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Bakgrund: Sex och samlevnad är en av många faktorer som har betydelse för hälsa och 
välbefinnande hos såväl vuxna som ungdomar. Alla elever har rätt att få sex- och 
samlevnadsundervisning i skolan. I arbetet med att stärka ungdomars förmåga att göra 
medvetna och ansvarstagande val som rör sexualitet och relationer är sex- och 
samlevnadsundervisningen en viktig del. 
 
Syfte: Att beskriva hur förstaårselever på gymnasiet upplever den sex- och 
samlevnadsundervisning som de hade i högstadiet. 
 
Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod med induktiv ansats och data 
analyserades med innehållsanalys. Fyra fokusgrupper genomfördes med totalt 20 deltagare.  
 
Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier; Eleverna beskriver att sex- och 
samlevnadsundervisning är av stor betydelse, Att ha erfarenhet av en undervisning som 
upplevs bristfällig samt Elevernas önskemål om förändring i undervisningen. 
 
Slutsats: Ungdomarna upplever att sex- och samlevnadsundervisning är viktig men att 
undervisningen i detta ämne också har brister. Det finns behov av att lyssna på och respektera 
unga människors åsikter gällande undervisningen i sex- och samlevnad. Detta för att anpassa 
undervisningen utifrån ungdomars livsvärld och deras behov och därmed bidra med 
betydelsefull kunskap i ämnet. Skolsköterskors omvårdnadsperspektiv kan tänkas bidra till 
den öppenhet och följsamhet för individens unika behov vilket efterfrågas av deltagarna.  
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Background: Sex education is one factor that’s important for health and well-being for 
adults and young people. Students have the right to sex education in school. In the work to 
strengthen young people's ability to conscious and responsible choices, concerning sexuality 
and relationships, sexual education is an important part. 
 
Aim: To describe how first-year students in high school experience the sex education they 
had in secondary school. 
 
Method: The study was conducted with qualitative method with inductive approach. The 
data was analyzed with content analysis. Four focus groups were conducted with a total of 
20 participants. 
 
Result: The analysis resulted in three categories; The students describe that sexual education 
is important, Having experience with a teaching that is perceived as inadequate and The 
students' wishes for change in teaching. 
 
Conclusion: Young people experienced that sex education is important, but the teaching has 
its shortcomings. There is a need to listen and respect the opinions of young people regarding 
sex education in order to adjust the education, based on the young people's lifeworld, and 
contribute with significant knowledge. School nurses perspective on nursing may possibly 
contribute to the openness and adherence to the individual's needs, which are requested by 
the participants. 
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INLEDNING 

Sex och samlevnad är en av många faktorer som har betydelse för hälsa och välbefinnande hos 
såväl vuxna som ungdomar. Positiva erfarenheter av sexuella handlingar, ett stödjande 
förhållningssätt från omgivningen samt goda kunskaper i ämnet kan bidra till att främja ungas 
sexuella hälsa. För att stärka ungdomars identitet och färdighet i att hantera sexualitet och 
relationer till andra behövs förebyggande insatser. I arbetet med att stärka ungdomars 
självkänsla och förmåga att göra medvetna och ansvarstagande val som rör sexualitet och 
relationer är sex- och samlevnadsundervisningen en viktig del (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

För att undervisningen ska hålla en god kvalitet behöver ungdomar göras delaktiga och 
undervisningen bör lyfta frågor om jämställdhetsperspektiv och attityder (Skolinspektionen, 
2018). En rapport från Skolinspektionen (2018) visar att det finns stora brister i undervisningen 
om normer och HBTQ (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) samt att 
ungdomarna på många skolor sällan involveras i planering eller genomförande av sex- och 
samlevnadsundervisningen (Skolinspektionen, 2018). Utöver detta framkommer ungdomars 
vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp i skolan under aktuella uppror som 
#tystiklassen och #räckupphanden vilket tyder på att undervisningen om sexualitet, identitet 
och relationer behöver vidgas och förändras. 

BAKGRUND 

Ungdomar och sexualitet  

Adolescensen innebär perioden mellan pubertetens början och fram till vuxen ålder, vanligtvis 
mellan 10 – 20 års ålder. Detta är en period som kan vara intensiv i ungdomars liv eftersom 
många förändringar sker, både fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt. De flesta ungdomar 
har sina första sexuella erfarenheter under denna period samtidigt som den sexuella identiteten 
skapas. Flickor kommer vanligtvis in i puberteten något tidigare än pojkar och utöver de 
fysiologiska förändringarna sker även en identitetsutveckling. Fysiska förändringar som sker 
snabbt kan leda till skillnader i utvecklingen, men även motsättningar mellan ungdomar som 
befinner sig i samma ålder (Häggström-Nordin & Mattebo, 2016). Enligt Berg Kelly (2014) är 
kroppen en viktig central upplevelse för hälsa och välmående vilket gör att sexualiteten har 
betydelse och påverkan för ungdomars fysiska och psykiska hälsa. Utifrån detta är det viktigt 
för skolsköterskan att ha kunskap kring kroppsutveckling och ungdomssexologi för att utifrån 
detta ge ungdomarna möjligheten till råd och vägledning.  

RFSL ungdom (2014) beskriver normer som oskrivna regler, idéer och ideal om hur en person 
ska vara, leva och se ut. Oskrivna regler i samhället om hur och vem individen ska vara utifrån 
kön och sexualitet kan leda till att människor som faller utanför denna mall har en ökad risk för 
utanförskap och trakasserier, medan den som befinner sig innanför mallen kan få fördelar. 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) prövas ungdomars uppfattningar om egna normer och 
värderingar i övergången från barndom till ungdom- och vuxenvärlden, vilket gör det viktigt 
att tidigt samtala med ungdomar gällande dessa frågor. Det finns många orsaker till hur sexuella 
normer skapas hos ungdomar. Enligt Solebello och Elliott (2011) är en viktig källa hur vuxna 
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samtalar kring ämnet sex med ungdomarna och eventuellt överför sina värderingar. Om dessa 
synsätt inte blir ifrågasatta kan detta leda till att dessa kvarstår. Skolan är också en arena till 
skapandet av sexuella normer och enligt en studie av McNeill (2013) har undervisningen i 
skolorna ofta en heteronormativ bild där förebilden speglas av en vit, monogam medelklassman 
där det ofta är den heterosexuella monogama kärleken som är i fokus. Det finns även flera 
åsikter om vad som anses vara kvinnligt och manligt. Enligt Korobov (2009) påverkas sexuella 
normer av den stereotypa bilden av manlighet där det är männen som bestämmer över vad som 
är idealet. Solebello och Elliott (2011) beskriver ett synsätt hos unga där kvinnor ska vara 
sexuellt reserverade och tillbakadragna medan män ses som sexuella maskiner som tillåts ha 
många sexuella erfarenheter. Foucault (2002) menar att en del av de sexuella normer som finns 
i samhället har skapats utifrån att kvinnor ska ses som ett passivt objekt i förhållande till mannen 
vilket gjort det mer tillåtande för männen att vara mer sexuellt utåtriktade än kvinnor.   

HBTQ är ett samlingsbegrepp på identiteter som bryter mot heteronormens förväntningar på 
sexualitet och kön (Häggström-Nordin & Mattebo, 2016). Unga HBTQ-personer identifieras 
ofta som särskilt utsatta för diskriminering, våld och hot av jämnåriga. Detta trots att HBTQ-
personers rättigheter gällande policyarbete och lagstiftning har ökat under de senaste 30 åren 
(Ungdomsstyrelsen, 2010). Platser som skolan och hemmet upplevs ofta som en otrygg plats 
av dessa ungdomar. Enligt Brottsförebyggande rådets statistik (2015) över hatbrott mot sexuell 
läggning var andelen som begicks i skolan sex procent. Enligt en rapport från Statens 
folkhälsoinstitut (2016) framgår att en mycket större andel av homo- och/eller bisexuella 
personer samt transpersoner, framför allt de yngre, hade nedsatt psykiskt välbefinnande än i 
övriga befolkningen. Unga HBTQ-personer uppgav i större utsträckning än andra unga känslor 
av otrygghet, avsaknad av emotionellt stöd och brist på tillit till andra människor. Samtliga 
faktorer bidrar till såväl fysisk som psykisk ohälsa (Statens Folkhälsoinstitut, 2016). Det 
framgår av Häggström-Nordin och Mattebo (2016) att heteronormen många gånger är rådande 
i både sex- och samlevnadsundervisningen som i andra situationer i skolmiljön. Enligt Örebro 
rättighetscenter (2019) är heteronormen det som anses vara det normala och det som samhället 
utgår från. Även om det har blivit mer accepterat att avvika från heteronormen krävs mer arbete 
för att förändra normen. I skolan kan heteronormen ge fördelar till personer som följer denna 
men det finns också risk att skolmiljön blir mindre tillgänglig för personer som bryter mot den. 
Det kan handla om hot, nedlåtande ord eller mobbing mot HBTQ-personer (Häggström-Nordin 
& Mattebo, 2016). I Ungdomsstyrelsens rapport (2010) betonas att ungas, men även de vuxnas 
föreställningar, normer och värderingar är en nyckelfråga för att kunna utveckla ett arbete som 
bygger på respekt för allas likas värde i syfte att främja HBTQ-personers hälsa. Skolan bör ta 
till vara på elevernas kunskap och erfarenheter i arbetet mot kränkande behandling, trakasserier, 
hot och våld. Sex- och samlevnadsundervisningen kvalitet bör även höjas. 

Pornografi är idag tillgängligt för alla, även för de unga. Ungdomar kan enkelt komma åt 
pornografi via sina telefoner eller datorer och på det sättet ta del av olika sorters sexuella 
handlingar (Häggström-Nordin & Mattebo, 2016). Pornografikonsumtionen hos 
gymnasieelever har undersökts i en svensk avhandling (Mattebo, 2014). Resultateten visade att 
pornografi har blivit en del av många ungas vardagsliv. De flesta pojkar samt merparten av 
flickor har konsumerat pornografi någon gång under tonåren. Högkonsumenterna fanns 
mestadels bland pojkar och hade en mer riskfylld livsstil som stillasittande levnadssätt samt 
sämre psykisk hälsa, psykosomatiska symtom, ökad alkohol- och drogkonsumtion, fetma, 
problem med sociala relationer samt gränsöverskridande beteende (Mattebo, 2014). I en studie 
(Mattebo, Larsson, Tydén, Olsson & Häggström-Nordin, 2012) framkom flera exempel på 
ungdomars stereotypa bilder av män och kvinnor och deras sexuella beteende som de iakttagit 
i pornografin. Ungdomar upplever att en traditionell genusordning med män i en överordnad 
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maktposition förmedlas i pornografi (Mattebo, Larsson, Tydén, Olsson & Häggström-Nordin, 
2012). Detta synsätt kolliderar med samhällets om jämställdhet som säger att män och kvinnor 
ska betraktas som jämställda (SFS 1991:433).  

Sveriges Folkhälsoinstitut betonar vikten av att främja sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter bland ungdomar och unga vuxna.	Sexualitet och reproduktiv hälsa och rättigheter 
har betydelse för människors egenvärde, nära relationer samt välbefinnande och utgör ett av 
Sveriges elva målområden för folkhälsan (Statens folkhälsoinstitut, 2011). En trygg och säker 
sexualitet innebär sexuellt välbefinnande, en sexualitet fri från negativa konsekvenser, 
fördomar, diskriminering, tvång och våld (Häggström-Nordin & Mattebo, 2016). Enligt en 
rapport från Folkhälsomyndigheten (2017) vilken beskriver ungas sexuella och reproduktiva 
hälsa framgår att totalt 40 procent av de tillfrågade någon gång haft erfarenhet av en sexuell 
handling mot sin vilja. Flickorna hade blivit utsatta i större utsträckning jämfört med pojkarna 
(Folkhälsomyndigheten, 2017). Sexuellt övergrepp avser psykiskt och fysiskt kränkande 
handlingar som begås mot sin vilja och är både en egen brottsrubricering och ett 
samlingsbegrepp som inbegriper allt från sexuella ofredanden till grov våldtäkt (Häggström-
Nordin & Mattebo 2016). Ofta leder sexuella övergrepp till psykisk ohälsa vilket gör de som 
drabbats till en extra utsatt grupp. Bland flickor och pojkar som varit utsatta är psykosomatiska 
problem, ätstörningar eller självskadande beteende vanligt. Båda könen har också en högre 
frekvens av skolfrånvaro och narkotikaerfarenhet jämfört med barn som inte utsatts för 
övergrepp. De som drabbats av sexuella övergrepp som barn eller unga har också större 
sannolikhet att skada sig själva och ta sexuella risker senare i livet (Statens folkhälsoinstitut, 
2011).  

Det har även skett en positiv utveckling när det gäller ungdomar och sexualitet. Wendt (2016) 
skriver att det är viktigt med insatser som förebygger ohälsa, och att ett folkhälsoarbete är 
hälsofrämjande. År 1974 tillkom abortlagen (SFS 1974:595) i Sverige, vilket innebär att den 
som är gravid ges rättighet att avbryta graviditeten och därmed bidrar till ett mer jämlikt 
samhälle. En annan förändring är att alla flickor i årkurs 5 erbjuds idag vaccin mot HPV-virus, 
ett virus som är sexuellt överförbart och som kan orsaka livmoderhalscancer 
(Folkhälsomyndigheten, 2018). När det gäller arbetet med att förebygga oönskade graviditeter 
har det skett en utveckling i form av fler ungdomsmottagningar, men också att preventivmedel 
är subventionerade och även gratis för ungdomar. En annan positiv utveckling när det gäller 
det förebyggande arbetet med oönskade graviditeter är att akuta p-piller finns receptfria på 
Apoteken. När det gäller arbetet med unga föräldrar erbjuds det speciella föräldragrupper då 
det kan upplevas vara speciellt att bli ung förälder. Tidigare fanns en stark koppling mellan 
sexualitet och reproduktion, men denna har nu suddats ut i och med att det idag finns säkra 
preventivmedel. Att sexualitet idag inte endast ses som något som har med reproduktion att 
göra är att se som en värdefull utveckling eftersom ungdomar idag själva ges en större möjlighet 
att skapa sin egen sexualitet utifrån nyfikenhet och preferenser. Detta kan också bidra till att 
normerna kring sexualitet i samhället förändras i en positiv riktning (Forsberg, 2006; Larsson, 
2016).  
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Sex- och samlevnadsundervisning i skolan 

Sverige har en lång tradition när det gäller upplysningsarbete kring frågor relaterade till 
sexualitet och samlevnad. Själva sexualundervisningen i skolan började ta fart under mitten av 
1900-talet. År 1942 rekommenderade regeringen folkskolan att undervisa i sexualundervisning 
men inget beslut togs om obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning. Den obligatoriska 
sexualundervisningen i den svenska grundskolan infördes 1955 (Kunskapscentrum för 
sexualitet och hälsa, 2009; Nilsson, 2016). Sexualundervisningen var under denna period 
moraliserande och förespråkade avhållsamhet hos unga. Under 1970-talet skedde en förändring 
kring synen på sexualundervisning i och med en ökad acceptans för föräktenskapliga sexuella 
förbindelser, homosexualitet samt att kvinna och man ansågs jämställda. År 1977 kom 
Skolöverstyrelsen ut med en ny handledning som skulle vara mer neutral i dessa frågor och 
därmed mer anpassad till ungdomarnas levnadssätt (Nilsson, 2016). 

Dagens sex- och samlevnadsundervisning befinner sig långt ifrån den undervisning som till en 
början framför allt dominerades av ett moraliserande preventionsperspektiv. Olika perioder har 
haft olika motiv till sex- och samlevnadsundervisning beroende på de svårigheter som har 
anknytning till sexualitet. Många gånger har sexualundervisningen förväntats förebygga olika 
problem i samhället, alltifrån hiv/aids, klamydia och ett ökat antal aborter till sexuell 
exploatering, hedersrelaterat våld och förtryck (Skolverket, 2013). Jupings (2010) samt Newby, 
Wallace, Dunn och Brown (2012) ger även stöd till att skolan ses som en viktig arena för att ge 
kunskap om sex, preventivmedel och könssjukdomar.  

I och med läroplanen för grundskola och gymnasiet som kom 1994 har rektorn inom givna 
ramar ett särskilt ansvar för att eleverna får kunskap om sex och samlevnad. Sex- och 
samlevnadsundervisning är idag en ämnesintegrerad del i flera ämnen för grundskola och 
gymnasium. Sexualitet, relationer, jämställdhet, normer, identitet och andra närbelägna begrepp 
ingår som en naturlig del i ämnen som historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap 
och religionskunskap. När dessa begrepp finns medtagna i några av ämnesplanerna kan 
eleverna få möjlighet att reflektera utifrån flera olika perspektiv, såväl historiska, samhälls- och 
naturvetenskapliga som religions- och språkvetenskapliga. Undervisningen kring sex- och 
samlevnad kan därmed ge elever flera olika infallsvinklar kring sexualitet, relationer och 
jämställdhet (Skolverket, 2013). Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika 
rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan att begränsas av 
rådande föreställningar och normer om vad som är kvinnligt och manligt (Skolverket, 2018). 
Enligt Statens folkhälsoinstitut (2011) behöver skolans undervisning i sexualitet och samlevnad 
följas upp och utvärderas. Den har en viktig förebyggande funktion men är inte tillräckligt 
förankrad i vetenskap och beprövad erfarenhet (Statens folkhälsoinstitut, 2011).	 Trots att 
läraren förväntas bedriva undervisning i ämnet sex- och samlevnad är det inte obligatoriskt i 
lärarutbildningen vilket begränsar ett långsiktigt och metodiskt arbete (Häggström-Nordin & 
Mattebo, 2016). För att lärarna ska kunna behandla frågor som sexualitet, identitet och 
jämställdhet i den utsträckning som kurs- och ämnesplanerna syftar till behöver de både 
ämnesspecifik kompetensutveckling samt kunskap om HBTQ-perspektiv och normer 
(Skolverket, 2016). I en studie av Byers, Sears, Voyer, Thurlow, Cohen och Weaver (2003) 
framkom att unga anser att sex- och samlevnadsundervisningen är mer effektiv om läraren har 
kunskap och är bekväm med ämnet.  

Skolan kom på tredje plats då unga rankade de bästa informationskällorna kring sexualitet enligt 
undersökning genomförd av Folkhälsomyndigheten (2015). Andelen som rankar skolan högt 
har minskat över tid, dock vände utvecklingen 2014 och andelen som har svarat ”skolan” ökade 
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igen. Åsikterna går isär när det gäller uppfattningen av sexualundervisningen. Enligt Byers, et 
al. (2003) samt Newby et al. (2012) är unga överlag positiva till sex- och 
samlevnadsundervisning. Däremot bedömer knappt en av fem elever den svenska skolans sex- 
och samlevnadsundervisning som bra eller mycket bra (Folkhälsomyndigheten, 2015). Enligt 
Juping (2010) anser elever att undervisning kring sex och samlevnad som hålls av medicinskt 
utbildad personal är mer intressant, medan Powell (2008) beskriver att unga hellre vänder sig 
till kompisar eller föräldrar gällande frågor om sex och samlevnad istället för att vända sig till 
en person med en mer formell relation till såsom skolsköterska och lärare.  

Skolinspektionens senaste rapport Sex- och samlevnadsundervisning (2018) visar på tydliga 
tecken gällande brister inom sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Bland annat 
framkommer i rapporten att skolor inte använder elevhälsan i dessa frågor. Resultaten i 
rapporten visar även att eleverna på många skolor sällan involveras i planeringen av 
undervisningen i dessa frågor. Byers et al. (2003) påpekar att sex- och 
samlevnadsundervisningen skulle bli bättre om ungas perspektiv togs tillvara vid planeringen 
av undervisningen. Enligt Skolinspektionen (2018) har eleverna olika erfarenheter och kommer 
från olika livsmiljöer vilket kan ha betydelse för deras sexualitet, som till exempel sexuell 
läggning, kultur eller religion. Detta bekräftas även av Jupings (2010) som menar att behoven 
hos unga från andra kulturer och religioner måste tillgodoses då deras preferenser gällande sex 
och samlevnad kan skilja sig åt. 

Resultat från Byers et al. (2003) visar att mer än hälften av deltagarna i studien var missnöjda 
med kvalitén på den sex- och samlevnadsundervisning de fått. I en studie av Ekstrand, 
Engblom, Larsson och Tydén (2011) framkom att en tredjedel av deltagarna ansåg att deras 
sex- och samlevnadsundervisning var dålig och hälften tyckte att kvalitén var på en acceptabel 
nivå. I en studie med syfte att undersöka vad ungdomar ansåg var nödvändigt för att förbättra 
kvaliteten på sexualitetsutbildningen framkom att nuvarande former av sexualitetsutbildning 
ansågs alltför klinisk och saknade relevant innehåll (Helmer, Senior, Davison, & Vodic, 2015). 
Ungdomarna önskade bland annat mer information om relationer och sexuella erfarenheter.  För 
att genomföra en bra sex- och samlevnadsundervisning är det enligt Juping (2010) viktigt att 
tillgodose ungas behov.  

Omvårdnad 
Omvårdnad är ett förhållande med handlingar av en viss karaktär som visar på att bekymra sig 
och visa omsorg av andra. Omvårdnad innebär även att hjälpa en person att planera och 
genomföra handlingar med syftet att förbättra hälsa, förebygga ohälsa samt bevara hälsa, men 
också att åtgärda och ge hälsofrämjande insatser (Claesson & Morberg, 2012; Hylander & 
Guvå, 2017). Dahlberg och Segesten (2013) menar att en vårdande relation kännetecknas av att 
den som vårdar inte räknar med att få ut något för egen del. För skolsköterskan innebär det att 
tolka elevers behov, visa uppmärksamhet, att bry sig och att göra något som gynnar eleven. Det 
är en relation mellan elev och skolsköterska där mötet är viktigt och innefattar mottaglighet, 
ansvar, ömsesidighet, jämlikhet och känslighet. I mötet med eleverna arbetar skolsköterskan 
med ett omvårdnadsperspektiv utifrån vad Fossum (2007) beskriver som ett lärande möte 
genom att vara tillgänglig för eleven och för att bidra till dennes lärande, utveckling och hälsa.   
 
Socialstyrelsen och Skolverket (2016) beskriver att elevhälsans uppdrag är att arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande samt att stödja elevernas utveckling mot utbildningsmålen. 
Enligt ICN (2012) och den etiska koden för sjuksköterskor finns fyra grundläggande 
ansvarsområden; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.  Utifrån 
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dessa fyra ansvarsområden är skolsköterskans omvårdnadskompentens en av grundpelarna 
inom elevhälsan i och med det hälsofrämjande och förebyggande arbetet som elevhälsan arbetar 
med. Hylander och Guvå (2017) menar att omvårdnad utgår från en helhetssyn vilket innefattar 
människans fysisk, psykiska, sociala och andliga behov. Dessa behov är förankrad i etiska 
principer i form av människans värde och rätt till ett meningsfullt liv, vilket förutsätter att 
människan är aktiv och skapande.   
 
Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk och Öhlén (2013) beskriver sex kärnkompetenser för 
omvårdnad på avancerad nivå; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 
förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Detta betonas också av 
Hylander och Guvå (2017). Vidare menar Edberg et al. (2013) att personcentrerad vård innebär 
att utgå från individen och dennes individuella behov, värderingar, förväntningar och 
föreställningar, och karaktäriseras av värdighet, vilja och ömsesidighet. Samarbete i team är 
viktigt för att komplettera kompetenser, främja kontinuitet samt för att stärka individens 
säkerhet och hälsa. Omvårdnadsarbetet ska också utgå från bästa tillgängliga vetenskapliga 
kunskap och beprövad erfarenhet. Vårdens kvalitet i form av struktur, processer och resultat 
måste även följas upp i syfte att ständigt förbättra och kvalitetssäkra den vård som ges. 

Livsvärld 

Livsvärlden innefattar människans egna perspektiv och innebär det sätt som människan förstår 
sig själv samt andra och är därmed både personlig och unik för varje individ. Livsvärlden har 
en fast punkt, kroppen. Utifrån livsvärlden är kroppen meningsbärande och meningsskapande 
med hänsyn till minnen, erfarenheter, upplevelser, tankar, känslor och visdom. Varje förändring 
av kroppen leder till en förändring av tillgången till världen och livet. Människans identitet och 
självkänsla utgår från kroppen. Uppfattningar om olika företeelser har med kroppen att göra. 
Med utgångspunkt i det vårdvetenskapliga perspektivet påverkas identitet och självkänsla av 
ohälsa. Med livsvärlden som grund tillsammans med ett öppet och följsamt förhållningssätt, 
där individens värld ses och erfarenheter samt verklighet blir uppmärksammade, intas 
individens perspektiv (Dahlberg & Segesten, 2013). Livsvärlden består av olika 
meningssammanhang och det är inte alltid något som vi reflekterar över, utan den finns både 
inom oss men även framför oss och är grunden för hur vi lär oss saker (Wiklund Gustin & 
Bergbom, 2012). 

Elevhälsans roll  

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 
Inom elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, psykolog och personal med 
specialpedagogisk kompetens. Deras roll ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande 
(Skollagen 2010:800). I det individuellt inriktade arbetet finns ett särskilt ansvar med att 
undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. De mer generellt inriktade 
uppgifterna rör elevernas arbetsmiljö, arbetet mot kränkande behandling, undervisning om 
tobak, alkohol, droger och övrig livsstilsrelaterad ohälsa samt jämställdhet och sex- och 
samlevnadsundervisning. Elevhälsan har ett särskilt ansvar med att bidra till att skolan skapar 
goda och trygga uppväxtvillkor (Skolverket, 2012).  

Personalen inom elevhälsan har en viktig roll i sex- och samlevnadsundervisningen. Arbetet 
med dessa frågor innebär oftast direkt kontakt med eleven men kan också innefatta att stödja 
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skolans övriga personal. Skolsköterskan och kuratorn har ofta kunskap om elevernas 
upplevelser av stämning och miljön i skolan, till exempel om sexuella trakasserier eller andra 
kränkningar förekommer. Ett nära samarbete med lärarna och rektorn kan leda till att den 
kunskap som finns hos elevhälsans personal kanaliseras vidare i syfte att förbättra miljön för 
eleverna. Skolsköterskan kan även komplettera lärarna i ämnesundervisningen som rör kropp, 
sexualitet och arbetet med att förebygga sexuellt överförbara infektioner eller oönskade 
graviditeter (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Elevhälsan utgör därmed en viktig del i 
arbetet även om flera av gymnasieskolans ämnesplaner ökar kraven på lärarnas roll i sex- och 
samlevnadsarbetet. Enligt skolinspektionens rapport (2018) är en framgångsfaktor att eleverna 
regelbundet ges möjlighet att tillsammans med lärarna reflektera kring en rad olika normer som 
rör sex- och samlevnadsområdet samt att elevhälsans uppdrag är förankrat i personalgruppen 
(Skolinspektionen, 2018). 

Skolsköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete 

Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande och förebyggande, där den hälsofrämjande delen består 
av att hjälpa eleven till att ta kommando över och förbättra sitt hälsotillstånd. Detta sker bland 
annat genom att bjuda in eleven till dialog och delaktighet (Clausson & Morberg, 2012). Det 
handlar också om att få eleven på individ- och gruppnivå att identifiera och realisera mål, 
tillfredsställa behov och att förändra/hantera omvärlden. I arbetet ingår även att förhindra 
sjukdomar, psykosociala problem och på det viset främja folkhälsan. I den hälsofrämjande 
insatsen ingår en handlingsorienterad lärandeprocess, vilket för skolsköterskans del innefattar 
hälsoundervisning där skolsköterskan skapar en arena för utveckling och förändring (Clausson 
& Morberg, 2012). Fossum (2007) beskriver hälsoundervisning som en process mellan 
skolsköterskan och eleven där syftet är att sätta ihop erfarenheter, kunskaper, förväntningar och 
upplevelser som blir meningsfullt för eleven. Det innebär att fokus ska ligga på individerna 
istället för på undervisningen. Enligt Hylander och Guvå (2017) behöver skolsköterskan stärka 
eleven i deras lärande, men också ge dem möjlighet till att reflektera själva kring olika frågor. 
Detta kan vara ett sätt att stärka självinsikten, medvetenheten samt känslan av eget ansvar hos 
eleven. Clausson och Morberg (2012) menar att genom att bjuda in till en närvarande, icke 
dömande dialog och delaktighet möter skolsköterskan eleven i dennes livsvärld. Genom detta 
ges eleven stöd och känslan av delaktighet ökar, vilket kan leda till en personlig utveckling hos 
eleven när det gäller hälsa och välbefinnande.  

Enligt Socialstyrelsen och Skolverket (2016) samt Berg Kelly (2014) bör elevhälsan samarbeta 
med lärarna i skolan när det gäller sex och samlevnad.  Den hälsofrämjande omvårdnaden och 
hälsoundervisning är en del i arbetet med sex och samlevnad där skolsköterskan är en viktig 
del. I en studie av Hayeter, Owen och Cooke (2012) framkom även att ungas sexuella hälsa 
främjas av sex- och samlevnadsundervisning och att skolsköterskan har en viktig roll när det 
gäller frågor kring sex och samlevnad. Enligt Bremberg (2004) är kunskap, påverkan av 
attityder, färdigheter samt beteenden de effekter som önskas av hälsoundervisning.  Ett 
fördelaktigt sätt att nå fram till detta är genom att utgå från individen. Genom att utgå från 
ungdomarnas önskemål när det gäller sex och samlevnadsundervisning skapas empowerment 
vilket enligt Clausson och Morberg (2012) är ett centralt begrepp i det hälsofrämjande arbetet. 
Genom empowerment får eleven bättre kontroll över beslut och handlingar som påverkar deras 
hälsa. Enligt Korp (2016) är individernas delaktighet i arbetet för sin egen hälsa centralt. Genom 
delaktighet tillvaratas olika individers kunskap och erfarenheter vilket resulterar i en bättre 
förståelse av situationen individen befinner sig i. Delaktighet gör även att individen känner 
engagemang och motivation i arbetet för sin hälsa. 
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PROBLEMFORMULERING 

Frågor som rör sexualitet och relationer är ofta centrala för eleven under tonårstiden. Alla elever 
har rätt att få sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Elevhälsan och skolsköterskor har 
även en viktig roll när det gäller undervisning i sex och samlevnad, både genom enskilda möten 
med elever men också genom att bistå skolans personal. Enligt skollagen och grundskolans 
läroplan ska eleverna vara delaktiga och få inflytande i undervisningen vilket även gäller den 
undervisning som rör sexualitet och jämställdhet. Resultat från rapporter indikerar på brister 
inom sex- och samlevnadsundervisning. Dessutom tyder olika uppror som #tystiklassen och 
#räckupphanden på att undervisningen om sexualitet och relationer behöver vidgas och 
förändras. Vilka frågor som anses som betydelsefulla och vad ungdomars perspektiv innehåller 
kan skilja sig helt från de vuxnas. För få en förståelse för hur ungdomar tänker kring sex- och 
samlevnad behövs kunskap kring deras reflektioner, erfarenheter och attityder. Att undersöka 
vad tonåringar anser om innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen i skolan och vad de 
betraktar som värdefullt är därför av betydelse eftersom det kan vara relevant för ungdomars 
beslut gällande sin sexualitet och hälsa.  

SYFTE 
Syftet är att beskriva hur förstaårselever på gymnasiet upplevde den sex- och 
samlevnadsundervisningen som de hade i högstadiet. 
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METOD 
 
En kvalitativ metod med induktiv ansats har valts för att besvara studiens syfte. Den kvalitativa 
metoden ger beskrivande data och utgår från individens egna beskrivningar. Det centrala i 
kvalitativa metoder är att finna de kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver 
ett fenomen eller sammanhang i omvärlden (Olsson & Sörensen, 2007). Syftet med studien är 
att beskriva hur ungdomar upplever sin sex- och samlevnadsundervisning. För att besvara detta 
är det ungdomarnas upplevelser samt att belysa deras tankar och resonemang som är fokus för 
studien. Enligt Henricson (2017), Kvale och Brinkmann (2009) samt Bryman (2011) är en 
kvalitativ metod det som är bäst lämpat för att komma nära individerna när det är perspektiv på 
livsvärlden som ska undersökas.  
 
Analysmetoden som använts i studien är en empirisk kvalitativ innehållsanalys. Denna metod 
valdes utifrån syftet över att få en förståelse över hur deltagarna ser på det fenomen som är för 
avsikt att undersöka. Datainsamlingsmetoden består av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer 
med fokusgrupper där frågorna är öppna. Öppna frågor valdes med syfte att deltagarna själva 
ska få svara med egna ord vilket enligt Henricson (2017) kan leda till utförligare svar och i sin 
tur ge en djupare förståelse för fenomenet. 

Urval 
Den urvalsmetod som valts är bekvämlighetsurval med två gymnasieskolor som författarna 
känner till sedan tidigare. Bekvämlighetsurval innebär att deltagarna, som uppfyller 
inklusionskriterierna, är personer som är tillgängliga och lätta att få tag på (Henricson, 2017). 
Fördelen med denna metod kan ses för mindre undersökningar där det finns en begränsning 
både gällande tid och kostnad. Polit och Beck (2010) anser att trots att det är en vanlig 
urvalsmetoden vid intervjuer är det en svag metod då den utgår från tillgänglighet, vilket bidrar 
till att resultatet inte kan generaliseras. Däremot rekryterades deltagare från olika städer och 
olika skolor, samt att både pojkar och flickor deltog i föreliggande studie, vilket stärker valet 
av urvalsmetod då spridningen av informanter enligt Polit och Beck (2010) ger en ökad 
variation. 
 
Två gymnasieskolor i Sverige valdes ut varvid den ena ligger i en medelstor svensk stad och 
den andra i en storstad. Anledningen till att dessa två skolor valdes ut för att ingå i föreliggande 
studie var att författarna till studien sedan tidigare hade kontakt med personal i skolorna. 
Rektorerna på dessa skolor tillfrågades muntlig samt fick ett informationsbrev (Bilaga 1) med 
ett godkännande till att intervjuerna genomfördes med elever under skoltid. Därefter skickades 
samma informationsbrev ut till slumpvis valda mentorer med en förfrågan om att besöka 
klassen för att presentera studien närmare, samt undersöka elevernas eventuella intresse av att 
delta i fokusgruppsintervju. Efter att information givits om studien fick eleverna fylla i en 
blankett om de önskade delta eller inte. Intervjuerna genomfördes ca en vecka efter besöket i 
klassen.  
 
Inklusionskriterierna till studien var elever som gick första året på gymnasiet, behärskade 
svenska språket samt hade haft sex- och samlevnadsundervisning under högstadietiden. 
Anledningen till att elever i årskurs ett på gymnasiet valdes var utifrån intresset av att ta reda 
på hur eleverna upplevde sin sex- och samlevnadsundervisning under grundskolans senare del, 
då Skolinspektionen (2018) skriver att sex- och samlevnadsundervisningen i många skolor sker 
oregelbundet. Utifrån detta gjordes valet att fokusera på högstadietiden eftersom författarna till 
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föreliggande studie inte visste när eleverna på gymnasiet skulle ha sex- och 
samlevnadsundervisning. Malterud (2014) och Wong (2008) uppger även att fokusgrupper bör 
sträva efter att vara så homogena som möjligt med tanke på att tonvikten ska läggas på 
gemensamma erfarenheter som underlag för samtalet. För att öka den homogena 
sammansättningen valdes därför elever ur samma årskurs som ett av inklusionskriterierna. Av 
de tillfrågade eleverna var det 20 personer som tackade ja till att delta i studien, fördelat på 11 
pojkar och 9 flickor. Fyra fokusgruppsintervjuer genomfördes och antalet deltagare i varje 
grupp var jämt fördelade på 4 - 6 personer. Ingen av deltagarna gick ett praktiskt program på 
gymnasiet då två av fokusgrupperna bestod av flickor som gick samhällsvetenskapliga 
programmet respektive ekonomiprogrammet och de två övriga grupperna av pojkar som gick 
ekonomiprogrammet. Att grupperna var indelade utifrån kön var en tillfällighet och inget 
medvetet val eftersom inklusionskriterierna inte inkluderade kön. Anledningen till att 
författarna till studien valde att inte blanda grupperna var för att det utifrån geografiska avstånd 
var svårt då pojkarna och flickorna inte bodde i samma stad.  

Datainsamling 
Som metod för att samla in data genomfördes intervjuer i fokusgrupper. Vid en fokusgrupp 
diskuterar ett mindre antal deltagare kring givna samtalsämnen och diskussionen sker ofta 
under strukturerade former (Henricsson, 2017). Tillvägagångssättet vid fokusgrupper beskrivs 
enligt Wibeck (2000) som en traditionell intervju med förbestämda frågor. Enligt Trost (2010) 
samt Stalmeijer, McNaughton och Van Mook (2014) är fokusgrupper en gruppdiskussion där 
det viktiga är gruppens beskrivning i en specifik fråga, ofta i kombination med att värdera dessa 
faktorer som nämns. Valet av fokusgrupp ger alltså en större förståelse för upplevelser och 
resonemang hos den specifika gruppen. Henricson (2017) samt Wong (2008) beskriver att 
fokusgrupper är bra då känsliga ämnen ska undersökas. Enligt Halkier (2010) får deltagarna i 
en fokusgrupp möjlighet att ställa frågor till varandra samt utbyta erfarenheter och förståelser, 
vilket i sig leder till större produktion och bredd av data, samt att fokusgrupper är en bra metod 
då deltagarna inte behöver känna sig pressade av en intervjusituation där de sitter ensamma.  
 
Det fanns en strävan att fokusgrupperna varken skulle vara för stora eller för små. Det 
rekommenderas minst tre fokusgrupper bestående av fyra till tolv personer. Vid en för stor 
fokusgrupp finns en risk att några inte kommer till tals medan andra tar över diskussionen.  Det 
är också lättare att komma in på sidospår och deltagare riskerar att de inte få komma till tals 
eller får vänta på sin tur om gruppen är för stor. Vid för små grupper är det lättare att 
diskussionen tystnar, medan fördelarna är att deltagarna lättare kan ge varandra återkoppling, 
vilket kan göra att diskussionen fördjupas (Wibeck, 2000; Wong, 2008).   

Deltagarna intervjuades under skoltid i en ostörd lokal på deltagarnas nuvarande skola, detta i 
enlighet med vad Trost (2010) förespråkar utifrån fördelen med att hålla intervjuer i deltagarnas 
naturliga miljö. Intervjuerna inleddes med att delge information kring syftet med studien samt 
hur själva intervjun skulle gå till. Deltagarna gavs information kring deras medverkan och rätten 
till att avböja deltagandet när som helst. Därefter gavs en inledande fråga och med uppföljande 
frågor enligt en intervjuguide. Vid alla intervjuer användes samma intervjuguide (se Bilaga 2) 
där det framgick specifika teman som hade koppling till studiens syfte. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) ger en intervjuguide ett mer strukturerat förlopp och är en översikt över vad 
som ska diskuteras. Wong (2008) anser att frågorna vid en fokusgruppintervju ska vara korta, 
öppna, enkla, opartiska och inte av dömande art. Intervjuerna blir därmed halvstrukturerade 
med öppna frågor för att informanterna ska kunna prata fritt samt ges stor frihet att utforma 
svaren (Malterud, 2014). Tiden för intervjuerna varierade mellan 27 till 36 minuter. Alla 
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fokusgruppsintervjuer spelades in med hjälp av en diktafon-app (Voice Recorder) på 
mobiltelefon samt med en diktafon för att minska risken att data går förlorad vid tekniska 
problem. 

I enlighet med Malterud (2014) och Wong (2008) fanns det under fokusgruppsintervjun en 
moderator vilken var den person som styrde samtalet, medan den andra var sekreterare och 
antecknade förhållanden som inte framgår av inspelningen, tex kroppsspråk och ansiktsuttryck 
vilket kan ge information till tolkningen av det latenta innehållet. Moderatorn som var samma 
person vid intervjuerna hade som uppgift att guida diskussionen, att alla deltagare gavs samma 
möjlighet att svara på frågorna under samtalet och säkerställde att gruppen behöll fokus på 
ämnet. 

Innan datainsamlingen påbörjades utfördes en pilotintervju med tre ungdomar för att undersöka 
om intervjuguiden var relevant, eller om frågorna behövde förtydligas. Intervjuerna föll väl ut, 
endast några av frågorna justerades och några togs bort för att ytterligare klargöra 
intervjuguiden. Pilotintervjun är inte inkluderad i resultatet.  

Analys 
Analyseringen av text genomfördes med innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004). 
Denna metod användes som ett sätt att tolka och sortera materialet på ett systematiskt sätt och 
på så vis få en konsekvent analys. Första steget i analysen var transkriberingen. Kvale och 
Brinkmann (2009) beskriver transkriberingen som ett sätt att strukturera intervjun och 
genomföra en grundlig analys. I Wong (2008) och Henricsson (2017) framkommer att 
transkriberingen bör ske i anslutningen till att intervjun är avslutad. Textmaterialet 
transkriberades till text inom en till tre dagar efter själva intervjun och gjordes ordagrant för att 
undvika missförstånd. Däremot uteslöts tankeuttryck och upprepningar då bedömningen 
gjordes att detta inte påverkade innehållet eller resultatet, vilket även bekräftas av Kvale och 
Brinkmann (2009). Eftersom det inte är av vikt vem som svarade på vad, utan vad som sades, 
valdes därför inte kodning av varje deltagare.  
 
När transkriberingen var klar lästes texten igenom upprepade gånger för att få en helhet av 
materialet. Därefter plockades meningsbärande enheter ut vilket var text som svarade mot 
studiens syfte. Målet var att materialet skulle bli mer lätthanterligt och överskådligt utan att 
förlora det centrala innehållet. Därefter bildades koder som grupperades ihop och bildade 
underlag till kategorierna (Tabell 1). Analysarbetet genomsyrades av en pågående diskussion 
och reflektion mellan författarna. Analysen vid fokusgruppsintervjuer innefattade också att 
plocka ut citat för att stärka resultatet. Detta då det enligt Graneheim och Lundman (2004) 
stärker trovärdigheten.  Dessa citat redovisas anonymt. 
 
Förförståelse 
 
Författarna till föreliggande studie har erfarenhet från eget deltagande i sex- och 
samlevnadsundervisning i grundskolan och gymnasiet. Utöver detta har författarna ingen 
erfarenhet av att arbeta med sex- och samlevnadsundervisning vilket underlättade ett öppet 
förhållningssätt inför ämne. 
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Meningsbärande enhet  

 
Kondensering 

 
Kod 

 
Kategori 

Vi hade ju haft henne som 
lärare från sexan och man tog 
inte henne seriöst. Man tappar 
ju respekten. Man är lite 
omogen och att man inte riktigt 
visar hänsyn och vissa lärare är 
liksom inte bekväma med 
ämnet, så det blir liksom ännu 
värre att man liksom sitter och 
fnittrar och håller på lite i 
bakgrunden för att det är ju en 
sån grej när man är i den 
åldern. 
 

Tappar respekten, 
visar inte hänsyn 
och många lärare 
är obekväma 
vilket gör 
situationen värre 

Lärare 
obekväma med 
undervisningen 

Att ha 
erfarenhet av 
en 
undervisning 
som upplevs 
bristfällig 

 
Tabell 1: Exempel på meningsbärande enheter, kondensering, koder och kategorier. 

Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2001) finns det fyra etiska krav för svensk 
forskning; samtycke, information, konfidentialitet och nyttjande. Detta innebär att deltagarna i 
en studie har rätt att bestämma över sitt deltagande och att de även ska ha fått information om 
forskningens syfte. Dessutom ska uppgifter och handlingar förvaras så att obehöriga inte kan ta 
del av dessa, samt att uppgifterna som samlats in bara får användas för forskningsändamål. 
Denna uppsats behöver enligt CEPN (2007) inte ett etiskt tillstånd då det inte förväntas 
publiceras i ett vetenskapligt sammanhang, och heller inte ingå i en avhandling. I lagen 
(2003:460) om etikprövning framkommer att studentarbeten på kandidat- eller magisternivå 
inte omfattas av lagen (SFS 2003:460).  
Deltagarna utgjordes av ungdomar äldre än 15 år och därmed behövde vårdnadshavares inte ge 
samtycke till deras deltagande. Lagen om etikprövning 18 § uppger att de som fyllt 15 år och 
inser vad forskningen innebär för hans eller hennes del, skall informeras och samtycka till 
forskningen. I andra fall ska vårdnadshavarna informeras om och samtycka till barnets 
deltagande i en studie (SFS 2003:460).  

Innan intervjuerna genomfördes gavs information till studiens deltagare om studiens syfte, att 
deltagandet var frivilligt samt att rätten att avbryta sin medverkan när som helst. De gavs även 
information om att intervjuerna spelades in men att transkribering enbart utförs av författarna 
till studien samt att endast de har tillgång till intervjuerna. Intervjuerna behandlades 
konfidentiellt vilket betyder att intervjuerna avidentifierades och förvarades i ett låst skåp samt 
raderas direkt när transkriberingen var färdig (Bell, 2006).  

För att förstå barns och ungas perspektiv, erfarenheter och behov är det av vikt att inkludera 
dem i forskningen. Barn och unga behöver även skyddas från eventuella skador som 
forskningen kan orsaka på grund av deras sårbarhet och omognad (Källström & Andersson 
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Bruck, 2017). För att säkerställa att deltagarna i föreliggande studien inte tog risker eller 
åsamkades skada i och med deltagandet gavs information om studien och dess syfte innan 
intervjuerna startade, konfidentialitet säkerställdes samt stöd fanns att erbjuda för de deltagare 
som eventuellt behövde uppföljande samtal.  
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RESULTAT 
 
Resultatet presenteras i form av tre kategorier. Dessa är; Eleverna beskriver att sex- och 
samlevnadsundervisning är av stor betydelse, Att ha erfarenhet av en undervisning som upplevs 
bristfällig samt Elevernas önskemål om förändring i undervisningen. 

Eleverna beskriver att sex- och samlevnadsundervisning är av stor betydelse 
  
Deltagarna beskriver sex- och samlevnadsundervisningen som ett intressant, viktigt och 
nödvändigt ämne och menar därför att skolan och de som arbetar med ämnet behöver ges utökad 
kunskap inom detta område. De uppger vidare att sex- och samlevnadsundervisningen endast 
gavs under de naturorienterande lektionerna. Det framkommer att ämnet sex- och samlevnad 
behöver prioriteras mer då det ger kunskap, förståelse och möjligheter om en bra sexuell hälsa. 
Deltagarna menar att en ökad kunskap hjälper ungdomar att göra bra val kring frågor som rör 
deras sexualitet.  
 

Jag tror att det är viktigt, för att det känns som att det kan bli väldigt fel om man 
inte har någon koll på nåt. 

 
Enligt deltagarna är undervisningen kring sex och samlevnad ett viktigt ämne samt även ett 
stort område vilket inrymmer mängder med information att ta del av. Det framkommer att det 
är viktigt att få både djupare och bredare kunskap om hur allting fungerar gällande sexualiteten.  
 

Det är ju så mycket man vill veta utöver mensen som man typ inte tänker på.  
 
Deltagarna anser att sex- och samlevnadsundervisning inte bara handlar om till exempel mens, 
hormoner och hur kroppen fungerar. De beskriver att det finns en hel del andra infallsvinklar 
och frågeställningar som kan lyftas i samband med sex- och samlevnadsundervisningen. 
Deltagarna menar därför att det behövs mer undervisning kring det mesta inom ämnet vilket 
följande citat beskriver:  
 
 

Med tanke på att det är ett område som skulle kunna göras hur stort som helst så 
hade vi väldigt lite undervisning. 

 
De flesta av pojkarna och flickorna uppfattar dessutom att själva tiden för sex- och 
samlevnadsundervisningen inte varit tillräcklig och är missnöjda med tidsperspektivet. De 
beskriver en önskan om att samtala kring sex och samlevnad oftare under skoltiden. Deltagarna 
anser även att innehållet var relativt tunt i sin omfattning med tanke på att de anser att ämnet är 
ett stort område som de ville lära sig mycket om. Undervisningen gav därför inte tillräckligt 
med kunskap. Med tanke på att ämnet betraktas som viktigt upplevde deltagarna en besvikelse 
eftersom tiden för sex- och samlevnadsundervisningen hade varit väldigt begränsad.  
 

Det blir inte så mycket sex- och samlevnadsundervisning. Ungefär fyra timmar 
under hela 8:an, det är ju sjukt lite om man tänker på att det är ett stort ämne. 

 
Förutom att det behövs mer tid och fler tillfällen för sex- och samlevnadsundervisning menar 
flera av deltagarna att det även är viktigt att undervisningen ges redan från tidig ålder och 
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dessutom återkommande under hela skoltiden för att ge eleverna en bättre förförståelse kring 
vad ämnet innefattar. Detta för att tidigt ge barn och ungdomar kunskap om gränssättning, men 
också för att normalisera kring frågor som rör sexualitet samt stärka barnets självkänsla och syn 
på sig själv. Som exempel lyftes fördelen med att börja med sex- och samlevnadsundervisning 
i tidig ålder kan vara att ämnet blir mer naturligt och därmed något som är lättare att prata om 
och inte lika pinsamt. Enligt deltagarna behöver innehållet i själva undervisningen även 
anpassas efter barnens och ungdomarnas ålder. Som exempel framkommer att information 
kring sex inte är relevant för yngre barn medan frågor som syftar till att stärka barnet kring 
kärlek och relationer har större betydelse.   
 

Att få vara vem man vill och att man får älska vem man vill, det ska man lära sig 
tidigt, men sen kanske man inte ska gå igenom sex när man går i trean. Men man 
ska ha redan från början att man får vara vem man vill och allt det där. Att man 
undervisar i samlevnad i lägre ålder. Du är fin som du är och så vidare. 
 

Att ha erfarenhet av en undervisning som upplevs bristfällig 
 
Deltagarna redogör för liknande erfarenheter av den undervisning som de haft tidigare oavsett 
kön. På frågan vilken kunskap de intervjuade fått från tidigare sex- och 
samlevnadsundervisning var det vanligaste områdena information kring preventivmedel, 
könssjukdomar och hur kroppen fungerar. Dock finns flickor som beskriver att de inte hade fått 
någon kunskap alls om preventivmedel. Deltagarna menar att undervisningen helt hade uteslutit 
information kring sexualitet vilket var en del som de saknade eftersom de ansåg att detta var en 
relevant och betydelsefull del i undervisningen.  
 

Nej, jag tyckte den var kass. Heter det sex och samlevnad ska man väl prata sex. 
De pratade ju om hur kroppen ser ut. Jag saknar själva sexsnacket. 

 
Undervisningen hade istället varit väldigt fokuserad kring mer objektiv information som bland 
annat anatomin och fysiologin. Oavsett kön upplever deltagarna denna typ av undervisning som 
onödig kunskap och inte tillräckligt relevant.  
 

Jag hade velat haft mer intimt, hur det faktiskt går till, inte hur kroppen fungerar. 
Veta mer vad är sex, vad innebär sex, inte hur kroppen fungerar.  

 
Dels för att det är information som de kan ta reda på själva men också för att de önskar kunskap 
som ligger utöver detta samt mer fokus kring sexualitet. Deltagarna beskriver att de önskat mer 
diskussioner om vad sexualitet innebär och även om specifika sexuella uttryck såsom anal- och 
oralsex.   
 

De pratade ingenting om oralsex, analsex, hur tjejer har sex. Sånt borde de prata 
mer om.  
  

Både flickorna och pojkarna beskriver hur lärarna ofta varit obekväma med att undervisa i sex- 
och samlevnad och att en del lärare kunde uppfattas som osäkra med att prata om ämnet. Detta 
ledde i sin tur till att stämningen blev ansträngande och pinsam för läraren, men också för 
eleverna eftersom känslan av att det hela var oseriöst och inte särskilt professionellt tog över.  
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Vi hade ju vår mentor och han var ju väldigt generad när han pratade om allt det 
här, vilket gjorde det väldigt konstigt eller vad man ska säga. För han var ju inte 
alls, liksom, han kunde ju inte prata om ämnet kände man. Han tyckte att det var 
jobbigt att prata om det. 

 
När läraren gav ett intryck av att ämnet var genant att undervisa i påverkades eleverna av detta 
då det upplevdes som att undervisningen inte togs på allvar, trots en önskan från deras sida om 
att få ökad kunskap inom området. Om läraren däremot kändes trygg, lättsam, bekväm, bjöd på 
sig i lagom grad utifrån egna erfarenheter, men ändå såg seriöst på undervisningen, kändes 
undervisningen givande och intressant.   
 

Läraren var typ lite obekväm att snacka om det. Och då blev det verkligen typ att 
vi barn också blev obekväma, för att läraren tyckte att det var obekvämt att prata 
om. 

 
Deltagarna uppger av de inte kunde påverka upplägget för undervisningen genom till exempel 
planering eller önskemål om innehållet. De uppger att det inte heller gjordes någon uppföljning 
eller utvärdering efter den sex- och samlevnadsundervisning som de haft. Deltagarna anser att 
det är konstigt då det i andra ämnen görs utvärderingar. De uppger att det är viktigt med 
utvärdering som ett sätt för läraren att få vetskap om vad som ansågs som bra eller dåligt även 
med sex- och samlevnadsundervisningen.   
 

Men alltså upplägget alltså på lektioner och så, det skulle jag inte säga att vi kunde 
påverka så mycket.   
 

Förväntningarna inför sex- och samlevnadsundervisningen är höga och är ett ämne som 
ungdomarna berättar att de sett framemot att få undervisning om. Däremot framkommer att 
deras förväntningar oftast inte uppfylls, eller att fokus läggs på områden som de redan har 
kunskap om. Därför menar deltagarna att det är viktigt för dem att det finns möjlighet att 
påverka undervisningens innehåll så att den kan uppfylla deras behov av vad som är 
betydelsefullt och angeläget att få kunskap om. 

Elevernas önskemål om förändring i undervisningen 
   
Både flickorna och pojkarna anser som nämnt i kategorin tidigare att den undervisning som de 
haft framför allt fokuserade på fysiologiska aspekter och att det undervisades väldigt lite kring 
känslor, respekt, attityder, kärlek och förälskelse.  
 

Det känns liksom lite mer okej om man tex får lära sig att två tjejer får vara med 
varandra då är ju det liksom accepterat. Men nu var det mer typ att man fick lära 
sig att kille och en tjej och liksom så. 

 
Förutom en önskan om mer mjuka värden i undervisningen, som bland annat känslor och 
relationer, berättar de även att frågor kring normer och värderingar borde lyftas mer, samt 
respekt för andra. HBTQ bedöms som en viktig aspekt och ett område som deltagarna saknade 
undervisningen och som därför borde belysas i större utsträckning. Det fanns också en önskan 
om att den som undervisar bör undvika att förmedla en stereotypisk bild av könen och istället 
normalisera kring olikheter.  
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Att det finns två kön, men att det inte definierar den du är. Att man kan födas i fel 
kropp. Lärarna gör det till en stel grej, och gör det pinsamt. 

 
Att normalisera är viktigt eftersom sexualitet och relationer är något som är normalt och inte 
borde tabubeläggas eller tystas ned. Deltagarna anser vidare att den som undervisar behöver 
vara uppdaterad och följa med i de förändringar som sker i samhället gällande frågor kring 
detta, och inte utgå från egna normer och värderingar.  
  

 
Idag ser ju allting annorlunda ut med HBTQ och hela den biten. Samhället har typ 
utvecklats men man har inte tagit med det i undervisningen.  

 
Deltagarna har även förslag om mer kunskap kring områden som könssjukdomar, 
preventivmedel, könsstympning och graviditet. Att få ökad kunskap kring graviditet är ett 
önskemål från pojkarna. Pornografi anses även som ett viktigt område att belysa eftersom 
kunskap kring detta kan innebära ett sundare förhållningssätt till ämnet. Utöver detta anser både 
flickorna och pojkarna att gränssättning, samtycke samt regler och lagar kring detta är viktiga 
aspekter att belysa i undervisningen.  
 

Alltså på mina lektioner snackade dem ingenting om nej. Alltså att ett nej är ett 
nej, typ stopp min kropp. Det är någonting som man behöver lära sig tidigt. 

 
Deltagarna beskriver vikten av att åskådliggöra detta mer i undervisningen och att det är ett 
område som behöver lyftas från en tidig ålder eftersom kunskap om gränssättning är 
betydelsefull och har relevans även för mindre barn.   
 

När man går i sexan borde man kanske veta mer vad nej innebär, vad respekt är, 
att du har rätt att älska vem du vill och sen högre upp att man tar upp andra saker.
  

Åsikterna varierar både bland pojkarna och flickorna huruvida undervisningen ska delas upp 
utifrån kön. Vissa av flickorna och pojkarna ser fördelar med könsindelade grupper medan 
andra ser nackdelar. Fördelen med könsindelade grupper uppges vara att det är lättare att ställa 
känsliga frågor än vid en helklassundervisning, samt att det kan bli ett tryggare klimat.  
 

Det är bra för att man kanske vågar ställa mer känsliga frågor om killarna inte är 
med, men samtidigt så kan det ju vara bra att få mer kunskap om varandra. 

 
Nackdelar anses vara att eleverna går miste om kunskap och en ökad förståelse om det andra 
könet, vilket är både viktigt och relevant i undervisningen eftersom det finns en nyfikenhet 
kring det motsatta könet.  Även deras tidigare erfarenhet av könsindelad undervisning varierar 
bland de tillfrågade men de flesta har erfarenhet av både och, det vill säga både undervisning 
med samma kön och könsindelad undervisning.   

 
Nackdelen är att tjejerna lär som om tjejerna bara och killarna om killarna bara. 
Det känns som man vill lära sig lite ändå om varandra. Det är dåligt att vilja dela 
upp killar och tjejer för det make no sense typ. 
  

Svårigheten som kan uppstå med gruppindelning utifrån kön när det gäller de personer som inte 
identifierar sig med något kön lyfts även fram av följande citat: 
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Det kan vara bra för att man som tjej inte vågar fråga om mens, flytningar, 
blygdläppar, bröst inför killar. Och killar har väl säkert också så att de inte vågar 
fråga inför tjejer. Men det finns ju de som inte identifierar sig som nånting, vart 
ska de gå då? 

 
Gruppdiskussioner är något som uppskattas av deltagarna. Att läraren uppmuntrar till 
diskussioner är viktigt utifrån lärande av varandra, men också att det kan vara lättare att uttrycka 
sina egna åsikter. Deltagarna önskar mer samtal och diskussioner och att undervisningen bör 
vara mer av diskussionsform istället för att läraren står och håller föreläsningar. Detta 
undervisningssätt anses gynna inlärningen samt att det betraktas som betydligt roligare med 
diskussioner.  
 
För att komma undan det faktum att läraren ofta varit obekväm i samband med undervisningen 
i sex- och samlevnad föreslås istället att ta in olika föreläsare vilka inte arbetar som lärare i 
skolan. På så sätt kan det bli lättare för både lärare och elever eftersom det då inte finns någon 
personlig relation till den som undervisar. Denna person föreslås vara skolsköterskan, kurator, 
en person från ungdomsmottagningen, polisen eller någon från kvinnojouren. Att ta in olika 
föreläsare från olika yrkesgrupper skulle kunna, enligt deltagarna, ge mer bredd på 
undervisningen och belysa sex- och samlevnad ur olika synvinklar. Att ha temadagar i skolan 
kring ämnet föreslås även.  
 

Jag tror att det blir bättre om det är en skolsköterska tex som håller i sån 
undervisning för att det blir liksom att man inte känner sin skolsköterska lika väl 
typ. Då kanske man typ kanske vågar ställa frågor och så här eftersom man inte 
har den personliga relationen som med läraren. 

 
Deltagarna anser att den som undervisar bör ha en mer personlig och avslappnad hållning som 
ett sätt att göra undervisningen mindre obekväm för både elever och den som undervisar. Det 
finns även bland deltagarna önskemål om att den som undervisar delar med sig av sig själv och 
berättar om till exempel sin första mens eller första kyssen. Tanken här skulle enligt deltagarna 
vara att därmed minska eventuellt obekväma känslor. Undervisningen skulle upplevas som mer 
seriös om elever och undervisare är bekväma. En annan aspekt är att deltagarna gärna vill att 
den som undervisar är någon de inte känner så väl och har en personlig relation till.  

 
 
Då kanske man borde ha någon som faktiskt är utbildad. Så att det blir liksom på 
riktigt. Och det kanske blir lättare då om det är någon som man inte har i något 
annat ämne som kommer in och håller i det. Det blir inte lika personligt liksom. 
Det kanske blir mer sakligt då. Jag tror man fokuserar bättre också.  
 

Möjligheten till studiebesök är något som upplevs positivt och något deltagarna önskar mer av. 
Det vanligaste studiebesöket som de varit på är ungdomsmottagningen.  
 

Mer professionella besök. Ungdomsmottagningen är ju bra för då har man åkt dit 
en gång och vet vart det ligger och typ lite sådana där saker, för det kan ju också 
vara svårt i den åldern.  
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Resultatsammanfattning 
Sex- och samlevnadsundervisningen är enligt deltagarna ett intressant och viktigt ämne. Det 
framkommer att deltagarna anser att det är relevant att ges både djupare och bredare kunskap 
gällande sexualiteten. Pojkarna och flickorna uppfattar att själva tiden för sex- och 
samlevnadsundervisningen inte varit tillräcklig och beskriver en önskan om att samtala kring 
sex och samlevnad oftare under skoltiden. De anser också att innehållet var relativt tunt i sin 
omfattning och därför inte gav tillräckligt med kunskap. Deltagarna beskriver att det är viktigt 
att undervisningen ges redan från tidig ålder och dessutom återkommande under hela skoltiden 
för att ge barn och ungdomar kunskap om gränssättning, men också för att normalisera kring 
frågor som rör sexualitet samt stärka barnets självkänsla.  
 
Deltagarna beskriver att undervisningen hade varit fokuserad kring objektiv information som 
bland annat anatomin och fysiologin, vilket de upplever som onödig kunskap. Detta beskrivs 
som information som de kan ta reda på själva. Det framkommer en önskan om mer mjuka 
värden i undervisningen som bland annat känslor, relationer, normer, värderingar, gränssättning 
samt respekt för andra. Frågor kring HBTQ och pornografi anses även som viktiga områden att 
belysa. Deltagarna beskriver hur lärarna ofta varit obekväma med att undervisa i sex- och 
samlevnad vilket i sin tur bidragit till att stämningen varit ansträngande för både läraren och 
eleverna. För att komma undan detta föreslås istället att ta in olika föreläsare vilka inte arbetar 
som lärare i skolan, förslagsvis skolsköterskan eller en person från ungdomsmottagningen. 
Deltagarna uppger att de inte kunde påverka upplägget för undervisningen genom till exempel 
planering eller önskemål om innehållet. De berättar att det inte heller gjordes någon uppföljning 
eller utvärdering efter den sex- och samlevnadsundervisning som de haft. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Utifrån studiens syfte att beskriva hur förstaårselever på gymnasiet upplever sex- och 
samlevnadsundervisningen i grundskolans senare del valdes en kvalitativ forskningsmetod med 
induktiv ansats. Denna metod passar studien utifrån att metoden ger en tolkning och skapar en 
förståelse för det som undersöks. 
 
Valet av att använda bekvämlighetsurval som insamlingsmetod utgick från att det redan fanns 
etablerade kontakter med de skolor där deltagarna rekryterades, vilket ansågs var 
tidsbesparande och därför en fördel. Dock är bekvämlighetsurval enligt Henricson (2017) en 
svag urvalsmetod utifrån att deltagarna kanske inte liknar populationen och därmed inte kan 
ses som representativ. För att minska denna svaghet rekryterades deltagare från olika städer och 
olika skolor samt att både pojkar och flickor ingick i inklusionskriterierna. Detta ger styrka åt 
valet av urvalsmetod då variationen av informanter enligt Polit och Beck (2010) ger en ökad 
variation av upplevelser. 
 
Deltagarna fick själva anmäla sitt intresse till studien, vilket bedömdes som en fördel då detta 
kunde bidra till att eleverna själva kände ett intresse av att medverka. Att deltagarna känner ett 
intresse och en motivering till att delta borde därmed ge det ett säkrare utfall gällande resultatet. 
Detta är enligt Boethius och Ehdin (2002) som menar att motivation ger lust, nyfikenhet, och 
meningsfullhet. Ett påtvingat deltagande kan tvärtemot vara missgynnande.  
 
Anledningen till att enbart elever från årskurs ett på gymnasiet valdes var utifrån intresset av 
att ta reda på hur eleverna upplevde sin sex- och samlevnadsundervisning under grundskolans 
senare del utifrån att författarna till föreliggande studie inte visste när eleverna på gymnasiet 
skulle ha sex- och samlevnadsundervisning. Detta skulle kunna ses som en svaghet i 
föreliggande studie då elever från årskurs tre eventuellt hade haft mer erfarenhet av sex- och 
samlevnadsundervisningen och därmed bidragit till ett mer utförligt resultat. Däremot var syftet 
med föreliggande studie att undersöka ungdomars erfarenhet från sex- och 
samlevnadsundervisningen från grundskolans senare del, vilket också är resultat som borde 
bidra till en ökad förståelse för ungdomars syn på undervisningen. Totalt medverkade 20 elever, 
med könsfördelningen 11 pojkar och 9 flickor. Att könsfördelningen i grupperna bestod av 
enbart flickor i två av grupperna, och enbart pojkar i de andra grupperna var inget medvetet val 
av författarna och därmed hur det slumpade sig. I den ena staden var det enbart flickor som 
tackade ja till att delta, i den andra staden var det enbart pojkar som önskade delta av de som 
tillfrågades. Utifrån resultatet från de olika fokusgrupperna sågs inte heller någon större skillnad 
utan svaren var i stort sett densamma oavsett kön.  
 
Enligt Malterud (2014) och Wong (2008) bör fokusgrupper sträva efter att vara så homogena 
som möjligt med tanke på att tonvikten ska läggas på gemensamma erfarenheter som underlag 
för det valda ämnet. För att öka den homogena sammansättningen valdes därför deltagare ur 
samma årskurs som ett av inklusionskriterierna. Grupperna blev även självindelade homogena 
då deltagarna i de olika fokusgrupperna gick i samma klass. Risken med detta är att det kan 
finnas oskrivna regler för hur en person ska vara i gruppen. Om denna regel inte följs kan det 
leda till att gruppdynamiken förändras och att gruppen därmed blir mindre funktionell. Fördelen 
är att sammanhållningen i en homogen grupp kan vara starkare utifrån gemenskap gällande 
värderingar, vilket ger en starkare grupp (Thornberg, 2006). Att deltagarna kom från olika 
städer och skolor ger en styrka åt resultatet, eftersom sex- och samlevnadsundervisningen kan 
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se olika ut i olika skolor. Alla deltagare gick teoretiska program på gymnasiet och det finns en 
möjlighet att resultatet i föreliggande studie blivit annorlunda ut om några deltagare hade gått 
praktiska program. 
 
När det gäller fokusgruppsintervjuerna var detta ett fördelaktigt val utifrån tidspress. Genom 
att använda detta som datainsamlingsmetod samlades mycket data in under en kort tid. Trost 
(2010) menar att gruppintervjuer är komplicerade och svåra att genomföra då det kan vara svårt 
att få ett flyt i diskussionen. Diskussionen kan också komma på sidospår, viktiga teman kan 
försvinna i diskussionen och diskussionen kan leda till att deltagarna pratar i munnen på 
varandra och att det därmed kan bli svårt att urskilja vad som sägs. Detta upplevdes inte som 
något problem då diskussionerna enkelt kom igång samt att deltagarna var aktiva under 
intervjuerna. Fördelen vid enskilda intervjuer är enligt Michell (1999) att det kan framkomma 
djupare beskrivning, medan Farquhar och Das (1999) skriver att fördelen med fokusgrupper 
vid känsliga ämnen är att deltagarna kan ge stöd åt varandra under samtalet och att det kan ge 
vidare diskussioner då deltagarna kanske känner mer stöd i en grupp. En fokusgrupp kan 
eventuellt också kännas mindre utpekande jämfört med att genomföra en enskild intervju. I och 
med att det valda ämnet sex- och samlevnad eventuellt upplevs som känsligt och svårt att prata 
om kanske enskilda intervjuer också hade varit mer hämmande, och därmed även gett färre 
deltagare. I föreliggande studie kände deltagarna varandra i de olika grupperna, vilket kan ha 
varit en fördel då detta kan ha bidragit till en känsla av trygghet i gruppen. Det skulle även 
kunnat vara en nackdel utifrån att deras åsikter kanske inte skulle våga lyftas fram i och med 
valet av ämne. Dock var detta inget som författarna till studien upplevde.  
 
Intervjuerna genomfördes på deltagarnas skolor, och i ett enskilt rum för att minimera 
störningsmoment utifrån. Intervjuerna valdes att utföras i ett passande stort rum för att på det 
viset få en större känsla av samhörighet. Wibeck (2000) menar att storleken på rummet kan 
vara avgörande på interaktionen mellan deltagare, och att ett stort rum kan minska 
interaktionen. Valet av att utföra intervjuerna på skolan gjordes då det ansågs lättare att få 
deltagarna att medverka i den miljö där de redan befinner sig, och att det eventuellt hade varit 
mer avhopp om deltagarna hade varit tvungna att ta sig till en plats utanför skolan. Detta kan 
ha bidragit till deltagarnas motivation till att medverka i studien. Innan intervjuerna startade 
förklarades för deltagarna att det inte fanns något rätt eller fel gällande svaren, utan att det var 
upplevelsen av sex- och samlevnadsundervisningen som var syftet med studien. Detta för att 
minska risken för att deltagarna inte skulle våga prata öppet om fenomenet.   
 
Genom att samma intervjuguide användes för alla fokusgrupper täcktes områdena som hade 
betydelse för studien in. Intervjuerna spelades in med hjälp av en app via mobiltelefon. Denna 
app testades vid pilotintervjun för att säkerställa att den fungerade, att inga tekniska 
felaktigheter kunde uppkomma och att författarna skulle känna sig säkra på hur appen 
fungerade. Bearbetning av materialet gjordes genom transkribering från ljudfiler till text. Detta 
gjordes för att underlätta bearbetningen vid resultatet. Transkriberingen utfördes tätt inpå 
intervjuerna, medan intervjutillfället fortfarande fanns färskt i minnet hos författarna. Efter 
transkriberingen började författarna finna meningsbärande enheter som sedan bildade 
kategorier i resultatet. Eftersom det är gruppens åsikter som förts fram gjordes valet att inte 
koda deltagarna. Wibeck (2000) skriver att det är viktigt att det är gruppens åsikter som lyfts 
fram och inte enskilda individers. Data diskuterades mellan författarna under hela analysen, 
och diskussion fördes kring materialet. Innan datainsamlingen påbörjades gjordes en 
pilotintervju med tre medverkande. Detta gjordes för att säkerställa att frågorna var tydliga, inte 
misstolkades och för att säkerställa att frågorna var relevanta och gav data som var kopplat till 
syftet med studien.  
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Författarna eftersträvade att studien genomfördes med en hög tillförlitlighet och trovärdighet. 
Bryman (2011) menar att en studie med trovärdighet är gjord utifrån de regler som är satta, och 
när det gäller tillförlitlighet behövs en noggrann redogörelse av alla moment. Att båda 
författarna till studien närvarade vid intervjuerna kan höja trovärdigheten eftersom det innebar 
att det var två personer som upplevde intervjusituationen, vilka dessutom analyserade data. En 
i förväg sammanställd intervjuguide användes vilket höjer tillförlitligheten och trovärdigheten 
i och med att alla intervjuer gjordes utifrån samma frågor och i samma ordningsföljd. Eftersom 
intervjuguiden finns bifogad innebär detta att studien kan upprepas senare för att undersöka 
samma fenomen, men också för att möjliggöra ett ställningstagande för läsarna gällande 
frågorna som ställdes. Ljudinspelning användes vilket höjer tillförlitligheten då detta gav 
möjlighet till att upprepade gånger lyssna igenom intervjuerna. Detta gjorde att inget av det 
som sades kunde misstolkas då ljudinspelningarna möjliggjorde att författarna kunde lyssna om 
vid eventuella tveksamheter. Innan intervjuerna genomfördes en pilotintervju för att säkerställa 
att frågorna inte misstolkades, vilket även höjer trovärdigheten för studien. Slutligen stärks 
tillförlitlighet och trovärdighet genom användandet av citat i resultatredovisningen enligt 
Graneheim och Lundman (2004). Dessa citat gör att läsaren lättare kan tolka och ta ställning 
till resultatet. Valet av att samma person var moderator gjordes utifrån Albrecht, Johnson och 
Walther (1993) som menar att trovärdigheten ökar om samma moderator leder intervjuerna. 
Detta för att sträva efter att intervjuerna med samma moderator skulle vara så lika som möjligt, 
och därmed minska risken för att resultatet skulle kunna påverkas.   

Generaliseringar och överförbarhet är inte huvudsyftet med kvalitativ forskning då denna 
forskningsmetod efterfrågar en ökad förståelse för människors upplevelser och livsvärldar. Hög 
tillförlitlighet och trovärdighet i studier kan bidra till att resultatet blir överförbart till andra 
kontext. Eftersom kvalitativa forskningen är beroende av sammanhanget behöver den som läser 
studien därmed bedöma resultatets överförbarhet till andra grupper och sammanhang (Polit & 
Beck, 2010). I föreliggande studie framgår kontext samt bakgrundsfakta och resultat kan 
förmodas vara överförbart till grupper med svenska ungdomar i gymnasiet, vilka genomgått 
sex- och samlevnadsundervisning i grundskolan.  

Förförståelse innefattar de erfarenheter och yrkesmässiga perspektiv som författaren har under 
studiens gång (Polit & Beck, 2010). Denna förståelse utgår utifrån givna förutsättningar vilket 
innebär att den kunskap och erfarenhet som författaren har med sig vid analys av material i sin 
tur kan påverka resultatet. Om författarna klargör förförståelsen minskar risken för missförstånd 
gällande förståelsen och det som faktiskt framkommer vid analysen (Gilje och Grimen, 2003). 
Med syftet att förhindra en begränsad öppenhet eftersträvades ett medvetet förhållningssätt, 
dels som barnmorska samt som specialistsjuksköterska, för att förförståelsen inte skulle påverka 
resultatet. Ingen av författarna hade tidigare erfarenhet av arbete med sex- och 
samlevnadsundervisning vilket underlättade ett öppet förhållningssätt inför ämnet.  

Resultatdiskussion 
I resultatet i föreliggande studie framkommer tre kategorier som påvisar hur deltagarna anser 
att sex- och samlevnadsundervisningen är ett ämne av stort värde men som också har flera 
brister. Detta stämmer överens med Skolinspektionen (2018) och den rapport som undersökt 
sex- och samlevnadsundervisningen i skolorna. Deltagarna i denna föreliggande studie 
beskriver hur sex- och samlevnad är ett område som har stor betydelse för dem eftersom 
kunskap i detta ämne ger positiva konsekvenser som kan bidra till en god sexuell hälsa. 
Deltagarna anser därför att detta är ett ämne som borde prioriteras mer.  
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Betydelsen av sexualundervisning i skolan som ett sätt att påverka attityder, förbättra den 
sexuella hälsan och motverka negativa erfarenheter får också stöd i tidigare forskning (Larsson, 
Eurenius, Westerling och Tydén, 2006; Ekstrand, Engblom, Larsson och Tydén, 2011; Bourke, 
Boduszek, Kelleher, McBride och Morgan, 2014; Mkumbo, 2010). Målet med sex- och 
samlevnadsundervisningen är att stärka elevernas självkänsla och handlingskompetens och att 
möjliggöra medvetna val som rör hälsa, relationer och sexualitet (Skolinspektionen, 2018). 
Trots den goda tanken bakom sex- och samlevnadsundervisningen i skolan har den visats vara 
av otillräckligt god standard (Larsson, 2016; Skolinspektionen, 2018). Uppror och initiativ från 
ungdomar som SNAF (Sexualkunskapen Ni Aldrig Fick), #tystiklassen och #räckupphanden 
visar även på tydliga tecken gällande brister inom sex- och samlevnadsundervisningen i skolan.  
  
Resultatet visar att deltagarna i föreliggande studie hade önskemål om att läraren var mer 
kunnig och utbildad i ämnet för att på så sätt kunna ge relevant information som ligger rätt i 
tiden. Detta är resultat som stämmer överens med en studie från Ekstrand et al. (2011) där 
ungdomarna uppgav att de önskade att lärarna skulle vara bättre utbildade för att på ett 
lämpligare sätt kunna närma sig svåra ämnen kring sexualitet. Även om sex- och 
samlevnadsundervisning länge varit obligatorisk i Sverige finns det fortfarande inte någon 
obligatorisk undervisning för lärarna i ämnet (Häggström-Nordin & Mattebo, 2016). 
Skolinspektionens rapport (2018) visar att det finns ett stort behov av kompetensutveckling när 
det gäller lärarnas arbete med sex- och samlevnadsfrågor som bland annat berör frågor kring 
normer, HBTQ, hedersrelaterade frågor, undervisning för nyanlända elever samt hantering av 
kontroversiella frågor som knyter an till sex- och samlevnadsområdet. Många lärare uppger 
även att det är svårt att undervisa i ämnet eftersom de känner sig obekväma samt saknar redskap 
och kompetens (Skolinspektionen, 2018). Även här kan det göras en parallell till den 
föreliggande studien då resultaten visar att deltagarnas tidigare erfarenhet var att läraren ofta 
upplevdes obekväm med att undervisa i ämnet. Detta bidrog till att också eleverna blev 
besvärade och därmed upplevdes inte undervisningen seriös, trots deltagarnas vilja om att få 
undervisning och kunskap i ämnet.  

Ungdomarna i föreliggande studie har önskemål om att andra personer än lärarna, förslagsvis 
skolsköterskor, ges en roll i undervisningen i sex och samlevnad. Detta för att ge större bredd 
och fler infallsvinklar till undervisningen. Detta resultat bekräftas av Juping (2010) som visar 
att elever anser att undervisning kring sex och samlevnad som hålls av medicinskt utbildad 
personal är mer intressant. Vidare lyfter författarna i en engelsk studie (Aranda, Coleman, 
Sherriff, Cooking, Zeeman & Cunningham, 2018) skolsköterskors betydelsefulla uppgift 
gällande sexualundervisning i skolan, bland annat genom att normalisera och utmana det 
risktänkande synsätt som ofta dominerar undervisningen. Det framkommer även i 
Skolinspektionens rapport (2018) att elevhälsans kompetens inte tillvaratas i arbetet med sex- 
och samlevnadsundervisningen (Skolinspektionen, 2018). Vikten av elevhälsan bekräftas också 
i en studie av Hayeter, Owen och Cooke (2012) där det framkom att skolsköterskor har en viktig 
roll när det gäller frågor kring sex och samlevnad. Skolsköterskor präglas av ett 
omvårdnadsperspektiv i mötet med eleverna vilket Fossum (2007) beskriver som ett 
lärandetillfälle som kan bidra till elevens lärande, utveckling och hälsa (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). Detta synsätt kan tänkas bidra till den öppenhet och följsamhet 
för elevens unika behov inom sex och samlevnad, vilket också är aspekter som efterfrågas av 
deltagarna i föreliggande studie. Trots krav på lärarnas roll i sex- och 
samlevnadsundervisningen kan det konstateras att elevhälsan också är en viktig del i arbetet 
med detta område.  



24 
 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att deltagarna bedömer att sex- och 
samlevnadsundervisningen är viktig även i lägre åldrar, då detta kan bidra till att normalisera 
kring ämnet och göra det mer naturligt att prata om. Undervisningen skulle då vara mer 
fokuserad på gränssättning och att stärka synen på sig själv. Detta resultat får även stöd från 
forskning av Byers et al. (2003) där de tillfrågade ansåg att undervisningen med fördel kunde 
börja i grundskolan eller tidigare. Enligt Skolinspektionens undersökning kring sex- och 
samlevnadsundervisningen i skolorna (2018) framkom också att elever vill prata om sex och 
samlevnad i tidigare ålder. I samma rapport (Skolinspektionen, 2018) visar resultatet att 
eleverna även önskar sex- och samlevnad oftare än vad de har haft möjlighet till. Detta resultat 
bekräftas även i föreliggande studie då deltagarna angav att lektionerna i sexualundervisning 
varit för få och inte tillräckligt återkommande. Detta resultat är inte förenligt med 
Skolinspektionen (2018) rekommendation att undervisningen i sex- och samlevnad behöver ske 
kontinuerligt och återkommande under skolgången för att ge repetition och möjlighet till 
fördjupade kunskaper.  
 
Det framkom i föreliggande studie att deltagarnas erfarenhet varit att de inte haft möjlighet att 
påverka undervisningen i sex och samlevnad, varken genom planering, genomförande eller 
utvärdering. Detta stämmer överens med Skolinspektionens rapport Sex- och 
samlevnadsundervisning (2018) som visar att eleverna på många skolor sällan involveras i 
planeringen av undervisningen i dessa frågor. Enligt Skolinspektionens (2018) är en 
framgångsfaktor för en sexualundervisning med god kvalitet att eleverna ges inflytande i 
undervisningens planering, genomförande och utvärdering. Även Byers et al. (2003) påpekar 
att sex- och samlevnadsundervisningen skulle bli bättre om ungas perspektiv togs tillvara vid 
planeringen av sexualundervisningen. Skolinspektionen (2018) poängterar att eleverna har 
olika erfarenheter och kommer från olika livsmiljöer vilket kan ha betydelse för deras 
sexualitet, som till exempel sexuell läggning, kultur eller religion. Att behoven hos unga från 
andra kulturer och religioner måste tillgodoses då deras preferenser gällande sex och samlevnad 
kan skilja sig åt bekräftas även av Jupings (2010). Om elever inte ges inflytande i sex- och 
samlevnadsundervisningen kan detta bli problematiskt eftersom det borde kräva elevernas 
medverkan för att undervisningen blir relevant och begriplig. Genom att lyssna till ungas 
önskemål gällande undervisningens innehåll utgår man från ungdomarnas livsvärld, i och med 
att detta är den värld som de lever sina vardagliga liv, och som enligt Wiklund Gustin och 
Bergbom (2012) är grunden för tillägnande av kunskap. Med livsvärlden som grund 
tillsammans med ett öppet och tillmötesgående förhållningssätt, där individens värld ses och 
erfarenheter samt verklighet blir uppmärksammade, intas individens perspektiv (Dahlberg & 
Segesten, 2013).  

Både de tillfrågade pojkarna och flickorna i föreliggande studie anser att frågor som rör HBTQ 
och könsidentitet borde belysas mer i undervisningen. Deltagarna menar att mer fokus kring 
detta område bidrar till en normalisering och därmed positiva effekter kring attityder och 
förhållningssätt. Resultaten i föreliggande studie bekräftas av Ekstrand et al. (2011) som visar 
att föreslagna förbättringar på undervisningen innefattade mer information och större tonvikt 
på sexuell mångfald. En undersökning från Folkhälsomyndigheten (2017) visar att det finns 
skillnader gällande faktorer som påverkar den sexuella och reproduktiva hälsan samt rättigheter 
mellan grupper av unga, framför allt baserat på kön och könsidentitet. I studien framgår att 
förutsättningarna till god sexuell hälsa bland unga är ojämlik eftersom grupper bland unga som 
inte vill kategorisera sig utifrån kön upplever kränkningar, diskriminering och sexuella 
övergrepp. Även Skolinspektionen visar i rapporten om sex- och samlevnadsundervisningen i 
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svenska skolor (2018) att det ofta brister vad gäller inkludering av olika könsidentiteter. Utifrån 
dessa resultat, att frågor kring icke-normativa könsidentiteter riskerar att glömmas bort i 
undervisningen, kan det möjligtvis finnas risker att normer befästs istället för att ifrågasättas.  

Deltagarna i föreliggande studie önskar mer samtal och diskussioner i sex- och 
samlevnadsundervisningen istället för att läraren håller föreläsningar. Detta synsätt stämmer 
överens med resultat från Byer et al. (2003) som visar att eleverna föredrar diskussioner, 
gästföreläsare och praktiska moment framför föreläsning av läraren. I en annan studie av 
Newby et al. (2012) framkom att flickorna i högre grad än pojkar önskade gruppdiskussioner 
vilka helst skulle vara i mindre grupper. I studien av framkom också att flickor oftare än pojkar 
önskar undervisning i flick- respektive pojkgrupper. Anledningen till det var att flickorna hade 
en större tendens att känna sig blyga för att ställa frågor inför pojkarna. Resultatet i föreliggande 
studie visar att synen varierar både bland pojkarna och flickorna huruvida undervisningen ska 
delas upp utifrån kön. Deltagarna ser både fördelar och nackdelar med könsindelade grupper. 
En fördel med könsindelade grupper uppges, i likhet med Byer et al. (2003), att det är lättare 
att ställa känsliga frågor i en grupp med samma kön.  
Det framkom hos deltagarna i föreliggande studie att undervisningen i sex- och samlevnad hade 
varit väldigt fokuserad kring fysiologiska aspekter och mindre kring känslor, respekt, attityder 
och relationer. Undervisningen kändes därför inte alltid helt relevant. Liknande resultat av 
Helmer, Senior, Davison och Vodic (2015) visar att nuvarande former av sexualundervisningen 
anses alltför klinisk och saknar väsentligt innehåll. Deltagarna önskar bland annat mer 
information om relationer och sexuella erfarenheter. Detta resultat bekräftas av en studie av 
Byers et al. (2003) där ungdomarna uppger att de inte hade fått information kring det som 
ansågs vara viktigast i sex- och samlevnadsundervisningen. I en studie av Ekstrand et al. (2011) 
bekräftas även detta då resultat visar att inte ens hälften av informanterna ansåg skolans sex- 
och samlevnadsundervisning som acceptabel vad gäller kunskapsinnehållet och mer än en 
tredjedel ansåg att den var ‘’dålig’’ eller ‘’mycket dålig’’. De flesta ansåg att det fanns 
tillräckligt med innehåll vad gäller kunskap om kroppens utveckling, däremot efterfrågades ett 
bredare kunskapsutbud, mer diskussion och större fokus på sexuell mångfald. Bland annat 
framkom att information och diskussion om pornografi var viktigt för ungdomarna i 
föreliggande studie, vilket även var önskemål från deltagarna i studien av Ekstrand et al. (2011). 
Att ungdomarna ges möjlighet att diskutera detta ämne kan tyckas relevant med tanke på en 
ökad tillgång till pornografi som numera är tillgängligt för alla, både barn, ungdomar och vuxna.   

Konklusion 
Föreliggande studie visar att sex- och samlevnad anses vara ett ämne av stor betydelse som 
behöver ges mer tid, även i lägre ålder. Deltagarna beskriver till stor del negativa erfarenheter 
av sin tidigare sex- och samlevnadsundervisning och anser också att aspekter som relationer, 
normer, värderingar, gränssättning och HBTQ borde belysas i större uträckning. Detta resultat 
pekar på betydelsen av att lyfta frågor om rätt och orätt med ett etiskt perspektiv utifrån 
synvinklar som rör sexuell läggning och identitet, men också kring jämställdhet, utanförskap 
och kränkningar. Deltagarna saknade även inflytande i undervisningen samt utvärdering efter 
den sex- och samlevnadsundervisning som de haft. Att ungdomars synpunkter kring sex- och 
samlevnadsundervisning undersöks och systematiskt utvärderas är centralt för att kunna 
utveckla undervisningen. Resultaten i föreliggande studie belyser hur undervisningen i sex och 
samlevnad behöver vidgas och anpassas bättre utifrån ungdomarnas livsvärld och deras behov, 
för att på det viset bidra med värdefull och relevant kunskap i ämnet.  
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Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 
Resultaten i föreliggande studie kan bidra till att både lärare och professioner inom elevhälsan 
ges ökad förståelse för hur sex- och samlevnadsundervisningen kan förbättras. Deltagarnas 
beskrivning belyser att de som arbetar med sex- och samlevnadsundervisning behöver lägga 
mer fokus kring ämnen som rör respekt, attityder, normer och värderingar samt utgå från 
normkritiska perspektiv. Den som undervisar bör även ha goda kunskaper i ämnet samt hitta 
arbetssätt som undviker att undervisningen upplevs obekväm och problematiskt att prata om. 
Vårt samhälle är föränderligt utifrån normer, värderingar och attityder. Därför är det av värde 
att undervisningen i sex- och samlevnad följer denna utveckling för att på det viset kunna ge 
eleverna kunskap som präglas av en öppenhet som har betydelse för ungdomars sexualitet.   

De goda avsikterna som sex- och samlevnadsundervisningen står för tycks inte alltid möta 
ungdomarnas behov och utmaningar som de möter. Ytterligare förståelse för ungdomars 
upplevelser kring sex- och samlevnad behövs för att möta dem i den kontext de befinner sig i. 
Vidare skulle det skulle vara av intresse att studera vilka erfarenheter skolsköterskor och övrig 
personal inom elevhälsan har av att arbeta med sex- och samlevnadsundervisning. Även 
lärarnas erfarenheter och syn på undervisningen vore värdefullt att studera närmre. Detta för att 
bidra till ökad kunskap och förståelse kring hur undervisningen i sex- och samlevnad både kan 
förbättras samt möta ungdomarnas behov utifrån deras livsvärld.  
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Bilaga 1. Deltagarbrev 
 
Information om genomförande av studie kring ungdomars syn på 
sexualundervisningen i skolan 
 
Sex- och samlevnadsundervisning har betydelse för barn och ungdomar och goda kunskaper i 
ämnet kan främja den sexuella hälsan. I arbetet med att stärka elevernas självkänsla och 
förmåga att göra medvetna och ansvarstagande val som rör sexualitet och relationer är sex- och 
samlevnadsundervisningen en viktig del. För att få en förståelse för hur ungdomar tänker kring 
sex- och samlevnad behövs kunskap kring deras reflektioner, erfarenheter och attityder.  
 
Du tillfrågas i detta brev om samtycke till att eleverna i din skola tillfrågas om deltagande i en 
studie i ämnet. Studien kommer att genomföras via fokusgruppintervju tillsammans med andra 
elever som går första året på gymnasiet. Intervjun kommer att spelas in med en mobiltelefon. 
Inspelningen kommer efter att studien är färdig och godkänd att förstöras. Det är enbart vi och 
vår handledare som kommer ha tillgången till texterna efter intervjuerna. Intervjun kommer att 
ske under skoltid vid ett tillfälle och vi beräknar att det kommer ta ca 45 - 60 minuter.  
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge varför. Vi 
garanterar strikt konfidentialitet. Alla uppgifter eleverna lämnar till oss kommer att behandlas 
med sekretess. Ingen kommer att få veta vad eleverna har sagt till oss. Eleverna kommer vid 
intervjutillfället att få lämna ett skriftligt samtycke till sin medverkan.  
 
Syftet med studien är att beskriva hur elever på första året på gymnasiet ser på sex- och 
samlevnadsundervisningen i skolan, då det enligt tidigare forskning finns brister gällande sex- 
och samlevnadsundervisningen. Resultat ska kunna användas och komma till nytta för mina 
kurskamrater på skolsköterskeutbildningen, men även till verksamma skolsköterskor. Om du 
är intresserad kommer vi gärna att delge dig resultatet.  
 
Önskar du ytterligare information kontakta oss gärna: 
Med vänliga hälsningar  
 
Sara Bernanker Lundaahl 
a17sarlu@student.his.se  
Tel: 070x-xxxxxx 
 
Anna-Karin Klint Carlander 
e16annca@student.his.se 
Tel:070-xxxxxxx 
 
Ditt samtycke till studien kan du skicka via e-post till a17sarlu@student.his.se alt 
e16annca@student.his.se  
 
Handledare för studien är 
Kina Hammarlund, universitetslektor i omvårdnad, Institutionen för vård och natur vid 
Högskolan i Skövde 
Kina.hammarlund@his.se 



 

 
 
Bilaga 2. Intervjuguide 

 
1. Kan ni berätta om den sex- och samlevnadsundervisning ni haft hittills? 

Uppföljande följdfrågor, tex vad har varit bra, mindre bra osv 
Behövs det mer undervisning i sex och samlevnad?  
Hur kan sex- och samlevnadsundervisningen förbättras?  
Fick ni vara med och planera innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen? Fick ni vara 
med och utvärdera undervisningen?  
Vilka områden togs upp i undervisningen? Anser ni att undervisningen gav er tillräcklig med 
kunskap?  
Var det något område som du önskade mer/mindre av? Något område som inte behövdes alls?  
Saknade du något område i undervisningen? Vad behöver ingå i undervisningen?  
Vad anser ni om könsindelade grupper i samband med sexualundervisningen? 
När hade ni sex- och samlevnadsundervisning? Hur många tillfällen? 
Vilka arbetssätt använde sig läraren av i undervisningen? Tjej/killgrupp? Helklass/mindre 
grupper? Tystnadsplikt? Film? Fick ni göra något studiebesök eller fick ni besök av någon 
utifrån? 
Var sex- och samlevnadsundervisningen ämnesövergripande?  
 

2. Hur tycker ni att sex- och samlevnadsundervisningen i skolan ska vara 
utformad? 

Vilka områden och frågor anser ni ska ingå i undervisningen? 
Var den undervisning som gavs i sex och samlevnad tillräcklig?  
Gavs det möjlighet till diskussion med klassen under sex- och samlevnadsundervisningen? 
Tror ni att alla vågar säga och tycka vad de vill och tänker?  
Var tiden samt antal tillfällen för sex- och samlevnadsundervisningen tillräcklig? 
Är ni nöjda med den sex- och samlevnadsundervisning som gavs i skolan?  
Vilka arbetssätt tycker ni är passande för sexualundervisningen? 
Vem är mest lämpad för att hålla i sexualundervisningen (tex lärare eller skolsköterska)? 
Hur ofta bör undervisningen hållas och vid vilka åldrar? 
Varifrån kommer den bästa kunskapen om sex och samlevnad? 
 

 


