett Excel-dokument förde jag in det i ett SPSS-program som i sin 

tur tillverkade deskriptiv statistik (bilaga 2) och en korrelationsmatris (bilaga 3). Därefter gjorde 

jag en tabell av diskriptiv statistik som jag kommer prestentera i resultatet. När 

korrelationsmatrisen var färdigställd kunde jag göra en tabell med alla signifikanta korrelationer, 

dess medelvärde och hur man kan tolka värdena. Detta prestenterar jag i resultatet. Enligt 

författarna (Andersson, Jorner & Ågren, 2007) finns det nackdelar med att göra analyser i ett 

SPSS-program vilket jag är medveten om. Det första är mätfel som handlar om fel som har 

orsakats av svårigheter att kunna mäta exakt. Den andra benämns som verklig variation vilket 

handlar om att de avvikelser som finns från en linje beror på de enskilda individernas skiftande 

beteenden. Den tredje är felaktig specifikation av modellens form som handlar om att man antar 

ett felaktigt matematiskt samband mellan variablerna. Den fjärde är felaktigt utelämnade, 

förklarande variabler som handlar om att vi inte tar med viktiga förklarande variablar i vår modell.   

4.3 Sammanställning av enkät 

Jag började min sammanställning av enkäterna genom att koda frågorna i ett Excel-dokument. 

Följdfrågan till fråga 6 samt frågorna 11-13 antecknade jag på ett papper separat bredvid innan jag 

förde in det i ett dokument och sammanställde svaren.  

Kodningen gick till på följande sätt. Jag skapade ett Excel-dokument där jag förde in biologiskt 

kön, ålder, antal år i yrket med flera som rubriker. Jag hade även sorterat alla enkäter på det sätt att 

alla kvinnor kom först i ordning och därefter kom alla män, eftersom att på ett enkelt sätt kunna 

räkna ut skillnaderna mellan kvinnorna och männen sedan. Sedan kodade jag varje man som 

nummer 1 och varje kvinna med 0. Frågorna 2 (ålder) och 3 (år i yrket), kodade jag till 

mittenvärdet i intervallet. Exempelvis ålder 31-40 kodade jag till 35, ålder 41-50 kodade jag till 45 

osv.  

Fråga 4, var läraren undervisade, kodades speciellt jämfört med de övriga eftersom jag hade två 

kolumner där. Den första kolumnen namngav jag till 4-6 och den andra till 7-9. Var det en 4-6 

lärare som hade besvarat enkäten kodade jag det genom att skriva en 1:a i första kolumnen och en 

0:a i den andra kolumnen. Var det en 7-9 lärare som hade besvarat enkäten kodade jag den genom 
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att skriva en 0:a i första kolumnen och en 1:a i den andra kolumnen. Var det en 1-3 lärare som 

besvarat enkäten kodade jag detta genom att skriva en 0:a i den första och den andra kolumnen.  

På ja och nej frågorna kodade jag ja som 1 och nej som 0. När jag hade fört in allt detta börja jag 

räkna hur många som hade svarat ja på första frågan. Sedan räknade jag hur många som hade 

svarat ja av kvinnorna och sedan hur många som hade svarat ja bland männen och det gjorde jag 

på alla frågor. Efter det gjorde jag en tabell och förde in resultatet.  

När jag sammanställde följdfrågan 6 valde jag att kategorisera svaren till fyra kategorier. Jag har 

sammanställt varje kategori utifrån plats och lärare eller annan vuxen på plats. Fråga 11 

sammanställde jag på samma sätt förutom att det var andra kategorier. Fråga nummer 12 

sammanställde jag genom att först skriva ner varje ämne som ansågs vara ansvarig för att bedriva 

diskrimineringsgrunden. Jag noterade även ner samtidigt hur många som ansåg exempelvis att 

ämnet NO skulle vara ansvarig. Sedan kategoriserade jag även svaren genom att ifall någon 

svarade att det skulle vara biologi som var ansvarig för undervisningen av 

diskrimineringsgrunden, valde jag att kategorisera biologin till NO. Sammanställningen av fråga 

13 gjorde jag genom att skriva ner de tre alternativen som fanns på ett papper. Därefter noterade 

jag ner varje svar, enkät efter enkät och på det sätt fick jag svaret på hur många som tyckte vad.  

4.4 Etiska ställningstaganden 

Enligt Stukát (2011) så är etiska aspekter i undersökningar viktiga och nödvändiga för diskussion 

samt för att forskarens möjligheter och rättigheter att utföra sin forskning måste ifrågasättas och 

ställas mot individskyddskravet. Detta kan leda till ett etiskt dilemma och vidare menar författaren 

att det finns fyra grundläggande kriterier för individskyddskravet och det är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Stukát anser att man ska försöka 

koppla ihop dessa krav med en undersökning man gör. Här kommer min redovisning kring de 

olika kraven och hur jag gjorde detta.  

Informationskravet handlar om att de som berör undersökningen ska informeras om 

undersökningens syfte och de ska också informeras om att deltagandet är frivilligt och att de har 

rätt att avbryta när som helst. Namnet på den som utför forskningen samt vilken institution den 

agerar under ska vara tydligt (Stukát, 2011). All denna information fanns med på min enkät.  

Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt till att samtycka till att delta, hur länge och på 

vilka villkor denne vill delta. Den som deltar i har rätt att avbryta utan att det leder till negativa 
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följder för den som deltaget. Samtidigt har den som utför undersökningen rätt till att motivera 

deltagarna att delta men det är den som deltar som till sist bestämmer om denne vill delta eller 

avbryta (Stukát, 2011). Det som gällde kring samtyckeskravet fanns med på min enkät.   

Konfidentialitetskravet som berör alla deltagares uppgifter i undersökningen och den information 

som ska publiceras och behandlas konfidentiellt. Detta krav omfattar också de privata data som på 

något sätt kan identifiera deltagarna vilket inte får redovisas om inte annat har träffats 

överenskommelse om (Stukát, 2011). Denna information fanns med på min enkät. 

Nyttjandekravet som enligt Stukát (2011) handlar om att den information jag samlat in endast får 

användas för forskningsändamål var något som de som deltog i min enkät fick information om när 

de fyllde i enkäten. 

4.5 Validitet, reliabilitet och replikation 

Enligt Bryman (2016) är validitet, reliabilitet och replikation tre viktiga kriterier för 

samhällsvetenskapliga undersökningar. Utifrån detta kommer jag bl.a. att diskutera min 

undersökning utifrån dessa begrepp. 

Bryman (2016) säger att validitet handlar om hur en eller flera indikatorer som har formulerats i 

syftet verkligen mäter det som ska mätas. Jag anser att validiteten i mitt resultat är hög när nästan 

alla har besvarat min enkät från de två skolor som fått utföra min enkät. Enkäten som lärarna har 

besvarat har gett mig svar på mitt syfte och mina frågeställningar vilket gör att jag kan konstatera 

att resultatet håller en hög validitet eftersom det har mätt det jag önskar mäta. Alla som besvarade 

min enkät var legitimerade lärare Jag anser också att validiteten i resultatet är godtagbar för hela 

kommunen när det finns nio grundskolor som har åldrarna 1-9 och två av dessa har besvarat min 

enkät samt att en var en stadsskola och den andra var belägen strax utanför staden. Däremot anser 

jag att validiteten för hela Norrland inte är god eftersom en kommun inte kan representera hela 

Norrland. Detta får följden att reliabiliteten inte är god för hela Norrland. För att den här 

undersökningen skulle vara god för hela Norrland skulle min undersökning utförts på några stora, 

medelstor och små kommuner i Norrland. Detta skulle gett mig en större svarsfrekvens samt att 

svaren skulle komma från olika geografiska platser i Norrland. I ett vidare perspektiv skulle 

undersökningen då ge bättre validitet och reliabilitet för Norrland men ej för Sverige.  

Enligt författaren Bryman (2016) handlar reliabiliteten om hur stabilt ett resultat är och att det 

handlar om mätningarnas pålitlighet. I min undersökning var de 84 av 87 legitimerade lärare på 

två skolor som besvarade enkäten. Detta ger mig slutsatsen att reabiliteteten är hög för båda dessa 
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två skolor. Jag anser att reliabiliteten är god för kommunen när det enligt Bryman (2016) har en 

mätvaliditet relaterad till reliabiliteten.  För att nå en högre reliabilitet skulle några skolor som 

ligger utanför staden besvarat min enkät och jag fått samma svarsfrekvens. Detta skulle enligt 

Bryman (2016) höja mätningens pålitlighet. Skolorna som har besvarat min enkät är en stor skola 

som ligger centralt i staden och den andra skolan är belägen strax utanför staden. Skolornas storlek 

och placering bidrar till att arbetsmetoderna, resurserna och förutsättningarna ser olika ut vilket 

medför att det blir en större variation av lärarnas utgångspunkt när de besvarade min enkät. Detta i 

motsats till om skolorna hade varit belägna i närheten av varandra och exempelvis haft liknande 

arbetsmetoder.  

Jag anser att min undersökning är replikerbar eftersom någon annan skulle kunna göra samma 

undersökning och få samma resultat. Bryman (2016) och Backman (2016) skriver att 

förutsättningen för att en undersökning ska vara replikerbar är att författaren i detalj har beskrivit 

hur den har gått till väga när den gjort sin undersökning. När jag har gjort denna detaljbeskrivning 

anser jag att min undersökning är replikerbar.  
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5 Resultat och resultatanalys 

I resultatet kommer jag att börja med att presentera fem tabeller. Första tabellen kommer att vara 

deskriptiv statistik och tabellerna 2-5 kommer att presentera vad lärarna har svarat på enkäten i 

procent, samt skillnaderna mellan vad kvinnliga och manliga lärare har svarat i procent. Därefter 

presenterar jag resultatet på följdfrågorna 6 och 11. Efter det kommer jag att presentera den öppna 

frågan och alternativfrågan. Slutligen kommer jag att presentera tabell 6 som handlar om 

signifikanta korrelationer.  

5.1 Resultat deskriptiv statistik  

I denna del av resultatet kommer deskriptiv statistik kring svaren på enkätfrågorna presenteras. 

Tabell 1: Deskriptiv statistik. 

 
Min.värde Max.värde Medelvärde Standardavvikelse  

Kön  0 1 0,36 0,482 

Ålder 30 58 41,95 8,844 

År i Yrke 5 20 11,06 4,838 

Åk 4-6 0 1 0,35 0,478 

Åk 7-9 0 1 0,44 0,499 

Y1(ska skolan undervisa om DG) 0 1 0,68 0,470 

Y2 (Förekommer sexuella trakasserier i 
skolan) 

0 1 0,35 0,478 

Y3 (har du tid att undervisa det) 0 1 0,38 0,489 

Y4 (behövs vidareutbildning) 0 1 0,46 0,502 

Y5(utreda sexuella trakasserier på nätet 
efter skoltid) 

0 1 0,20 0,404 

Y6 (tillräcklig utbildning) 0 1 0,63 0,485 

I denna tabell är det totalt 84 observationer. Det man kan se i tabellen är varje variabel, min. 

värdet, max värdet, medelvärde och standardavvikelse. Om medelvärdet är nära min. värdet 

innebär det att fördelningen är skev. Ett exempel är att om min. värdet är 0 och maxvärdet är 1 och 

medelvärdet är 0,15 innebär det att fördelning inte är jämnfördelat utan att den största delen av 

fördelning sker nära min. värdet och detsamma gäller om det är tvärtom på maxvärdet. 



21 
 

Standardavvikelse beskriver spridningen från medelvärdet och är ett sammanfattande mått som 

mäter de enskilda observationernas spridning kring medelvärdet.  

Det som framgår av medelvärdet för variabeln kön är att det är totalt 36 % män som har besvarat 

enkäten. Den totala medelåldern för båda könen är ungefär 42 år. 35 % av de som besvarade 

enkäten är lärare som arbetar med årskurserna 4-6, 44 % av de som besvarade enkäten är lärare 

som arbetar i årskurserna 7-9 och 21 % av de som besvarade enkäten arbetar med årskurserna i 1-

3. Vi kan också se i den här tabellen vad alla lärare tillsammans svarade på enkätfrågorna. Där den 

första frågan handlar om lärarna anser att skolan ska undervisa om diskrimineringsgrunderna och 

där tycker 68 % av lärarna att skolan ska göra det. Den andra frågan som handlar om ifall lärarna 

anser att det förekommer sexuella trakasserier på skolan som de arbetar på och där anser 35 % av 

lärarna att det förekommer. Den tredje frågan som handlar om ifall lärarna anses ha tid att 

undervisa om sexuella trakasserier i sitt ämne och där tycker 38 % av lärarna att de har tid. Den 

fjärde frågan som handlar om ifall lärarna behöver en vidareutbildning för att kunna undervisa i 

denna diskrimineringsgrund och där anser 46 % av lärarna att de behöver en vidareutbildning. Den 

femte frågan som handlar om ifall lärarna anser att de har en skyldighet att utreda sexuella 

trakasserier som har skett efter skoltid på nätet och där anser 20 % av lärarna att de har en 

skyldighet. Den sjätte samt sista frågan som handlar om ifall lärarna anser att de har fått tillräckligt 

med utbildning inom denna diskrimineringsgrund och där anser 63 % av lärarna att de har fått 

tillräcklig med utbildning. Det som är intressant i standardavvikelsen är ålder och år i yrket som 

har en mycket stor spridning i förhållandet till medelvärdet. Denna stora spridning innebär att de 

som har besvarat enkäten har svarat väldigt olika på de alternativ som fanns i enkäten.  

5.2 Resultat för alla årskurser  

I denna del av resultatet kommer skillnaderna av svaren på enkätfrågorna från alla årskurser att 

presenteras. 

Tabell 2: Fördelning av enkätfrågor för alla årskurser mellan könen.  

Fråga Alla procent ja Kvinnor procent ja Männen procent ja 

Anser du att skolan ska undervisa om 
diskrimineringsgrunderna?  

67,85 70,37 63,33 

Anser du att det förekommer sexuella 
trakasserier på den skola där du undervisar? 

34,52 31,48 40 

Anser du att du har tid för undervisning i denna 
diskrimineringsgrund inom ditt ämne? 

38,09 44,44 26,66 
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Anser du att du som lärare behöver 
vidareutbildning för att undervisa i denna 
diskrimineringsgrund 

46,42 48,14 43,33 

Anser du att lärare har en skyldighet att utreda 
sexuella trakasserier som skett på nätet efter 
skoltid? 

20,23 20,37 20 

Har du fått tillräckligt med utbildning för att 
undervisa i diskrimineringsgrunden sexuella 
trakasserier? 

63,09 70,37 50 

I tabellen är det totalt 84 lärare som har besvarat enkäten varav 54 individer är kvinnor och 30 

individer är män. Tabellen visar vad alla legitimerade lärare svarade ja i procent på varje enskild 

fråga. Tabellen visar även vad både kvinnliga och manliga lärare svarade ja i procent på varje 

enskild fråga. 

Det som framgår i tabellen är att första frågan skiljer sig inte mycket mellan könen och den 

handlar om lärarna anser att skolan ska undervisa om diskrimineringsgrunderna. I den andra 

frågan kan man se att manliga lärare i större utsträckning anser att det  förekommer sexuella 

trakasserier i skolan än vad kvinnorna anser.  I den tredje frågan kan man se en skillnad mellan 

kvinnliga och manliga lärare när det handlar om tid till undervisning i området. Tabellen visar att 

fler kvinnliga lärare anser att de har tid för undervisningen av sexuella trakasserier. I den fjärde 

och femte frågan kan vi inte se någon skillnad. Den fjärde frågan handlar om lärarna anser att de 

behöver en vidareutbildning för att kunna undervisa om denna diskrimineringsgrund. Den femte 

frågan handlar om lärarna anser att de har en skyldighet att utreda sexuella trakasserier som har 

skett efter skoltid på nätet. I den sjätte frågan kan vi se en tydlig skillnad mellan kvinnliga och 

manliga lärare där ungefär 70 % kvinnliga lärare anses ha tillräckligt med utbildning för att 

undervisa i detta område samtidigt som enbart 50 % av manliga lärare är av samma uppfattning.  

5.3 Resultat för årskurs 1-3 

I denna del av resultatet kommer svaren av enkätfrågorna från årskursen 1-3 att presenteras samt 

kommer dessa svar att jämföras med förra avsnittet.  

Tabell 3: Svaren av enkätfrågor från årskurserna 1-.3  

Fråga Procent: 
Ja 

Anser du att skolan ska undervisa om diskrimineringsgrunderna?  66,66 

Anser du att det förekommer sexuella trakasserier på den skola där du undervisar? 0 
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Anser du att du har tid för undervisning i denna diskrimineringsgrund inom ditt ämne? 66,66 

Anser du att du som lärare behöver vidareutbildning för att undervisa i denna 
diskrimineringsgrund 

38,88 

Anser du att lärare har en skyldighet att utreda sexuella trakasserier som skett på nätet efter skoltid? 27,77 

Har du fått tillräckligt med utbildning för att undervisa i diskrimineringsgrunden sexuella 
trakasserier? 

88,88 

Tabellen visar hur stor andel av de legitimerade lärare i årskurs 1-3 som svarade ja i procent av 

frågorna. Totalt var det 18 lärare som besvarade enkäten och det var enbart en man. När det endast 

var en manlig, legitimerad lärare som besvarade enkäten har jag valt att inte göra några skillnader 

mellan hur könen svarat.  

Man kan ändå jämföra den här tabellen med andra kolumnen i tabell 2 och det man kan se i första 

frågan är att det inte finns någon större skillnad i resultatet. I den andra frågan skiljer det 35 

procentenheter och det innebär att 1-3 lärare inte anser att det förekommer sexuella trakasserier i 

skolan. I den tredje frågan skiljer det mycket, ungefär 30 procentenheter, där 1-3 lärarna anser sig 

ha mer tid för att undervisa om sexuella trakasserier. I den fjärde frågan skiljer det lite, enbart 7 

procentenheter och det innebär att färre lärare i årkurs 1-3 anser sig behöva en vidareutbildning i 

sexuella trakasserier för att kunna undervisa om det. Den femte frågan skiljer sig också lite, cirka 

8 procentenheter, vilket innebär att fler 1-3 lärare anser att lärarna har skyldighet att utreda 

sexuella trakasserier som har skett på nätet efter skoltid. Den sjätte frågan har en stor skillnad, 

ungefär 26 procentenheter, där 1-3 lärarna anser sig ha fått tillräckligt med utbildning för att kunna 

undervisa om sexuella trakasserier. 

5.4 Resultatet för årskurs 4-6 

I denna del av resultatet kommer skillnaderna från enkäten mellan kvinnliga och manliga lärare att 

presenteras.  

Tabell 4: Fördelning av enkätfrågor för årskurserna 4-6 mellan könen.  

Fråga Alla procent ja  Kvinnor procent ja Män procent ja 

Anser du att skolan ska undervisa om 
diskrimineringsgrunderna?  

79,31 77,77 81,81 

Anser du att det förekommer sexuella 
trakasserier på den skola där du undervisar? 

34,48 38,88 27,27 
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Anser du att du har tid för undervisning i denna 
diskrimineringsgrund inom ditt ämne? 

44,82 44,44 45,45 

Anser du att du som lärare behöver 
vidareutbildning för att undervisa i denna 
diskrimineringsgrund 

48,27 55,55 36,36 

Anser du att lärare har en skyldighet att utreda 
sexuella trakasserier som skett på nätet efter 
skoltid? 

24,13 22,22 27,27 

Har du fått tillräckligt med utbildning för att 
undervisa i diskrimineringsgrunden sexuella 
trakasserier? 

62,06 50 81,81 

I denna tabell är det totalt 29 lärare som har besvarat enkäten för årskurs 4-6 varav 18 individer är 

kvinnor och 11 individer är män. Tabellen visar hur stor andel av alla legitimerade lärare i årskurs 

4-6 som svarade ja i procent. Tabellen visar även i hur stor utsträckning alla kvinnliga och manliga 

lärare svarade ja i procent. 

Gällande första frågan är det en mycket liten skillnad mellan hur stor andel av de manliga och 

kvinnliga lärarna när det kommer till om skolan ska undervisa om diskrimineringsgrunderna. Den 

skillnad som tabellen visar är att det är en marginellt större andel av männen som är av åsikten att 

skolan ska undervisa om diskrimingeringsgrunderna. Även den andra frågan, där lärarna svarat på 

om det förekommer sexuella trakasserier på deras skola, är det en marginell skillnad i 

procentenheter. Gällande den tredje frågan som handlar om lärare anser att de har tid för denna 

undervisning är det också liten skillnad i procentenheter mellan könen. När det kommer till fjärde 

frågan, gällande om lärare anser att de behöver vidareutbildning för att undervisa om sexuella 

trakasserier, finns en tydlig skillnad i procentenheter mellan könen. Cirka 20 procentenheter fler 

kvinnliga lärare anser att de behöver det i förhållande till de manliga lärarna. I den femte frågan 

som handlar om lärarnas skyldighet att utreda sexuella trakasserier som skett på nätet efter skoltid 

är det en marginell skillnad mellan könens svar. Den sjätte frågan, gällande om lärare har 

tillräckligt men utbildning för att undervisa om sexuella trakasserier, visar tabellen på en skillnad 

med cirka 32 procentenheter där de manliga lärarna i större utsträckning anser sig fått tillräckligt 

med utbildning i förhållande till de kvinnliga lärarna.        

5.5 Resultatet för årskurs 7-9  

I denna del av resultatet kommer skillnaderna mellan kvinnliga och manliga lärare att presenteras, 

samt kommer skillnaderna mellan olika stadielärare redovisas. 

Tabell 5: Fördelning av enkätfrågor för årskurserna 7-9 mellan könen.  
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Fråga Alla procent ja Kvinnor procenta ja Männen procent ja 

Anser du att skolan ska undervisa om 
diskrimineringsgrunderna?  

59,45 68,42 50 

Anser du att det förekommer sexuella 
trakasserier på den skola där du 
undervisar? 

51,35 52,63 50 

Anser du att du har tid för undervisning i 
denna diskrimineringsgrund inom ditt 
ämne? 

18,91 26,31 11,11 

Anser du att du som lärare behöver 
vidareutbildning för att undervisa i 
denna diskrimineringsgrund 

48,64 47,36 50 

Anser du att lärare har en skyldighet att 
utreda sexuella trakasserier som skett på 
nätet efter skoltid? 

13,51 15,78 11,11 

Har du fått tillräckligt med utbildning för 
att undervisa i diskrimineringsgrunden 
sexuella trakasserier? 

51,35 73,68 27,77 

I tabellen är det totalt 37 lärare från årskurserna 7-9 som har besvarat enkäten varav 19 individer 

är kvinnor och 18 individer är män. Tabellen visar i vilket utsträckning alla legitimerade lärare 

svarade ja i procent.  Tabellen visar även i vilken utsträckning kvinnliga och manliga lärare 

svarade ja i procent. 

I denna tabell kan man se i första frågan att det finns en stor skillnad, cirka 18 procentenheter, 

mellan kvinnliga och manliga lärare vad gäller om skolan ska undervisa om 

diskrimineringsgrunderna. Det är de kvinnliga lärarna som i större utsträckning anser att denna 

undervisning ska ske. Den andra frågan som handlar om det förekommer sexuella trakasserier på 

skolan är skillnaden mellan manliga och kvinnliga lärare marginellt liten. När det kommer till den 

tredje som handlar om lärare anser sig ha tid att undervisa om sexuella trakasserier visar tabellen 

på en stor skillnad, cirka 15 procentenheter. Det är de kvinnliga lärarna som i större utsträckning 

anser sig ha denna tid till undervisning. Den fjärde frågan som handlar om lärarna anser att de 

behöver vidareutbildning i detta område skiljer sig marginellt lite vilket det också gör i fråga fem 

som handlar om skolans ansvar att utreda sexuella trakasserier som skett på nätet efter skoltid. 

Sjätte frågan som handlar om lärare har fått tillräckligt med utbildning i detta område visar på en 

stor skillnad. Det är cirka 46 procentenheter fler kvinnliga lärare som anser sig fått tillräckligt med 

utbildning i motsats till de manliga lärarna.      
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Skillnaderna i vilken utsträckning alla lärare i årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9 har svarat ja i procent 

kan utläsas i tabellerna 3, 4 och 5. Första frågan som handlar om skolan ska undervisa om 

diskrimineringsgrunder så anser 66,66 % av lärarna i åk 1-3 att så ska ske. I årskurs 4-6 är 79,31 

% av samma uppfattning samtidigt som lärarna i årskurs 7-9 samtycker till 59,45 %. Andra frågan 

som behandlar om lärarna anser att det sker sexuella trakasserier på skolan visar att lärarna i 

årskurs 1-3 är av uppfattningen att inget sådant sker, dvs. 0 %. Lärarna i årskurs 4-6 är av 

uppfattningen att sexuella trakasserier sker och andelen lärare som anser detta uppnår 

procentenheten 34,48 och när det kommer till lärarna i årskurs 4-9 är procentenheten som säger att 

sexuella trakasserier sker 51,35. Detta visar en monoton ökning av procentenheter desto äldre 

årskurser lärarna undervisar i huruvida lärarna anser att sexuella trakasserier sker på skolan. Den 

tredje frågan som handlar om lärarna anser sig ha tid för undervisningen av 

diskrimineringsgrunderna inom sitt ämne visar att lärarna i årskurs 1-3 är av den uppfattningen till 

66,66 % samtidigt som procentenheten för lärarna i årskurs 4-6 uppgår till 44,82 %. I årskurs 7-9 

anser endast 18,91 % av lärarna att de har den tiden. Andelen lärare som anser sig ha tid inom sitt 

ämne att undervisa om diskrimineringsgrunderna sjunker monotont från årskurs 7-9 till årskurs 1-

3. Tiden lärarna anser sig ha att underisa om diskrimineringsgrunderna stör i omvänd proportion 

till behovet. Fjärde frågan som behandlar om lärarna anser sig behöva en vidareutbildning för att 

undervisa om diskrimingeringsgrunden sexuella trakasserier visar att lärarna i årskurs 1-3 anser 

sig behöva detta till 38,88  % samtidigt som lärarna i årskurs 4-6 är av den uppfattningen till 48,27 

%. I årskurs 7-9 är procentenheten som anser sig behöva vidareutbildning 48,64. Den femte frågan 

som handlar om lärare anser sig ha skyldighet att utreda sexuella trakasserier som skett på nätet 

efter skoltid visar att lärare i årskurs 1-3 till procentenheten 27,77 är av uppfattningen att lärare har 

den skyldigheten. I årskurs 4-6 är 24,13 % av samma uppfattning och i årskurs 7-9 anser enbart 

13,51 % att lärare har denna skyldighet. Resultatet visar att lärare med stigande undervisningsålder 

är till större del av uppfattningen att lärare inte har skyldighet att utreda sexuella trakasserier som 

skett på nätet efter skoltid. Den sista och sjätte frågan som handlar om lärarna anser att de fått 

tillräckligt med utbildning för att undervisa som sexuella trakasserier visar att lärarna i årskurs 1-3 

anser att de har fått det till 88,88 %. I årskurs 4-6 är 62,06 % av samma uppfattning och i årskurs 

7-9 anser 51,35 % av lärarna att de fått tillräckligt med utbildning för att undervisa om detta. Detta 

visar på en monoton minskning från årskurs 1-3 till 7-9.       

5.6 Resultat följdfråga sex 

I denna del av resultatet kommer följdfråga sex att presenteras. 
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Följdfråga 6 var: Anser du att det förekommer sexuella trakasserier på den skola där du 

undervisar?  Om ja, var på skolan sker detta anser du? 

Sammanställning:  

Raster: 12 lärare.   Korridorer: 7 lärare. 

Överallt: 5 lärare.   Omklädningsrum: 1 lärare. 

Mellan elever: 1 lärare.   Verbalt: 2 lärare. 

Ute: 1 lärare.   Utanför klassrummet: 1 lärare. 

Utanför lektionstid: 2 lärare.  Under lektionstid: 3 lärare. 

Gemensamma nämnare: 

En plats där det inte är en självklarhet att någon lärare eller vuxen befinner sig såsom under raster, 

i korridorer, i omklädningsrum, ute, utanför klassrummet: 24 lärare. 

En plats där det ibland kan finnas en lärare eller vuxen såsom på alla platser i skolan och där 

eleverna utsätter varandra verbalt: 7 lärare.  

Där det ska finnas en lärare såsom under lektionstid: 3 lärare.  

Mellan elever: 1 lärare.  

5.7 Resultat följdfråga elva  

I denna del av resultatet kommer följdfråga elva att presenteras.  

Följdfråga elva var: Har du fått tillräckligt med utbildning för att undervisa i 

diskrimineringsgrunden sexuella trakasserier? Om nej, vad önskar du att en eventuell 

vidareutbildning skulle innehålla? 

Sammanställning: 

Nivå och innehåll:    11 lärare.  

Inte mitt jobb/ämne:    8 lärare. 

Kurser/aktuell forskning/material att följa:  7 lärare. 
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Undervisning på pedagogiskt sätt:   4 lärare. 

Den tolkning man kan göra är att åtta lärare anser att det inte ska vara någon vidareutbildning. Den 

motiveringen dessa lärare har är att det inte är deras jobb eller att det inte ingår i deras ämne. Man 

kan också tolka resultatet som att det är 22 lärare som vill ha kurser om hur man ska bedriva denna 

undervisning, vilket innehåll samt nivå för den årskull man undervisar i ska innehålla och ett 

material att följa efter.  

5.8 Resultat öppen fråga tolv 

I denna del av resultatet kommer den öppna frågan att redovisas.  

Öppna frågan var: Finns det något ämne som du anser bör bära huvudansvaret för att denna 

undervisning sker? 

Sammanställning: 

SO: 17 lärare.   NO: 13 lärare. 

Idrott och Hälsa: 10 lärare.  Nej: 32 lärare. 

Skolhälsan: 5 lärare.   Alla: 10 lärare. 

Rektor: 1 lärare.   Inte mitt ämne: 1 lärare.  

Den tolkning man kan göra är att 32 lärare inte tycker att något ämne ska bära huvudansvaret. 

Man kan också göra tolkningen att 17 lärare tycker att ämnet SO ska bära huvudansvaret, 13 i NO, 

10 i Idrott och enbart 10 stycken som anser att alla ska bedriva undervisningen. 

5.9 Resultat alternativfråga tretton  

I denna del av resultatet kommer den alternativa frågan att presenteras. 

Alternativfrågan var: Vem anser du bär huvudansvaret för att denna undervisning sker? Lärare, 

rektor eller lärare och rektor tillsammans. 

Lärare: 0 lärare. 

Rektor: 45 lärare. 

Lärare och rektor tillsammans: 39 lärare. 
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Den tolkning man kan göra utifrån detta är att ingen lärare anser att det ska vara enbart lärarnas 

uppgift genom att i resultatet kan vi se att det var noll lärare som tyckte det. Däremot var det 45 

lärare som tyckte att det var rektorns ansvar och 39 lärare som tyckte att detta undervisningsansvar 

skulle bäras av rektor och lärare tillsammans. Den tolkning vi kan göra där är att över hälften av 

lärarna vill inte ta på sig huvudansvaret. Den totala tolkningen vi kan göra är att lärarna vill helst 

inte undervisa i det och vill att någon annan ska undervisa om det. 

5.10 Signifikanta korrelationer 

I denna del av resultatet kommer signifikanta korrelationer, dess värde och den tolkning man kan 

göra att presenteras. 

Tabell 6: Signifikanta relationer  

Korrelation Värde Tolkning 

Ålder och år i yrket 0,872 Äldre lärare har fler år i yrket. 

År i yrket och åk 7-9 0,373 Mer erfarna lärare undervisar på högstadiet. 

Åk 4-6 och åk 7-9 – 0,644 De som undervisar på mellanstadiet undervisar inte på högstadiet. 

Ålder och fråga Y1 – 0,340 De äldre lärarna tycker inte skolan ska undervisa om DG. 

År i yrket och fråga Y1 – 0,363 De erfarna lärarna tycker inte skolan ska undervisa om DG. 

Åk 7-9 och fråga Y2 0,314 Sexuella trakasserier förekommer främst på högstadiet. 

Fråga Y1 och Y2 0,446 De som säger att det förekommer sexuella trakasserier tycker också 
skolan ska informera om DG. 

Fråga Y3 och ålder – 0,425 De äldre lärarna tycker inte de har tid att undervisa om DG. 

Fråga Y3 och år i yrket – 0,418 De erfarna lärarna tycker inte de har tid att undervisa om DG. 

Fråga Y3 och åk 7-9 – 0,350 Högstadielärarna tycker sig inte ha tid att undervisa om DG. 

Fråga Y3 och Y1 0,487 De som tycker att undervisning om DG är viktigt tycker samtidigt att de 
inte har tid. 

Fråga Y1 och Y4 0,283 De som tycker att undervisning om DG är viktigt tycker samtidigt att det 
behövs vidareutbildning. 

Fråga Y2 och Y4 0, 378 De som säger att det förekommer sexuella trakasserier tycker samtidigt 
att det behövs vidareutbildning. 

Ålder och Y5 – 0,365 De äldre lärarna tycker inte trakasserier på nätet är ett problem. 

Fråga Y1 och Y5 0,347 De som tycker att undervisning om DG är viktigt tycker samtidigt att 
trakasserier på nätet är ett problem. 
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Fråga Y3 och Y5 0,642 De som tycker att de har tid att undervisa om DG tycker samtidigt att de 
har tillräcklig utbildning för att göra det. 

Fråga Y3 och Y6 0,397 De som tycker att de har tid att undervisa om DG tycker samtidigt att de 
har tillräcklig utbildning för att göra det. 

Fråga Y5 och Y6 0,324 De som tycker att de har tid att undervisa om DG tycker samtidigt att 
trakasserier på nätet är ett problem. 

Den generella tolkningen man kan göra är att det verkar som att äldre och mer erfarna lärare är 

mindre intresserade av att undervisa om DG (diskrimineringsgrunderna), samt att de inte har tid 

och de anser heller inte att sexuella trakasserier är ett stort problem. 
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6 Diskussion 

I min diskussion kommer först motivering till det jag valt att diskutera och därefter följer min 

diskussion i olika delar utifrån innehåll. 

Det finns många skillnader mellan könen som man kan diskutera utifrån resultatet men när det 

mestadels varit mycket små skillnader har jag valt att diskutera de delar där resultatet visade stora 

skillnader mellan könen och mellan ålder och erfarenhet. Jag kommer också diskutera kring 

vidareutbildning i området samt vem som bär ansvaret för att undervisning sker inom området.  

6.1 Skillnaderna mellan manliga och kvinnliga lärare 

Diskussionens första del kommer att handla om skillnader mellan hur manliga och kvinnliga lärare 

ser på undervisningen om diskrimineringsgrunden sexuella trakasserier.  

Den absolut största skillnaden mellan könen är att majoriteten av kvinnliga lärare anser att de har 

tillräckligt med utbildning för att undervisa i sexuella trakasserier samtidigt som endast hälften av 

de manliga är av samma uppfattning. Detta kan eventuellt bero på att kvinnliga lärare kan ha mer 

erfarenhet om vad sexuella trakasserier är utifrån sin egen skolgång. Detta skulle kunna innebära 

att de kvinnliga lärare kan relatera till sin egen skolgång där de själva eller en kamrat blivit utsatta 

vilket stöds av Witkowska och Menckels (2005) undersökning där nästan hälften av deltagande 

gymnasieflickorna upplevt sig blivit utsatta för sexuella trakasserier. Dalén (2010) skriver att det 

främst är flickor och kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier och att det oftast är pojkar och 

män som utsätter andra för detta. Utifrån det Dalén (2010) och Witkowska och Menckel (2005) 

skriver funderar jag över om detta har något samband med att många färre manliga lärare anser sig 

ha tillräckligt med utbildning för att utbilda om sexuella trakasserier. Det finns en möjlighet att en 

del manliga lärare kan ha utsatt flickor i skolan för detta och att det då setts som det Eliasson 

(2007) säger, att det är killarnas sätt att skämta. Om så skulle vara fallet är det inte konstigt att de 

manliga lärarna inte anser sig ha tillräckligt med utbildning att undervisa om sexuella trakasserier 

eftersom det finns en risk att de kopplar ihop undervisningen med sitt eget tidigare beteende och 

med det kan osäkerheten att undervisa om det bli för känsligt och då är det möjligtvis enklare att 

avstå.  

Det är intressant att en majoritet av manliga och kvinnliga lärare är av uppfattningen att skolan 

inte har någon skyldighet att utreda sexuella trakasserier som skett på nätet efter skoltid. Det var 

cirka 20 % av lärarna som ansåg att de hade en skyldighet till dessa utredningar. Majoriteten av de 
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kvinnliga lärarna ansåg att de hade tillräckligt med utbildning om sexuella trakasserier och hälften 

av de manliga lärarna ansåg det och det är enligt Skolinspektionen (2018) varje anställd skyldighet 

att anmäla till rektor om det uppdagas att en elev blir utsatt får någon form av trakasserier. Enligt 

DO (2017) har skolan en skyldighet att utreda och åtgärda alla sexuella trakasserier, även om 

kränkningarna skett efter skoltid om det påverkar elevens skolgång. Det jag kan konstatera är att 

majoriteten av lärarna som deltagit i min undersökning uppenbart inte känner till vad 

Skolinspektionens (2018) och DO (2017) har fastslagit och min omedelbara fundering blir hur 

detta kan vara möjligt, att så många lärare inte vet vad deras skyldighet är? 

Det är viktigt för både flickor och pojkar att det utreds eftersom det enligt Gådin (2012) kan 

innebära att de sexuella trakasserierna döljs och betraktas som heterosexuell romantik från 

pojkarna till flickorna. Om detta får fortsätta kan det få förödande konsekvenser som att pojkarna 

fortsätter med ett liknande beteende eftersom det inte stoppas och flickorna känner sig övergivna 

av de vuxna samtidigt som även pojkarna är övergivna. Får inte unga människor hjälp att bli 

ansvarstagande människor i samhället av vuxna, hur ska de då lyckas med detta? När skolan är 

barn och ungdomars största arena anser jag att eleverna måste få kunskaper i vad som är sexuella 

trakasserier för att bli goda samhällsmedborgare.  

Skolverket (2014) menar att syftet med det förebyggande arbetet är att eliminera riskerna för bland 

annat trakasserier och utifrån det är det viktigt att all personal i skolan har grundläggande 

kunskaper om vad begreppen trakasserier och diskrimineringar osv. betyder. En slutsats av detta 

kan vara att skolans personal behöver vidareutbildning om diskrimineringsgrunden sexuella 

trakasserier trots att majoriteten av de kvinnliga lärarna och hälften av de manliga lärarna anser att 

de redan har tillräckligt med utbildning.  

En intressant skillnad i mitt resultat var att äldre och mer erfarna lärare har ett mindre intresse för 

undervisning av sexuella trakasserier. De anser sig inte ha tid och tycker inte heller att dessa 

trakasserier är ett problem. Orsakerna kan vara dels att de äldre lärarna enbart vill undervisa i sitt 

ämne och att ansvarsbiten att ge alla elever godtagbara kunskaper i ämnet är viktigast när det är 

ämnena som syns i betygen för eleverna. Jag tänker också att många av dessa lärare har undervisat 

en stor del av sin karriär med andra läroplaner där tydligheten kring ansvarsbiten att undervisa i 

diskrimineringsgrunderna inte varit lika betydelsefull. En annan anledning till att dessa lärare inte 

ser sexuella trakasserier som ett problem kan vara att de själva är mindre aktiva på sociala medier 

än yngre lärare och då inte blir lika uppmärksammade på i vilken utsträckning dessa trakasserier 

sker där. Det kan också bero på att yngre lärare har en annan relation till eleverna utifrån att 



33 
 

åldersskillnaden inte är lika stor som till de äldre lärarna samt att eleverna vet att de yngre är mer 

medvetna, genom sociala medier, vad som händer i elevernas värld på nätet. Detta gör att jag 

förflyttar mig till den del som handlar om ledarskap och vilket ledarskap en lärare väljer att ha. 

Enligt Hallberg och Hallberg (2016) kan en ledare välja att fokusera på att fokusera på en av de 

två varianter av ledarskap som finns och det är uppgifts- eller relationsorienterat. Det kan vara så 

att de äldre lärarna är mer åt det som Hallberg och Hallberg (2016) beskriver som en auktoritär 

ledare vilket innebär att man som lärare har en hög uppgiftsorientering och en låg 

relationsorientering samtidigt som de yngre lärarna väljer att ha en hög relationsorientering och en 

lägra uppgiftsorientering.  

6.2 Vidareutbildning  

Denna del kommer att handla om vidareutbildning för lärare i diskrimineringsgrunden sexuella 

trakasserier. 

Resultatet visar att ungefär hälften av alla lärare anser att de behöver en vidareutbildning i denna 

diskrimineringsgrund samt att åtta lärare anser att denna undervisning inte är deras arbete trots 

Skolinspektionens (2018) och DO:s (2017) skrivningar tillsammans med det Skollagen (2010:800, 

kap. 6 § 6) fastställer, nämligen att det är huvudmannens skyldighet att det förs ett målinriktat 

arbete i skolan för att kunna motverka kränkande behandling av barn och elever. Orsakerna till att 

dessa lärare anser att det inte är deras jobb- eller ämne kan bero på att de upplever att de ska 

undervisa i andra diskrimineringsgrunder, sociala mål eller annat som passar deras ämne bättre. 

Det kan även bero på brist av kunskap om vad de är skyldiga till att undervisa om vilket jag har 

nämnt tidigare i diskussionen. Det kan också bero på ålder och erfarenhet i yrket vilket jag 

diskuterade i förra avsnittet i diskussionen.  

Det kan också vara en brist på ledarskap när en grupp lärare inte anser att det är en del av deras 

arbete att undervisa om sexuella trakasserier. Utifrån att rektorn är lärarnas ledare och detta är en 

del av uppdraget så är det också rektorns uppgift att uppmärksamma och påtala detta för lärarna 

vilket också stödjs av Hallberg och Hallberg (2016) när de skriver att en ledare är en viktig 

förebild för sina anställda. Om en rektor känner att dennes påverkar kring hur lärarna ska ta till sig 

uppdraget om att undervisa om sexuella trakasserier inte blir tillgodosett måste rektorn se till att 

lärarna får veta vad deras uppdrag är och om det behövs, vidareutbilda lärarna i arbetet om 

sexuella trakasserier.  
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Resultatet visar att det finns en del lärare som är positiva till att få en vidareutbildning i området. 

De efterfrågar vidareutbildning i form av kurs eller material att följa samt funderar några lärare 

över hur de ska utföra denna undervisning pedagogiskt. Det kan vara så att dessa lärare vill vara 

en förebild för sina arbetskamrater och bli en bättre lärare vilket i sin tur leder till bättre ledarskap 

i klassrummet. En vidareutbildning bör ge deltagande lärare mer kunskaper om vad sexuella 

trakasserier är, vad de som lärare ska undervisa om samt vilka rättigheter- och skyldigheter som 

följer med diskrimineringsgrunden. En sådan utbildning kommer stärka lärarna 

uppgiftsorientering vilket Hallberg och Hallberg (2016) betonar när det gäller vad en ledare utgår 

ifrån i sitt ledarskap. Denna utbildning kommer också stärka lärarnas relationsorientering vilket 

Hallberg och Hallberg (2016) menar är den andra delen en ledare utgår ifrån i sitt ledarskap. Jag 

anser att när lärare får mer kunskaper om diskrimineringsgrunden sexuella trakasserier kommer de 

också få kunskaper hur de upptäcker att en elev blivit utsatt vilket kommer leda till att dessa lärare 

snabbare kommer kunna uppmärksamma utsatta elever. Det flera lärare efterfrågade gällande 

innehållet av vidareutbildning var material och på vilken nivå samt innehåll de skulle undervisa 

på. Detta anser jag ska respekteras och tas som en riktlinje för den vidareutbildning lärare bör få i 

diskrimineringsgrunden sexuella trakasserier. Det kan vara av största vikt att alla lärare får 

kunskaper om vad och hur de ska undervisa utifrån vilka årskurser de undervisar i när detta är en 

osäkerhetsfaktor. För att få alla lärare delaktiga tror jag en framgångsfaktor kan vara att alla lärare 

får koppla denna diskrimineringsgrund till sitt ämne och i en utvärdering beskriva hur 

undervisningen utförts.  

6.3 Vem ansvarar för undervisningen? 

Diskussionens tredje del kommer att handla om vem som ska bära huvudansvaret för att 

undervisningen om sexuella trakasserier bedrivs.  

I mitt resultat ser man att många lärare tycker att annat ämne eller annan del av skolan såsom 

exempelvis elevhälsan bör ansvara för att undervisa i diskrimineringsgrunden sexuella 

trakasserier. Detta kan vara ett tecken på ett svagt ledarskap vilket Hallberg och Hallberg (2016) 

påtalar kan leda till osäkerhet bland anställda. Det är min övertygelse att all personals främsta 

uppgift är att se till att alla elever är trygga i skolan och därför måste alla som arbetar med 

eleverna vara beredda att ta sitt ansvar att undervisa och förebygga  

Jag anser att det är lärarnas och rektorerna ansvar att se till att eleverna ska känna sig trygga när de 

är i skolan och därför måste lärarna kunna ta sitt ansvar till att undervisa och förebygga de 
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åtgärder som behövs för att förhindra att sexuella trakasserier sker. Detta stöds både av Hallberg 

och Hallberg (2016) som menar att det är ledarens ansvar att skydda sina anställda, samt av DO 

(2017) som påtalar skolans fyra övergripande punkter som är: förebygga sexuella trakasserier, 

undersöka riskerna, analysera orsakerna samt genomföra åtgärder och utvärdera arbetet. Att 

skydda sina anställda som Hallberg och Hallberg (2016) skriver kan vara att se till att ingen lärare 

blir beskylld för att inte utfört någon av de fyra övergripande punkterna som DO (2017) skriver 

om och som redovisats ovan.  

Ett starkt ledarskap bör finnas i skolan vilket rektorerna bär ansvaret för. Det är rektorerna som 

kan påverka sina lärare att bli motiverade att uppnå olika mål. Om inte rektorerna tagit upp vikten 

av att undervisa i sexuella trakasserier så visar det på en låg grad av både uppgifts- och 

relationsorientering samt att rektorn inte har tillräckliga kunskaper om vad som står i de 

styrdokument som finns för skolan. För att uppnå en hög relationsorientering bland sina lärare 

måste varje rektor visa vilka normer och värderingar som lärare förväntas ha som ledare för 

eleverna. När det i min undersökning blir tydligt att vissa rektorer inte lyckats med detta betraktar 

jag det som en låg relationsorientering i dessa rektorers ledarskap. Detta visar att även vissa 

rektorer behöver vidareutbilda sig för att kunna hjälpa sina lärare att utföra sitt uppdrag.  
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7 Sammanfattning, slutsatser och vidare forskning 

7.1 Sammanfattning 

Den här uppsatsen handlar om hur lärare ser på undervisningen om sexuella trakasserier när det är 

ett samhällsproblem idag. Syftet har varit att klargöra om lärare i grundskolan ser olika på hur 

undervisningen om detta ska och bör ske samt av vem. Mitt syfte har också varit att få kunskap om 

vem lärare anser är ansvarig för att denna undervisning sker. Mina frågeställningar har varit: 

• Finns det skillnader mellan hur manliga och kvinnliga lärare ser på undervisningen i 

diskrimineringsgrunden sexuella trakasserier?  

• Finns det behov av vidareutbildning för att utföra denna undervisning? Om ja, vad skulle 

denna vidareutbildning innehålla för att uppnå syftet att den ska gynna elevernas 

kunskapsinhämtning?  

• Vem anser lärare ska ansvara för att denna undervisning sker? 

Det resultat jag fick fram var att fler kvinnliga lärare anser sig ha tillräckligt med utbildning att 

undervisa i diskrimineringsgrunden sexuella trakasserier jämfört med de manliga lärarna. En 

annan skillnad var att äldre och mer erfarna lärare är mindre intresserade av att undervisa om 

sexuella trakasserier, samt att de inte ansågs ha tid att undervisa om det och att de inte tyckte att 

sexuella trakasserier är ett problem. Den vidareutbildning som lärarna efterfrågar är kurser eller ett 

material att följa. Vem som ska bära ansvaret för att undervisning bedrivs vill lärarna lägga över 

på någon annan. 

Utifrån min forskning är det tydligt att det finns ett uppdrag som många lärare inte är medvetna 

om eller vill ta sig an, och det är uppdraget att undervisa om sexuella trakasserier oavsett vilken 

ålder man som lärare undervisar om i skolan.   

7.2 Slutsatser 

Mina första slutsats är att lärare behöver vidareutbildning om att undervisa om sexuella 

trakasserier när detta är ett samhällsproblem idag. När eleverna befinner sig under sin vakna tid 

mest i skolan är skolan den arena som måste ta ansvar för att eleverna får de kunskaper de behöver 

kring detta för att bli goda, demokratiska samhällsmedborgare. Att få sexuella trakasserier att 
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upphöra sker genom medvetet och noggrant arbete i skolan där rektor är ledaren för lärarna och 

lärarna är ledarna för eleverna. 

Min andra slutsats att ett starkt ledarska måste implementeras i skolan vilket innebär att rektorerna 

måste vara pålästa och kunniga om vad skolan är skyldiga att utföra och kunna förmedla detta till 

skolans lärare. Om så behövs måste rektor se till att lärare får den utbildning de behöver för att 

kunna undervisa om sexuella trakasserier.    

7.3 Vidare forskning  

Skulle jag få möjlighet att vidareutveckla detta område skulle jag önska undersöka om mitt 

resultat är riksöverskridande eller bara gällande för det område jag undersökt. Det skulle också 

vara intressant att undersöka vad som skulle motivera lärare till utvidgad undervisning av sexuella 

trakasserier.   
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Bilaga 1. 

Enkät kring diskrimineringsgrunden sexuella trakasserier inom 
grundskolan 

Mitt namn är Carl Sundström och jag läser ämneslärarprogrammet för gymnasiet vid Umeå 
Universitet. Mina ämnen är Idrott och Hälsa samt Samhällskunskap. För närvarande skriver 
jag en C-uppsats och mitt valda ämne är diskrimineringsgrunden sexuella trakasserier. Jag 
hoppas att du som är lärare vill svara på min enkät som förhoppningsvis på sikt även kan 
gynna lärare i grundskolan. Allt deltagande är frivilligt och du kan avbryta om du önskar. Allt 
material kommer behandlas konfidentiellt och informationen är endast för min uppsats.  

Tack på förhand! 

Carl Sundström 

*************************************************************************** 

1 Biologiskt kön Man ○  Kvinna ○ 

2 Ålder  -30 ○ 31-40 ○ 41-50 ○ 51-65 ○ 

3 Antal år i yrket > 5 ○  6-10   ○ 11-20 ○ < 20   ○ 

4 Undervisar i årskurs 1-3 ○ 4-6     ○ 7-9     ○ 

5 Anser du att skolan ska undervisa om diskrimineringsgrunderna? 

 Ja ○ Nej ○ 

6 Anser du att det förekommer sexuella trakasserier på den skola där du undervisar? 

 Ja ○ Nej ○ 

 Om ja, var på skolan sker detta anser du? 

Svar: ______________________________________________________________ 

7 Anser du att du har tid för undervisning i denna diskrimineringsgrund inom ditt 
ämne? 

 Ja ○ Nej ○ 

8 Anser du att du som lärare behöver vidareutbildning för att undervisa i denna 
diskrimineringsgrund? 

 Ja ○ Nej ○ 
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9 Anser du att lärare har en skyldighet att utreda sexuella trakasserier som skett på 
nätet efter skoltid? 

 Ja ○ Nej ○ 

10 Har du fått tillräckligt med utbildning för att undervisa i diskrimineringsgrunden 
sexuella trakasserier? 

 Ja ○ Nej ○ 

11 Om nej, vad önskar du att en eventuell vidareutbildning skulle innehålla? 

Svar: _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

12 Finns det något ämne som du anser bör bära huvudansvaret för att denna 
undervisning sker? 

Svar: _______________________________________________________________ 

13 Vem anser du bär huvudansvaret för att denna undervisning sker?  

 Lärare ○ Rektor ○ Lärare och rektor tillsammans ○ 
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Bilaga 2. 

Deskriptiv statistik 
 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kön 84 0 1 ,36 ,482 

Ålder 84 30 58 41,95 8,844 

År i yrke 84 5 20 11,06 4,838 

Åk 4-6 84 0 1 ,35 ,478 

Åk 7-9 84 0 1 ,44 ,499 

Y1 (ska skolan undervisa 
om DG) 

84 0 1 ,68 ,470 

Y2 (Förekommer sexuella 
trakasserier i skolan) 

84 0 1 ,35 ,478 

Y3 (har du tid att undervisa 
det) 

84 0 1 ,38 ,489 

Y4 (behövs vidare 
utbildning) 

84 0 1 ,46 ,502 

Y5 (sexuella trakasserier på 
nätet) 

84 0 1 ,20 ,404 

Y6 (tillräcklig utbildning) 84 0 1 ,63 ,485 

Valid N (listwise) 84     
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Bilaga 3 

Korrelationsmatris 
 Kön Ålder År i yrke Åk 4-6 Åk 7-9 Y1 (Ska 

skola 
unde-rvisa 
om DG) 

Y2 
(Förekom
mer 
sexuella 
trakasserie
r i skolan) 

Y3  (Har 
du tid att 
undervis
a om 
det) 

Y4 
(Behövs 
vidare-
utbildnin
g) 

Y5 
(Sexue
lla 
trakas
serier 
på 
nätet) 

Y 6 
(Tillrä
cklig 
utbild
ning) 

Kön 1           

Ålder – 0,140 1          

År i yrke – 0,071 0,872** 1         

Åk 4-6 0,034 – 0,033 – 0,207 1        

Åk 7-9 0,240 0,248 0,373** – 0,644** 1       

Y1 (Ska 
skola 
unde-
rvisa om 
DG) 

– 0,072 – 0,340** – 0,363** 0,178 – 0,160 1      

Y2 

(Föreko
mmer 
sexuella 
trakasse
rier i 
skolan) 

0,086 – 0,073 0,022 – 0,001 0,314*
* 

0,446** 1     

Y3  

(Har du 
tid att 
undervis
a om 
det) 

– 0,175 – 0,425** – 0,418** 0,101 – 
0,350*
* 

0,487** – 0,106 1    

Y4 
(Behövs 
vidare-
utbildnin
g) 

– 0,046 – 0,079 – 0,076 0,027 0,039 0,283** 0,378** 0,154 1   

Y5 

(Sexuella 
trakasse
rier på 
nätet) 

– 0,004 – 0,365** – 0,277 0,070 – 0,149 0,347** 0,070 0,642** 0,066 1  

Y 6 
(Tillräck
lig 
utbildnin
g) 

– 0,202 – 0,142 – 0,037 – 0,015 – 0,216 0,160 – 0,067 0,397** 0,019 0,324*
* 

1 

*.Correlation is significant at the 0,05 level (2-trailed). 

**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-trailed). 

 

 


