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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur elever lär sig samtycke i idrott och hälsa. De mer precisa 

frågeställningarna är: 1. Hur erfar elever samtyckesundervisning och värdegrundsarbete i 

skolan innan en lektion i idrott och hälsa? 2. Hur erfar elever samtyckesundervisning och 

värdegrundsarbete efter en lektion i idrott och hälsa? 3. Hur erfar elever utformningen av 

undervisningen om samtycke i idrott och hälsa? 

Metod  

En fallstudie av en lektion där undervisning i och om samtycke genomfördes. Lektionen hölls 

på ett gymnasium, årskurs ett, inom ramen för den vanliga undervisningen i idrott och hälsa. 

Ett bekvämlighetsurval skedde i val av skola och klass. Hela klassen deltog på lektionen och 

sex av eleverna blev intervjuade innan och efter lektionen. Eleverna som intervjuades blev 

slumpmässigt utvalda. Intervjuer var semistrukturerade vilket motsvarar studiens kvalitativa 

ansats. Insamlad data analyserades och de med hjälp av variationsteorin, där lärande och 

lärprocesser utgår från erfarenhet och att erfara. 

Resultat 

Resultatet visar att eleverna inte har erfarit undervisning i och om samtycke under 

gymnasietiden men att de däremot har erfarit viss undervisning i värdegrundsarbete. Till följd 

av studiens lektion har majoriteten av eleverna urskilt nya aspekter av samtycke och därmed 

fått ett nytt synsätt och lärande. Det som bidrog till detta var variationen i undervisningen 

samt elevernas tidigare erfarenheter. Resultatet visar att den teoretiska delen med inslag av 

praktiska övningar var mer givande än enbart praktiska delen i idrottshallen.  

Slutsats 

Slutsatsen är att elever kan lära sig samtycke genom variation av både teoretiska och praktiska 

inslag. Enligt variationsteorin sker ett nytt lärande genom; simultanitet (tidigare erfarenheter), 

urskiljning (nya aspekter) och variation. Ett antagande kan dock göras om att alla tre 

begreppen inte är nödvändiga för att ett lärande om samtycke ska kunna ske. Simultaniteten 

kan påverka lärandet men utifrån studiens resultat ser vi att den inte har en vital betydelse för 

lärandet hos alla elever. Lektionen som genomfördes kan vara ett exempel på hur man kan gå 

tillväga för att arbeta med samtycke i idrott och hälsa. Dock kan vissa förändringar kring 

undervisningens utformning behövas för att ett lärande i större utsträckning ska kunna ske. 

Dessa slutsatser är kopplade till studiens elevgrupp och behöver nödvändigtvis inte fungera 

för alla elever. 



 

 

Aim  

The aim of this study is to examine how students learn consent in physical education. The 

question formulated are: 1. How do students experience education regarding consent and 

values before a lesson physical education? 2. How do students experience education regarding 

consent and values after a lesson in physical education? 3. How do students experience the 

lesson's approach of teaching consent in physical education? 

Method  

A case study of a lesson regarding consent was conducted. The lesson was held at an upper 

secondary school, first year, during the pupils’ ordinary lesson in physical education. A 

convenience sample took place in the choice of school and class. The whole class attended the 

lesson and six of them were interviewed before and after the lesson. The pupils’ that were 

interviewed were randomly selected. These interviews were semi-structured which 

corresponds with the study’s qualitative approach. The collecting of data have been analyzed 

and interpreted by using the theory of variation, where learning and the process of learning 

are based upon different aspects of experience. 

Results  

The results shows that students have not experienced teaching in and of consent during their 

first year in upper secondary school, they have however experienced a small amount of 

education of values. As a result of the case study the majority of the pupils have distinguished 

new aspects of consent and thus gained a new approach and learning to the concept consent. 

What contributed to this was the variation in the teaching and the pupils previous experience. 

Furthermore, the results reveal that the theoretical part with elements of practical exercises 

was more rewarding than the practical part in the sports hall. 

Conclusions 

The conclusion of the study is that the students can learn consent by the use of variation 

theory as the basis for planning lessons, consisting of theoretical and practical features. 

According to the theory of variation, new learning takes place through; simultaneity (previous 

experience), discernment (new aspects) and variation. An assumption can, however, be made 

that all three concepts in the variation theory, are not necessary for making possible the 

learning of consent. Simultaneity can affect learning, but based on the study’s results we can 

see that it is not of vital importance. The lesson that was conducted can be an example of how 

one can go about working with consent in physical education. However, some alteration of 

the lesson is needed to enhance the learning to greater extent for the pupils. These conclusions 

are connected to the pupils in the study and do not necessarily work for all pupils. 
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“School is intended to prepare young people with skills they need for the future. There is no 

controversy about good math education even though few teens have a compelling need for 

algebra in their daily lives.” 

Stewart, Sheilds & Hwang 2004, s. 
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 1.    Introduktion  

  

År 2017 skedde ett kraftigt upprop världen över. Vittnesmål om sexuella trakasserier, 

övergrepp och utnyttjande på ett stort antal områden i samhället synliggjordes av otaliga 

röster. De revolutionerande uppropen #Metoo har lett till att flera röster på arbetsplatser och i 

skolor har bestämt sig för att bli hörda, så som #Räckupphanden och #Tystiklassen. I 

samband med #Metoo fick Skolverket i uppdrag av regeringen att granska behovet av 

läroplansändringar med fokus på bland annat hur samtycke kan tas upp i undervisningen 

(Regeringskansliet 2018). Regeringen menar att genom samtyckeslagstiftningen (STF: 

2017/18:177), kan man bygga en samtyckeskultur som börjar i skolan (Regeringskansliet 

2018). Som en institution i det svenska samhället har den kommunala skolan en betydande 

roll i utbildningen av framtida medborgare och har därmed möjligheten att bidra till arbetet 

med att förändra de problem i samhället som upproren #Metoo gjorde synliga. Skolan har en 

skyldighet att lära ut grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. 

(Thornberg 2006, s. 33)  

 

Senare studier har även visat att socioemotionella färdigheter såsom empati även behöver 

läras inom utbildning av fysisk karaktär (Goudas & Magotsious 2009, s. 362). Detta berör 

skolans värdegrund och leder oss samtidigt in på ämnet idrott och hälsa. Inom idrott och hälsa 

sker den mesta av kunskapen i och om rörelse (Arnold 1991, s. 71 ff.). Tack vare att eleverna 

får kunskap genom rörelse får de också ta del av olika värden. Det kan handla om egenvärde 

som rör kunskap i och om rörelse, men det kan också handla om de instrumentella värdena 

som kommer till uttryck i det en individ har lärt sig, och som en individ kan ha med sig till 

något annat än till ämnet idrott och hälsa. (Ibid, s. 66) Dessa värden är även beskrivna i 

grund- och gymnasieskolans läroplan. Skolverket (2011a) menar att värdegrunden ska 

genomsyra hela skolverksamheten. Dock har lärare svårt att realisera värdegrunden i sig, 

vilket i sin tur leder till att eleverna får handskas med frågorna själva (Frånberg 2006, s. 164 

ff.; Lifmark 2010, s. 68; Thornberg 2008a, s. 1794 ff.; Thornberg 2008b, s. 55; Thornberg & 

Oguz, 2013; s. 52; Tholander 2005, s. 23 ff.). Med tanke på det rådande problem som tidigare 

nämnts samt införandet av samtyckeslagen behöver eleverna lära sig samtycke i form av 

ömsesidighet, lyhördhet och respekt. Denna studie kommer därför att undersöka hur elever lär 

sig samtycke i idrott och hälsa, vilket sker genom en fallstudie med praktiknära 
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frågeställningar, viket sker i form av en lektion. Detta lärande är viktigt att undersöka då det 

kan ha betydelse för fortsatt undervisning om samtycke och värdegrunden generellt, och som 

kan motverka de problem som #Metoo synliggjorde.  

2. Bakgrund 

2.1 Redogörelse av begreppet samtycke och styrdokumenten 

 

Samtycke är ett begrepp som kan beskrivas som: godkännande, ömsesidighet, empati, respekt, 

samspel, frivillighet, lyhördhet, inte bara sexuellt samt delta aktivt (FATTA)1. Detta begrepp 

grundar sig i samtyckeslagstiftningen vars syfte är att “[...] tydliggöra att varje människa har 

en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande” (STF: 

2017/18:177). Lagen har inneburit följande ändringar om våldtäkt och sexuellt övergrepp: 

 

Gränsen för straffbar gärning ska gå vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. Det 

ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt 

utsatta situation, för att kunna dömas för t.ex. våldtäkt. Det införs ett särskilt oaktsamhetsansvar för 

vissa allvarliga sexualbrott. (STF: 2017/18:177) 

 

FATTA sammanfattar dessa ändringar som att: 

 

Sex ska vara frivilligt och att göra något sexuellt mot någon person som inte vill är olagligt, vilket 

klassas  som sexuellt övergrepp eller våldtäkt, beroende på vilken handling det var. Dessutom behöver 

man försäkra sig om att den andra vill annars kan man dömas för att ha varit oaktsam. Förut krävdes 

uppsåt, det vill säga att en person förstått att den andra inte ville. Nu kommer domstolen att bedöma om 

personen borde förstått, och grov oaktsamhet är straffbart. (www.fatta.nu) 

 

Beträffande skolans styrdokument redogör Skolverket för värdegrunden som skolan ska 

förmedla och gestalta. De värden som samtycke berör faller in under dessa ramar. Den 

demokratiska anda, som nu uttrycks i läroplanen under kapitlet värdegrund, kom att utvecklas 

i början på 90-talet. Avsnittet om värdegrunden kom till på grund av att man ansåg att 

värdegrundsfrågor hade hamnat i skymundan på bekostnad av det traditionella 

                                                
1 “Fatta är en ideell medlemsförening för alla oavsett kön som vill engagera sig mot sexuellt våld och för 

samtycke i praktik och lagstiftning.” (www.fatta.nu) 
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kunskapsuppdraget som genomsyrade skolan. (Andersson 2012, s. 14) Idag har grund- och 

gymnasieskolans läroplan ett väsentligt innehåll om de grundläggande värden som 

skolväsendet ska fostra eleverna efter och till. Dessa grundläggande demokratiska värden har 

skolan en skyldighet att gestalta och förmedla till eleverna både som individer och kollektiv  

(Thornberg 2006, s. 33; Tholander 2005, s. 23 ff.) 

 

I den nuvarande läroplan Lgy (2011) går det tydligt att se hur skolan ska förhålla sig till att 

aktivt och medvetet främja alla elevers lika rätt och möjligheter. Anställda på skolan ska 

tillsammans arbeta med de grundläggande värdena så att utbildningen “ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på” samt ”[…]främja aktning för varje människas 

egenvärde […] (Skolverket 2011b, s. 1). Utbildningen ska även förmedla och framställa 

”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människor lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor” och detta ska ske via 

”individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. (Ibid) 

  

De mål som varje elev ska uppnå i skolan i förhållande till normer och värden är att eleven 

”kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och 

grundläggande demokratiska värderingar sam personliga erfarenheter” och ”respektera andra 

människors egenvärde och integritet” (Skolverket 2011b, s. 8). Skolan vill även att varje elev 

ska uppnå målen att kunna ta ”avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 

behandling samt medverka till att hjälpa människor” samt ”leva sig in i och förstå andra 

människor situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.” 

(Ibid) 

 

Dessa värderingar ingår även i ämnesplanen för idrott och hälsa. Där framkommer det att 

undervisningen ska ”[...] behandla andra frågor om etik och moral i relation till 

idrottsutövande”. Ämnet idrott och hälsa ska även bidra till att ge varje elev möjligheten till 

att utveckla ”förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet 

i relation till idrotts- och motionsutövande.” (Skolverket 2011a, s. 83) 
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2.2 Tidigare forskning  

Forskning kring samtycke och hur elever lär sig det verkar vara begränsad. Dock finns det 

forskning om förekomsten av sexuella övergrepp, trakasserier och utnyttjande i skolan samt 

hur och vad elever lär sig generellt i skolan. Kunskapsöversikten nedan delas därför in med 

dessa aspekter i åtanke detta. Del ett tar upp förekomsten av sexuella övergrepp, trakasserier 

och utnyttjande i skolan, medan del två behandlar generellt lärande i skolan och i idrott och 

hälsa.  

2.2.1 Förekomsten av sexuella övergrepp, trakasserier och utnyttjande 

I en studie av Gillander Gådin (2012) framkommer att flickor i grundskolan, 7-12 år gamla, 

upplever att de blir sexuellt trakasserade av pojkar på sin skola. Det sker i form av verbala, 

icke verbala och fysiska angrepp. Flickorna upplevde att detta hade negativa konsekvenser 

och Gillander Gådin kunde dra slutsatsen att detta inte bara påverkade de utsatta eleverna, 

utan även bidrog till en fientlig miljö för de icke drabbade eleverna. (s. 1772 f.) Gillander 

Gådin och Stein utförde en annan fallstudie för att synliggöra hur sexuella trakasserier 

normaliseras på ett gymnasium. En kvinnlig elev blev kontinuerligt utsatt för sexuella 

trakasserier av en jämnårig manlig klasskamrat. Trots att den utsatta eleven gjorde ett flertal 

försök att få hjälp av personal på skolan fick hon inte den hjälp som hon hade rätt till. Skolan 

normaliserade förövarens beteende med att bortförklara hans handlingar som barnsliga, 

omogna och som ett skämt. Enligt skolan låg ansvaret slutligen på den utsatta. Detta synliggör 

hur viktigt det är att vuxna på skolan tar ansvar för att arbeta, hantera och motverka sexuella 

trakasserier, övergrepp och utnyttjande i skolan. Forskarna menar att ansvaret för 

förändringen är placerad hos skolväsendet, då det är skolans plikt att skapa en positiv och 

säker lärmiljö där trakasserier av något slag inte får existera. ( 2017, s. 13 ff.)  

 

Bristen på kunskap om sexuella trakasserier och våld synliggörs även i Márquez-Flores, 

Márquez-Hernández och Granados-Gámez studie. Forskarna intervjuade ungefär 450 lärare 

som berättar om övergrepp som skett mot barn samt hur de som lärare hanterade det. 

Resultatet visar att cirka 90 procent av deltagarna anser att våld måste inkluderas för att det 

ska anses vara sexuellt övergrepp mot ett barn. Cirka 40 procent trodde att ett sexuellt 

övergrepp mot ett barn har ägt rum om barnet inte har visat samtycke. Studien kom även fram 

till att omkring hälften av deltagarna ansåg att en jämnårig förövare var omöjligt att tänka sig. 

Ungefär 65 procent hade inte fått ta del av kurser eller information angående sexuella 
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övergrepp mot barn. Deltagare som hade erhållit detta upplevde att de hade bättre kunskap om 

och förståelse för vid vilken ålder som barn kan börja bli utsatta för sexuella övergrepp samt 

de lagstiftningar som gäller angående sexuella övergrepp. Deltagarna blev även tillfrågade om 

de skulle rapportera till myndigehterna om de hade misstankar om sexualla övergrepp varpå 

knappt 60 procent svarade att de skulle rapportera. Forskarna menar att detta tydliggör bristen 

på kunskap om sexuellt våld samt hur lärare ska hantera detta. Forskarna menar att lärare 

behöver få fler verktyg och hjälpmedel för att motverka sexuellt våld i skolan. (2016, s. 541 

ff.) 

2.2.2 Hur sker lärande i skolan? 

Biesta lyfter i en studie fram ett par tydliga och anmärkningsvärda förändringar som har skett 

de senaste två decennierna i skolan. Biesta menar att begreppet utbildning har blivit obsolet 

medan begreppet lärande är något som framhävs allt mer. Ordet undervisning har 

omdefinierats och fungerar nu istället som stöd eller underlättande för lärande.  Likaså har 

ordet utbildning blivit ett begrepp som nu syftar till lärande av erfarenheter alternativt 

tillhandahållande av inlärningsmöjligheter. (Biesta 2005, s. 55; Calgren et. al. 2006, s. 319) 

Likaså förväntas det nu av eleverna att de tar ett större ansvar för sig själva och sitt eget 

lärande. En individualisering har skett, som är kopplad till “individuell konstruerad kunskap i 

utbildningen av medborgare som aktivt deltar i samhället.” (Calgren et. al. 2006, s. 319).   

  

Davies redogör i en annan studie för hur skolan, utbildningen och framför allt lärandet alltmer 

går mot en evidensbaserad praktik vilket ligger till grund för den demokratiska kontrollen av 

praktik och forskning (1999, s. 117f.; Biesta 2007, s. 6). Dock menar Korthagen (2007, s. 

304) att lärare ha svårt att hålla en evidensbaserad undervisning. Korthagen studerar huruvida 

det finns ett gap mellan praktik och forskning som gör att dessa två ännu inte har förts 

samman. Korthagen refererar till Wubbels (1992) och Joram och Gabriele (1998) vilka 

diskuterar huruvida det beror på lärarnas förkunskaper och deras förutfattade meningar som 

tydligt visade på motstånd till förändring. Korthagen menar att dessa förutfattade meningar i 

sin tur kan påverka hur ny kunskap formas. (Korthagen 2007, s. 304) Forskaren menar att 

människor drar sig för att förlora förutsägbarheten och stabiliteten och för att förändra detta 

behövs en grundläggande professionell omställning (Ibid, s. 305).  
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Korthagen (2007, s. 305 f.) pekar också på komplexiteten av att lära ut och menar att det är ett 

viktigt skäl till varför gapet är så stort mellan praktik och forskning. Biesta kommer dock 

fram till att en evidensbaserad praktik inte alltid är det bästa inom skolvärlden. Biesta menar 

att man bör hitta en balans mellan forskningstyrd utbildning, på vad som fungerar i skolan, 

och vad som anses önskvärt att undervisa om utifrån samhällets krav. (2007, s. 20 ff.) 

  

Holmqvist, Gustavsson och Wernberg kommer i sin studie fram till ett resultat som pekar på 

olika mönster som påverkar lärandemål och lärande samt hur viktiga dessa är inom 

utbildningsarenan. De pratar bland annat om “rebuilding pattern”, vilket syftar till hur 

eleverna kan omkonstruera det som de har lärt sig för att främja nytt lärande. När ett nytt 

lärande har främjats har det skett ett generativt lärande, “generative learning”. (2007, s. 206) 

Det är med andra ord en process där individen omvandlar information, ord, begrepp, bilder, 

till kunskap som går att använda, det vill säga olika mönster, mentala modeller och så vidare. 

Den lärande individen är aktivt med i denna process då dessa mönster konstrueras av 

individens tolkningar av fakta och hur hen kommer fram till sina slutsatser. (Fiorella & E. 

Mayer 2016, s. 733 f.) Holmqvist, Gustavsson och Wernberg ger exempel på hur olika 

undervisningssituationer kan se ut. De menar att undervisning där eleverna får vara med och 

identifiera kritiska aspekter kring lärandeobjektet samtidigt som de får reflektera kring sina 

egna tankar, är betydande för generativt lärande, vilket då uppnås på generell nivå  (2007, s. 

206).  

2.2.3 Om värdegrundsarbetet 

Broman studerar hur skolan agerar för att eleverna i sin tur ska kunna dela de värderingar som 

det demokratiska samhället vilar på (2009, s. 41). Skolgången är en socialisationsprocess som 

innebär att elever tar till sig kunskaper normer samt beteendemönster (Thornberg 2006, s. 33). 

Broman menar att undervisningen ska ligga till grund för grundläggande färdigheter, 

demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter (2009, s. 41). Resultat från ett flertal 

studier tyder dock på att lärare har svårt att realisera detta demokratiuppdrag med 

utgångspunkt i värdegrunden. Frånberg (2006) pekar på att värdegrundsarbetet inom 

lärarutbildningen är bristfälligt. I hennes studie var det över 70 procent av studenterna som 

inte kände sig förberedda på hur de skulle realisera värdegrunden och över 80 procent av 

respondenterna som inte kände att de fått någon förberedelse i hur de ska handskas med etiska 

och moraliska frågor. Ungefär 70 procent av respondenterna visste inte heller hur de skulle ge 

eleverna möjligheter att utveckla förmågor som rör medvetna etiska ställningstaganden. 



7 

 

Ytterligare resultat av Frånbergs studie visar att närmare 80 procent av studenterna anser att 

elever i skolan har ett stort behov av att diskutera olika typer av värdegrundsfrågor, men att 

75 procent av studenterna inte kan hantera dessa frågor då de inte känner sig förberedda. 

(2006, s. 164 ff.) Lifmark (2010,  s. 68) menar att lärare inte har förstått vikten av 

värdegrundsuppdraget samt att de saknar metoder för att utföra detta uppdrag. Lifmark 

refererar även till Lindell och Hartikainen (2001) som i sin studie också menar att lärare inte 

fått adekvata metoder för att genomföra värdegrundsarbetet (Ibid). 

  

Thornberg genomförde en annan studie där han undersökte hur lärare uppfattar sin egen 

implementering av värdegrunden i skolan och fann att värdegrundsarbetet ofta är oplanerat 

och sker omedvetet samt att det görs med fokus på elevernas vardagliga beteende i skolan 

(2008a, s. 1794 ff.) Detta resultat stärks även av andra studier (Thornberg 2008b, s. 55; 

Thornberg & Oguz 2013, s. 52). Dessutom diskuterar Thornberg att lärare arbetar med 

värdegrunden på en personlig nivå som grundar sig i personliga erfarenheter och känslor 

istället för att arbeta utifrån forskningsbaserad kunskap. De kommer även fram till att de 

flesta lärare anser att värdegrundsarbetet hamnar vid sidan av. Lärarna väljer att handskas 

med elevernas nuvarande beteenden (en problematisk situation uppstår på grund av elevers 

beteende) för att på så sätt kunna återgå till lektionen och undervisningen. (2008a, s. 1795 f.) 

 

Thornberg och Oguz har studerat lärares uppfattningar om undervisning om värdegrunden i 

Sverige ochTurkiet. De redogör för de likheter som finns med ett värdegrundsarbete trots 

geografiska skillnader. De såg att lärare har en stark tendens att hålla isär undervisning i 

skolämnena och undervisning om värdegrunden, det blir två olika områden att undervisa om. 

Det behövs en implementering av program som skapar en förbindelse med 

värdegrundsundervisning och de mest lämpliga pedagogiska tillvägagångssätten. (2013, s. 55) 

Svenska lärare uttryckte även att värdegrunden synliggjordes till stor del via aktuella 

situationer, att de “reagerar på elevernas beteende” vid exempelvis trakasserier (Ibid, s. 52). 

Tholander har även studerat elevers inflytande vad gäller demokrati i skolan och fann att 

eleverna själva måste behandla dessa demokratiska värdegrundsfrågor då de inte får några 

direkta direktiv från läraren. Med det sagt kom han fram till att förmedling av dessa frågor är 

komplex och att det är lättare att få elevers uppfattning om dem istället för att skolan i sig ska 

aktivt arbeta med att genomsyra det (2005, s. 23 ff.), samt att elevernas demokratiska 

rättigheter ”ständigt måste erövras och återerövras” från bland annat de egna klasskamraterna 

(Ibid, s. 24). 
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2.2.4 Hur sker lärande i ämnet idrott och hälsa? 

Lärande inom idrott och hälsa kan ske på flera olika sätt. Ennis studerar huruvida en elevs 

lärande kan ses som en “conceptual change”, vilket innebär att lärande är en individs aktiva 

sökande, strukturering och klassificering av kunskap. Det betyder att kunskap blir till hos en 

individ genom att reflektion sker över hens sökande, strukturering och klassificering. (Ennis 

2007, s. 140) Ennis kopplar detta till pedagogisk psykologi som beskriver utveckling och 

berikning av kunskap genom skolväsendet och olika sorters exponering av 

utbildningssituationer. Ennis kommer fram till att genom utbildning i läroämnet idrott och 

hälsa ska eleverna utveckla en“sound mind in a sound body”, där kunskap inte bara stärker en 

individs kropp utan även upplyser om beteenden. (Ennis 2007 se Chen & Garn 2018, s. 229).  

  

Lärande kan också ske kooperativt. Byra  beskriver cooperative learning som: “Cooperative 

learning is a teaching structure where small groups of heterogeneous learners work together to 

complete an assigned task or project”. (2006, s. 455) Ett kooperativt lärande har på senare år 

blivit mer aktuellt inom idrott och hälsa. Goudas och Magotsiou genomförde en studie där de 

undersökte hur kooperativt lärande kan påverka elevernas sociala förmågor och attityder till 

grupparbeten (2009, s. 357). I studien kom de fram till att de elever som hade fått delta utifrån 

ett kooperativt inlärningsprogram hade utvecklat sociala färdigheter och attityder till 

grupparbeten. Bland annat var det elevernas samarbetsförmåga och empati för andra 

människor som ökade. Studien genomfördes på grund av att man ansåg att sociala färdigheter 

även är värdefulla i fysisk utbildning. (Ibid, s. 362) Goudas och Magotsious refererar till 

Tjeerdsma och Laker som menar att socioemotionell utveckling bör vara en central utövning 

av läroplanen. (Tjeerdsma 1999; Laker 2000 se Goudas och Magotsious 2009, s. 362) Goudas 

och Magotsious menar att deras resultat bekräftar Tjeerdsma och Lakers antagande, att sociala 

färdigheter är värdefulla i fysisk utbildning förutsatt att respektive lärandemål är fastställda 

och att det går att uppnå dessa mål. (Goudas & Magotsious 2009, s. 362) Detta leder oss in på 

vad eleverna lär sig i ämnet idrott och hälsa. 

2.2.5 Vad är det som lärs i ämnet idrott och hälsa? 

Ennis resultat visar att idrott och hälsa har ett “Two fold gold”. Där ämnets uppgift är att dels 

engagera elever i att lära inom ramen för skolans miljö, samt att förbereda dem på att tillämpa 

och använda dessa kunskaper och kunnande i livet efter skolan och ämnet idrott och hälsa. 

För att utveckla ett lärande utanför skolan menar Ennis att man måste arbeta med autentiska 
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uppgifter där man bearbetar ämnesinnehåll enskilt samt i samspel med andra elever, och att 

man engagerar elever genom att bygga på nya erfarenheter både nu och för framtiden. (2015, 

s. 120) 

  

Öhman studerar huruvida skolan och idrottsämnet fungerar som en styrningspolitisk arena 

och menar att vi kan skapa en större förståelse för idrottsämnets inriktning och innehåll 

genom att belysa vilka styrningsformer och riktningar som framträder i undervisningen (2007, 

s. 107 ff.). Öhman menar att idrottsämnet förr i tiden och även idag handlar “om att skapa ett 

deltagande i gemensamma normer, det vill säga att skapa en relation mellan samhälleliga 

påbud och egenansvar.“ (Öhman 2007, s.108). Detta anser Öhman är relevant än idag, “att 

vägen till socialisation har gått genom kroppen” (Ibid, s. 108). Öhman diskuterar även 

huruvida ett lärande av rätt attityder och förhållningssätt till kroppen kan ligga till grund för 

samhällets utveckling och hur den goda medborgaren blir synlig (Ibid). 

  

Arnold menar att lärande inom idrott och hälsa kan ske genom att eleverna får kunskap 

genom rörelse (1991, s. 71 ff.). Tack vare att eleverna får kunskap genom rörelse får de också 

ta del av olika värden. Det kan handla om egenvärde som rör kunskap i och om rörelse, men 

det kan också handla om de instrumentella värdena som kommer till uttryck i det man har lärt 

sig, och som man kan ha med sig till något annat mer än till ämnet idrott och hälsa (Ibid, s. 66 

ff.) Arnold påpekar att “[...] the aim of movement in the school curriculum is the initiation of 

the young into the worthwhile physical pursuits of a society in a morally acceptable manner.” 

(Ibid, s. 75). 

 

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att förekomsten av sexuella övergrepp, trakasserier 

och utnyttjande är relativt vanligt inom skolvärlden och att skolväsendet inte vet hur de ska 

hantera det. Det finns för närvarande begränsad forskning kring samtycke och hur elever lär 

sig det. Dock kan samtycke och dess innebörd falla inom ramen för skolans värdegrund. 

Emellertid finns det tämligen mycket forskning kring hur ett övergripande värdegrundsarbete 

ska genomsyra skolan i sig liksom undervisningen generellt, och vad eleverna ska lära sig vad 

det gäller värdegrunden. Man tycks dock inte veta hur värdegrundsarbete ska gå till, hur 

eleverna ska lära sig detta, då många lärare pekar på värdegrundsarbetet som en svårighet att 

realisera. Att all undervisning ska utgå från grundläggande färdigheter, demokratiska 
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värderingar samt mänskliga rättigheter utifrån rådande samhälle ska vara en självklarhet och 

en del av lärarnas fostransuppdrag som samspelar med deras kunskapsuppdrag. Detta kan 

göras på olika sätt, men forskning pekar på att kunskap genom rörelse kan vara ett exempel på 

hur elever lär sig dessa demokratiska värderingar. Likaså visar ett flertal studier att 

socioemotionella färdigheter även behöver läras inom den fysiska utbildningen. Detta faller 

inom ramen för idrott och hälsa vilket leder oss in på ämnets uppdrag. Att eleverna ska lära 

sig att tillämpa kunskaper och kunnande i framtiden och bortom skolan med fokus på bland 

annat moral och demokratiska värderingar. Eleverna förväntas dock ta större ansvar för sig 

själva och för sitt eget lärande. Detta blir problematiskt då de inte kan ta ansvar för sitt 

lärande om de inte får undervisning om vad de ska lära sig. Med det sagt saknas det kunskap 

om hur eleverna lär sig om samtycke och värdegrunden samt hur lärare kan lära ut detta. 

Förhoppningsvis kan denna studie öka kunskapsläget härvidlag. 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska utgångspunkt. Avsnittet avslutas med hur den 

teoretiska utgångspunkten appliceras på vår studie.  

 

Den teori som ligger till grund för studien är variationsteorin, en lärandeteori som utvecklades 

av bland annat Marton (1992), efter egen forskning om lärande. Teorin grundar sig i hur var 

och en uppfattar världen omkring sig och hur ett handlande sker efter det. Likaså pekar teorin 

på att: “För att möjliggöra för elever att lära utifrån sina olika upplevda erfarenheter lyfts i 

variationsteorin betydelsen av att vi inte uppfattar världen som den är utan vad vi uppfattar är 

skillnader i relation till vad vi hittills erfarit”. (Lundgren & Schantz Lundgren 2011, s. 5) 

Lundgren och Schantz Lundgren refererar även till Marton (2005) som menar att: “Vi skulle 

till exempel inte kunna uppfatta olika färger om det bara fanns en färg i världen” Lundgren & 

Schantz Lundgren 2011, s. 5) Det variationsteorin syftar till är att man ser “lärandet som att 

utveckla förmågor och kompetenser, att lära sig se saker och ting på ett visst sätt” (Wernberg 

2005, s. 319). Inom teorin synliggörs lärande som förändringar av sättet att erfara någonting 

och genom att man erfar något kan man också förändra sitt synsätt och lärande i sin helhet. 

(Ibid, s. 316 f.) Variationsteorin utgår från att lärande sker genom de centrala begreppen: 

urskiljning, simultanitet och variation. Simultanitet innebär att en individ måste ha olika 

aspekter som finns fokalt, det vill säga ett medvetande om fenomen och företeelser som 

existerar samtidigt som man befinner sig i en situation för lärande. Det är en jämförelse av 
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vad en individ har för tidigare erfarenheter i förhållande till den nuvarande (lärande) 

situationen. (Ibid, s. 326) Wernberg beskriver simultanitet som: 

 

Om vi till exempel möter en man som vi tycker är väldigt lång så måste vi samtidigt ha i vårt 

medvetande upplevelsen av kortare män. Vi är alltså samtidigt medvetna om det vi upplever nu och om 

det vi tidigare upplevt. (Wernberg 2005, s. 326) 

 

När man urskiljer något förutsätter man att man redan har fått en erfaren variation av aspekten 

(Wernberg 2005, s. 320). Man har fått nya aspekter av urskiljningen och genom den 

erfarenheten kan man i sin tur relatera det till tidigare kunskaper och erfarenheter som helhet 

(Ibid s. 324 f.). Wernberg ger ett exempel på hur urskiljning kan ske:  

 

Ett konkret exempel är hur elever lär sig klockan. Först avläser eleven visarna var för sig. De blir 

förtrogna med hur timvisaren står när det t.ex. är hel- och halvtimme. Sedan tittar de på hur 

minutvisaren står när det är hel- och halv- timme. När eleverna lärt sig detta fokuseras inte de enskilda 

visarna var för sig, utan det är en helhet av båda visarna samtidigt. Eleverna har skiftat perspektiv. 

(Wernberg 2005, s. 325) 

 

Variationsteorins fundamentala princip är att variation är vägen till nytt lärande. Konstanta 

faktorer, det vill säga bestående objekt av olika slag såsom ett kunskapsobjekt, är grunden för 

lärandet. Dock behövs varierande faktorer för att främja urskiljande av nya perspektiv. 

(Wernberg 2005, s. 231) För att redogöra för vad som menas med begreppet variation ger 

Wernberg exemplet:  

 

När vi säger att något är tungt innebär inte detta något för oss om vi inte vet att vikt kan variera. 

Däremot vet jag inte om jag tycker att det någon annan anger vara tungt verkligen är tungt, enligt mitt 

sätt att se. När jag erfarit en variation av något får det en mening för mig (Wernberg 2005, s. 320) 

 

Inom variationsteorin är det synen på lärande och erfarenheter som avgör hur en individ 

förstår sig på, ser på saker och ting eller upplever ett specifikt fenomen på ett visst sätt. Detta 

innebär att lärandet i frågan är riktat mot ett “lärandeobjekt” som då både kan vara ett 

fenomen, ett objekt eller aspekt av världen. Lärandeobjektet är vad som ska läras. Den lärande 

individen försöker förstå sig på det lärande objektet, och på så sätt kan individen utveckla 

vissa värderingar, förmågor och/eller möjligheter till att ta sig an lärandet. (Ekawati & Lin 

2014, s. 128) Lärandeobjektet är en central del i teorin. Det är lärarens uppgift att se till att ett 
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lärandeobjekt identifieras för att sedan kunna transformeras till specifika moment som 

eleverna i sin tur ska ta del av. Eleverna kommer att ha större möjlighet att förstå kritiska 

aspekter samt kunna passera nödvändiga hinder om lärandeobjektet är varierat. På så sätt 

kommer eleverna även kunna gå vidare med sitt lärande. Detta förutsätter dock att läraren kan 

förstå elevernas enskilda uppfattningar om lärandeobjektet. (Lundgren & Schantz Lundgren 

2011, s. 5) 

2.3.1 Användning av teori 

Som vi tolkar variationsteorin måste man förändra sättet att erfara någonting för att kunna 

förändra sitt synsätt och för att ett nytt lärande ska kunna ske. Det vill säga innan man lär sig 

något behöver man erfara det. Att erfara bygger i sin tur på att uppleva och vara med om 

något fenomen på ett specifikt sätt. Fokus ligger därför på lärandeobjektet som både kan vara 

ett fenomen, ett objekt eller en aspekt av världen. Genom att en individ förstår sig på 

lärandeobjektet, kan individen också utveckla vissa värderingar och ta sig an lärandet. Detta 

appliceras i denna studie på så sätt att lärandeobjektet, samtycke, är det som eleverna ska 

erfara och därmed lära sig. Detta lärande behöver ske genom urskiljning, simultanitet och 

variation. I denna studie är variationsteorin är den fundamentala byggsten, vilken har format 

syftet och frågeställningarna, metoden, resultat och analysen samt lektionens innehåll. 

3. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur elever lär sig samtycke i idrott och hälsa.  

De mer precisa frågeställningarna är:  

- Hur erfar elever samtyckesundervisning och värdegrundsarbete i skolan innan en 

lektion i idrott och hälsa?  

- Hur erfar elever samtyckesundervisning och värdegrundsarbete efter en lektion i idrott 

och hälsa?  

- Hur erfar elever utformningen av undervisningen om samtycke i idrott och hälsa? 
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4. Metod  

4.1 Ansats och val av metod 

I denna studie tillämpas den kvalitativa ansats som faller in under “ett hermeneutiskt 

vetenskapsideal” (Hassmén & Hassmén 2008, s. 104). I denna studie har en lektion om 

samtycke genomförts. Detta grundar sig i aktionsforskning, där man har en direkt och 

omedelbar påverkan på forskningsområdet som kan medverka till förändringar i samhället 

(Mattsson 2004, s. 21). Inom aktionsforskning vill man endast söka svar på de frågor som 

forskaren har ställt och finna de medel som leder till uppsatta mål. Ofta söker aktionsforskare 

konkreta lösningar på stora samhällsproblem, vilka annars vanligen nonchaleras av mer 

etablerad forskning. (Ibid, s. 25) När man arbetar med praktiknära forskning, arbetar man nära 

de människor som ingår i det specifika sammanhanget (Ibid, s. 21). Detta sker i denna studie 

genom att vi undersöker ett problem genom att pröva en undervisningsform och därefter 

utvärdera utfallet i form av före och efter intervjuer.   

 

Det kvalitativa tillvägagångssättet i att ha genomfört en lektion samt valet av datainsamling, 

intervjuer, bygger på att få en fördjupad kunskap om och förståelse för hur människor 

upplever och tolkar sitt varande. Det innebär att man riktar in sig på känslor, upplevelser samt 

erfarenheter när man ställer frågor om objektet man undersöker. (Hassmén & Hassmén 2008 

s. 104 f.) Då metoden är att intervjua elevers upplevelser om samtycke och deras lärande 

innan och efter en praktiknära lektion, är den kvalitativa inriktningen mest lämpad att 

använda. Respondenterna får frihet att utveckla sina svar och även möjlighet att fördjupa sina 

resonemang och synvinklar. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 107 f.) Datainsamlingsmetoden 

sker genom semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide som karakteriseras av 

respondentens möjlighet att utforma fria svar som inte är helt styrda av intervjuaren (Bryman 

2011, s. 414 f.). Skälet till valet av semistrukturerade intervjuer är flexibiliteten och att 

betoningen vilar på respondenternas tolkningar och uppfattningar av de ställda frågorna (Ibid, 

s. 415). Det är respondenternas röster som tonvikten ligger på. Dock är det syfte och 

frågeställningarna för denna studie som leder samtalet och på så sätt kan man säkerhetsställa 

att informationen som framkommer från respondenterna är relevant för studien. 
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4.2 Urval 

I denna studie har ett bekvämlighetsurval använts i val av skola samt elevernas årskurs. 

Hassmén och Hassmén argumenterar för att detta är ett effektivt, enkelt och ekonomiskt 

tillvägagångssätt för att få deltagare till en studie (2008, s. 109). Urvalet är slumpmässigt och 

består av sex elever som ställde upp frivilligt för en intervju. Dessa sex elever ingick i en 

klass i årskurs ett på gymnasiet. Lektionen genomfördes med hela klassen. (Bryman 2011, s. 

433)  

4.3 Planering och genomförande av studie  

Innan studien genomfördes planerades utifrån skolans styrdokument, den ideella 

organisationen FATTA:s metodmaterial samt egna övningar i form av lek och rörelse. 

”FATTA är en ideell medlemsförening för alla som vill engagera sig mot sexuellt våld och för 

samtycke i praktik och lagstiftning” (www.fatta.nu). Informationsbrev och 

samtyckesblanketter skickades ut till mentorn som i sin tur delade ut dessa till eleverna innan 

genomförandet av studien. De samtyckesblanketter som var underskrivna samlades in av oss 

innan intervjuerna genomfördes samt på lektionen för de elever som inte blev intervjuade. De 

som inte hade lämnat in samtyckesblanketter men fortfarande ville delta fick skriva under en 

blankett på plats. De elever som skulle bli intervjuade gjorde detta innan intervjun medan de 

övriga eleverna gjorde det vid lektionens start. Först intervjuades de sex eleverna och därefter 

hölls lektionen. Studien avslutades med intervjuer med samma sex elever som tidigare blivit 

intervjuade. Anledningen till valet av för- och efterintervjuer grundas i de tre aspekterna av 

variationsteorin. Detta format behövdes för att kunna avgöra om teorins centrala begrepp är 

väsentliga, och på så sätt se ett lärande. Intervjuerna delades upp mellan oss, vilket 

motsvarade tre stycken vardera. Varje intervju blev tilldelad en tid på max 15 minuter. Inför 

intervjutillfället gavs inte frågorna ut, detta för att få spontana och ärliga svar som inte var 

förberedda. När intervjuerna väl hölls och frågan kring skolans värdegrund ställdes, fanns 

skolans värdegrund utskriven på papper som respondenterna kunde ta del av. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av en ljudinspelningsapp på mobilen. För att kunna genomföra studien 

användes egna kontakter för att koordinera med idrottsläraren, och denna person kontaktades i 

samband med planeringen. Likaså skickades ett informationsbrev samt samtyckesblanketter ut 

till mentorn som i sin tur delade ut dessa till eleverna innan genomförandet av studien. De 

samtyckesblanketter som var underskrivna samlades in av oss innan intervjuerna genomfördes 
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samt på lektionen för de elever som inte blev intervjuade. De som inte hade lämnat in 

samtyckesblanketter men fortfarande ville delta fick skriva under en blankett på plats. De 

elever som skulle bli intervjuade gjorde detta innan intervjun medan de övriga eleverna gjorde 

det vid lektionens start. 

4.4  Planering av lektion  

Lektionen baserades på variationsteorins fundamentala princip, variation, vilket är vägen till 

nytt lärande (Wernberg 2005, s. 231). Lektionen var uppdelad i två delar, där del ett 

genomfördes i en idrottshall medan del två genomfördes i en teorisal. Del ett innehöll två 

praktiska övningar (ömsesidigt möte och kroppsspråk med boll, se bilaga nr 4) och del två en 

teoretisk genomgång med inslag av två praktiska övningar (spegelövning och ja, nej, tack, se 

bilaga 4). De praktiska övningarna innebar att eleverna fick arbeta två och två eller i större 

grupper med områden som berör samtycke. Den teoretiska genomgången innehöll 

information från organisationen FATTA och skolans styrdokument. (se bilaga nr 4) 

Anledningen till valet att börja i en idrottshall, utan att ha gett information om begreppet 

samtycke och dess aspekter, var för att eleverna själva skulle få undersöka begreppet. 

Ytterligare en anledning till att börja i idrottshallen och ha en teoretisk genomgång med 

praktiska inslag efteråt, var för att vi då skulle kunna ta reda på om variation är en 

betydelsefull faktor för att ett nytt lärande ska kunna ske.  

4.5 Databearbetning och analysmetod 

Transkribering av intervjuerna började dagen efter genomförd studie och respektive skribent 

transkriberade de intervjuerna som hen hade genomfört. Intervjuerna blev utskrivna ordagrant 

där ord som “em”, “hmm”, “ah” skrevs ut i texten. Vardera skribent lyssnade och läste genom 

den andras intervju och transkribering för att säkerhetsställa att allt som respondenterna sa 

inkluderades. Att vardera skribent transkriberade sin egen intervju är på grund av att hen bär 

med sig emotionella och sociala perspektiv från intervjusituationen vid själva utskriften, som 

gör att en analys redan kan påbörjas vid transkriberingen (Kvale & Brinkmann 2014, s. 221). 

 

Analysarbetet av transkriberingen grundar sig i variationsteorins tre fundamentala aspekter: 

simultanitet, urskiljning och variation. Analysen delades in efter dessa tre begrepp. Innehållet 

i de transkriberade intervjuerna analyserades och selekterades därefter under varje tema som 

då består av det teoretiska ramverkets begrepp. Därefter kategoriserades frågorna från 
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intervjuguiden in under det tema som frågorna tillhörde. De uttalanden i intervjuerna som inte 

var relevant för studien inkluderades inte i resultatet eller analysen. Därefter valdes 

representativa citat och sammanfattande delar ut för att utgöra resultat samt analys för studien. 

(Boolsen 2007, s. 93 ff.)  

 

4.6 Forskningsetiska principer 

Vid den första kontakten med deltagarna informerades de om studiens syfte, vilket 

återupprepades vid intervjutillfällena samt vid lektionens start. På detta sätt har 

informationskravet blivit uppfyllt där deltagarna har rätt att få ta del av studiens syfte och att 

de även kan välj att avbryta deltagandet då det är frivillig (Bryman 2011, s. 131) De elever 

som deltog fick skriva på en samtyckesblankett innan studien genomfördes. Där framgick 

deras rättighet till att de frivilligt deltar i studien och att de kan avbryta när som helst utan 

någon motivation. Således har samtyckeskravet fullgjorts (Ibid, s. 132) Utöver detta 

hanterades den information som kom fram under studien med största konfidentialitet, så att 

den inte kan härledas till identitetsavslöjande för den deltagande skolan och individerna. 

Deltagarna blev informerade om detta i informationsbrevet som de mottog innan studien. 

Därmed är konfidentialitetskravet uppfyllts (Ibid; Kvale & Brinkman 2014, s. 99).  När 

samtyckes- blanketterna var underskrivna och insamlade förstördes dessa. Likaså förstördes 

allt material från studien efter bearbetning av oss studenter. I rapporteringen av resultatet i 

form av en examensuppsats på Gymnastik- och idrottshögskolan avidentifieras informanterna 

så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer. På så sätt uppfylls även 

nyttjandekravet (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 390). Vid kvalitativ ansats i form av 

intervjuer måste man ha respondenternas känslor och upplevelser i åtanke, som exempelvis 

stress och oro (Kvale & Brinkman 2014, s. 99). Detta fanns i åtanke när respondenterna 

intervjuades samt att den empatiska aspekten togs i betraktande för att stärka att svaren från 

respondenterna representerar deras åsikter och ingen annans (Ibid, s.112). 

 

4.7 Tillförlitlighetsfrågor  

Denna studie har en kvalitativ ansats som då faller in under den hermeneutiska 

forskningsinriktningen. Redan tidigt i processen valdes det teoretiska ramverket som är 

grunden till studien, som har format syftet och frågeställningarna, metoden samt resultat- och 

analysförfarandet. Enighet kring vad de tre begreppen, simultanitet, urskiljning och variation 
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är diskuterades fram tillsammans. Denna samstämmighet bidrar till att ge studien en hög 

tillförlitlighet och pålitlighet. Varje forskare bakom en kvalitativ studie måste vara överens 

om de begrepp och definitioner som studien innefattar. (Bryman 2011, s. 352, 355; Hassmén 

& Hassmén 2008, s. 135 f.) 

 

Trovärdigheten i den aktuella studien är hög då utarbetningen av metoden för att bearbeta 

materialet har gjorts gemensamt. En mall för intervjuerna hade bearbetats fram med 

noggrannhet, där det teoretiska ramverket låg till grund i utformningen av frågorna som 

ämnade besvara studiens syfte och frågeställningar. Genom detta stärks giltigheten i 

tolknings- och analysprocessen. I den hermeneutiska forskningen handlar bland annat 

giltighet om att “bekräfta rimligheten i en tolkningsprocess”. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 

136 f.; Kvale & Brinkmann 2014, s. 296 f.) Intervjuerna blev även ljudinspelade och detta 

höjer tillförlitligheten i studien då man kan avlyssna intervjuerna upprepade gånger för att 

stärka att uttalanden stämmer. (Kvale & Brinkmann 2014, s. 298). Då den aktuella studien är 

av den kvalitativa formen utgör analys- och tolkningsprocessen en central del. Detta innebär 

att det kan finnas svårigheter i att upprepa resultatets och diskussionens innehåll. Dock är 

studiens tillvägagångssätt upprepbart då det är tydligt beskrivet; det existerar en intervjumall, 

en lektionsplanering, ett teoretiskt ramverk framställs samt att analys- och tolkningsarbetet 

redogörs för. Detta bidrar i sin helhet till mycket god tillförlitlighet respektive giltighet då 

upprepbarheten samt överförbarheten är stor. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 135 f., 155 ff.) 

När det kommer till att resultatet analyseras och tolkas beror det på hur man använder det 

teoretiska ramverket. I denna studie tolkas variationsteorin på ett visst sätt medan andra kan 

göra en annan tolkning. Detta kan sänka konsistensen och tillförlitligheten hos studien då 

tolkningen av teorin kan variera från forskare till forskare. (Hassmén & Hassmén 2008 s. 135 

f.; Kvale & Brinkmann 2014 s. 295 f.) 

5. Resultat och analys  

I detta avsnitt kommer resultatet att presenteras och analyseras. Resultatet från den empiriska 

data som samlades in samt analysen redogörs för utifrån det teoretiska ramverk som 

föreligger. Analysen är därför uppdelad efter ramverkets tre centrala begrepp; simultanitet, 

urskiljning och variation. Samtliga deltagare i studien är representerade i resultatet.  
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5.1 Simultanitet 

Simultanitet innebär att en individs uppfattningar om olika fenomen och företeelser existerar 

samtidigt som man befinner sig i en situation för lärande. Det handlar om att en individ har 

tidigare erfarenheter som den jämför med den nuvarande lärandesituationen. (Wernberg 2005, 

s. 324) För att ta reda på vad eleverna har för tidigare erfarenheter kring samtycke och 

värdegrundsarbete som kan påverka deras nya lärandesituation, fick eleverna frågan om vad 

samtycke och värdegrunden var för dem samt om de hade arbetat med det tidigare, innan 

lektionen genomfördes. En av eleverna svarade att samtycke var:  

              Ehh oj, ja det är att båda två eller båda eller flera, är med på det som ska hända, asså att båda två vill 

 eller inte vill att, eller många i en grupp, vill eller inte vill, att alla är överens eller inte vill att, eller 

 många i en grupp, vill eller inte vill, att alla är överens. Att det inte är nån som är asså någons vilja som  

 gör sig för hela gruppen, ba okej då vi gör så, så att alla liksom ska vara överens. 

Övriga elever redogör för samtycke på liknande sätt. Att samtycke handlar om någonting som 

man är överens om samt kommer från bådas eller flera håll. Några av eleverna menade också 

att samtycke inte behöver vara något specifikt ämne och att det kan vara allt från sex till en 

idrottsaktivitet. När eleverna fick frågan om de arbetat med samtycke tidigare svarade hälften 

att de tidigare har arbetat med begreppet samtycke men att det skedde under högstadiet. 

Endast en av de tre eleverna som arbetat med samtycke ansåg att de fick lära sig ganska 

mycket om samtycke i skolan under årskurs 9 i samband med #Metoo, medan resterande 

elever menade att de inte hade arbetat något om samtycke utöver att de har besökt 

Ungdomsmottagningen eller pratat om det under sexualkunskapen. Eleverna hade inte arbetat 

med samtycke i den nuvarande skolan men några av eleverna trodde att det kom in i andra 

områden och beskriver det som: Jag tror inte de, eller de kommer in lite i jämställdhet, när 

man jobbar med jämställdhet, och att alla ska säga vad dom tycker om saker och ting, samt: 

Asså nej, vi har snackat lite om värderingar och såhär annat som rör vid det. Överlag menade 

eleverna att de inte fått arbeta med samtycke i skolan och att de själva har fått ta upp 

begreppet samtycke, men att det inte har skett aktivt.   

Innan lektionen genomfördes fick eleverna även frågan vad de tyckte hade kunnat utvecklas 

kring det arbete de tidigare haft om samtycke. Alla menade att de inte hade arbetat med 

samtycke särskilt mycket och att det vore bra om det kom in mer i undervisningen. En elev 

beskriver det som:  
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[---] inte bara ha det när man går i nian utan börja när man är yngre, och för att liksom inte ska komma 

på oj juste sähär är det som det ska vara, utan att man liksom lär sig det när man är liten för de är ändå 

viktigt att, tycker jag, att man lär sig det. 

En annan elev menade att mycket fokus ligger på “plugget” och att allt runtomkring kommer i 

skymundan. Eleven önskade mer diskussioner samt att lärarna upplyser eleverna mer om vad 

samtycke är för något samt eventuella problem som kan dyka upp. Dessa önskemål om hur 

undervisningen bör se ut kan påverka den nuvarande lärandesituationen. Till exempel att de 

har lättare att ta till sig det som ska läras på grund av deras önskemål. 

När eleverna fick frågan om vad de trodde värdegrunden var för någonting svarade 

majoriteten att de inte riktigt visste vad det var för något. En av eleverna menade att: 

...Man ska väl försöka behandla alla människor på ett sätt som är värdigt. Man ska acceptera alla 

åsikter, man ska acceptera liksom hur… olika individers val och… hur man liksom… olika… Man 

måste ha en acceptans för alla ändå. I alla fall… man bör ha acceptans för alla. 

När värdegrunden sedan förklarades för dem, blev många av eleverna påminda om vad 

värdegrunden var för något. Tre av eleverna menade att de hade arbetat med värdegrunden 

under en speciell dag eller att det hade varit under introduktionsdagarna, samt att de ska vara 

någonting som allting bygger på. De andra eleverna menade att det kommer in mycket i 

grupparbeten och samarbetsövningar samt under deras så kallade mentorstid, dock tyckte de 

att det var för lite och önskade mer av det. En av eleverna påstod att lärarna inte hade arbetat 

med det men att skolan i sig hade ett bra klimat. Eleven beskriver det som:  

Men jag tycker ändå den här skolan är lite bättre, eftersom det är ett gymnasium så är det människor 

från alla olika delar av stockholm liksom, så många är väldigt olika och sådär, jag tycker ändå att det 

blir, asså om man jämför med min gamla skola så är det mer liksom mer respekt för alla här på något 

sätt.  

Efter genomförd lektion framkom det att en del elever arbetat med värdegrund och samtycke, 

med liknande övningar som vår lektion innehöll, men att de då inte visste att det kunde vara 

ett sätt att arbeta med värdegrund och samtycke. En elev berättade att de tidigare gjort 

övningen ömsesidigt möte och en annan elev hade tidigare arbetat med kroppspråk. Detta kan 

i sin tur ha påverkat den nya lärandesituationen då det är tidigare erfarenheter som existerar 

samtidigt som eleverna befinner sig i den nya. Ett exempel var under övningen kroppsspråk 

med boll. När en elev fick frågan om vad som var minst lärorikt svarade eleven just den 
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övningen och menade att den tidigare arbetat mycket med kroppsspråk och att denna övning 

var “lätt” i jämförelse med den övningen eleven gjort tidigare. Eleven beskriver det som: 

Nä men det är ett ganska lätt kroppsspråk, kanske snarare så, lätt att visa om man vill ha en boll eller 

inte vill ha den, asså de liksom att göra så [eleven gör ett kryss med armarna] eller så [eleven vinkar 

mot sig], på ett annat sätt, att det är såhär väldigt basic typ. Jag tror det skulle vara bra om man fick visa 

i kroppsspråk i något annat. Vi hade, vad var det, vi hade en kroppsspråksövning kom jag ihåg någon 

gång, där vi skulle ställa oss liksom… år, när man fyllde år, och då kanske man fick göra siffror… jag 

vet inte något sånt där, där det blir lite klurigt, och man verkligen måste samarbeta.  

Ytterligare en elev tyckte också att det som var minst lärorikt var övningen med kroppsspråk. 

Även här beskriver eleven att de tidigare arbetat med kroppspråk men i ett sammanhang där 

de läste retorik. Eleven menade att de arbetat med kroppsspråk på ett mer utvecklat sätt då de 

talat om tonläge och signaler utöver kroppsspråk. Här kan man göra tolkningen att eleverna 

inte har förändrat sitt sätt att erfara kroppsspråk, sitt synsätt och lärande i sin helhet. Elevernas 

tidigare erfarenheter existerar i den nuvarande lärandesituation och påverkar dem på så sätt att 

de inte urskiljer lärandeobjektet kroppsspråk.  

En annan situation där en elevs tidigare erfarenheter kan ha existerat i den nuvarande 

lärarsituationen var då en elev fick frågan om vad som har varit mest lärorikt. Eleven valde då 

att berätta om hens tidigare arbete som simtränare och hur hen fick genomföra 

tränarutbildningar med liknande övningar. Hen jämförde på så sätt sina övningar i förhållande 

till den nuvarande lärandesituationen och menade att hen hade fått nya perspektiv, och 

därmed urskilt ny aspekter av lärandeobjektet samtycke.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att eleverna har olika erfarenheter vad gäller 

samtycke och värdegrund och som kan komma att jämföras med den nuvarande 

lärandesituationen och på så sätt påverka att nytt lärande sker.  

5.2 Urskiljning  

När man urskiljer något förutsätter man att individen i fråga redan har erfarit variation av 

aspekten (Wernberg 2005, s. 320). Individen har fått nya synsätt genom urskiljningen och 

genom den erfarenheten kan man i sin tur relatera till tidigare kunskaper och erfarenheter. 

(Ibid, s. 324 f.). Efter lektionen blev eleverna återigen intervjuade, där frågan om hur de 

upplever samtycke nu blev ställd. När en elev har urskilt något har eleven fått nya aspekter av 

det lärandeobjektet samtycke. För att veta om en urskiljning har skett behövs dessa nya 
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aspekter relateras till tidigare erfarenheter. En elev sa före lektionen att samtycke är:  

 

 Ehh oj, ja det är att båda två eller båda eller flera, är med på det som ska hända, asså att båda två vill 

 eller inte vill att, eller många i en grupp, vill eller inte vill, att alla är överens eller inte vill att, eller 

 många i en grupp, vill eller inte vill, att alla är överens. Att det inte är nån som är asså någons vilja som  

 gör sig för hela gruppen, ba okej då vi gör så, så att alla liksom ska vara överens. 

Efter att eleven hade deltagit på lektionen upplevde eleven annorlunda om vad samtycke är. 

Eh jag skulle säga att jag har fått en lite typ bredare förståelse för vad det är, alltså typ att man kan  

 använda det i vardagen också och inte bara att det handlar om sex, utan att det handlar om ah men hur  

 man förhåller sig till människor hela tiden. Och det tycker jag är bra att man för att alltså om man lär sig  

 om det och lär sig om hur man gör det, alltid och de kommer in som någonting vanligt så kommer ju de  

 alltså antagligen förebygga typ sexuellt våld, så de är nog, väldigt, väldigt bra, att man lär sig de på det  

 här sättet också. 

Detta antyder att eleven har urskilt nya aspekter av lärandeobjektet samtycke. Här redogör 

eleven för hur hen har fått en bredare förståelse av vad samtycke är och hur det förhåller sig 

till det vardagliga livet generellt. En aspekt som eleven inte såg innan. Eleven ser även hur 

hens egna lärdomar, som hen har urskilt med hjälp av lektionen, kan bidra till förebyggande 

av sexuellt våld i samhället, om samtycke kommer in som någonting vanligt i undervisningen 

i skolan. En annan elev som hade liknande syn på vad samtycke var för något innan lektionen 

svarade på följande vis efteråt: 

Ja nu har jag fått såhär ett bredare perspektiv verkar det som. Förut så visste man vad ordet betydde 

men liksom inte, inte själva definitionen liksom och i så stor utsträckning med alla… och liksom 

såntdär. Känns liksom som att man har fått en mycket bredare perspektiv nu att… ähh.. alltså… Liksom 

att i vardan varje gång, liksom, att gränsen inte är sådär jättesjälvklar utan man måste liksom alltid  

kontrollera liksom äh… kolla flera gånger och att det man kan… Ska göra i sin vardag hela tiden 

liksom såhär… och sen typ ah men såhär… att vara liksom lite övertydlig typ såhär… eller ja, du 

förstår… såhära ah… vara båda typ… att man är övertydlig själva och att man försöker tolka den andras 

signaler också, övertydligt liksom. Så att ah… Man måste vara säker.  

Här tydliggör eleven hur hen också har urskilt nya aspekter av lärandeobjektet relaterat till 

tidigare erfarenheter i lärandesituationen. Eleven har fått ett bredare perspektiv där den uppger 

att samtycke finns i vardagen, att man ska kontrollera noggrant vad personer i omgivningen 

har för gränser och ger för signaler. En person ska vara säker på att det är samtycke i 

situationen som hen befinner sig i. Övriga elever upplever att de har fått ett bredare perspektiv 

och en djupare förståelse om vad samtycke är relaterat till tidigare kunskap och erfarenheter. 
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Samtliga elever uttryckte att samtycke är mer än bara sex och existerar i alla delar av ens 

vardag i relation till människor. En elev uttryckte att det [samtycke] verkligen går att 

applicera på allt och en annan nämnde att det är väldigt många olika delar liksom som leder 

till ett samtycke att det inte bara är ett ja liksom. När eleverna utvecklades sina svar sa en 

elev att hen visste hur man nu kan applicera samtycke på livet och en annan elev tog upp 

samtyckeslagen och förstod vad den verkligen handlade om. Ytterligare en elev beskrev att 

den nyfunna bilden av samtycke är större än den var innan lektionen: Alltså om du föreställer 

dig att man ritar en bild på ett träd… Så nu skulle jag rita en bild på en hel trädgård.  

Eleverna fick även frågan om de upplevde att de har fått arbeta med värdegrunden under 

lektionen. Majoriteten av eleverna tyckte att värdegrunden kom in väldigt naturligt i 

undervisningen om samtycke. En menade att det känns som ni förklarade hur det 

[värdegrunden] kan spegla sig till samtycke och det var bra tyckte jag för då förstod man hur 

de hör ihop, medan en annan elev beskrev det som: [...] handla om, människor, asså i den här 

triangeln igen, att det ändå, det här med empati och sådär, att liksom alla människors rätt 

[...] att det liksom innefattar att människor känslor. Detta uttrycktes även hos en annan elev 

som menade att både värdegrunden och samtycke [---] Gör oss till bättre medmänniskor och 

känna empati och va bättre medborgare [...].  Under intervjun som hölls före lektionen hade 

eleverna resonerat kring värdegrunden på ett övergripande sätt som antydde att eleverna 

saknade kunskap. Nu har de dock fått nya perspektiv som visar på ett urskiljande. Eleverna 

kan nu koppla värdegrunden till lektionsinnehållet samtycke samt att de utförligt kan beskriva 

aspekter av värdegrunden. 

Utöver detta fick eleverna frågan om hur det de upplevt att ha samtycke integrerat i 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa. En elev menade att det inte fanns någon jättestor 

koppling mellan samtycke och idrott och hälsa, och beskrev det som: 

 Jaaa juste! Jag kände att de inte blev jättestor koppling till de, det var när vi var fysiska typ, att man ska 

vara aktiv. Annars så kändes det mer som att det här är en overall lektion. Det hade ju varit konstigt att 

göra det på en mattelektion, men det kändes lite mer som mentorstid. Eller väl samhällskunskap hade 

väl funkat också.  

De övriga eleverna upplevde integreringen som positiv, även om första tanken inte var att ha 

det i idrott och hälsa: 



23 

 

Jag tyckte det var jättekul, för jag kopplade det liksom till idrott. Jag tycker det är ett bra ämne. Asså det 

passar in bra. Eh för det är ju hälsa också, alltså hur man mår, bland vänner och så.  Så jag tycker det 

var bra att ni kopplade till de, och så är det kul att få göra övningar också.  

Ytterligare en elev menade också att det passade bra in i ämnet, då idrott och hälsa inte bara 

handlar om idrott. En annan elev menade även att integreringen var bra men att det kanske 

inte är lika roligt som typ att spela basket eller innebandy liksom. Många tyckte att 

integreringen var bra då man fick ett större perspektiv på samtycke än om man bara hade haft 

det i ämnet biologi. En elev ansåg att det på så sätt skulle bli en mer vardaglig grej och att 

man skulle tänka på det mer om det var i fler ämnen utöver biologi. Nästan alla elever ansåg 

att samtycke är någonting viktigt och bör tas in mer i undervisningen, [---]samtycke handlar 

om så mycket mer än vad man först tror [...]. I det här fallet verkar det som att alla elever har 

urskilt nya aspekter om hur samtycke kan integreras i undervisningen. Detta relateras i sin tur 

till deras tidigare erfarenheter om ämnet idrott och hälsa och vad det anses innehålla. Likaså 

relaterar eleverna till sina tidigare erfarenheter, om hur exempelvis en mattelektion eller 

samhällslektion brukar se ut för att avgöra hur samtycke går eller inte går att integrera i 

undervisningen.  

Sammanfattningsvis har samtliga elever visat ett innehav av nya aspekter och synsätt av 

urskiljningen av lärandeobjektet samtycke. Denna erfarenhet av nya aspekter och synsätt har 

urskilts genom att samtycke relateras till elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Varje 

elev upplevde att samtycke är mer än vad det först trodde och att det går att applicera på det 

vardagliga livet. Eleverna upplevde även att arbetet med värdegrunden var inkluderat i 

lektionen och de flesta såg en koppling mellan det och samtycke, vilket tyder på att ett lärande 

har ägt rum. Slutligen tyckte många elever att integrering av samtycke i idrott och hälsa var 

bra och kunde dra paralleller till idrott och hälsa. Dock upplevde en elev att hen inte såg 

denna koppling. Urskiljningen av samtliga faktorer är relaterad till tidigare kunskaper och 

erfarenheter och utifrån detta kunde ett lärande urskiljas från samtliga elever. 

5.3 Variation  

Variation är vägen till nytt lärande för en individ och variationsteorins fundamentala princip. 

Konstanta faktorer, det vill säga bestående objekt av olika slag såsom ett kunskapsobjekt, är 

grunden för lärandet. Dock behövs varierande faktorer för att främja urskiljande av nya 

perspektiv. (Wernberg 2005, s. 231) Att en individ har eller inte har urskilt något kan därför 
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ha att göra med variationen av lärandeobjektet. Efter det att eleverna hade deltagit i lektionen 

fick de frågan om vad som var mer lärorikt respektive mindre lärorikt. Detta kan synliggöra 

de varierande faktorerna som bidrog eller inte bidrog till urskiljning av nya perspektiv av 

lärandeobjektet. En elev sa att hen hade genomfört övningen ömsesidigt möte, dock hade den 

övningen ett annat syfte jämfört med övningen i denna studie. Eleven upplevde att ömsesidigt 

möte gav hen nya aspekter av övningen i förhållande till samtycke, Nu var det ju lite 

annorlunda, att man såhär skulle ge alla plats, eller var det nu var. Men aa, det var 

fortfarande svårt, att hitta den balansen. Alltså hur man tänker. Samma elev tyckte även att 

kroppsspråk med boll var lärorik: 

 Eh jag skulle säga den man kastade bollen till varandra, för då lär man sig verkligen såhära, eller dels 

 måste jag tänka så mycket själv, att för att visa att jag inte vill eller vill och hur ska jag läsa av andra.  

 Och det tror jag är väldigt viktigt att man lär sig. 

Två andra elever uttryckte tydligt att spegelövningen som utfördes under den teoretiska 

genomgången var väldigt lärorik. Den ena eleven sa: [---] För då tänkte man såhär… Hur 

mycket plats ska jag ta liksom. Hur mycket ska jag ta initiativ. Nu är det dens tur att ta 

initiativ liksom. Så dom tankarna gick runt liksom… Den andra eleven upplevde att det var en 

konkret övning på hur man kan applicera informationen som de har fått till en relation med en 

person. Vidare menade denna elev att samtycke inte behöver vara så svårt, i förhållande till 

övningen vilket hen uttryckte på följande sätt: Men sen när man väl gjorde den så var det 

ganska naturligt liksom att det ändå inte är en så stor omställning, bara liksom att man ska 

ha koll på andra. En annan elev sa att den teoretiska genomgången var givande och att 

övningen ja, nej, tack som genomfördes då var bra. Eleven synliggjorde sitt eget lärande i 

situationen och detta tyder på att denna variation, övningen, ledde till urskiljandet av nya 

perspektiv. 

 Ehm, jag gillade den här övningen när vi skulle gå runt och säga ja och nej. Ehm för att de liksom man 

 brukar inte få ett nej så ofta eller säga de. I alla fall inte jag. Jag brukar inte fråga något om jag tror att  

 det finns en risk för att det kan vara ett nej. Ja asså jag tycker det är jobbigt att säga nej. Men det är bra 

 att man uppmuntrade det då. Att kunna säga nej. Att man inte skulle känna såhär, åhhh, nu gjorde jag 

 den personen ledsen liksom. 

De övriga eleverna håller enhälligt med om att den teoretiska genomgången med inslag av 

filmer och pedagogiska figurer var det som bidrog till deras lärande på bästa möjliga sätt. Att 

denna varierande faktor har bidragit till urskiljning av nya perspektiv. En elev fick nya 

perspektiv om samtyckeslagen och en annan elev uttryckte sig på följande sätt: [---] Det var 
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vid genomgångsmomentet som man fick mest information, mest förklaringar så att jag 

förstod. Så filmerna och genomgången tycker jag och en annan sa:  

Den här pyramiden tyckte jag va ganska… va väldigt pedagogisk tycker jag. Förstod liksom… Jag 

tyckte den där stegen och allt det där tyckte jag var ganska straight forward. Det hjälpte mig att förstå 

liksom. Satte ord på det.  

Utöver detta framkom det även att de fysiska uppgifterna i sin helhet tillsammans med den 

teoretiska genomgången bidrog till att eleverna kunde relatera dem till varandra. En elev 

tyckte att: [---] Asså dem fysiska uppgifterna spelade in i det liksom. [---] Ehm… Men jag 

tycker att uppgifter, eller ja de fysiska uppgifterna var jättebra. Samma elev uttryckte sig 

även om kopplingen mellan samtycke och idrott och hälsa och hur det bidrog till en djupare 

förståelse av samtycke: 

För att de liksom, jag tycker det är en jätteintressant koppling med asså när man kopplar liksom  

 samtycke till asså idrott om kanske… Ehm asså idrott mer verkat som ett ämne som är mer frånkopplat.  

 Men asså att ni ändå får in det på det här resonemanget och liksom får oss att ändå lyfta ögonen för det  

 här liksom. 

Som tidigare nämnts blev eleverna även tillfrågade om vad de ansåg vara mindre lärorikt, som 

då ledde till att lektionen eventuellt inte bidrog till urskiljning av nya perspektiv av 

lärandeobjektet. Hälften av eleverna upplevde att övningen ömsesidigt möte var konstig, rörig 

och att de inte förstod syftet med den. En elev sa:  

Kanske inte va riktigt förstått allting…själva begreppet än helt…lika mycket som jag gjorde då… Eller  

 så var det bara… Asså va… det fanns inte ett… Förstod inte budskapet i övningen…Det var bara lite  

 sådär… smårörigt. Jag kan säga att det har att göra med hur momentet utvecklades också…  

Här kan man göra tolkningen att eleverna upplever att en förändring i lektionsupplägget 

behövs för att förstå syftet och budskapet i övningen. Detta har i sin tur påverkat elevens 

urskiljning av nya perspektiv, då denna varierande faktor inte har varit bidragande för nytt 

lärande får vissa elever. Utöver detta tyckte en elev att övningen ja, nej, tack inte gav hen nya 

perspektiv av lärandeobjektet. Dock visade eleverna på en förståelse av övningen trots detta:  

 Asså jag förstår ju syftet men liksom… Det var liksom den delen av… samtycke som jag liksom redan  

 visste om. Men samtidigt man ska ta med någonting därifrån också. Så är det ju, asså liksom att  

 acceptera ett nej liksom. Det är också väldigt viktigt att lära sig, jag förstår det. Men för mig  

 personligen så kanske den övningen så kanske jag lärde mig minst på den. 
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Slutligen fick eleverna frågan hur lektionen kan utvecklas. Majoriteten av eleverna ville ha 

mer tid till de första två övningarna i idrottshallen. Eleverna uttryckte sig som att [...] det är 

ju det roliga när man får vara aktiv, och [...] lite mer tid i gympasal kanske hade varit kul typ 

samt [...] bara lite mer tid i idrottshallen hade varit roligare. En elev tyckte även att det hade 

varit bra med tydligare genomgångar av dessa övningar, då hen upplevde att det var svårt att 

genomföra den första övningen. En annan elev tyckte att mer diskussion kring samtyckes- 

respektive våldspyramiderna under den teoretiska genomgången hade varit givande: Förklara 

alltså att skeendeprocessen går från botten av pyramiden till toppen.  

Sammanfattningsvis kan vi göra tolkningen att samtliga elever upplever att lektionen bestod 

av varierande faktorer där det fanns många positiva aspekter som bidrog till att främja 

urskiljandet av nya perspektiv. Många elever upplevde att den teoretiska genomgången med 

inslag av praktiska övningar var lärorik och vissa elever kunde dra paralleller till de praktiska 

övningarna i idrottshallen i början av lektionen. Dock var det inte alla som fann dessa 

paralleller och som tyckte att första övningen, ömsesidigt möte, var besvärlig. Detta kan ha 

berott på avsaknaden av varierande faktorer i undervisningen. En förändring i upplägget av 

lektionen kan behövas för att den i större utsträckning ska bidra till att främja urskiljning av 

nya perspektiv av lärandeobjektet. Dock finns det en risk för att den första övningen oavsett 

lektionsupplägg blir den övning som eleverna lär sig minst av. Detta på grund av att 

variationen saknas vilket är centralt för att ett urskiljande ska kunna ske och därmed ett 

lärande. 

6. Diskussion  

Studiens syfte har varit att undersöka hur elever lär sig samtycke i idrott och hälsa, behöver 

man tydliggöra att lärandet kräver en erfarenhet, att man erfar något. Nedan diskuteras 

frågeställningarna. Avsnittet består av två delar. Den första delen innefattar diskussion av 

resultat och analys som knyts an till bakgrund och kunskapsöversikt. Den andra delen 

innefattar en metodkritik där studiens tillvägagångssätt diskuteras. 
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6.1 Hur erfar elever samtyckesundervisning och värdegrundsarbete i skolan 

innan en lektion i idrott och hälsa?  

Inledningsvis kan konstateras att ingen av eleverna har erfarit samtyckesundervisning baserad 

på studiens utgångspunkt inom ramen för idrott och hälsa, hittills under deras tid på 

gymnasiet. Genom att eleverna inte har erfarit samtycke har de därmed inte heller kunnat 

förändra sitt lärande och synsätt i helhet avseende samtycke. Dock hade ungefär hälften av 

dem arbetat med det under det sista året på deras tidigare grundskola. Det arbete som de då 

erfarit har skett under sexualkunskapen, NO-ämnena och hos Ungdomsmottagningen. Detta 

skedde endast under ett fåtal tillfällen. Utöver detta hade vissa erfart samtycke i skolan i 

samband med #Metoo. Endast en elev av de elever som fått arbeta med samtycke under 

tidigare år upplevde att den lärt sig mycket om samtycke. Detta kan bero på att en variation 

har funnits i undervisningen som gjort att eleven kunnat förändra sitt synsätt och också urskilt 

nya aspekter av samtycke. De övriga elever som ändå upplevde att de haft en del 

samtyckesundervisning kan ha saknat de varierande faktorerna som har gjort att de inte 

kunnat urskilja nya aspekter av samtycke. Alternativt att deras tidigare föreställningar om vad 

samtycke är kan ha påverkat deras sätt att se det nya lärandeobjektet. Likaså kan variationen 

ha funnits och eleverna har urskilt några aspekter om samtycke men att den inte har varit 

tillräcklig för att ett nytt lärande ska kunna ske. Flertalet elever hade dock erfarit 

värdegrundsarbete, dock skedde detta endast under en speciell dag om året som skolan 

anordnade. Vissa menade att de kanske har arbetat med samtycke, men inte specifikt. Utöver 

speciella temadagar ansåg några elever att ett värdegrundsarbete kom in i ämnen såsom 

historia och samhällskunskap, men att det inte var syftet med lektionen. Som tidigare nämnts 

kan detta ha lett till att eleverna inte har fått erfara variation som kan främja urskiljande av 

nya perspektiv, då de innan lektionen visar på bristande kunskap kring värdegrunden. Innan 

lektionen genomfördes uttrycktes detta av eleverna som en stor osäkerhet kring vad skolans 

värdegrund är för något. Detta stämmer överens med den tidigare nämnda problematiken att 

lärare har svårt att realisera värdegrunden och det demokratiska uppdrag som skolan har. 

(Frånberg 2006, s. 164 ff.; Lifmark  2010,  s. 68; Thornberg 2008a, s. 1794 ff.; Thornberg & 

Oguz 2013, s. 52) Lärare har en tendens att endast agera på elevers beteende i stunden, istället 

för att arbeta långsiktigt med det. (Thornberg & Oguz 2013; s. 52; Thornberg 2008a, s. 1795 

f.) Precis som Thornberg och Oguz påpekar har lärare en benägenhet att undervisa i 

skolämnet och hålla värdegrundsarbetet borta från denna ämnesundervisning (2013, s. 55). 

Detta tydliggörs ytterligare då en elev berättade att ett värdegrundsarbete ofta skedde under 
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mentorstiden. Ett flertal elever upplevde även att värdegrundsarbetet inkluderades i ämnen 

som historia och samhällskunskap, men att det ej var syftet utan det var istället skolämnet som 

tog över. Detta stämmer överens med Thornbergs antaganden om att värdegrundsarbetet ofta 

är oplanerat och sker omedvetet (2008a, s. 1794 ff.). Thornberg och Oguz menar att det 

behövs en implementering av program som skapar en relation med en grund i 

värdegrundsundervisning och de mest lämpliga pedagogiska tillvägagångssätten (2013, s. 55). 

Detta synliggörs även i elevernas önskan om att få mer av värdegrundsarbete. 

Som tidigare nämnts visar resultatet att eleverna inte hade erfarit samtyckesundervisning 

tidigare. Dock berättade en elev att de i så fall själva har fått ta upp begreppet men att det inte 

hade skett aktivt. Detta stämmer överens med Tholanders resultat om hur elever måste 

behandla demokratiska värdegrundsfrågor själva då de inte får direktiv från läraren (2005, s. 

23 ff.). Emellertid förväntas det nu av eleverna att de tar ett större ansvar för sig själva och för 

sitt eget lärande. Detta beskriver Calgren som en individualisering, en “individuell 

konstruerad kunskap i utbildningen av medborgare som aktivt deltar i samhället.” (Calgren et. 

al. 2006, s. 319). Elevernas konstruerade kunskap som de ska få i utbildningen ska leda till att 

de blir aktivt deltagande medborgare i samhället. Vi kan då säga att Carlgrens antaganden 

stämmer men för att kunna konstruera ny kunskap och bli aktiva medborgare i samhället 

behöver eleverna erfara mer av samtycke- och värdegrundsarbete mer för att i sin tur kunna 

lära sig om det.  

6.2 Hur erfar elever samtyckesundervisning och värdegrundsarbete efter en 

lektion i idrott och hälsa? 

Innan frågeställningen besvaras behöver man först tydliggöra ramverkets fundamentala 

princip, det vill säga att man måste förändra sitt sätt att erfara någonting för att i sin tur kunna 

förändra sitt synsätt och därmed lära sig på nytt. Innan man lär sig något behöver man erfara 

det. Att man erfar handlar om att man först behöver uppleva något för att därmed kunna 

förändra sitt sätt att erfara och i sin tur kunna lära sig. För att ett lärande ska ske behöver man 

uppnå simultanitet, urskiljning och variation. (Wernberg 2005, s. 320 ff.) Utifrån resultatet 

kan man tolka det som att majoriteten av eleverna erfarit begreppet samtycke och arbetet 

kring samtycke. Majoriteten av eleverna visade på nya aspekter kring begreppet samtycke 

vilket tydliggör att de också förändrat sitt sätt att erfara och ett lärande har skett. För att denna 

urskiljning ska kunna ske behövs det enligt ramverket en variation (Ibid, s. 321), vilken i detta 

fall bestod av både praktiska och teoretiska inslag. Dock upplevde hälften av eleverna att del 
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ett i idrottshallen där övningen ömsesidigt möte genomfördes, var problematisk. Detta kan 

tyda på att en förändring av upplägget behövs för att främja ett lärande, då vår variation i 

lektionen inte bidrog till att eleverna urskiljde nya perspektiv om samtycke. Simultanitet var 

också ett centralt begrepp i teorin som kan avgöra om ett nytt lärande kan ske. I vårt fall hade 

eleverna inte särskilt mycket erfarenheter av samtycke, och det var bara ett fåtal elever som 

uppgav att tidigare erfarenheter påverkade det nya lärandet. Det kan även vara så att de 

tidigare erfarenheter som jämförs med nuvarande lärandesituation är så pass starka att de 

antingen förändrar eller inte förändrar sättet att erfara någonting och är därmed avgörande för 

att ett nytt lärande sker. Ett exempel på detta var då en elev upplevde att hen inte hade lärt sig 

något på övningen kroppsspråk med boll då hen kände att hen hade lärt sig mycket om 

kroppsspråk tidigare. Utifrån resultaten kan man även jämföra begreppen med varandra och ta 

reda på hur centrala de centrala begreppen faktiskt är. Det vill säga hur avgörande de är för att 

ett lärande ska kunna ske. Ett exempel är när eleverna får frågan om vad de lärt sig minst om. 

Här svarar de flesta eleverna de första övningarna i idrottshallen. Anledningen till det kan 

vara på grund av att de inte fått någon variation av begreppet samtycke och då inte kan 

urskilja nya aspekter. De elever som svarade att de lärt sig mest på övningarna i idrottshallen 

kan förklaras av begreppet simultanitet. Eleverna hade tidigare erfarenheter som de tyckte 

kopplar an bra till de övningarna, vilket i sin tur gjorde att de kunde urskilja nya aspekter. Här 

var dock inte variationen inblandad vilket motsäger teorins fundamentala princip. För att ett 

urskiljande ska kunna ske krävs variation. Dock visade de övriga elevernas svar på 

urskiljande som grundades i variationen då de flesta elever ansåg att de lärde sig mest i 

teorisalen. Då hade de fått genomföra både praktiska övningar samt ta del av en genomgång, 

som gjorde att det var lättare att urskilja nya perspektiv. Resultatet och analysen visar att de 

flesta eleverna lärde sig som mest under den teoretiska genomgången med inslag av praktiska 

övningar. Teorin och de praktiska övningarna ses som separata variationer som tillsammans 

skapar en variation i sin helhet, detta enligt det teoretiska ramverket. Då eleverna har hittat 

kopplingar mellan de teoretiska och praktiska inslagen kan man göra antagandet att eleverna 

har strukturerat den kunskap som vår lektion förmedlade. Detta skulle då stämma överens 

med Ennis begrepp om “conceptual change” om hur lärande blir till (2007, s. 140).  

Den förkroppsligande reflektionen skedde hos eleverna under spegelövningen samt under 

övningen ja, nej, tack. Vid dessa övningar blev eleverna tilldelade ansvaret att leda sin egen 

reflektion. Detta är även i överensstämmelse med Ennis syn på att idrott och hälsa ska ge 

eleverna möjlighet att utveckla ett “sound mind in a sound body”, som innebär att kunskap 
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inte bara stärker en individs kropp utan även upplyser om beteende (Ennis 2007 se Chen & 

Garn 2018, s. 229). I hela vår lektion med båda delarna inkluderade, övningen ömsesidigt 

möte och kroppsspråk med boll i idrottshallen och delen i teorisalen som tidigare nämnts, fick 

eleverna inte bara vara fysiskt aktiva. Utan syftet med aktiviteterna var att de skulle reflektera 

över sitt eget beteende samt tolka och ta hänsyn till andra med fokus på samtycke och dess 

aspekter. Detta pekar återigen på Ennis syn, att idrott och hälsa även ska informera om 

beteenden (Ibid). För att även koppla övningarna ömsesidigt möte och kroppsspråk med boll 

till “conceptual change” visade resultatet och analysen att vissa elever kunde dra kopplingen 

från den teoretiska genomgången till de tidigare utförda praktiska övningarna i idrottshallen, 

medan andra hade svårare att göra detta. Detta kan tyda på att individens reflektion av 

sökande, strukturering och klassificering av kunskapen (Ennis 2007, s. 140) skedde i större 

utsträckning hos somliga elever men inte hos andra. Till följd av detta urskiljer en del elever 

fler aspekter än andra, som i sin tur gör att en del elever lär sig mer och andra mindre. 

Utöver de centrala begreppen är det enligt variationsteorin, lärandeobjektet som är centralt för 

att en elev ska kunna utveckla vissa förmågor och värderingar. Detta stämmer även överens 

med Holmqvist, Gustavsson och Wernbergs studie där de ger exempel på hur olika 

undervisningssituationer kan se ut. Att det är viktigt att man identifierar olika kritiska aspekter 

kring lärandeobjektet för att de själva ska kunna reflektera mer och även uppnå det generativa 

lärandet, där eleverna har omkonstruerat det som de har lärt sig för att främja nytt lärande. 

(2007, s. 206; Fiorella & E. Mayer 2016, s. 733 f.) Likaså menar Goudas och Magotsiouś, att 

lärandemålen behöver vara fastställda för att lära sig sociala färdigheter (2009, s. 362). Ennis 

pekar även på hur viktigt det är att eleverna får arbeta med autentiska uppgifter med fokus på 

ämnesinnehåll, både enskilt och i samspel med andra elever. Ennis menar att detta kan bygga 

nya erfarenheter både nu och för framtiden. (2015, s. 120) Genom att eleverna har erfarit 

ämnesinnehållet och lärandeojektet samtycke både enskilt och tillsammans har de på så sätt 

byggt erfarenheter för livet. Genom att eleverna gör det enskilt och tillsammans skapas även 

en variation i undervisningen vilket är grunden för att ett lärande ska kunna ske. De övningar 

som eleverna upplevde var mer lärorika om samtycke skedde i samspel med andra elever. 

Detta stämmer överens med Goudas och Magotsious resultat om hur elevers 

samarbetsförmåga samt empati för andra människor ökade när eleverna fick arbeta 

kooperativt (2009, s. 357; Byra 2006, s. 455). Empati är som tidigare nämnts ett av de 

centrala begreppen vid definition av samtycke (FATTA). Att elever har lärt sig genom de tre 

centrala begreppen kan också ha att göra med att de fick kunskap genom rörelse. Många av 
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eleverna berättade att det var roligare, samt att de lärde sig mer under de övningar där de fick 

vara aktiva. Arnold menar att det kan vara ett sätt som eleverna får ta initiativ på som i sin tur 

gör att de börjar behärska förmågor och rörelser samt de medföljande värderingar som 

uppkommer i situationen (1991, s. 66 ff.).  

6.3 Hur erfar elever utformningen av undervisningen om samtycke i idrott och 

hälsa?   

Eleverna har uttryck att de erfar lektionens tillvägagångssätt om samtycke i idrott och hälsa på 

olika sätt. Vissa övningar upplevde de var mycket lärorika och bidrog till deras lärande. Den 

teoretiska genomgången i kombination med praktiska övningar tyckte eleverna var mest 

lärorik. Dock upplevde eleverna den första övningen som mycket problematisk. Trots det 

visar studiens resultat att eleverna har urskilt nya aspekter om samtycke. Till följd av detta 

anser vi att studiens lektion kan vara ett exempel på hur man kan arbeta med samtycke i idrott 

och hälsa.Att ha både teori och praktiska inslag som i sin tur är varierade, samt att man innan 

lektionen går igenom elevernas föreställningar om samtycke. För att på så sätt jämföra dem 

med nuvarande lärarsituation och inte låta deras föreställningar påverka i alltför stor 

utsträckning. Genom att man säkerhetsställer dessa centrala begrepp kommer eleverna också 

att kunna urskilja nya aspekter.  

Tidigare studier har visat att undervisningen i skolan ska främja lärandet av erfarenheter och 

inlärningsmöjligheter samt lärandet i sin helhet (Biesta 2005, s. 55; Calgren et. al. 2006, s. 

319). Detta redogörs för vårt resultat om att majoriteten av eleverna erfarit samtycke och 

förändrat sitt synsätt och lärande i sin helhet. Med vetskap om detta kunde vi se att vår lektion 

kan vara ett tillvägagångssätt att arbeta med samtycke i idrott och hälsa. Dock kan en 

förändring vara nödvändig i lektionsupplägget för att främja samtliga elevers urskiljande av 

nya aspekter, samt för att detta ska kunna ske på ny generell nivå. Att lära ut samtycke i 

skolämnet idrott och hälsa med vårt tillvägagångssätt, att använda teori och praktik, är något 

som Arnold förespråkar. Han menar att lärande som kunskap kan ske genom rörelse. (1991, s 

71 ff.) Utifrån resultatet och analysen kan vi se att eleverna har erfarit lärandeobjektet 

samtycke genom detta tillvägagångssätt, som då är vår variation, då eleverna också upplevde 

att de praktiska övningarna till stor del var lärorika. Som tidigare nämnts upplevde många av 

eleverna att de inte hade arbetat med samtyckesundervisning under deras gymnasietid. Utöver 

att lärare har svårt med att realisera ett värdegrundsarbete kan detta också ha att göra med att 

skolan, utbildningen och lärandet allt mer går mot en evidensbaserad praktik (Davies 199, s. 
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117f.; Biesta 2007, s. 6). Korthagen studerar huruvida det finns ett gap mellan praktik och 

forskning som gör att dessa två ännu inte har förts samman (Korthagen 2007, s. 304). Att 

eleverna inte har fått erfara samtyckesbegreppet som en del av värdegrund trots alla problem 

som #Metoo synliggjorde, blir i sin tur en problematik då eleverna inte får erfara det som 

anses åtråvärt utifrån nuvarande samhälle. Biesta menar att man behöver hitta en balans 

mellan forskningsstyrd utbildning, vad som fungerar i skolan, och vad som anses önskvärt att 

undervisa om utifrån nuvarande samhälle (2007, s. 20 ff.; Broman 2009, s. 41). Dessa olika 

värden och normer förändras också med tiden vilket gör det lämpligt att inte bara utgå från 

evidensbaserad praktik, utan även vad samhället har för nuvarande problem. Skolan vill att 

varje elev ska uppnå målen att kunna ta ”avstånd från att människor utsätts för förtryck och 

kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor” och ”leva sig in i och förstå 

andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för 

ögonen”, vilket leder oss in på empati och begreppet samtycke (Skolverket 2011b, s. 8). 

Genom att undervisa om samtycke realiserar man inte bara skolans värdegrund utan man 

utgår även från samhället som en central del av lärandet. Detta ligger också till grund för 

samhällets utveckling samt hur den goda medborgaren kommer till ytan (Öhman 2007, s. 

108). Att arbeta med samtycke genom värdegrunden är ett exempel på hur man kan gå 

tillväga för att arbeta efter det rådande problem som finns i samhället, men också för att 

realisera värdegrunden. Genom att integrera samtycke i idrott och hälsa består skolans 

kunskapsuppdrag som annars kan bli åsidosatt av fostransuppdraget.  

6.4 Slutsatser  

Slutsatsen som vi kan dra från studien är att elever kan lära sig samtycke genom variation som 

består av både teoretiska och praktiska inslag. Enligt variationsteorin sker ett nytt lärande 

genom de tre centrala begreppen; simultanitet, urskiljning och variation. Dock kan vi göra ett 

antagande om att alla dessa tre begrepp inte är nödvändiga för att ett lärande om samtycke ska 

kunna ske. Simultaniteten kan påverka lärandet men utifrån studiens resultat ser vi att den inte 

har en vital betydelse för lärandet hos alla elever. Dessa slutsatser är kopplade till studiens 

elevgrupp och behöver nödvändigtvis inte fungera för alla elever.  

6.5 Metodkritik  

I denna studie användes en kvalitativ metod i form av intervjuer med elever för att besvara 

syfte och frågeställningar. För att öka studiens trovärdighet kring resultatet som framkom kan 
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det ha varit lämpligt att även intervjua klassens lärare alternativt annan personal på skolan för 

att få ett mer nyanserat resultat. Likaså kan fler lektioner ha behövts för att avgöra hur 

eleverna lär sig samtycke, och om det faktiskt var på grund av variation eller om det var på 

grund av att andra faktorer spelade in. Fler lektioner behövdes även för att få ett mer 

tillförlitligt svar gällande vilka centrala begrepp som anses vara mest avgörande för lärandet. 

Frågeställningen om hur man kan gå tillväga för att arbeta med samtycke i idrott och hälsa 

besvarades men skulle behövas stärkas upp ytterligare. Innan en slutsats dras om 

tillvägagångssättet fungerar för alla elever och lärare behövs ett flertal studier genomföras. 

Som tidigare sagts kan ett flertal faktorer spela in avseende hur eleverna lär sig. Mer 

forskning behövs kring samtyckesundervisning då det för närvarande saknas. I och med att 

förekomsten av sexuella trakasserier, övergrepp och utnyttjande i skolan existerar och 

kunskapen kring sexuellt våld saknas, behöver lärare hjälpmedel och verktyg för hur de kan 

motverka detta. Resultatet från denna studie visar att eleverna lärt sig samtycke utifrån vår 

undervisning. Detta tyder på att lektionen kan vara ett exempel på hur man kan undervisa om 

samtycke i skolan för att förhoppningsvis motverka sexuellt våld. Skolan behöver även mer 

generell forskning kring hur man ska gå tillväga för att arbeta med värdegrunden, då eleverna 

upplevde att detta endast skedde under ett fåtal tillfällen och ville ha mer av det, vilket också 

tidigare forskning pekat på. Det vore även intressant att forska vidare på hur elever lär sig 

grundläggande mänskliga värderingar i generella drag i skolan samt hur detta skiljer sig åt 

beroende på vilket skolämne det är.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

  

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur elever lär sig samtycke i idrott och hälsa. De mer 

precisa frågeställningarna är:  

- Hur erfar elever samtyckesundervisning och värdegrundsarbete i skolan innan en 

lektion i idrott och hälsa?  

- Hur erfar elever samtyckesundervisning och värdegrundsarbete efter en lektion i 

idrott och hälsa?  

- Hur erfar elever utformningen av undervisningen om samtycke i idrott och hälsa?  

 

 

  

Vilka sökord har du använt? 

Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer engelska 

Lärande, skola, värderingar, samtycke, 

sexuella trakasserier, #metoo, idott och 

hälsa, demokratiuppdrag, lärandeteorier, 

teorier om lärande, Vygotsky 

Learning, values, teaching, education, 

learning theory, variation theory, 

socialcultural theory, Vygotsky 

  

Var och hur har du sökt? 

Databaser och 

andra källor 

Sökkombination 
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Avhandligar 

  

  

 

Ebsco 

 

 

 

Google Scholar 

  

  

 

Lärande, skola, värderingar, samtycke, demokrati, lärandeteorier 

 

  

Learning theory, education, how do you learn, learning, socialcultural 

theory, Vygotsky, variation theory,    

Peer review 

 

Lärande, värderingar, hur sker lärande, vad lärs, hur sker lärande i 

skolan, vad är det som lärs i skolan, hur sker lärande i idrott och hälsa, 

vad lärs i idrott och hälsa 

 

 

 

Kommentarer 

Det var svårt att hitta rätt forskning via sökorden men det blev lättare när man väl hade 

hittat en artikel eller något liknande och sökte vidare via deras referenser. 
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Bilaga 2  

 

Informationsbrev 

 

Samtycke i skolan  

 

Hej, 

 

Våra namn är Frida Mäkelä Strandlund och Josefina Pettersson och vi studerar vårt sista år på 

Ämneslärarprogrammet på Gymnastik- och idrottshögskolan.  

 

Vi genomför därför vår sista uppsats på avancerad nivå där tanken är att vi ska implementera 

ett ämnesintegrerat arbete av värdegrunden med fokus på samtycke i ämnet idrott och hälsa.  

 

Med tanke på införandet av samtyckeslagen (SFS 2017/18:177) och förslag om 

samtyckesundervisning i skolan är det på tiden att vi börjar fundera på hur ett arbete kan se ut 

vad det gäller samtycke. Vi vet att förekomst av sexuella övergrepp, trakasserier och 

utnyttjande är otroligt vanligt inom skolvärlden och metoo, räckupphanden, och tystaklassen 

synliggör detta. Dock saknas det redskap och modeller för lärare att arbeta med värdegrunden 

och framförallt samtycke i skolan. Lärare har även generellt svårt att arbeta med sex- och 

samlevnad i skolan, vilket vi hoppas på att ändra med hjälp av vår interventionsstudie. 

 

I studien kommer vi att undervisa i idrott och hälsa med utgångspunkt i de centrala 

innehållen: Rörelse, som är kopplat till läroplanen och vad eleverna ska lära sig i årskurs 7-9. 

I undervisningen kommer vi att genomföra ett ämnesintegrerat arbete om samtycke i 

undervisningen. Detta kommer att ske i form av diskussioner, övningar och arbete med 

kroppsspråk. Övningarna kommer fokusera på respekt, ömsesidighet och lyhördhet, vilket 

ligger till grund för samtycke och därmed realisering av skolans värdegrund. 

 

Tanken är att vi ska intervjua eleverna både innan och efter studien, då vi är ute efter 

elevernas upplevelser av en ämnesintegrerad undervisning om samtycke. Studien pågår under 

tre lektionstillfällen där intervjuerna är inkluderade. Intervjuerna kommer att genomföras med 

så många elever som möjligt beroende på tid. Dessa intervjuer kommer att spelas in, för att vi 

studenter lättare ska kunna ta del av materialet. Studien är helt frivillig och eleven kan 

närsomhelst avbryta utan någon motivering. Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i 

undersökningen genom att ingen obehörig får ta del av materialet. Materialet förvaras så att 

det bara är åtkomligt för oss studenter samt vår handledare. När samtyckesblanketterna är 

underskrivna och insamlade kommer de att förstöras. Lika så kommer allt materialet vi får av 

studien förstöras när det är genomarbetat av oss studenter. I rapporteringen av resultatet i 

form av en examensuppsats på Gymnastik- och idrottshögskolan kommer informanterna att 

avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer. Studien kommer 

tillslut att publiceras i databasen Diva. 
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Du/ditt barn tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Om du/ditt barn vill delta 

i studien hänvisar vi till vår samtyckesblankett. Blanketten lämnas i sin tur in till ansvarig 

idrottslärare.  

 

Om du/ditt barn har frågor kring studien kan vi nås på: 

frida.strandlund@student.gih.se /josefina.Pettersson@student.gih.se.  

 

 

Med vänlig hälsning,  

 

Frida Mäkelä Strandlund och Josefina Pettersson 
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Bilaga 3  

 

Intervjuguide 

 

Förintervjuer 

Samtycke,  

- Vad är det för dig?  

- Om de ej vet→ vad har du för förställning om det,  vad tror du det kan vara? 

 

Har ni arbetat med samtycke? (Om svaret är ja ställs följande följdfrågor): 

- När då?  

- I vilket/vilka ämne? 

 - Hur har det sett ut?  

- Vad hade kunnat utvecklats i det arbetet?  

 

Värdegrund  

-  Vad är det för dig?  

- Om de ej vet → vad har du för förställning om det, vad tror du det kan vara? 

- (ta med värdegrunden om de inte vet vad det är, visa på vad skolan ska arbeta efter → 

tanken är att eleverna får diskutera fritt kring dessa för att nå djup nivå) Endast för att 

påminna eleverna  

 

Har ni arbetat med värdegrund tidigare? (Om svaret är ja ställs följande följdfrågor) 

 - När då?  

- I vilket/vilka ämne? 

 - Hur har det sett ut?  

- Vad hade kunnat utvecklats i det arbetet?  

 

 

Efterintervjuer  

 

Hur upplever du samtycke nu?  

 

Stämmer det överens med din tidigare bild? 

 

Vid vilket moment, övning upplevde du att du lärde dig som mest?  

- Varför då? 

 

Vid vilket moment, övning upplevde du att du lärde dig som minst? 

- Varför då? 

 

Vad hade kunnat utvecklats enligt dig? 
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Hur upplevde du integreringen av samtycke i idrottsundervisningen?  
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Bilaga 4  

 

Lektionsplanering 

 

Material: Projektor, pennor, whiteboardpennor, musik, bådas datorer, bollar, powerpoint 

presentation, sladd/adapter för att spela musik från iPhone, Övningsbank, Känslolappar.  

Idrottshall 

Praktisk genomgång: Introduktion 

Tid: 5 min 

Vi presenterar oss själva och tackar för att eleverna vill delta i studien. Försäkrar oss om att 

alla har skrivit under samtyckesblanketter.  

Övning: “Ömsesidigt möte”   

Tid: 15 min 

Handlar om att när man möter en person vän/familjemedlem/okänd person på bussen/i 

skolkorridoren/ i affären och båda lämnar plats för varandra och ger båda de utrymmet de 

behöver.  

-  Eleverna får gå runt i rummet där de först ska förhålla sig till två personer och ha 

samma/ lika stort avstånd till dessa. Därefter ska de förhålla sig till 4 personer och 

därefter alla.  

- Detta gör eleverna i olika tempon, till olika musikgenrer.  

- Reflektionen sker kroppsligt under övningen. Läraren ber eleverna innan att fundera 

på ömsesidighet till sina klasskamrater, att alla har ett eget utrymme som man ska 

respektera.  

Övning: Kroppspråk med boll            

Tid: 15 min 

Eleverna ska ta sig från ena sidan till den andra genom att kasta en boll till varandra. Innan 

övningen börjar får eleven ett nummer på en lapp vilket motsvarar antalet gånger som eleven 

ska ha hållit i bollen. Denna lapp får inte avslöjas för någon annan. Eleverna får inte heller 

kommunicera verbalt utan kommunikation måste ske genom kroppsspråk. Hur visar jag att 

jag vill ha bollen/ inte vill ha den? Göra sig stor/liten, passiv/aktiv, Ögonkontakt/icke 
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ögonkontakt osv. Om eleven får bollen fast att eleven visat att hen inte ska ha den börjar 

omgången om tills man har lyckats med övningen.  

Vid tid över: 

Övning:“Tyda kroppsspråk” 

Eleverna paras ihop två och två. De får varsin lapp där det står en känsla på. Eleverna ska 

välja ut två danssteg själva eller ta från vår övningsbank där de ska förmedla känslan dom har 

fått. Detta får endast ske med uttryck och kroppsspråk utan verbal kommunikation. Fokus blir 

därför på kroppsspråk. De går därefter ihop med en annan grupp och de ska visa danserna för 

varandra och vardera par ska gissa vilka känslor det är de gestaltar.  

 

5 min åt förflyttning!  

 

Teorisal/danssal:  

Teoretisk genomgång: Introduktion av begreppet samtycke, 10 min 

- Visning av film: “Fatta förklarar samtyckeslagen”     

https://youtu.be/n9mxQvpO3Pc  

- Visning av film: “Fatta förklarar våld och samtycke”  

https://www.youtube.com/watch?v=e4m4WcW-XpY  

- Vi sammanfattar begreppet samtycke 

Teoretisk genomgång: Huvudmoment, 15min  

- Fördjupning av begreppet samtycke, Redogörelse av de 6 steg som finns för att bidra 

till en samtyckeskultur.  

- Genomgång av steg 1: våld- och samtyckespyramiden (se power point) med fokus på 

samtyckespyramiden. Tillhörande övning, se nedan.  

Övning: Spegelövning 

Eleverna paras ihop två och två. Här ska eleverna öva på de begreppen som har gåtts igenom. 

Det vill säga ett samspel. Eleverna får känna in varandra och utan kommunikation ska de leda 

varandra i rörelser. Rörelserna ska vara likadana, det vill säga spegelvända. Ett ex. är att 

person 1 börjar göra en rörelse och person 2 följa med, men sen kan person 2 välja att göra en 

https://youtu.be/n9mxQvpO3Pc
https://www.youtube.com/watch?v=e4m4WcW-XpY
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annan rörelse och då är det person 1 som måste följa med rörelserna. På så sätt får eleverna 

öva på samspel, ömsesidighet och lyhördhet.   

- Genomgång av steg 2: Fatta andra, Tillhörande övning, se nedan. 10 min  

Övning: Ja, Nej, Tack 

Eleverna går runt i rummet, möts två och två och den ena frågar till exempel den andra: 

“Kan jag röra vid din axel?”, “Kan jag få ge dig en high five?”, “Kan jag ta dig i handen?”, 

“Kan jag röra vid din armbåge?” Man kan vara kreativ med frågorna och eleverna får själva 

komma på egna frågor.  

Den svarande säger antingen “ja” eller “nej”. Den som får ett ja eller nej svarar alltid “Tack”. 

Oavsett om personen får ge klappen/kramen eller inte, så är reaktionen ett tack.                                  

Här övar vi på att dels säga nej, eftersom att det kan kännas taskigt och ge en dåligt samvete, 

och också att ta emot ett nej som en gåva, liksom “tack för att du ger mig din gräns” eller 

“tack för att du respekterar oss båda med ett nej”. För att övningen ska fungera behöver alla 

någon gång svara nej till den andra. 

Avslutning: 

Varför gör vi detta i idrott och hälsa? 5min  

- Genomgång på powerpoint varför vi gör detta i idrott och hälsa (visa på powerpoint) 

 

 

 

 


