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Bakgrund: Tidigare forskning har visat att elever tycker att sex- och 

samlevnadsundervisningen är undermålig. Dessutom skiftar metoder och innehåll i sex- och 

samlevnadsundervisningen mellan olika skolor. Elevhälsans kompetens tas inte alltid till 

vara. Att arbeta hälsofrämjande är en grundsten i skolsköterskors profession och där ingår 

att främja elevers sexuella hälsa. För att förbättra det hälsofrämjande arbetet avseende den 

sexuella hälsan samt sex- och samlevnadsundervisningen i allmänhet är det viktigt att få en 

ökad förståelse för hur skolsköterskor arbetar med sex- och samlevnadsundervisning idag. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur skolsköterskor arbetar med sex- och 

samlevnadsundervisning. Metod: Åtta skolsköterskor verksamma på högstadiet eller 

gymnasiet intervjuades via mejl och telefon. Datamaterialet analyserades med kvalitativ 

innebördsanalys. Resultat: I resultatet framkom fem teman; Att undervisa i sex- och 

samlevnad kräver kunskap, öppenhet och följsamhet; Samtalet öppnar upp för möjligheten 

att tala om sex- och samlevnad; Betydelsen och utmaningar med att arbeta med nyanlända 

elever; Skolsköterskors vilja att lyfta HBTQ och att hålla sig normkritisk samt; Att uppleva 

samarbete med andra professioner som något positivt och önskvärt. Konklusion: Studien 

kan bidra till ökad förståelse för skolsköterskors arbete med sex- och 

samlevnadsundervisning. Skolsköterskor har tystnadsplikt och utgår från elevers livsvärld 

och kan således utgöra en värdefull roll i undervisningen. Det vore positivt om 

skolsköterskor involverades mer i sex- och samlevnadsundervisningen, dock behöver de 

avsätta mer tid för att prioritera sådant arbete. 
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Background: Previous research has shown that students often find the sexual- and 

interpersonal relation education in school to be deficient. Furthermore the methods and the 

content of sex and social education varies between schools. The competence of the school 

health team is often overlooked and not taken advantage of in the education. Health 

promotion is fundamental in the work of a school nurse to promote sexual health. In order 

to improve sexual health and the sexual education of students in general it is important to 

understand how school nurses work with education on sexuality- and interpersonal relations 

today. Purpose: The purpose of the study was to describe how school nurses work with sex 

and social education Method: Eight interviews were conducted by e-mail and telephone 

with school nurses working with adolescents between ages 12-18. Data was analyzed using 

a qualitative meaning analysis. Results: The analysis demonstrated five themes; teaching in 

sex and social education demands knowledge, openness and adherence; the individual health 

interview opens up the opportunity to talk about sex and to educate the student; the meaning 

and the challenges when working with newly arrived immigrants and refugees, the school 

nurses willingness to talk about HBTQ and to ensure norm-critical approach is being used, 

and; To experience cooperation with other professions as something positive and desirable. 

Conclusion: The study may have contributed to a deeper understanding of how school 

nurses work with sexual- and interpersonal relation education. School nurses provide 

professional secrecy and teach based on the students' life world perspective, that can make 

school nurses an important part in the education. It would be valuable if the school nurses 

were more involved in the education, although they need to have more time to make it 

possible to prioritize that.
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INLEDNING 

En god sexuell hälsa och en egen sexualitet är en mänsklig rättighet, en viktig del av livet och 

den har en stor betydelse för hur människor mår i allmänhet. Yrkesverksamma skolsköterskor 

ska främja hälsa hos barn och ungdomar och att främja den sexuella hälsan är en del av arbetet. 

För att sprida kunskap och stötta barn och ungdomar så att de kan uppleva en god sexuell hälsa 

nu och i framtiden krävs goda kunskaper samt riktlinjer för hur skolsköterskors arbete ska 

genomföras. För att kvalitetssäkra och förbättra det hälsofrämjande arbetet avseende sexuell 

hälsa är det av intresse att undersöka hur skolsköterskors arbete med sex- och 

samlevnadsundervisning ser ut idag. 

BAKGRUND 

Sexuell hälsa  

Enligt Folkhälsomyndigheten (2012) är sexuell hälsa möjligheten, rättigheten samt 

förutsättningarna att kunna bejaka sin egen sexualitet och att bestämma över sin egen kropp 

oavsett ålder. Riksföreningen för sexuell upplysning som förkortat kallas RFSU (2011) fastslår 

att sexualitet är en källa till njutning och att en god sexuell hälsa kräver besittande av kunskap 

om hur sexuellt överförbara sjukdomar eller oplanerade graviditeter förebyggs. I Regeringens 

(2006) policy för sexuell och reproduktiv hälsa fastslås att sexuell och reproduktiv hälsa inte 

nödvändigtvis är uppnådd vid frånvaro av sjukdom. Det är ett samlat tillstånd av fullkomligt 

välbefinnande psykiskt, fysiskt och socialt kring den egna sexualiteten och det reproduktiva 

systemet. Ingen individ ska utsättas för sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp och det är 

viktigt att barn och unga får kunskap om det och vart de ska vända sig om de utsätts för något 

mot deras vilja (RFSU, 2011). Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) finns till skydd för alla 

människors lika värde och den ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnicitet, religion, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Den förbjuder också sexuella trakasserier 

som genom ord eller handling kränker någons värdighet.  

Sex- och samlevnadsundervisningens historia 

Sveriges första kvinnliga läkare; Karolina Widerström höll 1901 lektioner i sexualhygien för 

flickskoleelever i Stockholm. År 1921 publicerades ett förslag om sexualundervisning i skolan 

som åtgärd för att öka spridning av kunskap om könssjukdomar och dess konsekvenser, men 

det var först 1942 som sexualkunskap infördes som frivilligt inslag i undervisningen på 

folkskolan (RFSU, 2017). Första handledningen för sex- och samlevnadsundervisningen kom 

för folkskolan år 1945. Tidigt kritiserades den då sexuell avhållsamhet framhölls som den 

riktiga vägen. Kritiken som riktades mot den kan anses vara modern då det inte är skolans sak 

att moralisera över människors sexuella drifter eller preferenser. En av anledningarna till att 

sex- och samlevnadsundervisningen blev obligatorisk i den svenska skolan år 1955 var att det 

befarades att föräldrarna vid den tidpunkten inte ansågs vara tillräckligt bra på att upplysa sina 

barn och sprida kunskap om dessa ämnen. Ämnena för sex- och samlevnadsundervisningen har 

skiftat över tid. När något aktuellt problem eller liknande dykt upp i samhället som kan relateras 

till sex och relationer har undervisningen kritiserats och utvecklats i takt med det (Skolverket, 

2014).  
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Skolöverstyrelsens handledningar till folkskollärarna innehöll information om vad och hur de 

skulle undervisa och vilket förhållningssätt de förväntades ha.  Dessa handledningar var till en 

början reglerande och avrådande med äktenskap och reproduktion som det centrala i 

undervisningen (Centerwall, 2005). I den tidigare sexualundervisningen lades tonvikten på det 

biologiska och inte så mycket på känslor (Häggström-Nordin & Mattebo, 2016). Med tiden har 

det eftersträvats en neutral och icke dömande hållning i sex- och samlevnadsundervisningen 

och ett ökat demokratiskt inslag då elever görs delaktiga i undervisningen och ges verktyg för 

att bli självständiga och ansvarstagande i och inför sin och andras sexualitet (Centerwall, 2005). 

Undervisningen ska spegla den tid vi lever i och förväntas förebygga problem i samhället som 

till exempel sexuellt överförbara infektioner och sjukdomar, minska antalet aborter som görs 

på grund av ofrivillig graviditet, minska sexuell exploatering och det rådande språket med 

könsord, hedersrelaterat våld och förtryck (Skolverket, 2014). Häggström-Nordin och Mattebo, 

(2016) menar att undervisningen idag ska inkludera begreppen sexualitet, jämställdhet, 

relationer och kön. Trots implementering av dessa begrepp i läroplanen så lyfter de att den 

rådande sexualundervisningen fortfarande har ett traditionellt och konservativt synsätt. 

Sex- och samlevnadsundervisning idag 

Alla elever i den svenska skolan idag ska enligt läroplanen ha rätt till sex- och 

samlevnadsundervisning. Undervisningen ska bidra till att elever kan göra medvetna val som 

rör hälsa, relationer och sexualitet samt en stärkt självkänsla och handlingskompetens 

(Skolinspektionen, 2017). RFSU (2014) fastslår att elever i alla årskurser har rätt till 

återkommande undervisning i ämnet. 

 

I flera av kurs och ämnesplanerna för sex- och samlevnadsundervisningen finns begrepp som 

sexualitet, relationer, kön, jämställdhet och normer inskrivna. Detta bidrar till att ansvaret för 

undervisningen vilar på flera lärare då begreppen kan tas upp inom olika ämnen i den svenska 

skolan (Skolverket, 2017; Skolinspektionen, 2017). I grundskolans läroplan föreskrivs att det 

är rektorns ansvar att se till att sex- och samlevnadsundervisningen sker ämnesövergripande 

(Skolinspektionen, 2017). Vidare beskriver grundskolans läroplan att skolan har ett ansvar att 

motverka traditionella könsmönster och att varje elev ska ges förutsättningar för att skapa samt 

utveckla sina egna förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet. I gymnasieskolans 

läroplan föreskrivs att rektorn har ett visst ansvar inom ”vissa ramar” för att sex- och 

samlevnadsundervisningen sker. Läroplanen tar vidare upp hur skolan aktivt och medvetet ska 

bidra till att elever förstår att både kvinnor och män har lika rätt och samma möjligheter 

(Skolverket, 2017).  

Skolinspektionen (2018) har gjort en kvalitetsgranskning av sex- och 

samlevnadsundervisningen i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan. Syftet med granskningen var bland annat att undersöka hur rektorer skapar 

förutsättningar för god sex- och samlevnadsutbildning och sex- och 

samlevnadsundervisningens innehåll och genomförande. Granskningen visade att det finns ett 

stort behov av kompetensutveckling hos pedagogerna inom allt från sex- och samlevnad som 

kunskapsområde till normer, HBTQ, hedersrelaterade frågor och sex- och 

samlevnadsundervisning för nyanlända. Undervisning om normer och HBTQ-frågor var 

mycket bristfällig och många skolor arbetar inte aktivt med dessa frågor på skolnivå. 

Granskningen visade att majoriteten av skolorna saknar ett systematiskt utvecklingsarbete av 

sex- och samlevnadsundervisningen och således finns ingen samsyn kring vem som undervisar 

om sex- och samlevnad i de olika ämnena (ibid). 
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Sex- och samlevnadsundervisningen varierar både mellan skolor och mellan klasser 

(Skolinspektionen, 2018). Den sker oregelbundet, i olika årskurser och under ett begränsat antal 

lektioner. Granskningen visade att elever önskar fler tillfällen med sex- och 

samlevnadsundervisning än de fått, de önskar också att undervisningen ska starta tidigare. 

Vidare visade granskningen att elever i liten eller ingen grad hade möjlighet att påverka 

lektionernas innehåll. Det framgick att elevhälsans kompetens inte tas tillräckligt tillvara i 

arbetet med sex- och samlevnadsundervisning. I många skolor är elevhälsan inte alls 

involverade i planering av undervisningen, på lektioner eller som stöd för att handleda 

pedagoger. Några anledningar till det är att elevhälsan inte har en uttalad roll att medverka och 

att pedagogerna inte efterfrågar deras hjälp. Dessutom ansågs elevhälsan behöva prioritera 

andra arbetsområden då det ofta saknas tid för ytterligare arbetsuppgifter. Dock framgick det 

att representanter från elevhälsan gärna vill vara mer delaktiga i sex- och 

samlevnadsundervisningen (ibid). Enligt Hayter, Piercy, Massey och Gregory (2007) och 

Larsson, Eurenius, Westerling och Tydén, (2006) spelar skolsköterskor en nyckelroll för sex- 

och samlevnadsundervisningen i skolan. De framhäver vikten av samarbete och dialog mellan 

pedagoger och skolsköterskor för att finna arbetsmetoder tillsammans kring sex- och 

samlevnadsundervisning.  

I en rapport om hälsa och sexualitet för unga i Sverige uppgav 44 procent av de tillfrågade 

ungdomarna att sex- och samlevnadsundervisningen gav dem för lite kunskap för att de skulle 

kunna ta hand om sig och sin sexuella hälsa och sju procent uppgav att de inte haft någon sex- 

och samlevnadsundervisning alls. För liten del av undervisningen anses ha berört frågor om 

normer, jämställdhet och rättigheter (Folkhälsomyndigheten, 2017). Även Ekstrand, Larsson, 

Von Essen och Tydéns (2005) forskning visade på missnöje över sex- och 

samlevnadsundervisningen i svenska skolor, vidare framkom det att undervisningen möjligen 

kunde ha försämrats. Ungdomar rapporterar konsekvent att sexualundervisningen påbörjas för 

sent, är biologiskt centrerad, inte tillräckligt omfattande, dåligt levererad samt med fokus på det 

som är negativt. Vidare framhävs i forskningen att ungdomarna gillar idén om att hälso- och 

sjukvårdspersonal ska undervisa i sex- och samlevnad då de uppfattas vara mer kunniga i ämnet 

och mindre dömande än lärarna. Ungdomarnas uppfattning är också att de som är utbildade i 

sex- och samlevnadsämnet är mer förtroendeingivande och bättre på att skapa en trygg 

undervisningsmiljö vilket skapar en ökad känsla av tillit. Ungdomarna i studierna menar på att 

den som undervisar ska respektera unga människor och deras självständighet, behandla 

ungdomar som jämställda och acceptera att de kan vara sexuellt aktiva (Pound, Langford & 

Campbell, 2016; Pound et al., 2017). Forskning inom området för sex- och 

samlevnadsundervisningen idag lyfter fram att undervisningen kan vara effektiv för att förbättra 

den sexuella hälsan. Bland annat beskriver den hur den kan skydda unga mot att bli utsatta för 

sexuella övergrepp samt att det finns en koppling mellan undervisning och lägre rapportering 

av negativa hälsoeffekter. Vidare har forskningen visat på att det finns en stark koppling mellan 

sexualundervisning och en minskad rapportering av oplanerade graviditeter (ibid). 

Ungas sexualitet 

Hammarlund (2009) menar att under ungdomsåren minskar föräldrainflytandet och mycket 

handlar om att ”hitta sin identitet”. I och med detta så utmanar och testar ungdomarna gränser. 

Till det hör även att skaffa sig sexuell erfarenhet vilket kan vara både positivt och negativt. En 

del av det positiva innebär att ungdomen lär känna sig själv. En del av det negativa är att det 

kan äventyra hälsan (ibid).  
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Idag kan syns en attitydförändring bland ungdomar. Det har blivit vanligare att de separerar 

sexuella relationer från den traditionella kärleksrelationen, vilket betyder att det inte är lika 

viktigt att vara kär i den man har sex med (Häggström-Nordin, Magnusson & Berg, 2016). I 

och med detta så har det sexuella risktagandet ökat, exempelvis som ”one-night-stands”. Studier 

har visat att det är mer vanligt idag att unga har samlag första kvällen de träffat en ny partner. 

Vidare visar undersökningar att ungdomar har fler samlagspartners idag än tidigare 

(Hammarlund, 2009; Häggström-Nordin et al., 2016). Hammarlund (2009) lyfter fram att 

faktorer som rökning, alkoholanvändning, relationer till familj och vänner, kunskap, 

värderingar och utbildning ofta kan ses i samband med sexuellt risktagande. Vidare lyfter 

Forsberg (2005) psykisk ohälsa och dålig självkänsla som faktorer för att inte "vara rädd om 

sig” i sexuella relationer. 

 

Begreppet knullkompis, kallat ”KK” innebär en sexuell relation till en vän utan att det är en 

kärleksrelation (Hammarlund, 2009; Forsberg, 2005). I dessa relationer är det mer vanligt med 

alkohol och bristande preventivmedelsanvändning. Det är även mer accepterat att ha en parallell 

sexuell relation (Häggström-Nordin & Mattebo, 2016). Unga människor som haft flera 

samlagspartner, tidigare haft en könssjukdom och som i generell mening ägnar sig mer åt ett 

riskbeteende är även sämre på att använda kondom (Hammarlund, 2009). Klamydia som är den 

vanligast rapporterade sexuellt överförbara infektionen anses inte som ett speciellt allvarligt 

problem av ungdomar idag (Folkhälsomyndigheten, 2017). I en studie av Salazar, De Costa, 

Gemzell-Danielsson och Nielsen (2017) framkom det att ungdomar tyckte att diagnosticerad 

klamydia inte var problematiskt, dock oroade de sig för de sociala konsekvenserna mer än för 

de eventuella medicinska komplikationerna. För att förbättra kunskapen och attityderna 

avseende kondomanvändning samt akut preventivmedel så gjordes en studie där elever bland 

annat fick sexualundervisning av sjuksköterskor eller barnmorskor i samband med att gratis 

kondomer delades ut. Detta medförde att kondomanvändningen ökade trots att elever redan 

hade god kunskap (Larsson et al. 2006).  

 

Många barn och unga har de senaste åren kommit hit som nyanlända på flykt från krig i sitt 

hemland och i uppdrag av Sveriges kommuner och landsting gjorde UMO (2016) en 

behovsanalys av vad som krävs för att nå denna målgrupp och tillgodose dem med information 

kring kropp, sexualitet, rättigheter och skyldigheter samt jämställdhet och psykisk hälsa. 

Nyanlända är en heterogen grupp och kunskapsnivåer och erfarenheter varierar således, men att 

många nyanlända barn och ungdomar saknar baskunskaper om kroppens anatomi, 

menstruation, sex- och samlevnad, reproduktion, könsstympning och psykisk hälsa blev tydligt. 

Många barn och unga som har flytt bär med sig trauman med våld och sexuella övergrepp. Att 

komma till ett nytt land med annan kultur, normer och andra sociala koder kan innebära 

förvirring kring identiteten. Att prata om sex är i dessutom i många kulturer tabubelagt. De 

unga nyanlända har således ett extra stort behov av sex- och samlevnadsundervisning anpassad 

efter deras individuella behov (UMO, 2016).  

 

Forskning gjord av Kastbom, Sydsjö, Bladh, Priebe och Svedin (2016) visar att ungdomar som 

inte haft sexuell debut vid 18 års ålder vanligtvis växt upp i förhållanden med sammanboende 

föräldrar eller har god kontakt med sina vårdnadshavare, en mindre konsumtion av pornografi, 

en mindre alkohol- och tobakskonsumtion samt mindre antisocialt beteende. Detta stärks även 

av Broberg, Almqvist, Risholm-Mothander och Tjus (2015). De två mest signifikanta fynden 

som framkom i studien av Kastbom et al. (2016) var att ungdomar som ännu inte debuterat 

sexuellt vid 18 års ålder hade en lägre sexuell lust och hade färre erfarenheter av sexuella 

övergrepp (ibid). 
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Det har varit mer vanligt att beskriva ungas sexualitet utifrån riskbeteende samt olika negativa 

konsekvenser, men det finns många olika infallsvinklar för ungas sexualitet. Bland annat kan 

ungdomars positiva erfarenheter lyftas fram mer samt hur det skapar sexualitet i sociala 

sammanhang (Häggström-Nordin et al., 2016). 

Sexualitet och internet 

En stor del av den information som styr ungdomars sexualitet idag är massmedia. Ofrivilligt 

eller frivilligt så har de flesta unga idag tittat på pornografi via internet. Ungdomars känslor 

kring pornografi är motsägelsefulla då den uppfattas som en källa till kunskap och som 

inspirerande, men samtidigt som diskriminerande (Wendt, 2016). 

 

Internet har gjort pornografi billigare, anonymt och lättillgängligt och det finns enbart några 

”klick” bort. Unizon (2016) lyfter hur den kommersiella pornografin har ökat och blivit alltmer 

våldsam vilket är en motsats till samhällets offentliga värderingar kring jämställdhet och 

normer. Ahlin (2017) beskriver att 96 procent av alla tonårskillar som har tittat på pornografi 

inte har talat med någon vuxen om vad de sett. I Mattebo, Tydén, Häggström-Nordin, Nilsson 

och Larssons (2014) forskning framkom det att det är fler killar än tjejer som tittar på pornografi 

regelbundet. Häggström-Nordin, Tydén, Hanson och Larsson (2009) studie visade att 

tonårskillar hade en mer positiv attityd till pornografi i jämförelse med tjejer i samma ålder. 

Vidare lyfter de att skillnaderna mellan könen bör tas i beaktning vid sex- och 

samlevnadsundervisning. Mattebo, Tydén, Häggström-Nordin, Nilsson och Larssons (2016) 

lyfter att det finns indikationer på att pornografi kan påverka sexualiseringen och livsstilen hos 

unga vilket är viktigt att förstå vid utformning och genomförande av hälsoprogram för 

ungdomar.  

 

Många ungdomar och främst tjejer har blivit sexuellt trakasserade på internet. Dessvärre är det 

fortfarande vanligt med sexuella trakasserier och diskriminering på grund av sexuell läggning 

i Sverige (Wendt, 2016).  

HBTQ 

HBTQ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera och är ett samlingsbegrepp 

för olika identiteter. Begreppet bryter mot heteronormens förväntningar. Heteronormen 

påverkar oss människor från det att vi föds tills det att vi dör. Heteronormen är stark i skolmiljön 

och även i sex- och samlevnadsundervisningen. Ofta osynliggörs HBTQ-personers 

könsidentitet och/ eller sexualitet i undervisningen och många HBTQ-ungdomar framhäver att 

sex- och samlevnadsundervisningen varken riktar sig till eller inkluderar dem. De gånger som 

HBTQ- ungdomar upplevt att undervisningen riktat sig mot dem är om det varit ett HBTQ-tema 

på skolan vilket bidragit till att de istället känt sig utpekade. Det finns flera exempel på hur 

HBTQ-ungdomar diskriminerats i samband med sex- och samlevnadsundervisningen. Bland 

annat genom värderingsövningar där elever bjudits in till att ta ställning för eller emot HBTQ-

personers rättigheter (Gäredal, 2016). Hälsan mellan HBTQ-personer och befolkningen i övrigt 

är fortfarande ojämlik. Vidare behöver de som är asexuella bli sedda och förstå att de har rätt 

att tacka nej till sexualitet (Wendt, 2016). Enligt Socialstyrelsen (2015) har skolan en unik 

möjlighet att skapa en inkluderande miljö och kan inbegripa HBTQ-frågor i arbetet för 

jämställdhet.  
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Ahlin och Gäredals (2009) studie lyfter att HBTQ-ungdomar är en grupp som bryter mot 

normen i ett samhälle som präglas av heteronormativitet. Beroende på hur stark heteronormen 

är där ungdomen befinner sig varierar även konsekvenserna. Dock är känslan av otrygghet 

vanlig i gruppen för HBTQ-ungdomar. Vidare lyfter studien att ett bristande psykosocialt 

välbefinnande och utsatthet för våld och sexuella övergrepp samt problem med sexuell 

gränssättning samvarierar, dock poängteras det att det finns HBTQ- ungdomar med gott 

psykosocialt välbefinnande och goda erfarenheter. Utsattheten hos HBTQ-ungdomarna kan 

skilja sig från andra ungdomar. En stor andel av HBTQ-ungdomarna i studien har erfarenheter 

av negativt bemötande relaterat till sin sexuella läggning eller könstillhörighet. Insatser behövs 

för att vända trenden med låg psykosocial hälsa och utsatthet. Heteronormativiteten behöver 

motverkas och HBTQ-frågor synliggöras i de sammanhang där ungdomarna vistas som till 

exempel i skolan (ibid). 

Levd kropp och livsvärldsteori  

Relationer och sexualitet är centralt för många ungdomar och den sexuella självkänslan kan 

ändras över tid. Framför allt verkar synen på den egna kroppen bli mer accepterad med stigande 

ålder. Självbilden blir bättre till exempel genom ökad mognad, kulturella normer och positiva 

sexuella erfarenheter (Magnusson & Wulff-Hamrin, 2016). Inställningar och förhållanden till 

sig själv och andra individer och fenomen, världen vi lever i och vad vi påverkas av kan ses 

som ett resultat av vår levda kropp (Merleau-Ponty, 2000).  

 

Begreppet levd kropp myntades av den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty i början av 

1900-talet som ett motalternativ till dåtidens teorier om kroppen som en objektiv och mekanisk 

enhet (Lindwall, 2012). Merleau-Ponty (2000) menar att kroppen och själen inte kan skiljas åt 

utan att människan är sig själv och sin kropp. Kroppen är levande och närvarande i allt 

människan gör och således en källa till erfarenheter och kunskaper. Genom den levda kroppen 

förhåller människan sig till världen. Saker och ting erfars ur kroppens perspektiv. Den levda 

kroppen är subjektiv, mångtydig och högst personlig. Den är skapare samt förmedlare av 

identiteter (ibid). Livsvärldsteori är en modell för att beskriva den värld och det existentiella 

som vi lever i (Dahlberg, 2014). I vetenskapliga sammanhang kan livsvärldsteorin ge de 

individuella och unika upplevelserna ett värde samtidigt som likheter i upplevelser och 

sammanhang också framhålls. Livsvärlden kan förstås som en inställning eller förhållande till 

allt vi gör, hur vi lever, verkar, samverkar, hur vi påverkar och påverkas av olika fenomen eller 

företeelser. Människor upplever mångt och mycket på liknande sätt men har alla unika 

egenskaper, olika förförståelse och olika sätt att tolka och förstå företeelser i världen. Utifrån 

livsvärldsteorin kan människans egna sätt att förstå och förhålla sig till sitt existentiella 

sammanhang tydliggöras. En individs livsvärld byggs upp utefter den levda kroppens 

erfarenheter som tillförskansats med tidens gång. Att fokusera på andra människors livsvärldar 

kan ge en större förståelse av hur ett fenomen eller företeelse kan upplevas. Att i samtal utgå 

från ett livsvärdsteoretiskt perspektiv innebär att ha en öppen och följsam hållning gentemot 

den andra. Det innebär också att ta hänsyn till sin egen förförståelse och hur den kan hindra 

eller bidra till att förstå andras livsvärldar och andras upplevelser (ibid). I samtal eller 

undervisning bör skolsköterskor således ha en öppen syn på elevers erfarenheter och 

förväntningar för att kunna se, förstå och bemöta deras livsvärldar, möta befintliga behov och 

för att kunna stödja det friska (Dahlberg & Segersten, 2010). 
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Elevhälsan  

Elevhälsan ska finnas till för alla elever i skolan och den ska omfatta förebyggande och 

hälsofrämjande insatser. Den ska innefatta medicinska, psykiska, psykosociala samt 

specialpedagogiska insatser enligt Skollagen (SFS 2010:800).  

Reuterswärd och Lagerströms (2010) fann i sin studie att elevhälsans hälsofrämjande arbete 

varierar mellan olika kommuner. Skolsköterskorna som ingick i studien lyfte tre nödvändiga 

aspekter för att möjliggöra ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete i skolan. Dessa var 

organisation, stöd och kunskap. Att organisationen förstår elevhälsans roll och förutsättningar 

är viktigt. Likaså att få stöd av andra yrkesgrupper som också arbetar för elevers hälsa samt 

kunskap om vad som kan göras för att främja hälsan. Genom skapande av nätverk och i nära 

samarbete med andra professioner kan ett gott hälsofrämjande arbete bedrivas.  Slutsatsen var 

att i en organisation där elevhälsans arbete förstods, där det fanns stöd och samarbete med andra 

professioner och där det fanns tillräcklig kunskap kunde hälsofrämjande arbete utföras med gott 

resultat både på individnivå och gruppnivå.  

Edberg et al. (2014) menar att vid teamarbete kan olika kompetenser tillvaratas. De beskriver 

att evidensbaserad vård förnyas snabbt och genom växelverkan i teamet eller i samarbetet med 

andra organisationer eller aktörer så utbyts och fördjupas de olika kompetenserna vilket medför 

ett ständigt utbyte av kunskap. Det finns ofta ett behov av att koppla ihop aktörer från olika 

organisationer som kan bidra till att hela teamet får fördjupad och förnyad kunskap vilket då 

kan bidra till lösningar. 

Skolsköterskors hälsofrämjande och förebyggande arbete 

Omvårdnaden är ett bärande element för skolsköterskor som handlar om att bry sig om och 

bekymra sig, visa engagemang och empati. Skövde Högskola (2017) definierar omvårdnad som 

att främja fysisk, psykisk, social samt existentiell hälsa. Omvårdnaden har en värdegrund som 

handlar om att beakta människors självbestämmande, värdighet, integritet och sårbarhet. Hälsa 

är ett kärnbegrepp inom vårdvetenskapen (Wärnå-Furu, 2012). Den tidigare naturvetenskapliga 

synen på hälsa som enbart ett tillstånd i frånvaro av sjukdom är nu ersatt av ett mer holistiskt 

mångdimensionellt synsätt på hälsa (WHO, 2009). Hälsa kan ses som en inneboende resurs, en 

individs förmåga att ur olika aspekter förstå och bemästra sin livssituation och att uppleva sig 

själv vara i balans. Hälsofrämjande arbete innebär olika processer som kan ge människor 

möjlighet att öka kontrollen över sina liv och sin hälsa samt på så sätt möjlighet att förbättra sin 

hälsa (ibid). 

Generella insatser som skolsköterskor kan utföra är bland annat hälsovägledning, undervisning 

eller individuella samtal. Deras arbete ska utföras med evidensbaserade metoder som vilar på 

vetenskaplig grund och det ska präglas av ett barnperspektiv (Socialstyrelsen & Skolverket, 

2016). Skolsköterskorna ska se till barnens bästa i varje situation och så långt som möjligt låta 

barnen vara delaktig i beslut som rör dem själva, vilket är i enlighet med FN:s Barnkonvention 

(1989). Vidare ska de arbeta enligt etiska principer, för jämställdhet mellan individer samt 

utifrån ett normkritiskt perspektiv (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Enligt Johnsson (2016) 

innebär skolsköterskornas arbete att ha kunskap i hälsofrämjande arbete. Scriven (2013) menar 

att under 1990-talet har det hälsofrämjande arbetet riktats mot att identifiera friskfaktorer. 

Socialstyrelsen och Skolverket (2016) lyfter fram att skolsköterskor ska kunna bedöma, planera 

och genomföra åtgärder som främjar hälsan. För att arbeta hälsofrämjande ska de besitta 

kunskap om vad det är som gör att barn och ungdomar mår bra och utvecklas och stärka eller 

uppmuntra dessa friskfaktorer (ibid).  
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Det förebyggande arbetet ska bygga på kunskaper om vad det är som gör att barn och unga 

upplever psykisk ohälsa och hur de kan undvika dessa riskfaktorer. Skolsköterskorna har 

dessutom möjlighet att se riskbeteenden och riskfaktorer i grupper samt hos enskilda individer 

och göra preventiva insatser (Socialstyrelsen och Skolverket, 2016)  

Borup, Holstein och Scients, (2005) studie tyder på att föra en dialog kring hälsa kan vara ett 

lämpligt pedagogiskt verktyg för att främja hälsa hos ungdomar. Detta kan skolsköterskor ha i 

åtanke. En av de hälsofrämjande insatserna som de kan utföra är att undervisa i livskunskap 

vilket Golsäter, Lingfors, Sidenvall och Enskär (2012) har kommit fram till är de mest 

framgångsrika insatserna. De menar på att psykosociala insatser och främjande av psykisk hälsa 

är de mest resultatrika. 

Enligt Forsberg (2006) så har det förebyggande arbetet gått långsamt framåt inom sexuell hälsa. 

Bland annat för att synen på sexualitet och genusfrågor anses som något privat, men också på 

grund av dåliga resurser. Tabun kring sex- och samlevnad sitter kvar sedan långt tillbaka i tiden 

och undervisningen upplevs som vulgär och pinsam. Forsberg (2007) menar att samtal om sex- 

och samlevnad med ungdomar inte uppmuntrar till fler sexuella förbindelser eller till tidigare 

sexuell debut. Ungdomar debuterar och utforskar sin sexualitet i alla fall. 

PROBLEMFORMULERING 

Återkommande rapporterar elever att de upplever sex- och samlevnadsundervisningen som 

undermålig, föråldrad, inte så omfattande som de önskar och med för stort fokus på negativa 

aspekter. Forskningen lyfter fram elevers önskan om att undervisningen ska hållas av någon 

som är utbildad i ämnet, som accepterar att ungdomar är sexuellt aktiva och som skapar en 

trygg undervisningsmiljö. Alla elever ska ha rätt till sex- och samlevnadsundervisning för att 

kunna göra medvetna val som rör hälsa, relationer och sexualitet. Undervisningen kan vara 

effektiv för att skydda samt förbättra den sexuella hälsan. Studier har visat att skolsköterskor 

kan vara värdefull för sex- och samlevnadsundervisningen. Det är därför angeläget att 

undersöka hur skolsköterskor arbetar med sex- och samlevnadsundervisning för att kunna öka 

kunskapen så undervisningen förbättras för elever i skolan och sker med utgångspunkt från 

elevers livsvärld. 

SYFTE 

Att beskriva hur skolsköterskor arbetar med sex- och samlevnadsundervisning. 
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METOD 

För att svara på studiens syfte valdes en kvalitativ metod med induktiv ansats. Datainsamlingen 

av skolsköterskors beskrivningar om deras arbete med sex- och samlevnadskunskap utgjordes 

av mejl- och telefonintervjuer. Kvalitativ metod syftar till att studera erfarenheter, upplevelser 

och uppfattningar kring det valda ämnet. Vidare syftar metoden till att få fram nyanserade 

beskrivningar av ett fenomen samt förståelse för andras livsvärldar. Ingen erfarenhet anses vara 

fel eller vara en absolut sanning (Kvale & Brinkman, 2014; Henricson & Billhult, 2012). I 

kvalitativa studier ska arbetet genomsyras av en öppen och följsam hållning till den eller det 

som studeras. Det innebär också att forskaren tar hänsyn till sin egen förförståelse och hur den 

kan hindra eller bidra till att förstå andras livsvärldar och andras upplevelser (Dahlberg, 2014). 

Att använda sig av kvalitativ metod vid studien om skolsköterskors arbete med sex- och 

samlevnad ansågs lämpligt då metoden enligt Dahlberg (2014) kan ge ökad förståelse för 

skolsköterskor och deras arbete, vidare kan förståelsen utmynna i ökad teoretisk kunskap och 

eventuella metodologiska förslag, 

Urval 

Ett strategiskt urval har gjorts vilket enligt Henricsson och Billhult (2012) anses lämpligt då 

deltagarna tillhör en homogen grupp som kan tänkas delge sådan information som svarar på 

studiens syfte. För få intervjudeltagare kan medföra att resultatet blir svårt att generalisera 

medan för många deltagare ger ett för stort datamaterial för att kunna göra ingående tolkningar 

av (Kjellström, 2012; Kvale & Brinkman, 2014). Den ursprungliga planen var att intervjua 20 

skolsköterskor via mejl och eventuellt följa upp med telefonintervju vid oklarheter. Rekrytering 

har skett i totalt 15 svenska kommuner. Inklusion för deltagande var: anställd och verksam som 

skolsköterska i kommunal regi på grundskola där högstadiet ingår eller på gymnasium. 

Gensvaret för att delta var lågt. Beslut togs om att även rekrytera via en nationell 

Facebookgrupp för skolsköterskor. Inklusionskriterierna ändrades för att öka chansen till fler 

deltagare. Slutgiltiga inklusionskriterier var: anställd och verksam som skolsköterska i skola 

där högstadium eller gymnasium ingår. Totalt åtta deltagare ingick i studien. Av dessa 

rekryterades fyra via mejl, två via Facebook och två via provintervju. Skolsköterskorna var i 

åldern 34 - 54 år och kom från 8 kommuner, i södra och mellersta Sverige. De var verksamma 

i storstäder, mindre städer och på landsbygden. Samtliga deltagare var specialistsjuksköterskor. 

Distriktsköterska var den vanligaste specialistutbildningen före barnsjuksköterska, 

skolsköterska och barnmorska. Deltagarnas erfarenhet som verksamma skolsköterskor 

varierade från tio månader till 15 år. Fem av deltagarna arbetade med högstadieelever och tre 

deltagare arbetade med gymnasieelever.  

Datainsamling 

Datainsamlingsmetoden var mejlintervjuer med öppna frågor samt uppföljande telefonintervju. 

Att göra intervjuer via dator har både för- och nackdelar. Vid tidsbegränsade studier är 

mejlintervjuer fördelaktigt då deltagarens svar är klart för analys direkt efter att det skrivits ner 

och skickats (Kvale & Brinkmann, 2014). En nackdel är att det kan vara svårt att få fram rika 

beskrivningar och innebörder eftersom det krävs att både intervjuaren och den intervjuade kan 

uttrycka sig väl skriftligt.  

 

Danielson (2012) förespråkar att genomföra en provintervju innan datainsamling påbörjas för 

att testa frågeupplägget och den planerade tidsåtgången. Två provintervjuer genomfördes med 
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skolsköterskor som tillfrågats via privata kontakter. De fick information om studiens syfte samt 

gav skriftligt samtyckte till att delta. Provintervjuerna var en kontroll för att se att frågorna 

uppfattades korrekt, att de genererade resultat som svarade på studiens syfte samt för att 

fastställa tidsåtgång. Då svarsmaterialet som erhölls efter provintervjuerna var magert beslöts 

det att uppföljning via telefon skulle göras. Att använda uppföljningsfrågor kan enligt Kvale 

och Brinkmann (2012) vara ett sätt att göra svaren mer nyanserade och med en djupare 

innebörd. Efter telefonintervjuerna som spelades in och transkriberades blev svaren fylligare 

och materialet mer användbart. Beslut togs om att samtliga deltagare skulle intervjuas både via 

mejl och via uppföljande telefonsamtal. Verksamhetschefer i tretton kommuner kontaktades via 

mejl om studiens syfte och tillfrågades om godkännande att rekrytera deltagare (bilaga 1). När 

muntligt eller skriftligt godkännande från cheferna inhämtats samlades kontaktuppgifter till 

skolsköterskorna i kommunernas gymnasieskolor och grundskolor med högstadium. Därefter 

kontaktades samtliga kommunalt verksamma skolsköterskor i berörda kommuner via mejl. 

Mejlet innehöll information om studien, dess syfte och tillvägagångssätt (bilaga 2), blankett om 

informerat samtycke (bilaga 4) samt intervjufrågor (bilaga 5). Skolsköterskorna fick möjlighet 

att under en period på två veckor besvara frågorna när det passade dem och sedan skicka tillbaka 

dessa och ifylld samtyckesblankett. Intervjuerna bestod av bakgrundsfrågor samt öppna frågor 

(bilaga 5). Gensvaret från skolsköterskorna var svagt, av de drygt 400 skolsköterskorna som 

kontaktats hade endast ett fåtal tackat ja till att delta. Det beslutades att även rekrytera via en 

nationell Facebookgrupp för skolsköterskor. En kortfattad beskrivning av studien gjordes med 

en uppmaning att de som var intresserade av mer information skulle skicka kontaktuppgifter 

till författarna för att sedan erhålla informationsbrev (bilaga 6) och blankett för informerat 

samtycke. Efter att ha mottagit fem skolsköterskors samtycke till att delta i studien samt ifyllda 

svar kontaktades de igen och tid för uppföljande telefonintervju bokades. I dessa intervjuer 

ombads skolsköterskorna att förtydliga och utveckla svaren som de lämnat skriftligt. De 

ombads även att ge fler exempel på situationer i sitt arbete. Telefonintervjuerna tog mellan 15 

och 50 minuter. Dessa spelades in med mobiltelefon och transkriberades ordagrant. Ytterligare 

en skolsköterska ingår i studien, på grund av tidsbrist har hon enbart intervjuats via telefon. 

Intervjuaren ställde samma frågor som de övriga fått besvara via frågeformuläret men med 

uppföljande frågor direkt. De transkriberade intervjuerna lades samman med de skriftliga 

svaren från respektive skolsköterska. Då de två testintervjuerna ansågs vara av värde för studien 

samtidigt som det varit svårt att rekrytera deltagare togs beslut om att låta dessa ingå i studien. 

Avidentifiering av allt datamaterial gjordes vilket enligt Polit och Beck (2012) görs för att 

garantera deltagarnas anonymitet. Vidare behandlades materialet strikt konfidentiellt för att 

bevara deltagarnas integritet (Kjellström, 2012; Polit & Beck, 2012). Enbart studiens författare 

samt handledare har haft tillgång till datamaterialet. Efter studien raderades datamaterialet från 

mejlkonton och mobiltelefoner. Utskrivna kopior destruerades i dokumentförstörare.   

Analys 

Kvalitativ innebördsanalys är den metod som valts vid analys av datamaterialet. I en kvalitativ 

analys ska forskarens förhållningssätt till datamaterialet, informanternas beskrivningar och 

deras livsvärldar präglas av öppenhet och följsamhet. Vid beskrivande innebördsanalys 

utforskas och analyseras informanternas utsagor för att få fram innebörder (Dahlberg, 2014). 

Det kan vara uttalade meningar om vad ett fenomen innebär för en eller flera som kan ge ökad 

kunskap kring ett ämne. Således är meningar och innebörder kärnbegrepp i analysmetoden. Allt 

som sägs, görs och erfars har innebörder och meningar för människor. Arbetsprocessen under 

en innebördsanalys rör sig från en helhet, till delar för att sedan återgå till en helhet igen 

(Dahlberg, 2014). Initialt lades det tid på att bekanta sig med datamaterialet. Alla insamlade 

intervjuer lästes upprepade gånger tills materialet kändes igen. Datamaterialet utgjorde då en 
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helhet. För att hitta och beskriva innebörder delades materialet upp i mindre delar för att 

bearbetas analytiskt. Dahlberg (2014) beskriver att uppdelningen i mindre delar ska ske med 

innebördsorienterat fokus. När det tycktes finnas stycken, så kallade meningsbärande enheter i 

texten, vilka tycktes ha samma innebörd och som svarade mot studiens syfte sammanfördes 

dessa i grupper. Dessa färgkodades för att underlätta arbetet. När datamaterialet var helt 

genomarbetat hade det utmynnat i flera grupper med meningsbärande enheter. Därefter 

analyserades och kondenserades de meningsbärande enheterna och dess innebörder testades 

mot syftet igen. Efter bearbetning och sammanfogning av de nu kondenserade 

meningsenheterna framkom en ny helhet i form av fem innebördsteman. För att välja rätt 

innebördsnivå på de olika teman som presenteras i resultatet har forskarna i analysprocessen 

ständigt återgått till studiens syfte. I Tabell 1 visas några exempel på hur meningsbärande 

enheter från datamaterialet efter kondensering och analysering bildat innebördsteman. 
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Tabell 1.visar exempel på hur innebördsteman vuxit fram under analysprocessen. 

Tabell 1. 

Meningsbärande enhet 

 

Kondenserad meningsenhet Innebördstema 

De som arbetar med undervisning i 

sex- och samlevnad menar att de bör 

vara beredda på att prata om allt 

möjligt, försöka lägga sina egna 

värderingar åt sidan och försöka 

svara så naturligt som möjligt även 

om ämnet som lyfts verkar svårt eller 

obekvämt. 

 

Egna värderingar bör läggas åt sidan 

för att svara så naturligt möjligt även 

om ämnet uppfattas svårt eller 

obekvämt. 

Att undervisa i sex- och samlevnad 

kräver kunskap, följsamhet och 

öppenhet 

 

  

I hälsoenkäten finns det frågor om 

kroppen, sexualitet och relationer. 

Det är inte så många som har frågor, 

men om de har det så har 

skolsköterskor ett samtal, som en 

undervisning för den eleven. 

 

Har eleven frågor om sex- och 

samlevnad i hälsoenkäten, så 

samtalar och undervisar 

skolsköterskor eleven om det. 

Samtalet öppnar upp för 

möjligheten att samtala kring sex- 

och samlevnad 

Vissa av de nyanlända eleverna 

kanske har missat all sex- och 

samlevnadsundervisning. 

Resonemanget var så att det kanske 

är just de eleverna som behöver 

undervisningen som mest. Kanske är 

de dessutom helt ensamkommande. 

Vidare är en annan anledning till 

undervisningen att de kan förhindra 

brott. Det som anses vara lagligt i en 

kultur behöver inte vara det i 

Sverige. 

 

Nyanlända elever kan vara de som 

behöver sex- och 

samlevnadsundervisningen mest. 

Dels för att de är ensamkommande 

och för att förhindra brott. 

Betydelsen och utmaningar i att 

undervisa nyanlända elever 

 

Skolsköterskor lyfter HBTQ i sin 

gruppundervisning och att det inte är 

någon brådska att definiera sin 

sexualitet. Hon uppmuntrar till att 

uppsöka elevhälsan om frågor kring 

sexualiteten uppstår. Dock så är hon 

av uppfattningen att just den skolan 

hon arbetar på är heteronormativ och 

att det är svårt att ”komma ut” med 

sin sexuella läggning. 

 

Skolsköterskor lyfter fram att det inte 

är bråttom att definiera sin sexualitet 

och vill visa att hon finns där för de 

elever som har frågor kring det. Hon 

uppfattar att heteronormen råder på 

skolan och då kan det vara svårt att 

”komma ut”. 

Skolsköterskors vilja att lyfta 

HBTQ och att förhålla sig 

normkritisk  

 

Skolsköterskor samarbetar med 

kurator i gruppundervisningar och 

temadagar i skolan. Men också med 

UMO varje år för uppdatering och 

fortbildning. Samarbete med 

barnmorskemottagning vid 

situationer då enskilda elever har 

behov av det. Samarbete med 

skolbibliotekarie som tar fram 

boktips 

 

Skolsköterskor samarbetar med 

kurator, Ungdomsmottagningen, 

barnmorskemottagning och 

skolbibliotekarie 

Att uppleva samarbete med andra 

professioner som positivt och 

önskvärt 
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Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2018) beskriver principer för att skydda personer som ingår eller deltar i 

forskning. Deltagare ska inte på något vis komma till skada varken under eller efter 

forskningsprocessen. De har rätt till full information om hur forskningen går till och vad dess 

huvudsakliga syfte är och de ska ge skriftligt samtycke till att delta efter att ha fått ta del av 

informationen. De har rätt att tacka nej och dra tillbaka sitt deltagande utan förklaring när som 

helst om så önskas. Rätten till anonymitet och konfidentialitet är av högsta vikt för att inte 

utsätta deltagare för risker eller skada (ibid). Dessa principer beaktades och följdes under hela 

forskningsprocessen för att säkra att genomförandet av studien är etiskt försvarbart. I enlighet 

med de forskningsetiska principerna som beskrivs av Vetenskapsrådet (2018) gavs både 

verksamhetschefer, rektorer och varje skolsköterska information om studiens innehåll, upplägg 

och frivillighet till deltagande. Vidare gav de skriftligt medgivande till att delta och alla 

skolsköterskor lämnade även ett skriftligt samtycke. Samtyckesblanketten innehöll information 

att deltagandet när som helst kan avbrytas. Alla skolsköterskor i studien har avidentifierats 

enligt konfidentialitetskravet och de insamlade uppgifterna har endast använts för studiens 

ändamål som beskrivs i Vetenskapsrådets (2018) nyttjandekrav. 

 

Polit och Beck (2012) menar att forskningsresultat ska återföras till deltagarna om de så önskar 

och för att visa välvilja mot deltagare innan, under och efter deltagandet bör de ha möjlighet att 

ställa eventuella frågor som uppkommer. I informationsbrevet samt i intervjun informeradess 

skolsköterskorna om rätten och möjligheten till att ställa frågor samt att ta del av resultatet. 

Frågor från deltagarna besvarades och de skolsköterskor som önskade ta del av studiens resultat 

kommer att få uppsatsen via mejl efter att den godkänts. Ökad kunskap om skolsköterskors 

arbete med sex- och samlevnadsundervisning kan komma att gynna barn och ungdomars 

sexuella hälsa och välbefinnande och på sikt hela samhället. Att den kunskap som forskningen 

utmynnar i förväntas vara till nytta är enligt Kjellström (2012) av vikt för att en studie ska kunna 

motiveras etiskt. Under hela processen eftersträvas att studien ska hålla en hög vetenskaplig 

kvalitet som genomsyras av hederlighet och ärlighet vilket är grundstenar i forskning (ibid).  

  



14 

 

RESULTAT 

Att undervisa i sex- och samlevnad kräver kunskap, följsamhet och 

öppenhet 

Resultatet visar att skolsköterskorna ofta har gruppundervisning i sex- och samlevnad. Ibland 

riktar sig gruppundervisningen enbart till killar eller tjejer, men även blandade mindre grupper 

och helklasser förekommer. Generellt handlar undervisningen om pubertet, kroppen, 

menstruation, preventivmedel och könssjukdomar. Vidare används även anonyma frågelådor 

för att starta diskussioner utifrån elevers intressen och behov. Skolsköterskorna tipsar om sajter, 

visar film eller Power Point samt har med sig kondomer, spiral och bindor. Elever kan i 

samband med gruppundervisningen få kondomer samt få öva på att sätta på en kondom på en 

dildo. 

 

Skolsköterskorna lyfter att de tycker att det är stimulerande att undervisa, men några lyfter 

svårigheter med att hitta en ”lagom nivå” på undervisningen, då deras uppfattning är att elever 

saknar eller ofta har bristfälliga kunskaper inom ämnet.  

 

Flera åk 7 killar vet inte vad förhud är eller stånd. Flera tjejer men ännu fler killar vet 

inte hur deras anatomi är uppbyggd, det vill säga att det finns tre öppningar i underlivet. 

De flesta verkar förstå att det krävs en kvinna och en man för att göra barn, men väldigt 

oklart för dem kring sperma och ägg och så vidare. 

 

I analysen framkom det även att skolsköterskorna anordnar events på skolan, till exempel 

kärleksveckor. Då befinner sig ofta personal från elevhälsan ute korridorerna och ger 

information och svarar på frågor, delar ut kondomer och anordnar tipsrunda kring sexualitet. 

 

En god, avslappnad och trygg stämning är positiv för undervisningen och kan gärna skapas 

genom en kort presentation av sig själva. Skolsköterskorna lyfter fram betydelsen av att bemöta 

elever med en fördomsfri attityd, gärna med humor och med ”glimten i ögat”. Vidare belyser 

skolsköterskorna vikten av att ta ämnet på allvar. Elever märker om den som undervisar är 

bekväm vilket leder till att de uppskattar undervisningen och vågar ställa frågor. Ytterligare en 

viktig aspekt som framkom var att förhålla sig normkritiskt i arbetet med sex- och samlevnad. 

 

Skolsköterskorna som arbetar med undervisning i sex- och samlevnad menar att de bör vara 

beredda på att prata om allt möjligt, försöka lägga sina egna värderingar åt sidan och försöka 

svara så naturligt som möjligt även om ämnet som lyfts verkar svårt eller obekvämt. 

 

Jag tror man måste vara rätt påläst, om allt möjligt. Det kan handla om ämnen, frågor 

som man kanske själv inte känner sig bekväm med, eller vet så mycket om som elever 

sett på porr eller läst. En måste vara beredd på att svara så naturligt man kan och försöka 

att inte lägga värderingar i sin undervisning. 

 

Skolsköterskorna erfor det svårt att bedöma eventuella kunskapsbrister hos elever eller vilken 

nivå de är på eftersom skolsköterskorna inte är involverade i lärarnas undervisning. De har inte 

heller en självklar insyn i kursplanen och vet inte när elever lär sig om sex- och samlevnad, 

vilket bidrar till att de inte vet vad de bör och inte bör ta upp med elever. Kontinuerlig 

fortbildning i ämnet är önskvärt för att möta elevers behov. Till exempel efterlyser 

skolsköterskorna mer kunskap kring hur och när de ska samtala med barn och unga om 
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pornografi.  De lyfter pornografi som ett svårt ämne att prata om. Skolsköterskorna menar att 

pornografi skapar orimliga förväntningar på sex och sexuell identitet. Det är ett svårt ämne för 

att det inte är svart eller vitt, de kan inte jobba emot det men inte heller för det. Det finns både 

positiva och negativa sidor med pornografi och det är en verklighet att de flesta elever 

åtminstone någon gång kommer att titta på det. De uppger dock att när samtalsämnet kommer 

upp är det viktigt att inte fördöma unga som tittar på pornografi. En annan svårighet som 

framkommit är att skolsköterskorna tycker att det är svårt att hinna med i utvecklingen av bland 

annat sociala medier. Det medför utmaningar kring att vara öppen, följsam och att ha kunskap 

utifrån elevers behov och livsvärld. 

Samtalet öppnar upp för möjligheten att tala kring sex- och samlevnad 

Skolsköterskorna har även enskild undervisning i hälsosamtalet med elever. Det handlar om att 

fånga upp elever som via hälsoenkäten har enstaka frågor, då hälsoenkäten innehåller frågor 

kring sex- och relationer.  

 

Sex- och samlevnad ingår i NO- ämnet… Jag har enskild undervisning i åk.8 till de 

elever som vill… I hälsoenkäten är det en fråga om kroppen sexualitet och relationer 

och då ställer jag frågan om de har någon fråga om det här… Nu är det ju så att det inte 

är så många som har någon fråga om det, men om det är någon som har frågor om 

sexualitet eller hur man skyddar sig och sådär, då har jag som ett samtal, som en 

undervisning för den eleven. 

 

Skolsköterskorna beskriver att de vanligaste frågorna handlar om preventivmedel, 

könssjukdomar, menstruation och den egna sexualiteten. Exempel på några av de frågor som 

elever får inför hälsosamtalet är: har du en partner, använder du preventivmedel, känner du till 

könsstympning och har du blivit utsatt för det. Detta för att vid hälsosamtalet kunna informera 

och samtala utifrån elevers behov. Vidare pratar de allmänt om sex- och samlevnad, kärlek, lust 

och om rätten till att bestämma över sin egen kropp. Den enskilda undervisningen handlar om 

att vara följsam i hälsosamtalet och utgå från det som uppkommer. Dock finns det en 

uppfattning om att elever kan tycka att det är pinsamt när de är ensamma med skolsköterskorna. 

Skolsköterskorna menar att enskild undervisning inte passar alla elever då de är så olika. En del 

vågar ställa öppna frågor medan andra tycker det är pinsamt och inte alls vågar. De tror att 

gruppundervisning är mycket bättre, framför allt för de elever som har frågor och funderingar, 

men som inte vågar yttra sig om dem.  

 

Vidare uppfattar de att det är alldeles för få elever som vågar ställa frågor till skolsköterskan 

under hälsosamtalet. Men de är även av den uppfattningen att ju rakare och tydligare de är i 

samtalet desto lättare blir det för elever att ställa frågor eller berätta om funderingar. De lyfter 

vikten av att våga ha samtal på elevers villkor. Exempelvis beskriver skolsköterskorna att det 

idag är mer vanligt att skilja på sex och kärlek i relationer. "Förr hade personer sex för att de 

älskade. Nu har de sex för att de har lust”. Vidare beskrivs att de då försöker ha en öppen syn 

för att det kan vara så och det inte behöver vara rätt eller fel. I den enskilda undervisningen 

försöker skolsköterskorna ställa neutrala frågor som; Har du någon relation? Vet du om du gillar 

pojkar eller flickor? Funderar du över din identitet?  

 

Ytterligare ett tillfälle för skolsköterskorna att undervisa enskilt i sex- och samlevnad är när 

elever kommer för att be om kondomer eller för att göra graviditetstest eller klamydiatest. Då 

upplevs det mötet som en naturlig ingång till samtalsämnet. Att få in det hälsofrämjande 

perspektivet i samtal kring sex- och samlevnad menar skolsköterskorna är svårt, då de är 
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utbildade sjuksköterskor som tenderar att fokusera på kroppen och sjukdomar. Dock uppger de 

att sex- och sexualitet är något som är viktigt för vårt välbefinnande och vår hälsa. De tror att 

även om de ägnade mer fokus på att arbeta hälsofrämjande om lust och så vidare så skulle inte 

det förebyggande arbetet försämras.  

Betydelsen och utmaningar i att undervisa nyanlända elever 

Skolsköterskorna beskriver att det förekommer kunskapsbrister bland nyanlända elever, vilket 

bidragit till att skolsköterskorna ofta tillsammans med någon annan inom elevhälsan eller lärare 

arbetar med undervisning i sex- och samlevnad enbart för nyanlända. Grupperna är alltid 

könsindelade då uppfattningen är att dessa elever kan tycka att det ämnet är ovant och obekvämt 

att prata om och speciellt inför motsatt kön. Undervisningen för de nyanlända eleverna ser olika 

ut, vissa har enbart undervisning vid ett tillfälle och andra har ett flertal gånger. Oavsett hur 

många undervisningstillfällen elever har så tas samma ämnen upp. Undervisningen berör 

kroppens anatomi, pubertet, menstruation, könsstympning, sexualitet, sex och hur ett barn blir 

till, men även självkänsla, relationer, människans rätt i samhället, rätten till sin egen kropp och 

sitt eget liv. Skolsköterskorna lyfter även de regler och lagar som råder i Sverige, till exempel 

abortlagen, giftermål inom familjen eller att det kan vara straffbart att ha sexuellt umgänge med 

någon under 15 år och att ett nej alltid är ett nej även inom äktenskap. Vidare förklaras även 

vad våldtäkt och incest är. 

 

Skolsköterskorna berättar att de önskar fortbildning inom skillnaderna för sexualitet inom olika 

kulturer för att få en ökad förståelse för elever med en annan kulturell bakgrund. Det skulle 

kunna ge en vägledning för vad de kan förvänta sig av de nyanlända eleverna. Skolsköterskorna 

beskriver att många av de nyanlända eleverna uteblir, i alla fall till en början på grund av att 

sex- och samlevnad inte är något som är tillåtet att prata om. När de berättat om att alla elever 

i den svenska skolan har rätt till undervisningen och att de har sekretess brukar elever godta att 

vara med. 

 

Och så gå från det att ena tjejen reste sig upp och ville gå ut ur rummet när jag visade 

ett manligt könsorgan, det blev liksom för jobbigt för henne. Men till att sitta med och 

diskutera…och lyfta i en bok som heter kuk-kunskap… och visa att hon var lite 

nyfiken…så jag tror även om det bara var tre gånger så tror jag det var jättenyttigt. 

 

Att arbeta med undervisning för nyanlända elever har sina utmaningar. Bland annat kräver 

undervisningstillfället mer tid, kreativitet och tålamod då alla inte talar svenska så bra. Tolk har 

inte förekommit, utan skolsköterskorna har låtit det ta tid. De beskriver i resultatet att elever 

hjälper att översätta till varandra, de får tala engelska, använda kroppsspråk, rita på tavlan och 

visa bilder. Vidare kan även information på internet vara meningsfullt i arbetet. Allt detta bidrar 

till att det blir en mer avslappnad stämning och att det blir okej att ”fnittra”. Något som 

skolsköterskorna tror har stor betydelse. 

 

Arbetet med sex- och samlevnadsundervisning för nyanlända elever anses vara betydelsefullt, 

dels på grund av att de ofta saknar kunskap, och dels på grund av att upplevelsen är att de har 

många frågor och ingen att vända sig till. Många av de nyanlända eleverna bor i familjehem, 

kanske med en familj från samma land eller ett annat land än vad de själva kommer ifrån. En 

annan anledning till att undervisningen är betydelsefull är för att kunna förhindra brott genom 

att förklara att det till exempel kan vara straffbart att ha sexuellt umgänge med någon under 15 

år. Vidare har en del av dessa elever med sig många otäcka och negativa erfarenheter av att ha 
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flytt. Skolsköterskorna menar att det är bra med undervisningen då de visar att de finns här för 

att hjälpa dem. 

 

Könsstympning brukar vi ta upp, att de kan komma till mig och få hjälp… det är bra att 

jag är med där och det kanske inbjuder till att ungdomarna vågar ta kontakt med mig 

om de känner att de behöver hjälp… så vet de att det här kan de komma och prata med 

mig om för det har jag pratat med dem om… Tjejer har sökt upp mig efteråt, så det har 

hänt. 

Skolsköterskors vilja att lyfta HBTQ och att förhålla sig normkritisk  

Ett annat ämne som framkommit i studien är HBTQ. Skolsköterskorna anser att det är ett viktigt 

ämne som det pratas för lite om. De beskriver att HBTQ- frågan inte lyfts som ett 

utvecklingsområde bland personal på skolan och de upplever en kunskapsbrist i ämnet. 

Resultatet visar även att skolsköterskorna stött på kollegor som talat fördömande om de sexuella 

läggningar som frångår heteronormen. Skolsköterskorna berättar att de skulle vilja ha mer 

kunskap om HBTQ för att bemöta frågor på ett bra sätt utan att peka ut någon så att den ska 

känna sig annorlunda. Mer kunskap om hur de kan ”neutralisera” ämnet för elevers personliga 

eller religiösa tankar kring HBTQ. De påpekar att det förmodligen finns fler elever som tillhör 

HBTQ-gruppen än vad som märks i dagsläget. 

Skolsköterskorna har förstått att psykisk ohälsa kan förekomma bland HBTQ-ungdomar och de 

lyfter fram att det kan vara svårt för en elev att ”komma ut” eller våga bryta mot heteronormen 

på den skola där de arbetar. Trots att skolsköterskorna i studien allmänt berör ämnet HBTQ i 

sin undervisning så upplever de svårigheter kring att nå fram med det budskapet att det är okej 

att avvika från den rådande normen. Dels för att ungdomar inte generellt vill känna sig 

annorlunda någon annan och för att det är heteronormen som råder.  

 

Det pratas väldigt lite om det, det tycker jag… Och många elever som ändå söker sig 

till olika könsidentiteter de vågar ju inte riktigt visa det i skolan… Jag har inte sett eller 

märkt några andra könsidentiteter här, det finns det ju säkert, det gör det ju. Men det är 

inte sånt som eleven visar här i skolan. Det är inget som syns. 

 

Skolsköterskorna önskar att HBTQ- ungdomarna på den skola där de arbetar ska få uppleva sig 

stärkta i sin identitet och sexuella läggning. Skolsköterskorna beskriver hur de önskar sig mer 

kunskap inom ämnet och hur de skulle kunna arbeta för att normalisera olika sexuella 

läggningar och att ämnet i framtiden ska få ta mer fokus inom området för förbättringar. 

Resultatet visar att skolsköterskorna kan nå dessa ungdomar individuellt om det finns en 

lyhördhet eller en känsla för när en elev funderar över sin identitet och då våga ställa frågor rakt 

ut. Skolsköterskorna är av uppfattningen att ungdomarna själva aldrig skulle våga säga något 

om inte de vågat ställa frågor kring sexuell läggning. Vidare uppfattar de att HBTQ-

ungdomarna är en grupp med psykisk ohälsa, som far illa och ofta har hög frånvaro. 

Att uppleva samarbete med andra professioner som positivt och önskvärt 

Skolsköterskorna berättar att de i sin undervisning ofta samarbetar med annan skolpersonal som 

till exempel lärare, kuratorer, socialpedagoger eller studievägledare. Vanligtvis undervisar NO-

lärarna i ämnet för sex- och samlevnad men efterfrågar skolsköterskors hjälp, allra helst när 

läraren är en man som tror att tjejerna i klassen skulle uppskatta att skolsköterskan, då hon ofta 
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är en kvinna berättade mer kring frågor som rör tjejer. Till exempel frågor som rör 

menstruationen. 

 

Sen har vi den här läraren som jag då samarbetar med, som är man då, som vill att jag 

ska ha de här tjejerna… Jag vet att han hade ett samarbete med den förra skolsköterskan 

också, så han undrade direkt när jag började här om jag ville hjälpa till och haka på lite 

där. 

 

Ibland finns det inte något samarbete alls med lärarna på skolan då lärarna visat lite intresse 

trots att skolsköterskorna erbjudit sin kompetens och hjälp i sex- och 

samlevnadsundervisningen. 

 

Jag har varit och pratat med NO-lärarna och sagt till dem att jag gärna kommer och att 

jag gärna pratar, det är nog mer att de glömmer bort det, att jag kan hjälpa till med det 

och att jag gärna pratar med eleverna om det. 

 

Skolsköterskorna önskar eller planerar att samarbeta med andra inom elevhälsan eller lärare för 

att de tror att det vore värdefullt för undervisningen. De planerar att dela upp elever i tjej- och 

killsnack för att undersöka deras enskilda funderingar och sedan jobba ihop kring frågor och 

ämnen som dykt upp. De tror att undervisningen förbättras om de låter elever påverka den. 

Resultatet visar att det finns skolsköterskor som tillsammans med kollegor genomgått en 

vidareutbildning kring HBTQ, då de tidigare upplevt en kunskapsbrist kring detta ämne. Detta 

har till exempel medfört att de som undervisar om HBTQ gör det vid ett lektionstillfälle i 

årskurs åtta i samarbete med kuratorn. 

 

I sex- och samlevnadsundervisningen för nyanlända elever samarbetar ofta skolsköterskorna 

med lärare för dessa elever eller med socialpedagogerna inom elevhälsan. Det samarbetet 

beskrivs som värdefullt då de via undervisningen, berättat om sin tystnadsplikt, men också för 

att de skapat en relation till elever så att de i framtiden ska våga kontakta dem om behov uppstår. 

Skolsköterskorna vittnar om att samarbetet varit en effektiv strategi, då ett flertal elever sökt 

upp henne i efterhand för att prata om något som de lyft under sex- och 

samlevnadsundervisningen. Bland annat har elever kommit angående sina problem med 

könsstympning samt att de vet någon som blivit utsatt för våldtäkt. 

 

Skolsköterskorna uttrycker att det skulle vara värdefullt att samarbeta mer och vara med i alla 

elevers sex- och samlevnadsundervisning, då elever efterfrågat deras närvaro i undervisningen 

eller önskat att de hållit i den helt. Vissa elever har påtalat att de inte är bekväma med att deras 

lärare håller i undervisningen då det ibland är deras mentor. De uppfattar även att elever tycker 

att det är mer pinsamt att ställa frågor till läraren än till en skolsköterska. De lyfter även att 

elever önskar en mer fördjupad kunskap inom sex- och samlevnad. Dock beskriver 

skolsköterskorna att tidsbristen bidrar till att samarbete med andra professioner försvåras och 

till möjligheten att ha upprepande undervisning, att kunna ”hålla en röd tråd” eller att få tid till 

att lyfta nya ämnen som berör till exempel kroppsideal och relationer. 

 

Dock ingår det inte som ett måste i skolsköterskans arbete och verkar ej bli prioriterat… 

Nästan på en frivillig basis, det vill säga jag gör det om jag tycker att jag vill och hinner. 

 

Skolsköterskorna beskrev att de samarbetar med eller hänvisar till Ungdomsmottagningen då 

enskilda elever behöver stöd, hjälp eller rådgivning. Bland annat kan ungdomsmottagningen 

vara till stor hjälp för HBTQ-ungdomar, då de ibland är HBTQ-certifierade. De kan också 
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hjälpa ungdomar som misstänker att de drabbats av könssjukdomar och oönskade graviditeter. 

Vidare berättar skolsköterskorna att de har eller har haft årliga träffar med personalen på 

ungdomsmottagningen för fortbildning och uppdatering om vilka ungdomar som söker sig till 

dem, hur många de är och vad de söker dit för. Detta för att kunna förbättra arbetet på skolan. 

Det fanns också planer på att besöka ungdomsmottagningen tillsammans med de nyanlända 

eleverna. Andra enheter som skolsköterskorna samarbetar med är barnmorskemottagning eller 

specifika mottagningar som arbetar med problem kring könsstympning. Ytterligare ett 

samarbete som framkom i resultatet var med skolbibliotekarier som tagit fram boktips till elever 

om till exempel pubertet eller som gjort en litteraturlista till föräldrar på relevanta böcker om 

pubertet och sexualitet. Detta för att öppna för samtal hemma.  

Resultatsammanfattning 

Skolsköterskorna i studien arbetar med sex- och samlevnadsundervisning på ett eller annat sätt 

och de tycker att det är ett viktigt och engagerande ämne som är stimulerande att undervisa i, 

men att det kan finnas vissa svårigheter. Bland annat varierande kunskapsnivå hos elever, 

kulturella skillnader samt osäkerhet kring hur de ska lyfta ”laddade” ämnen, till exempel HBTQ 

och pornografi. Ämnen och arbetsmetoder i gruppundervisningen varierar beroende på vilka 

elever skolsköterskorna undervisar. Den enskilda undervisningen sker utifrån den enskilda 

elevens behov och intresse främst vid hälsosamtal. Skolsköterskorna anser att 

gruppundervisningen är ett effektivt sätt att nå ut med information till många, men också som 

ett tillfälle att skapa trygga relationer med elever så att de i framtiden kan uppsöka 

skolsköterskor för enskilda samtal. Skolsköterskorna menar att en positiv atmosfär, fördomsfri 

attityd och ett normkritiskt tänkande är av betydelse för sex- och samlevnadsundervisningen. 

Samarbetet med andra professioner och instanser kring sex- och samlevnadsundervisningen 

varierar och det vore önskvärt med mer samarbete. Skolsköterskorna önskar över lag mer tid 

till uppföljning och fördjupad undervisning för att kunna ge en bra och bred kunskap om sex- 

och samlevnad utifrån elevers livsvärld.  

  



20 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Det ansågs lämpligt att välja kvalitativ metod i form av intervjuer då tanken var att studera 

skolsköterskors levda erfarenheter och beskrivningar av hur de arbetar med sex- och 

samlevnadsundervisning. Att istället använda kvantitativ metod för att svara på studiens syfte 

hade kunnat utmynna i en kartläggning av arbetet utifrån numeriska data (Billhult & 

Gunnarsson, 2012). En sådan studie hade troligtvis krävt mer tid samt ett betydligt större antal 

deltagare för att kunna dra några slutsatser. Eftersom det var skolsköterskors arbete med sex- 

och samlevnadsundervisning som skulle studeras föll valet naturligt på skolsköterskor som 

deltagare till studien. Skolsköterskor ansågs vara de som tydligast kunde beskriva hur de arbetar 

med sex- och samlevnadsundervisning.  

 

Vid val av inklusionskriterier fanns till en början en tanke om att ha med skolsköterskor som 

arbetar i alla årskurser eftersom RFSU (2014) fastslår att sex- och samlevnadsundervisning bör 

ske i alla årskurser utefter elevers mognadsgrad. Det hade varit intressant att även ta del av 

erfarenheter från skolsköterskor i de lägre årskurserna för att få kunskap om hur de jobbar med 

sex- och samlevnadsundervisning. Att det befarades att skolsköterskorna i de lägre årskurserna 

inte skulle ha erfarenheter och därför inte vilja delta i lika stor grad visade sig vara ett felaktigt 

antagande. Faktum var att några skolsköterskor kommenterade på Facebook att de gärna skulle 

deltagit om de uppfyllt inklusionskriterierna. Det finns en risk att värdefulla erfarenheter från 

skolsköterskor från lägre årskurser missats. Att till en början exkludera skolsköterskor på 

friskolor berodde på att det antogs vara smidigare att få kontakt med verksamhetschefer på 

kommunala skolor vilket det i många fall inte alls var, varför det kriteriet ströks. 

 

Att valet föll på mejlintervjuer med eventuella uppföljande telefonintervjuer som 

datainsamlingsmetod berodde på antagandet att det skulle vara tidssparande eftersom svaren 

som ges redan finns skriftligt och ej behöver transkriberas. Dessutom var tanken att om 

skolsköterskorna själva kunde bestämma vilken tid de skulle svara på frågorna inom ett givet 

tidsintervall skulle det öka möjligheten för att de skulle tacka ja till att delta i studien. Kjellström 

(2012) menar att låta deltagarna bestämma över tider för intervjuer är ett sätt att följa 

autonomiprincipen och verka etiskt korrekt. 

 

Det visade sig vara förvånansvärt svårt och tidskrävande att rekrytera deltagare. Det var 

besvärligt att få tag på verksamhetschefer, vissa svarade inte alls trots upprepade försök att nå 

dem via mejl och telefon. Några verksamhetschefer ville att varje enskild rektor skulle ta beslut 

om skolsköterskorna skulle ges möjlighet att delta. Flera verksamhetschefer och rektorer ställde 

sig frågande till studien och trots ytterligare information och förtydliganden om studiens syfte 

valde en del att tacka nej. Det som föreföll mest anmärkningsvärt är dock att skolsköterskorna 

själva visade lågt intresse att delta. Urvalet ska enligt Dahlberg (2014) möjliggöra att resultatet 

som erhålls är av vetenskaplig kvalitet. För att öka antalet deltagare utökades rekryteringen till 

sociala medier samtidigt som beslut om att låta de två skolsköterskor som deltagit i 

testintervjuerna ingå i studien. Att det enbart tillkom två deltagare via Facebook är även det 

anmärkningsvärt. Resultatets pålitlighet kan vara påverkat då de skolsköterskor som valt att 

delta uppenbart är de som har ett stort intresse för ämnet och som har relativt mycket erfarenhet 

av att arbeta med sex- och samlevnadsundervisning. Det kan befaras att resultatet blivit 

annorlunda om de skolsköterskor som inte utför någon gruppundervisning och som upplever 

att de inte alls arbetar med sex- och samlevnadsundervisning trots att de tar upp ämnet med 

enskilda elever hade valt att delta. Det låga intresset att delta kan ha flera orsaker. Det kan 
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tänkas att formuleringen "arbete med sex- och samlevnadsundervisning" gjort att flera 

skolsköterskor ansett att de inte hade något att tillföra studien eftersom de kanske inte anser att 

de arbetar med undervisning. En annan formulering kring syftet kunde ha varit "skolsköterskors 

arbete för elevers sexuella hälsa". En anledning till att skolsköterskor valde att inte delta kan 

vara att de känt tidsbrist och således prioriterat annat före ett deltagande. Att rekryteringen tog 

lång tid kan dessutom påverkats av att det förekom vissa problem med studentmejlkonton som 

försvårade mejlutskicken. 

 

Provintervjuer är ett sätt att testa frågeguidens trovärdighet, för att se att de svar som erhålls 

verkligen svarar på studiens syfte (Danielson, 2012). Valet att göra provintervjuer var positivt 

och tidssparande då författarna direkt erfor att svaren från mejlintervjuerna gav för få och för 

magra svar att analysera. Efter uppföljande telefonintervjuer med testdeltagarna blev materialet 

mer fylligt och analyserbart varför beslut togs om att samtliga deltagare skulle ingå i 

uppföljande telefonintervjuer. Beslutet utmynnade i ett fylligt datamaterial likvärdigt ett som 

skulle fåtts via intervjuer vid ett fysiskt möte samtidigt som mindre tid lades på transkribering 

än vad som hade gjorts efter intervjuer i realtid. Beslutet var även positivt på så sätt att 

materialet nu kunde motivera att antalet deltagare inte blev så stort som planerat. Med facit i 

hand är den klara åsikten att enbart telefonintervjuer hade varit att föredra trots att det hade 

medfört mer material att transkribera.  

 

Något som kan ha påverkat resultatet är att det inte fanns någon vana att utföra intervjuer samt 

att det finns risk att telefonintervjuerna utförts på olika sätt. Dahlberg (2014) menar att 

intervjuaren ska vara öppen, följsam och ha en tyglad hållning inför likheter och olikheter i de 

svar som erhålls. I forskningsstudier bör den egna förförståelsen för vad som studeras beaktas 

då det alltid finns en risk att förförståelsen kan påverka resultatet. (Priebe & Landström, 2012). 

Ingen av författarna hade i studiens startskede arbetat som skolsköterska vilket gjorde det lättare 

att förhålla sig öppen inför ämnet. Det var en självklarhet att spela in intervjuerna för att sedan 

transkribera dem vilket ökar trovärdigheten i resultatet. Polit & Beck (2012) menar att 

intervjuare som istället för anteckningar under intervjuns gång riskerar att missa värdefull 

information. Under studien har etiska forskningsetiska principer följts, avidentifiering liksom 

konfidentiell behandling av datamaterialet har skett för att skydda deltagarna (Vetenskapsrådet, 

2018). Det kan finnas en osäkerhet i att använda mejl som datahanteringsmetod vilket då 

medför en risk för deltagarna. Den risken kan vara att mejlkonton hackas och andra får tillgång 

till materialet. För att minska denna risk kommer samtligt datamaterial raderas omedelbart efter 

att uppsatsen färdigställts.  

 

Under analysprocessen har ett gemensamt arbete med datamaterialet eftersträvats. Ett 

analysarbete där diskussioner förs sinsemellan kring innebörderna i materialet med studiens 

syfte i ständig åtanke är positivt och ger ett mer trovärdigt resultat (Dahlberg, 2014). Delar av 

analysarbetet har dock skett enskilt vilket i sin tur kan påverka resultatets trovärdighet negativt. 

När enskilt analysarbete har gjorts har det varit under kontinuerlig kontakt via mejl eller telefon 

så att diskussion kring resultatets utformning kunnat föras. Fem innebördsteman framkom, 

dessa förstärktes med citat från deltagare, vilket Kvale och Brinkmann (2014) menar är ett sätt 

att öka tillförlitligheten i resultatet. 

 

 

Att eftersträva hög tillförlitlighet och trovärdighet i studier kan leda till att resultatet blir 

överförbart till andra grupper och sammanhang (Polit & Beck, 2012; Wallengren & Henricson, 

2012). Föreliggande studies resultat kan vara överförbart till de skolsköterskor anställda på 

högstadiet och gymnasiet i Sverige, som anser att de arbetar med sex- och 
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samlevnadsundervisning på både grupp och individnivå. Att resultatet kan vara överförbart till 

alla skolsköterskor eller till skolsköterskor i andra länder är tveksamt. Ett resonemang kan föras 

om det är relevant då alla skolsköterskor inte arbetar med sex- och samlevnadsundervisning. 

Skolsköterskor i andra länder kan tänkas ha andra arbetsuppgifter och arbetsområden än vad 

skolsköterskor i Sverige har. Polit och Beck (2012) menar att generaliseringar och 

överförbarhet av resultatet sällan är huvudsyftet med kvalitativ forskning, snarare leder 

kvalitativ forskning till en ökad förståelse för andras upplevelser och livsvärldar.   

Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkom att attityden och inställningen hos den som undervisar i sex- och 

samlevnad är av betydelse. Att skolsköterskorna behöver vara följsamma, ta ämnet på allvar, 

vara normkritiska, lägga egna värderingar åt sidan, men också bemöta elever med humor. 

Samtidigt beskrevs vikten av att vara öppen och beredd på att prata om allt möjligt, även det 

som upplevs svårt och obekvämt. Till exempel berättar skolsköterskorna att det idag är mer 

vanligt att skilja på sex och kärlek i relationer. Att förr hade personer sex för att de älskade. Nu 

har de sex för att de har lust vilket är i enlighet med vad tidigare forskning visat. Hammarlund, 

(2009) samt Häggström-Nordin et al. (2016) beskriver att det är mer vanligt idag att unga har 

samlag första kvällen de träffat en ny partner. Vidare tar de upp att vi har fler samlagspartner 

idag än tidigare. Till exempel finns begreppet knullkompis, kallat ”KK” som innebär en sexuell 

relation till en vän utan att det är en kärleksrelation. Pound et al. (2016) samt Pound et al. (2017) 

redovisar i sin forskning att ungdomarna vill att den som undervisar ska respektera unga 

människor och deras självständighet, behandla ungdomar som jämställda och acceptera att de 

kan vara sexuellt aktiva. I resultatet framkom att hälsosamtalet ses som en möjlighet till att 

undervisa i sex- och samlevnad och där skolsköterskorna i studien anser att de behöver vara 

följsamma och utgå från elevers behov och villkor vid hälsosamtalet vilket enligt Dahlberg och 

Segersten (2010) är nödvändigt för att kunna förstå och bemöta elevers livsvärld. Golsäter 

(2012) beskriver i sin avhandling att elever känner sig delaktiga och aktiva i hälsosamtalen om 

skolsköterskor ser dem som kompetenta att ta rätt beslut när det gäller deras egen hälsa. För 

skolsköterskor är omvårdnaden ett bärande element som handlar om att engagera sig och visa 

empati samt beakta människans självbestämmande, värdighet och integritet (Skövde Högskola, 

2017). Detta förhållningssätt genomsyrade arbetet för deltagarna i föreliggande studie.  

 

Några av svårigheterna som lyfts i resultatet är att kunna bedöma eventuella kunskapsbrister 

hos elever och undervisa på ”en lagom nivå”, men även att samtala om pornografi eller lyfta 

fram HBTQ på ett neutralt sätt. Resultatet visar att det är betydelsefullt att ställa öppna, raka 

och neutrala frågor och utgå från elevers behov och villkor. Vidare tar skolsköterskorna upp att 

sex- och sexualitet är grundläggande för vårt välbefinnande och vår hälsa men att det kan vara 

svårt att få fram det hälsofrämjande perspektivet. Magnusson och Wulff-Hamrin (2016) menar 

att relationer och sexualitet är centralt för många ungdomar och att den sexuella självkänslan 

kan ändras över tid. Forsberg (2007) beskriver att ungdomar debuterar och utforskar sin 

sexualitet oavsett om vuxna samtalar med dem om ämnet eller inte. Forsberg (2006) menar att 

det förebyggande arbetet inom sexuell hälsa har gått långsamt fram och tar upp att det 

fortfarande finns ett tabu kring sex- och samlevnadsämnet för att det anses privat och på 

bristande resurser.  

 

I resultatet beskriver skolsköterskorna att pornografi skapar orimliga förväntningar på sex och 

sexuell identitet vilket stärks av Mattebo et al. (2016) studie som tar upp att pornografi kan 

påverka sexualiseringen och livsstilen hos unga. I föreliggande studie tycker skolsköterskorna 

att pornografi är ett svårt ämne för att det inte är svart eller vitt, de kan inte jobba emot det men 
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inte heller för det. Det finns både positiva och negativa sidor och det är en verklighet att de 

flesta elever åtminstone någon gång kommer att titta på det. Detta stärks av Wendt (2016) som 

lyfter att de flesta unga idag frivilligt eller ofrivilligt har tittat på pornografi via internet och att 

ungdomars känslor är motsägelsefulla till pornografi då den uppfattas som en källa till kunskap 

och som inspirerande, men samtidigt som diskriminerande.  

 

Resultatet beskriver att skolsköterskorna har uppmärksammat att det borde finnas fler elever på 

skolan där de arbetar som frångår heteronormen och misstänker att det finns en svårighet med 

att våga ”komma ut” som till exempel homosexuell. De lyfter även att de elever som tillhör 

HBTQ-gruppen kan lida av psykisk ohälsa. Att vissa far illa och har hög frånvaro. Levine 

(2103) beskriver att homofobi påverkar unga HBTQ-personer och till följd av detta får de sämre 

självförtroende och självbild. Situationen för HBTQ-ungdomar försämras även när personer i 

deras sociala sfär tar avstånd från dem, som till exempel deras föräldrar. Vidare lyfts att det kan 

finnas en ökad risk för att HBTQ-ungdomar använder sig av droger jämfört med heterosexuella 

ungdomar. Det kan anses vara ett resultat av stigmatiseringen kring HBTQ-personer som kan 

leda till ångest, depression och utanförskap. Detta styrks av Perron, Kartoz, och Himelfarb, 

(2017) som beskriver att på grund av den stigmatisering som finns kring HBTQ-personer utsätts 

de också för våld och mobbning, och rädslan för att bli utsatt leder till ångest och depression. 

Merleau-Ponty (2000) tar upp att inställningar och förhållanden till sig själv och andra individer 

och fenomen, världen vi lever i och vad vi påverkas av kan ses som ett resultat av vår levda 

kropp. Då skolsköterskorna i studien uppfattades ha kunskap om detta önskar de att ämnet 

HBTQ fick mer fokus inom området för förbättringar. Det stämmer också överens med Ahlin 

och Gäredals (2009) studie som också lyfter att beroende på hur stark heteronormen är där 

ungdomarna befinner sig så varierar även konsekvenserna för dem. Forskningen visar att 

HBTQ-ungdomar har ett bristande psykosocialt välbefinnande och att känslan av otrygghet är 

vanlig, men också att det finns ungdomar i gruppen med goda erfarenheter. I regeringens policy 

(2006) för sexuell och reproduktiv hälsa fastslås att sexuell hälsa är ett samlat tillstånd av 

välbefinnande av psykiskt, fysiskt och socialt kring den egna sexualiteten. Skolsköterskor kan 

spela en viktig roll i arbetet för att stärka och arbeta för HBTQ- ungdomars välmående då Ahlin 

och Gäredal (2009) samt Socialstyrelsen (2015) menar att HBTQ-frågorna måste synliggöras 

och en bra plattform för det är i skolan. Skolsköterskorna i studien är medvetna om det och har 

viljan att bli bättre på att bemöta och stärka dessa ungdomar men önskar mer kunskap om hur 

de ska gå till väga. Önskan om mer kunskap gällande bemötande och hur HBTQ-ungdomar kan 

stärkas beskrivs även i Knight, Shoveller, Carson och Contreras-Whitneys (2014) studie där 

kanadensiska sjuksköterskor intervjuats.  

 

Betydelsen av att undervisa nyanlända elever tydliggjordes då skolsköterskorna vittnade om att 

dessa elever saknar kunskap inom ämnet sex- och samlevnad, men också för att 

skolsköterskorna upplevelse är att de har många frågor. Detta stärks av UMO (2016) som 

beskriver att nyanlända har ett extra stort behov av sex- och samlevnadsundervisning. I en 

svensk studie av Svensson, Carlzén och Agardh (2017) beskrevs hur unga nyanlända kvinnor 

efter att ha genomgått sex- och samlevnadsundervisning i Sverige upplevt att den ökade 

kunskapen har gett dem möjlighet till att uppleva en bättre sexuell hälsa, att förstå sina 

rättigheter samt till att våga utmana kulturella normer. Skolsköterskorna i föreliggande studie 

menar att de skapat en relation till elever i samband med undervisningen som bidragit till att de 

vid senare tillfälle kommer till dem med sina problem. Ytterligare en anledning till att 

skolsköterskorna beskriver undervisningen som betydelsefull är för att de sett möjligheten till 

att förhindra brott genom att bidra med kunskap om att det till exempel kan vara straffbart att 

ha samlag med någon under 15 år. Dock innefattar undervisningen för de nyanlända eleverna 

en del utmaningar. Bland annat kräver den tid, tålamod och kreativitet. Vissa elever talar och 
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förstår inte det svenska språket så bra, andra tycker att ämnet sex- och samlevnad känns ovant 

och obekvämt att prata om. Av den anledningen är alltid de nyanlända eleverna uppdelade i 

tjej- respektive killgrupper. I all sex- och samlevnadsundervisning är en god och trygg stämning 

värdefullt, vilket var en av anledningarna till att skolsköterskorna var med vid undervisningen 

av de nyanlända eleverna. De ville skapa relationer till elever som visade att de kan vara trygga 

med skolsköterskorna och känna tillit för att senare kunna komma till 

skolsköterskemottagningen om behov uppstod. I forskning gjord av Pound et al. (2016) samt 

Pound et al. (2017) beskrivs att ungdomarna gillar idén om att hälso- och sjukvårdspersonal ska 

undervisa i sex- och samlevnad. De är förtroendeingivande och bättre på att skapa en trygg 

undervisningsmiljö vilket skapar en ökad känsla av tillit. Även i Brewin, Koren, Morgan, 

Shipley och Hardy (2014) studie tycker skolsköterskorna att är nödvändigt att skapa en 

förtroendefull relation till elever. Förtroende mellan skolsköterskorna och elever är avgörande 

för att skapa meningsfulla och återkommande samtal. 

 

Samarbete är något som framkommer tydligt i resultatet och förekommer ofta, inte minst när 

det gäller gruppundervisningen för sex- och samlevnad. Samarbeten mellan olika professioner 

är inte ovanligt både i- och utanför skolan. I vissa fall förekommer inget samarbete alls men 

skolsköterskorna uttrycker att det skulle vara värdefullt att samarbeta mer, bland annat för att 

elever efterfrågat skolsköterskornas närvaro i undervisningen. Skolsköterskorna påpekar även 

att de tror att undervisningen skulle förbättras om elever fick vara med och påverka den. Edberg 

et al. (2014) menar att vid teamarbete kan olika kompetenser tillvaratas. Vid teamarbete utbyts 

och fördjupas kunskap vilket kan bidra med lösningar. Det förstärker Reuterswärd och 

Lagerströms (2010) studie som beskriver att vid skapande av nätverk och i nära samarbete med 

andra professioner kan ett gott hälsofrämjande arbete bedrivas med goda resultat både på 

individ- och gruppnivå. Dock framkommer det i denna studies resultat att skolsköterskorna 

upplever att tiden inte finns och att det handlar om individuellt intresse för ämnet sex- och 

samlevnad. 

 

I skolinspektionens rapport (2018) och i Brewin et als. (2014) forskning lyftes det att 

elevhälsans kompetens inte tas tillräckligt tillvara i arbetet med sex- och 

samlevnadsundervisning. I många skolor är elevhälsan inte alls involverade i planering av 

undervisningen. Några anledningar till det är att elevhälsan inte har en uttalad roll att medverka 

och att pedagogerna inte efterfrågar deras hjälp. Dessutom ansågs elevhälsan behöva prioritera 

andra arbetsområden då det inte sällan saknas tid för ytterligare arbetsuppgifter. Det visade sig 

dock att några från elevhälsan gärna önskar vara mer delaktiga i sex- och 

samlevnadsundervisningen. Enligt Hayter et al. (2007) och Larsson et al. (2006) spelar 

skolsköterskor en nyckelroll för sex- och samlevnadsundervisningen. De framhåller vikten av 

en dialog och ett samarbete mellan skolsköterskorna och pedagogerna för att få till bra 

arbetsmetoder kring sex- och samlevnadsundervisningen. I denna studies resultat beskrev 

skolsköterskorna att de gärna skulle vilja prata mer om relationer och kroppsideal samt ha 

upprepande undervisning om tid fanns. Detta stämmer överens med vad Häggström- Nordin 

och Magnusson (2016) menar att sex- och samlevnadsundervisningen bör inkludera och vad 

RFSU (2014) fastslår att alla elever har rätt till. 

 

För att förbättra kunskapen och attityderna avseende kondomanvändning samt akut 

preventivmedel gjordes en studie där elever bland annat fick sexualundervisning av 

sjuksköterska eller barnmorska och där det gavs tillgång till gratis kondomer. Detta medförde 

att kondomanvändningen ökade trots att eleverna redan hade god kunskap (Larsson et al., 

2006). Skolsköterskorna i föreliggande studie kan bidra till att fler ungdomar använder kondom 

då det visade sig i resultatet att de i olika sammanhang delar ut kondomer gratis. Bland annat 
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vid gruppundervisning, vid temaveckor eller på deras mottagning. Brewin, et al. (2014) 

beskriver i sin forskning att ett sätt att öka kunskap hos elever och samtidigt bibehålla 

ungdomars integritet är att förlägga information, till exempel broschyrer på skolans toaletter. 

 

Resultatet visar att skolsköterskorna efterlyser kunskap inom olika områden för att förbättra 

arbetet med sex- och samlevnad samt bemötandet av elever. Bland annat vill det ha mer kunskap 

kring ämnet HBTQ och inom området för kulturella skillnader. Rapporten som 

skolinspektionen (2018) gjort visade ett stort behov av kompetensutveckling hos pedagogerna 

inom många delar som till exempel normer, HBTQ, hedersrelaterade frågor och sex- och 

samlevnadsundervisning för nyanlända. Undervisning om normer och HBTQ-frågor var 

mycket bristfällig och många skolor arbetar inte aktivt med dessa frågor på skolnivå. Att 

undervisningen och kunskapen kring normer och HBTQ-frågor inte står tillräckligt i fokus och 

att skolorna inte arbetar aktivt med dessa ämnesområden bekräftar skolsköterskorna i 

föreliggande studie. De menar att dessa frågor måste eller borde synliggöras mer. Dessutom 

lyfter Skolverket (2017) att skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster så att 

varje elev ges möjlighet till att utveckla sin egen identitet oberoende könstillhörighet. Perron et 

al. (2017) menar att skolsköterskor kan arbeta för och förbättra förutsättningarna för HBTQ-

ungdomarna på skolan genom att dels belysa attityder, förbättra fördomar och omfamna 

skillnader. Men också påverka genom att vara medveten om vilken terminologi som används 

och bidra med kunskap om diskrimineringslagen. Inte minst kan skolsköterskor tänka på hur de 

formulerar sig och på vilket sätt de ställer frågor till ungdomarna när det söker upp dem. Perron 

et al. (2017) för ett resonemang om att skolsköterskor kan spela en mångfacetterad roll genom 

att agera som förespråkare för kön och ungdomar som tillhör de sexuella minoriteterna detta 

för att skapa en tryggare och säkrare skolmiljö för HBTQ- ungdomarna. 

 

Samtliga skolsköterskor i denna studie utför generella insatser som Socialstyrelsen och 

Skolverket (2016) beskriver. Bland annat utför de hälsovägledning, undervisning och 

individuella samtal utifrån ett barnperspektiv. Hayter, Owen och Cooke (2012) menar att 

skolsköterskor har en viktig roll när det kommer till sex- och samlevnadsundervisningen, då 

slutsatsen är att de kan hjälpa ungdomar med frågor kring ämnet. Vidare belyser de att deras 

delaktighet i undervisningen borde ses som positivt och önskvärt. 

Konklusion 

Resultatet beskriver att skolsköterskorna uppskattas och kan vara betydelsefulla för 

undervisningen. Skolsköterskorna berättar att elever visar uppskattning och uttrycker att det 

betyder mycket att de har tystnadsplikt, vilket bidrar till att elever i efterhand kan söka upp dem 

för att samtala kring ämnen de tagit upp vid undervisningstillfället. Slutsatser som kan dras är 

att undervisning i sex- och samlevnadskunskap kräver att skolsköterskorna besitter en bred 

ämneskunskap, ett öppet, icke-värderande förhållningssätt samt en förmåga och vilja att lyssna, 

se och utgå från elevers livsvärld. Att undervisa både på gruppnivå och individnivå ökar 

möjligheten att nå fler elever. Det enskilda hälsosamtalet kan till exempel ses som ett naturligt 

undervisningstillfälle då det via hälsoenkäten öppnar upp möjligheten för skolsköterskorna och 

elever att samtala kring sex- och samlevnad. Skolsköterskorna anser att sex- och 

samlevnadsundervisning för nyanlända elever är av betydelse. Dels för dessa elevers upplevda 

sexuella hälsa och även för att öka kunskapen kring ämnet. Skolsköterskorna belyser även att 

undervisningen innebär en del utmaningar. Vidare bekräftas att skolsköterskorna har en vilja 

att lyfta ämnet HBTQ mer, både i sitt enskilda arbete och i det gemensamma värdegrundsarbetet 

på skolorna. De strävar efter att förhålla sig normkritiska vid undervisningstillfällen samt i det 

dagliga bemötandet av elever. Det är tydligt att samarbete med andra professioner ses som något 
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positivt och önskvärt. De skolsköterskor som inte arbetade tvärprofessionellt kring sex- och 

samlevnadsundervisning ville och hoppades få göra det i framtiden. De som redan hade ett 

pågående samarbete med andra professioner önskade att det gemensamma arbetet skulle utökas. 

Resultatet visar att det skulle vara positivt om skolsköterskorna var mer involverade i sex- och 

samlevnadsundervisningen, men att det skulle behöva avsättas mer tid för att kunna prioritera 

det. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Skolsköterskor och andra professioner som arbetar på skolan som till exempel, lärare, kuratorer 

eller socialpedagoger skulle med studiens resultat kunna öka förståelsen för hur och inom vilka 

områden sex- och samlevnadsundervisningen kan förbättras. Att samarbeta mellan professioner 

samt att ge både individuell- och gruppundervisning är att föredra för att försöka nå så många 

elever som möjligt utifrån deras behov och villkor. Det är även viktigt att de som undervisar 

ökar kunskapen kring ämnen som känns svåra och mer problematiska att prata om. Vidare 

belyser resultatet att de som arbetar med sex- och samlevnadsundervisning behöver lägga mer 

fokus på att förbättra och lyfta ämnet HBTQ och få en mer fördjupad kunskap vad det gäller 

kulturella skillnader.  

Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att studera elevers uppfattningar om sex- och 

samlevnadsundervisningen i skolan eftersom det är utifrån deras behov och livsvärld den bör 

anpassas. Det skulle även vara av intresse att studera rektorer och lärares upplevelser av 

skolsköterskors arbete med sex- och samlevnadsundervisning. Detta för att få en bild av hur 

skolsköterskors arbete och kompetens uppfattas av andra professioner. 
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BILAGA 1 Information till verksamhetschef och rektor 

 

Hej! 

 

Samlade rapporter samt forskning visar att elever återkommande rapporterar att de upplever 

sex- och samlevnadsundervisningen som undermålig. Vidare rapporteras det att undervisningen 

varierar mellan skolor samt att innehållet inte omfattar de perspektiv som ska beröras enligt 

svenska kursplanen. Undervisningen inom området kan vara effektiv för att främja samt stärka 

den sexuella hälsan hos unga och vidare även för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn samt 

oönskade graviditeter. Det är därför angeläget att undersöka om och hur skolsköterskan arbetar 

med sex- och samlevnadsundervisning för att öka kunskaperna så undervisningen förbättras 

och att den sker med utgångspunkt från elevers livsvärld. Studiens syfte är således att undersöka 

hur skolsköterskor arbetar med sex- och samlevnadsundervisning. 

 

Som verksamhetschef tillfrågas du härmed om godkännande att kontakta skolsköterskor i din 

kommun med information om studien samt erbjudande om att delta. Studien kommer att 

genomföras via mejlintervjuer med skolsköterskor som arbetar i kommunal regi i grundskola 

(åk 7-9) eller på gymnasium. Intervjufrågor kommer att mejlas till deltagarna och de kommer 

ha en tidsperiod på två veckor på sig att svara. Tidsåtgång för att svara på intervjufrågorna 

beräknas vara cirka 30 minuter. Vid behov kan Skolsköterskorna bli kontaktade per telefon för 

eventuella uppföljningsfrågor. Deltagande är frivilligt och skriftligt samtycke till att deltaga 

kommer att inhämtas från skolsköterskorna. Datamaterialet kommer avidentifieras för att 

garantera anonymitet och det kommer hanteras konfidentiellt. Resultatet presenteras sedan i 

vårt examensarbete på magisternivå. Vi kommer erbjuda samtliga deltagare och även dig att ta 

del av resultatet om så önskas.  

 

Vi är tacksamma om du har möjlighet att svara oss studenter inom kort via mejl och ge ditt 

godkännande till att kontakta skolsköterskorna. Vi kommer även att ringa upp dig för att 

säkerställa att informationen nått fram.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sofia och Maria 

 

 

 

Sofia Fänge: b15soffa@student.his.se och Maria Jönsson: g16marjo@student.his.se  

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Skolsköterska, Högskolan i Skövde 

 

 

Handledare: Kina Hammarlund, universitetslektor i omvårdnad, Institutionen för vård och natur 

vid Högskolan i Skövde  

kina.hammarlund@his.se 

mailto:kina.hammarlund@his.se
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BILAGA 2 Information till skolsköterskorna 

 

Hej! 

 

Samlade rapporter samt forskning visar att elever återkommande rapporterar att de upplever 

sex- och samlevnadsundervisningen som undermålig. Vidare rapporteras det att undervisningen 

varierar mellan skolor samt att innehållet inte omfattar de perspektiv som ska beröras enligt 

svenska kursplanen. Undervisningen inom området för sex- och samlevnad i skolan kan vara 

effektiv för att främja samt stärka den sexuella hälsan hos unga och vidare även för att bekämpa 

sexuella övergrepp mot barn och oönskade graviditeter. Det är därför angeläget att undersöka 

om och hur skolsköterskan arbetar med sex- och samlevnadsundervisning för att öka 

kunskaperna så undervisningen förbättras och att den sker med utgångspunkt från elevers 

livsvärld. Studiens syfte är således att undersöka hur skolsköterskor arbetar med sex- och 

samlevnadsundervisning.  

 

Verksamhetschefen i din kommun har givet sitt godkännande att rekrytera deltagare bland 

skolsköterskor i kommunen du arbetar och du tillfrågas härmed om deltagande i studien. 

Kriterier för deltagande är: anställd och verksam som skolsköterska i grundskola (där åk 7-9 

ingår) eller på gymnasium minst 2 år. Vi ser det som mycket värdefullt om du har möjlighet att 

medverka och delge dina erfarenheter inom området. Studien kommer genomföras under 

vårterminen 2018. I början av året kommer vi att göra en mejlintervju med öppna frågor kring 

ditt arbete med sex och samlevnadsundervisning. Du kommer att få 2 veckor på dig att svara 

och kan således göra det i lugn och ro när du önskar under den tidsperioden. Beräknad tid för 

att svara på intervjufrågorna är cirka 30 minuter. Vid behov kommer vi att kontakta er igen per 

telefon för eventuella förtydliganden eller följdfrågor. Deltagandet i studien är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst om så önskas utan att uppge anledning. Det insamlade datamaterialet 

kommer avidentifieras för att garantera anonymitet. Vi kommer behandla alla uppgifter 

konfidentiellt. När studien är klar och resultatet kan presenteras delges det även till dig om du 

vill det.  Med detta informationsbrev skickar vi även en blankett för samtycke samt 

frågeformulär som vi vill att du mejlar tillbaka till oss studenter om du väljer att delta.  

 

Med vänliga Hälsningar  

 

Sofia och Maria 

 

 

 

Sofia Fänge: b15soffa@student.his.se och Maria Jönsson: g16marjo@student.his.se  

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Skolsköterska, Högskolan i Skövde 

 

 

Handledare: Kina Hammarlund, universitetslektor i omvårdnad, Institutionen för vård och natur 

vid Högskolan i Skövde  

kina.hammarlund@his.se 
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BILAGA 3. Information till skolsköterska vid telefonintervju 

 

Hej! 

 

Samlade rapporter samt forskning visar att elever återkommande rapporterar att de upplever 

sex- och samlevnadsundervisningen som undermålig. Vidare rapporteras det att undervisningen 

varierar mellan skolor samt att innehållet inte omfattar de perspektiv som ska beröras enligt 

svenska kursplanen. Undervisningen inom området för sex- och samlevnad i skolan kan vara 

effektiv för att främja samt stärka den sexuella hälsan hos unga och vidare även för att bekämpa 

sexuella övergrepp mot barn och oönskade graviditeter. Det är därför angeläget att undersöka 

om och hur skolsköterskan arbetar med sex- och samlevnadsundervisning för att öka 

kunskaperna så undervisningen förbättras och att den sker med utgångspunkt från elevers 

livsvärld. Studiens syfte är således att undersöka hur skolsköterskor arbetar med sex- och 

samlevnadsundervisning.  

 

Verksamhetschefen i din kommun har givet sitt godkännande att rekrytera deltagare bland 

skolsköterskor i kommunen du arbetar och du tillfrågas härmed om deltagande i studien. 

Kriterier för deltagande är: anställd och verksam som skolsköterska i grundskola (där åk 7-9 

ingår) eller på gymnasium minst 1 år. Vi ser det som mycket värdefullt om du har möjlighet att 

medverka och delge dina erfarenheter inom området. Studien kommer genomföras under 

vårterminen 2018. Vi kommer att utföra en telefonintervju med öppna frågor kring ditt arbete 

med sex- och samlevnadsundervisning. Beräknad tid för intervjun är max 30 minuter. 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst om så önskas utan att uppge 

anledning. Det insamlade datamaterialet kommer avidentifieras för att garantera anonymitet. 

Vi kommer behandla alla uppgifter konfidentiellt. När studien är klar och resultatet kan 

presenteras delges det även till dig om du vill det.  Med detta informationsbrev skickar vi även 

en blankett för samtycke som vi vill att du mejlar tillbaka till oss studenter om du väljer att 

delta.  

 

Med vänliga Hälsningar  

 

Sofia och Maria 

 

 

 

Sofia Fänge: b15soffa@student.his.se och Maria Jönsson: g16marjo@student.his.se  

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Skolsköterska, Högskolan i Skövde 

 

 

Handledare: Kina Hammarlund, universitetslektor i omvårdnad, Institutionen för vård och natur 

vid Högskolan i Skövde  

kina.hammarlund@his.se 
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BILAGA 4 Samtyckesblankett 

 

Blankett för informerat samtycke 

 

Högskolan i Skövde (datum)  

 

Härmed intygas att jag tagit del av information om studien Skolsköterskors arbete med sex- och 

samlevnadsundervisning. Jag har kännedom om tillvägagångssättet och studiens syfte. Jag är 

införstådd med att jag när som helst utan att ange anledning kan avbryta mitt deltagande. 

Härmed ger jag mitt samtycke till deltagande i mejlintervju och jag är även införstådd med att 

jag kan bli uppringd för eventuella följdfrågor. 

 

Ort: 

Datum: 

Telefon: 

 

Namn:      

 

 

Vänligen skicka svaret via mejl till Sofia Fänge: b15soffa@student.his.se eller Maria Jönsson: 

g16marjo@student.his.se 

  

mailto:g16marjo@student.his.se
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BILAGA 5 Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor: 

Namn: 

Ålder: 

Utbildning: 

Arbetsplats (ange även vilka årskurser du jobbar med): 

Antal verksamma år som skolsköterska: 

Antal verksamma år i åk 7 - 9 alternativt gymnasium: 

Önskar du ta del av uppsatsen efter publicering? 

 

 

Intervjufrågor: 

 

1. Hur arbetar du med sex- och samlevnadsundervisning? Beskriv så utförligt som möjligt. 

(Om du upplever att du inte arbetar med sex och samlevnadsundervisning skriver du det 

samt orsaken till att du inte gör det). 

 

 

2. Hur samarbetar du med andra professioner eller instanser kring sex- och 

samlevnadsundervisning? 

 

 

3. Hur upplever du att det är att arbeta med sex- och samlevnadsundervisning?  

 

4. Vilka för- och nackdelar ser du med ditt arbetssätt kring sex- och 

samlevnadsundervisningen?  

 

 

5. Vilka kunskapsbrister och svårigheter ser eller upplever du i arbetet med sex- och 

samlevnadsundervisning?  

 

6. Vilka kunskaper och egenskaper anser du att skolsköterskan behöver i arbetet med sex- 

och samlevnadsundervisning? 

 

 

7. Eventuella övriga tankar eller tillägg: 

 

 

 

 

(Du kan komma att bli kontaktad för eventuell fördjupning av någon fråga eller för att ge 

exempel) 

 

Besvara intervjufrågorna och mejla tillbaka senast den (datum) till Sofia Fänge: 

b15soffa@student.his.se eller Maria Jönsson: g16marjo@student.his.se 

 

  



38 

 

BILAGA 6 Information till skolsköterskor rekryterade via sociala medier 

 

Hej! 

 

Samlade rapporter samt forskning visar att elever återkommande rapporterar att de upplever 

sex- och samlevnadsundervisningen som undermålig. Vidare rapporteras det att undervisningen 

varierar mellan skolor samt att innehållet inte omfattar de perspektiv som ska beröras enligt 

svenska kursplanen. Undervisningen inom området för sex- och samlevnad i skolan kan vara 

effektiv för att främja samt stärka den sexuella hälsan hos unga och vidare även för att bekämpa 

sexuella övergrepp mot barn och oönskade graviditeter. Det är därför angeläget att undersöka 

om och hur skolsköterskan arbetar med sex- och samlevnadsundervisning för att öka 

kunskaperna så undervisningen förbättras och att den sker med utgångspunkt från elevers 

livsvärld. Studiens syfte är således att undersöka hur skolsköterskor arbetar med sex- och 

samlevnadsundervisning.  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i studien. Kriterier för deltagande är: anställd och verksam 

som skolsköterska i grundskola (där åk 7-9 ingår) eller på gymnasium. Vi ser det som mycket 

värdefullt om du har möjlighet att medverka och delge dina erfarenheter inom området. Studien 

kommer genomföras under våren 2018. I mars kommer vi att göra en mejlintervju med öppna 

frågor kring ditt arbete med sex och samlevnadsundervisning. Du kommer att få 1 vecka på dig 

att svara och kan således göra det i lugn och ro när du önskar under den tidsperioden. Beräknad 

tid för att svara på intervjufrågorna är cirka 30 minuter. Därefter kontaktas du igen via mejl för 

att bestämma tid för uppföljande telefonintervju för eventuella förtydliganden eller följdfrågor. 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst om så önskas utan att uppge 

anledning. Det insamlade datamaterialet kommer avidentifieras för att garantera anonymitet. 

Vi kommer behandla alla uppgifter konfidentiellt. När studien är klar och resultatet kan 

presenteras delges det till dig om du önskar det.  Med detta informationsbrev skickar vi även 

en blankett för samtycke samt frågeformulär som vi vill att du mejlar tillbaka till oss studenter 

om du väljer att delta.  

 

Med vänliga Hälsningar  

 

Sofia och Maria 

 

 

 

Sofia Fänge: b15soffa@student.his.se och Maria Jönsson: g16marjo@student.his.se  

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Skolsköterska, Högskolan i Skövde 

 

 

Handledare: Kina Hammarlund, universitetslektor i omvårdnad, Institutionen för vård och natur 

vid Högskolan i Skövde  

kina.hammarlund@his.se 

 

 


