
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOLSKÖTERSKANS ARBETE 
MED SEX- OCH 
SAMLEVNADSUNDERVISNING 

 
 

SCHOOL NURSES WORK WITH 
EDUCATION ON SEXUALITY- 
AND INTERPERSONAL 
RELATIONS 

 
 
 
 
 
 
 

 

Examensarbete inom huvudområdet omvårdnad 
Avancerad nivå 
15 Högskolepoäng 
Hösttermin/Vårtermin År 

 
Författare: Marie Bergquist 

Sanna Larsson 



 
 
 
 

SAMMANFATTNING 

 
Titel: Skolsköterskans arbete med sex- och samlevnadsundervisning 

Författare: Bergquist, Marie; Larsson, Sanna 

Institution: Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde 

Program/kurs: Examensarbete i omvårdnad, Skolsköterska OM854A, 15 hp 

Handledare: Hammarlund, Kina 

Examinator: Thorstensson, Stina 

Sidor: 32 

Nyckelord: Elevhälsa, Elever, Sex- och samlevnadsundervisning, Sexuell hälsa, 

Sjuksköterska 

Bakgrund: Forskning visar att innehåll och metoder skiftar i sex- och 

samlevnadsundervisning på olika skolor. Elever anser att sex- och 

samlevnadsundervisningen behöver förbättras. Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande med 

elevers sexuella hälsa. Forskning påvisar att elevhälsans kompetens inte tillvaratas i 

sexualundervisningen. Genom ökad förståelse för hur skolsköterskor arbetar med sex- och 

samlevnad kan undervisningen förbättras. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur 

skolsköterskor arbetar med sex- och samlevnadsundervisning. Metod: Nio skolsköterskor 

verksamma på högstadiet eller gymnasiet intervjuades via e- post. Datamaterialet 

analyserades med kvalitativ innebördsanalys. Resultat: I resultatet framkom fem teman; 

Kunskap och kompetens bidrar till trygghet i sex- och samlevnadsundervisning; Stödjande 

omgivning och tid för planering skapar möjligheter för skolsköterskans arbete med sex- 

och samlevnadsundervisning; Skolsköterskans mångfald i upplägg av undervisning 

anpassas efter elevernas behov av kunskap; Att undervisa nyanlända elever kräver mer 

förberedelse och Skolsköterskans bemötande och förhållningssätt har betydelse för frågor 

kring HBTQ. Konklusion: Svårigheter för skolsköterskor i deras arbete med sex- och 

samlevnadsundervisningen är tidsbristen, vilket medför begränsad undervisning, samtidigt 

anser de att sex- och samlevnadsundervisningen är av vikt för elever. Upplevelsen av 

samarbetet inom sex- och samlevnadsundervisning ses som positiv och önskvärd. 

Skolsköterskors utmaningar är att undervisa elever från andra kulturer, skolsköterskor 

saknar djupare kunskaper.  
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Background: Research has shown that it is varies in the methods and the contents in the 

sexual- and interpersonal relation education. Students consider the sexual education need 

to improve. School nurses work to promote sexual health. It’s important to understand how 

school nurses work with education on sexuality- and interpersonal relations. Purpose: 

Describe how school nurses work with sex and social education. Method: Nine e-mail 

interviews were conducted. School nurses working with adolescents ages 12-18. Data 

analyzed with a qualitative meaning. Results: Demonstrated five themes; Knowledge and 

competence contribute to security with the sexual- and interpersonal relation education; 

Supportive environment and time for the school nurse´s work on the sexual- and 

interpersonal relation education; The school nurse´s diversity in teaching structure is 

adapted to the students’ knowledge; Teaching immigrants and refugees new students 

requires more preparation; The school nurse´s treatment and approach is important for 

questions about HBTQ. Conclusion: Difficulty for school nurses in their work is the lack 

of time, which implies limited teaching. The cooperation of teaching is perceived as 

positive and desirable. The sexual- and interpersonal relation education is of importance to 

the students. Challenge of teaching students from other cultures, school nurses lacking in 

deeper knowledge. 
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INLEDNING 
 

Elevhälsan i Sverige består av samtliga insatser medicinskt, psykologiskt, psykosocialt och 

specialpedagogiskt som arbetar med barn och ungdomar. Skolsköterskan ingår i 

elevhälsans team som samarbetar med pedagoger och övriga professioner inom skolans 

organisation. En del utav arbetsuppgifterna omfattar att främja elevers hälsa likväl även 

den sexuella hälsan för dem. Arbetet med den sexuella hälsan ser olika ut i skolor runtom i 

Sverige och elever anser att sex- och samlevnadsutbildningen främst riktar in sig på ett 

biologiskt kunnande. Den sexuella hälsan är betydelsefull för elevernas välbefinnande 

varvid de vill ha kvalitet på undervisningen. För att kvalitetssäkra skolsköterskans arbete 

och förändra till det bättre är det av intresse att undersöka skolsköterskans arbete med sex- 

och samlevnadsundervisning. 

 

 

BAKGRUND 

 
Sexualitet 

 
En hälsosam sexualitet är fri från diskriminering, fördomar, våld och tvång (Häggström- 

Nordin & Magnusson, 2016). Det är lagstadgat genom diskrimineringslagen (SFS 

2008:567) och ska motverka diskriminering, främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 

kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder. Sveriges regering (2018) har utarbetat åtta folkhälsopolitiska 

målområden. De första målen är bestämningsfaktorer som är avgörande för att uppnå en 

god och jämlik hälsa, likväl har även sexuell hälsa en del i målen (ibid). Svenska skolor har 

olika prioriteringar inom målområden och dessa varierar beroende på skola (Borup, 2012). 

Folkhälsomyndigheten (2017) anser att sexuell hälsa är ett område som berör hela 

människans livscykel genom att vara en utav hälsans bestämningsfaktorer. Den har stark 

betydelse för nära relationer, välbefinnande och självkänsla oavsett vilken könsidentitet, 

kön eller funktionsförmåga individen har (ibid). 

 
Aspekter som har betydelse för hälsan är att individen har en god självkänsla, sexualitet 

och förmåga att uttrycka sin könstillhörighet. Självkänsla och sexuell nöjdhet ökar den 

sexuella, fysiska och psykiska hälsan till det positiva. För ungdomar är sexuell hälsa en 

betydelsefull del av deras personliga, allmänna och sociala välbefinnande. Den kan skildras 

som en positiv integration av emotionella, fysiska, sociala och intellektuella aspekter av 

sexualitet. Under tonåren utvecklas den allmänna och sexuella identiteten. Framförallt med 

avseende på att tonårstiden är en period som är fylld utav möjligheter, risker och 

sårbarheter. Pubertetsutvecklingens positiva sidor kan beskrivas genom att tonåringarna 

blir trygga i sig själva och kan hantera sin känslor. Med ett förnuftigt handlande kan de 

applicera sina känslor i relation till andra. Aspekter med risktagande, social omognad, 

tonårsspontanitet och flyktighet som tonåringar uppvisar kan påverka den sexuella hälsan 

(Magnusson, 2016). 
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Sex- och samlevnadsundervisningens historia 

 
År 1942 rekommenderades att sexualundervisning skulle införas i folkskolan (Lennerhed, 

2002). Målsättningen var att fokusera undervisningen på anatomi, skillnaden mellan 

könen, könssjukdomar, befruktning och fosterutveckling. Undervisningens främsta 

innehåll var fortplantning samt avhållsamhet och återhållsamhet innan äktenskapet. 

Obligatoriskt införande av sexualundervisning för alla elever i alla åldrar skedde år 1955. 

Fortfarande var undervisningen moraliserande och hävdade avhållsamhet, främst riktat till 

kvinnan. En handledning utformades året därpå. Syftet var att skydda unga från 

sexualitetens negativa sidor. Skolan hade en roll i fostran av unga och endast bidra med 

kunskap samt inte uppmuntra till sexuella relationer. Den moderna synen på 

sexualundervisning skapades under 1970-talet. Frågor kring sexuell medvetenhet, 

könsroller och unga mäns behov var av intresse för undervisningens utformning. 

Undervisningen benämndes därefter för sex- och samlevnad. I slutet av 1970- talet 

utformades en handledning som var anpassad efter ungdomars sätt att leva samt att ett 

sexuellt liv förekommer. Till skillnad mot 1950- talets handledning har denna en neutral 

attityd och målsättningen var att stötta ungdomars utveckling samt främja användandet av 

skydd vid samlag(Nilsson, 2005). 

 
I början av 1980-talet fick sex och samlevnadsundervisningen en utökad och ny betydelse 

där sexualiteten handlade om liv och död på grund av Humant Immunbrist- Virus (HIV) 

och Acquired immunodeficiency syndrom (AIDS). Elever och skolpersonal hjälptes åt att 

driva och planera undervisningen (Nilsson, 2005). År 1994 kom läroplanen för 

grundskolan, Lpo94 (SKOLFS 1994:1), och läroplanen för gymnasiet och 

gymnasiesärskolan, Lpf94. När dessa godtogs gjordes sex- och samlevnad till ett 

ämnesövergripande område som rektorn ansvarade över och den detaljerade beskrivningen 

om sex- och samlevnad som tidigare funnits försvann helt och hållet (SKOLFS 1994:2). 

Enligt Nilsson (2016) ingår relationer, jämställdhet, sexualitet, normer och andra 

närliggande begrepp som en naturlig del i grundskolans kursplaner och i gymnasieskolans 

ämnesplaner sedan år 2011. 

 

Sex - och samlevnadsundervisning idag 

 
Hösten 2017 utförde Skolinspektionen, på uppdrag av regeringen, en betydande granskning 

av sex- och samlevnadsundervisning. Syftet var att stärka likvärdigheten och kvaliteten i 

sex- och samlevnadsundervisningen i alla skolor i Sverige. I många skolor medverkar inte 

elevhälsan i arbetet med sex- och samlevnadsundervisning. Arbetet kan bestå av planering 

inför undervisning och stöd i pedagogernas kompetensutveckling samt medverka vid 

genomförandet av lektioner (Skolinspektionen, 2018). Ekstrand, Larsson, Von Essen och 

Tydén (2005) har i sin studie påvisat att elever anser att sex- och 

samlevnadsundervisningen inte håller en tillräckligt hög kvalitet. Undervisningen som 

bedrivs i dag anses utav ungdomarna ha ett biologiskt kunnande. Dock återfinns en stor 

avsaknad av ämnen som berör sexuella övergrepp, trakasserier, pornografi, preventivmedel 

och graviditet (Ekstrand, Engblom, Larsson & Tydén, 2011). 
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Enligt Skolverket (2018) ska utgångspunkten vara baserat på skolinspektionens slutsatser 

under granskningen. Målet är att arbeta fram en tydligare läroplan inom området. Frågor 

som rör hedersrelaterat förtryck och våld, samtycke och pornografi ska inkluderas i sex- 

och samlevnadsundervisningen. Vanligen saknas ett systematiskt utvecklingsarbete av sex- 

och samlevnadsundervisningen, ett fåtal skolor sammankopplar detta område till 

värdegrunden. Påtagliga brister och reflektion inom homosexualitet-bisexualitet- 

transpersoner-queer (HBTQ), normer, identitet och relationer förekommer i undervisningen 

som bedrivs. Enligt studien som Ekstrand med flera (2011) har genomfört, vill unga 

tonåringar veta mer om HBTQ. Ungdomar känner sig utsatta vid undervisningstillfällen om 

sex- samlevnad. De är inte tillfreds med att ordinarie pedagog undervisar i ämnet, relaterat 

till att pedagogens kompetens i ämnet är bristfällig. Utöver pedagogerna upplever eleverna 

bristande anonymitet och otydliga gränser när en pedagog undervisar i ämnet. Medan 

pedagoger påtalar svårigheter att undervisa i sex- och samlevnad samt att de kände sig 

obekväma med ämnet (Pound, Langford & Campbell, 2016). 

 

Det som framkommer i studien av Burtney och Duffy (2004) och Pound med flera (2016) 

är att undervisningen blir mer effektiv genom goda kunskaper om hur målgruppen fungerar 

därmed krävs att undervisningen bedrivs med god kommunikation på rätt sätt och har 

trovärdighet. Genom att sammankoppla sex- och samlevnadsundervisningen med skolans 

värdegrund och använda sig utav ett systematiskt utvecklingsarbete har andra skolor en 

undervisning som är av god kvalitet och som når alla elever. Under 2019 kommer 

Skolverkets uppdrag att slutföras efter en omfattande analys (Skolinspektionen, 2018). 

Idag anser ungdomar att deras kunskapsinhämtning om sex- och samlevnads främst sker 

via media, vänner och ungdomskliniker. Likväl anser de även att den mest pålitliga källan 

till information är skolans undervisning som inte är ungdomarnas huvudkälla till kunskap 

om sex- och samlevnad (Ekstrand et.al, 2005). 

 

Ungas sexualitet och relationer 

 
Sexualitet associeras med kärlek, lust, nära relationer och fysiskt kontaktbehov. 

Betydelsefulla faktorer för den generella hälsan är självkänsla, sexuell nöjdhet och förmåga 

till sexuell hälsa. Självkänsla och sexuell nöjdhet ökar den sexuella, fysiska och psykiska 

hälsan till det positiva. Attityden att ha en sexuell relation utanför en fast relation har 

förändrats. Många har till viss del frikopplat sexualiteten från kärleken, vilket innebär att 

en sexuell relation utförs parter emellan utan att de är kära i varandra (Häggström - Nordin 

et.al, 2016; Ekstrand et.al, 2005). Det förekommer också att en kärleksrelation sker 

parallellt med kompissexrelationen. Vissa ungdomar väljer att ha kompissexförhållande, 

för då ökar möjligheten att ha flera sexuella kontakter samtidigt (Forsberg, 2006). 

Attityderna att ha en sexuell relation utanför en fast relation har förändrats (Häggström - 

Nordin et.al, 2016). Detta visar även annan forskning, Hammarlund (2009) anser att 

ungdomar i viss mån övergett vad som kallas ”kärlekskomplexet”. Detta innebär att de har 

en mer generös inställning till tillfälliga sexuella kontakter och att två personer inte 

behöver vara kära i varandra för att ha en sexuell relation. Detta kan leda till fler 

partnerbyten och därigenom att deras sexuella beteende blir risktagande vad gäller sexuellt 

överförbara infektioner. Attitydförändringen medför att tonårsgraviditeter och aborter ökar. 

Likväl förekommer en negativ inställning till fullbordade tonårsgraviditeter dock anses en 

graviditet inte vara förödande för ungdomen (Ekstrand et.al, 2005). 
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En skillnad som framkom i Hammarlunds (2009) forskning beträffande genus, är att i vissa 

fall söker tjejer mer närhet än en sexuell relation, men på grund av kommunikationshinder 

leder denna närhetsönskan ofta till sexuell relation ändå på killens initiativ. Denna 

svårighet att kommunicera med varandra bidrar också till att ämnet om kondom inte 

diskuterades. Många killar tenderar att se tjejer de inte är kära i som ett sexuellt objekt. 

Ytterligare skillnad i genus är att killarna kan vara öppna med sina partnerbyten och one 

night-stands medan en tjej som utforskat sin sexualitet i samma utsträckning som killarna 

riskerar ett försämrat rykte. Vanligt förekommande är berusning av alkohol, vilket 

möjliggör för ungdomen att söka sexuell närhet utan förpliktelser (ibid). 

 

HBTQ 

 
HBTQ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer, vilket omfattar olika 

identiteter som inte är inom heteronormen (Gäredal, 2016). Homosexualitet innebär att en 

person upplever romantisk och/ eller sexuell attraktion till personer med samma kön som 

det egna. Bisexuella personer upplever romantisk och/ eller sexuell attraktion till personer 

oavsett kön. Transpersoner är ett samlingsbegrepp för alla som på olika sätt är 

transidentifierade, även de personer vars könsidentitet avviker från det kön som personen 

föddes med samt personer vars könsuttryck går emot normativa förväntningar. Queer är ett 

samlingsbegrepp för personer och företeelser som utmanar normer kring kön, 

relationsformer och sexualitet. Det är även ett teoretiskt perspektiv och en aktivistisk 

tradition som undersöker hur normer och dialoger skapar olika förståelser av sexualitet, 

kön och identitet (Lundberg, Malmquist & Wurm, 2017). Enligt studien av Brewin, Koren, 

Morgan, Shipley & Hardy (2014) får inte HBTQ- ungdomar alltid relevant 

sexualundervisning av pedagoger. För att HBTQ- ungdomar ska känna sig bekväma och 

ges möjlighet till säkra sexuella aktiviteter behövs kunskap inom sexuell hälsa (Campbell, 

2012). Skolsköterskan har en viktig roll att informera ungdomar om sexuell hälsa. I den 

traditionella sexualundervisningen i skolan har inte skolsköterskan någon formell roll. På 

skolsköterskemottagningen ges ofta informell information (Brewin et al., 2014). Flertalet 

ungdomar föredrar att få information om sexualitet och relationer av en skolsköterska 

(Sprecher, Harris, & Meyers, 2008). Medan skolsköterskan upplever en viss frustation vid 

samtal med ungdomar som identifierar sig som homo/ bi – och/ eller transsexuella med 

avseende på stöd och rådgivning i syftet att förbättra deras sexuella hälsa. Anledningen till 

den upplevda frustationen är en avsaknad av utbildning och hjälpmedel för nå ut till 

ungdomarna med en adekvat sexualrådgivning. De arbetsmaterial som skolsköterskan 

använder är anpassade efter den heterosexuella normen och för att möta HBTQ- ungdomar 

krävs att dessa föreskrifter anpassas till flera sexuella identiteter, för att möjliggöra att 

skolsköterskan ska få rätt förutsättningar i mötet med HBTQ- ungdomar (Knight, 

Shoveller, Carson & Conteras- Whitney, 2014). Kvarstående brister på kunskap hos 

skolsköterskan bidrar till att HBTQ- ungdomar kan få inverkan även på deras allmänna 

hälsa (Campbell, 2012). 

 

Sexualitet och media 

 
Sexualiserade mediabilder påverkar ungdomars sexuella beteende, vanligen utformar de 

tydligare liberala attityder gentemot vardagliga sexuella relationer (Ekstrand et al. 2005). 
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Sexualitet och kroppsideal påverkar unga tjejers könsrollsförväntningar och ideal för 

skönhet. Förväntningar från samhället medför att tjejer upplever en stress över att hitta sin 

sociala acceptans (Rembeck, 2008). Internet har idag förändrat de sociala konstruktionerna 

snabbt bland ungdomar. Det möjliggör att verka anonymt likväl finns det en möjlighet för 

förövare att verka med falskt uppsåt. Sexuell exponering på internet ligger i både aktören 

och betraktarens perspektiv att bedöma vad som är sexuellt. Bilder är idag en viktig del 

utav internetanvändandet. De flesta ungdomar är medvetna om riskerna med internet. 

Samtidigt förekommer ungdomar som väljer att sälja sig sexuellt för pengar, cigaretter eller 

alkohol (Myndigheten för ungdoms och samhällsfrågor, 2012). Användningen av internet 

och digitala medier används bland annat för sexuella aktiviteter där ungdomar har lättare 

att ta kontakt, visa intresse och prata om sex. Särskilt gäller det HBTQ-ungdomar som 

känner att de har svårigheter att hitta en partner på grund av diskriminering och stigma 

(Häggström - Nordin & Mattebo, 2016). Vilket även studien av Kubicek, Beyer, Weiss, 

Iverson och Kipke (2010) visar att det finns en svaghet på HBTQ- relaterade områden 

inom sexualundervisningen på skolor. Detta leder till att HBTQ- ungdomar istället söker 

sig till alternativa källor såsom pornografi eller tidigare sexuella erfarenheter. 

Internetanvändningen bland ungdomar leder till att deras syn på sexualitet är förändrad 

gentemot tidigare (Häggström - Nordin & Mattebo, 2016). 

 

Kulturella värderingar om relationer och sexualitet 

 
Sverige är ett mångkulturellt land, synsättet på sexualitet och relationer skiljer sig mellan 

kulturer. Svårigheterna består utav tolkningen av sexuella beteenden och signaler samt hur 

dessa är avsedda att uppfattas. Skolsköterskan som har förståelse och kunskap om 

ungdomars agerande och tankemönster, har större möjligheter att bedriva informativa 

samtal om sexualitet och relationer (Forsberg, 2005). 

 
Synen på kvinnlig sexualitet ser olika ut i samhället. Inom olika kulturer finns varierande 

sätt att kontrollera och möta sexualitet. Det västerländska samhället har genomgått en 

moderniseringsprocess under flera sekler (Forsberg, 2005). Trots den forskning som 

beskrivits av Hammarlund (2009) finns det många gånger en annan frihet för tjejer som bör 

nämnas. För ungdomar har moderniseringsprocessen gett förutsättningar för intima 

relationer, där även tjejer i högre utsträckning blivit respekterade för sin sexualitet och 

utövande. Ungdomar med rötter från länder som inte genomgått samma modernisering som 

det västerländska samhället följer traditionella familjemönster. Syftet är att bevara sin 

hederskod vilket representerar heder inom familjen samt hur hedern representeras utåt. 

Tjejer ska ha kontroll över sin sexualitet och följa de regelsystem som finns. Dessa kan 

omfatta föreskrifter om umgängesformer, normer för val av partner, äktenskap och om 

sexuella relationer utanför äktenskap. Många av tjejerna känner sig befriade när de 

kommer till Sverige. Flertalet av dem kämpar med föreställningar om tjejernas roll som 

vanligen dominerar i sydamerikanska länder och arabvärlden. De nordiska länderna har en 

högre sexuell acceptans i jämförelse till andra västerländska länder (Forsberg, 2005). 
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Hälsa 

 
Hälsa enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är en grundläggande rättighet, där varje 

individ har rätt till bästa möjliga hälsa (WHO, 2018). Det humanistiska perspektivet på 

hälsa innebär att människan är aktiv, skapande och en del i ett större perspektiv. Likväl 

antar vårdvetenskapen begreppet hälsa där människan gör val i sin vardag som påverkar 

och formar hälsa, sin egen och omvärldens. Som ett fenomen är hälsa svårt att definiera. 

Begreppet hälsa kan tillsammans med andra begrepp relateras och därmed ges en möjlighet 

för en djupare förståelse för begreppet hälsa. Utifrån det vårdvetenskapliga perspektivet 

förstås hälsa i relation till livet och till den livssituation som människan befinner sig i. Som 

professionell kan samtal om hälsa bidra till att individen finner vägen till sina hälsoresurser 

och inre hälsa. Samtalet kan vara en grund som leder till en ökad förståelse för att göra 

hälsosamma val baserat på individens förmågor och livssituation (Wärnå- Furu, 2017). 

Enligt Antonovsky (2005) salutogena synsätt är hälsa en känsla av sammanhang, vilket 

innebär att en person kan ha god hälsa även om sjukdom existerar. Det som avgör, är 

individens känsla av att vara delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt 

(ibid). Ungdomar påverkas till stor del utav sin omgivning, vilken även påverkar deras 

sexuella hälsa och attityd gentemot sexuella relationer (Ekstrand et al. 2005). 

 
WHO (2004) definierar sexuell hälsa som ett tillstånd av mentalt, emotionellt, fysiskt och 

socialt välbefinnande kopplat till sexualiteten. Det är inte enbart frånvaro av sjukdom, 

svaghet eller funktionsnedsättning. Sexuell hälsa kräver ett respektfullt och positivt 

bemötande av sexuella förhållanden och sexualiteten, lika väl som möjligheten av att ha 

tillfredsställande och säkra sexuella upplevelser, fritt från våld, diskriminering eller tvång 

(ibid). Sedan flera år tillbaka förs en stor diskussion om att uppdatera WHO:s definition av 

sexuell hälsa (WHO, 2010). För att sexuell hälsa ska bestå är det av stor vikt att personens 

sexuella rättigheter blir respekterade, skyddade och uppfyllda oavsett sexuell läggning. 

Tillåtelsen till sin egen sexualitet har inte alltid varit en självklarhet för individer som 

identifierar sig som homo- bisexuella - trans eller queera personer (Lundberg et al, 2017). 

 

 

Livsvärld 

 
Livsvärld är från början ett fenomenologiskt begrepp, med ontologisk och 

kunskapsteoretisk innebörd parallellt med filosofin som haft ett inflytande inom forskning 

och samhällsvetenskaplig teori (Bengtsson, 2005). En individs livsvärld kan delas in i fyra 

olika dimensioner; sociala, fysiska, andliga och personliga. Mellan dess dimensioner sker 

en ständig variation (Van Deurzen, 2010). Livsvärlden är den värld som det vardagliga 

livet levs i. Livsvärlden existerar alltid oavsett kontinuerlig reflektion över den eller inte, 

många gånger tas den för given. Livsvärlden återfinns inom oss samtidigt som den 

samexisterar utanför oss. Ingen skillnad på den inre eller yttre världen görs. Det som 

upplevs i världen kallas för fenomen (Asp, 2017). 

 
Livsvärlden formas utav sammanhang och mening i livet samt vid olika möten mellan 

människor. När situationen ses från individens perspektiv kan olika vägar öppnas upp för 

lösningar. Det är via individens livsvärld som välbefinnande, hälsa, sjukdom och lidande 
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visar sig (Dahlberg & Segesten, 2010). Den egna livsvärlden varje individ upplever formas 

av handlingar, mänskliga erfarenheter och umgänge (Bengtsson, 2005). En individs 

livsvärld präglas av tid och rum. Tiden består utav det som händer nu, har hänt tidigare och 

även det som kommer hända. Livsvärldens rum får betydelse och syfte från varje individs 

utvalda perspektiv (Dahlberg & Segesten, 2010). En elevs livsvärld ser olika ut och 

skolsköterskan arbetar hälsofrämjande utifrån ett livsvärldsteoretiskt sätt där 

skolsköterskan ser varje enskild elevs egna upplevelser, där skolsköterskan bemöter 

elevens livsvärld där skolsköterskan utformar en omvårdnad som är individanpassad och 

värnar om elevens delaktighet och självbestämmande (Unicef, 2009). För att 

skolsköterskan ska kunna hjälpa elever att känna hälsa, välbefinnande och uppleva ett 

meningsfullt sammanhang behöver skolsköterskan ha en förståelse för elevers livsvärld 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Elevhälsan 

 
Elevhälsan i Sverige består utav flera professioner. Insatserna inom elevhälsan är 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska. Elevhälsan ska arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande, för att ge elever förutsättningar för en god 

lärandesituation enligt Skollagen (2010:800). Det förebyggande arbetet grundar sig på att 

minska ohälsa hos elever. Det generella arbetet ska bland annat bidra till att skapa miljöer 

som minskar ohälsa. Medan det individuellt riktade uppdraget består av att uppmärksamma 

och utreda orsaker till ohälsa. Det hälsofrämjande arbetet omfattar att möjliggöra för 

eleverna att få en ökad kontroll över faktorer som påverkar hälsan och därigenom förbättra 

hälsan (Socialstyrelsen & Skolverket, 2017). 

 
En del skolor samarbetar med elevhälsan i sex- och samlevnadsundervisningen. Orsaker 

till att samarbetet inte sker kan bero på tidsbrist samt i kombination med avsaknad av 

rutiner för elevhälsan att medverka vid sex- och samlevnadsundervisningen. 

Representanter från elevhälsan har önskemål om ett ökat deltagande i sex- och 

samlevnadsundervisning (Skolinspektionen, 2018). Skolsköterskan har som en del i sin 

arbetsbeskrivning att arbeta med jämställdhetsfrågor samt sex- och 

samlevnadsundervisning (Rising Holmström, Häggström & Kristiansen, 2015). 

Förutsättningarna att arbeta hälsofrämjande i Sverige varierar inom olika kommuner. 

Genom ett organisatoriskt stöd skapas möjligheter till att bedriva hälsofrämjande arbete, 

vilket kan ge insatser på grupp och individnivå som främjar elevers lärande. Elevhälsan 

kan skapa förståelse för varandras arbeten med hjälp av olika teorier och metoder att arbeta 

utefter (Reutersvärd & Lagerstrom, 2010). 

 

Skolsköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete 

 
Omvårdnad är kärnområdet inom sjuksköterskans profession, likväl för den 

specialistutbildade skolsköterskan. Hälsa ses som något större än enbart frånvaro av 

sjukdom. Styrelementen för omvårdnad utgår från ett humanistiskt synsätt, handla med 

människovärdet i fokus samt att ha ett etiskt patientperspektiv. Med hjälp av styrelementen 

för omvårdnad kan den fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsan främjas (Skövde
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Högskola, 2011). Skolsköterskans arbete består bland annat av att uppmärksamma 

förhållanden i elevens närmiljö som kan öka risken för skador och utsatthet. Genom att bistå 

skolledningen med information, råd och utredningar i frågor som har betydelse för elevernas 

lärande, utveckling och hälsa kan en säker och god arbetsmiljö för eleverna uppnås. Utöver 

detta har skolsköterskan ansvar att tillföra ett mediciniskt och omvårdnadsperspektiv i 

samarbetet med elevhälsan och pedagoger inom skolans organisation (Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2017). 

 
Hälsosamtal är en del utav skolsköterskans arbetsområde där kunskap om elevers hälsa kan 

tillvaratas i skolans arbete. I samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga 

personal kan skolsköterskan arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor 

och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa. Genom en god hälsa ges förutsättningar för 

eleven att klara skolan, målet är att uppnå en god lärandesituation som gagnar eleven. Att 

arbeta hälsofrämjande medför även att goda relationer mellan elever uppnås (Socialstyrelsen 

& Skolverket, 2017). I dagsläget visar studier att skolsköterskans arbete ofta innebär 

punktinsatser på individuell nivå istället för hälsofrämjande insatser och samverkan på grupp- 

och organisationsnivå (Rising- Holmström et al. 2015). Enkla insatser som att synliggöra 

tidningsmagasin med HBTQ- fokus och regnbågsflaggan även artiklar och posters har visat 

sig ha en positiv inverkan genom att symbolisera öppenhet. Till följd av detta vågar ungdomar 

öppna upp sig och bjuda in till samtal på grunda av att dessa symboler påvisar att miljön 

respekterar personer oavsett sexuell identitet (Stover, Hare & Johnsson, 2014). Arbetet med 

elevers hälsa omfattar att arbeta med sexualitet och samlevnadsfrågor. Kunskap om ämnet är 

viktigt för att kunna förmedla information till elever, stödja och främja den sexuella hälsan 

samt sexualitet och relationer. I hälsosamtalet från årskurs åtta ingår samtal om sexualitet, 

preventivmedel och förebyggande av sexuellt överförbara sjukdomar som en del i samtalet 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2017). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 
Sex- och samlevnadsundervisning sker övervägande i grund- och gymnasieskolan idag. 

Brister inom undervisningsämnet är klarlagda av forskning. Elever uppger saknade 

kunskaper från skolan inom detta ämnesområde. Parallellt med detta uttrycker 

skolinspektionen att det krävs professionell personal, för att uppnå hög kvalitet inom sex- 

och samlevnadsundervisningen. Skolsköterskans yrkesprofession omfattar att arbeta med 

hälsofrågor och undervisning inom sex- och samlevnad, vilket bedrivs i olika omfattning 

på skolor i Sverige. Med ett ökat antal elever som har bristfällig sex- och 

samlevnadsundervisning påverkas deras kunskaper om sexuell hälsa. Detta kan leda till ett 

ökat sexuellt risktagande. Skolsköterskans arbete med sex- och samlevnadsfrågor behöver 

synliggöras, för att elevernas kunskap ska förbättras utifrån deras utgångspunkt. Utifrån 

detta, krävs studien för att klargöra hur skolsköterskan arbetar med sex- och 

samlevnadsundervisning i dag. 
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SYFTE 

 
Syftet är att beskriva hur skolsköterskan arbetar med sex- och samlevnadsundervisning. 
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METOD 

 
Studien har en kvalitativ forskningsmetod med ett induktiv ansats, då syftet var att beskriva 

hur skolsköterskan arbetar med sex- och samlevnadsundervisning. En kvalitativ metod är 

lämplig att använda för att få förståelse och ökad kunskap och utifrån dessa kunna dra en 

slutsats. Det sagda ordet och beskrivningar ger möjlighet till datainsamling som sedan kan 

tolkas (Danielson, 2017). Det som bestämmer antalet intervjupersoner är hur innebördsrik 

data som intervjuerna gett (Kvale & Brinkman, 2014; Danielsson, 2017). Datainsamlingen 

har skett med hjälp av e- postintervjuer. Insamlingen av materialet analyserades med 

innebördsanalys. 

 

Urval 

 
Genom ett strategiskt urval kan forskningsfrågan besvaras (Polit & Beck, 2012). Dahlberg 

(2014) menar att deltagarna som ingår i undersökningen ska skilja sig åt, vilket medför att 

urvalet ska påvisa variation genom att de har olika erfarenheter och arbetslivserfarenhet. 

Henricson och Billhult (2017) anser att en förutsättning för att besvara syftet är att 

deltagarna har erfarenhet utav fenomenet som ska studeras. I en kvalitativ forskningsstudie 

anses det lämpligt att ha ett lägre antal informanter för att möjliggöra att datamaterialet ska 

kunna ge ingående tolkningar (Kvale & Brinkmann, 2014; Hartman, 2004). Detta påtalar 

även Dahlberg (2014) som menar att antal informanter är lägre vid genomförandet av en 

innebördsanalys, detta för att kunna se ett mönster av innebörder. 

 
Författarnas målsättning med valet av informanter baserades på att de skulle kunna besvara 

forskningsfrågan. Deltagarna har valts ut med ett strategiskt urval. Den ursprungliga planen 

bestod av att cirka 10 skolsköterskor skulle intervjuas via e- post samt eventuellt 

uppföljande telefonintervjuer. Inklusionskriterier för att delta i studien var anställda som 

skolsköterskor på grundskola där högstadiet förekommer eller gymnasiet och arbetat minst 

tre års tid som skolsköterska. Sex skolsköterskor rekryterades med de första 

inklusionskriterierna, dock valde två att inte delta i studien varvid det återstod fyra 

deltagare. Gensvaret för antalet deltagare ansågs vara för lågt. 

 
Beslut togs om att rekrytera via två nationella Facebookgrupper för skolsköterskor. De som 

önskade delta i studien från Facebookgrupperna uppmanades att ta kontakt med författarna, 

en skolsköterska rekryterades. Inklusionskriterier ändrades för att öka chansen till fler 

deltagare. Slutgiltiga inklusionskriterier för att delta i studien var anställd som 

skolsköterska på grundskola där högstadiet finns eller på gymnasium. De skulle ha arbetat 

som skolsköterska i minst ett år. Författarna beslutade att använda sig av snöbollsurval. 

Snöbollsurval innebär att författarna väljer några eller någon individ, där de tillåts av 

författarna att förmedla vidare kontakter. Valda individer rekommenderar att författarna tar 

kontakt med någon individ som de känner eller ber de sina vänner kontakta författarna 

(Hartman, 2004). Författarna bad studiekollegor att förmedla intresse för att medverka i 

studien till kontakter de känner och tre skolsköterskor rekryterades. Totalt har nio 

skolsköterskor deltagit i studien. Enligt de första inklusionskriterierna valdes skolor i 

sydöstra Sverige. Efter ändringen utav inklusionkriterier, är valda skolor spridda i Sverige. 

Skolorna finns på landsbygden och i mellanstora städer. 
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Datainsamling 

 
Data har samlats in under februari och mars 2019 med hjälp utav en samtyckesblankett (se 

bilaga 1) som skickades ut via e-post. Nio verksamhetschefer samt fyra rektorer har tagit 

del av blanketten. Syftet var att få tillstånd att genomföra intervjuer med skolsköterskor i 

respektive kommun och/ eller skola. Efter cirka fem arbetsdagar skickades en påminnelse 

ut. Ytterligare kontakt, fem dagar efter att påminnelse skickats ut, togs via telefon med sex 

verksamhetschefer som inte svarat på e-post, dessa gav sitt samtycke. För att säkerställa att 

intervjufrågorna svarade på syftet genomfördes en pilotintervju med en skolsköterska. 

Utfallet av pilotintervjun var bra och inga justeringar förekom i intervjuguiden. 

Pilotintervjun inkluderades i studien. Skriftlig information angående studien skickades 

sedan som en bilaga (se bilaga 2) till 35 skolsköterskor, där de tillfrågades om deltagande i 

studien. De skolsköterskor som gav samtycke att delta i studien skickades därpå en 

intervjuguide via e- post. Detta resulterade i sex informanter, varav två avböjde sitt 

deltagande senare. Beslut togs om att utöka antalet deltagare, via en nationell Facebooksida 

för skolsköterskor, med cirka 30 000 registrerade medlemmar. En kortfattad beskrivning 

(se bilaga 3) av studien presenterades med uppmaning om att ta kontakt med författarna för 

vidare information och kontaktuppgifter. En deltagare önskade delta, informationsbrev och 

intervjuguide e- postades. Efter att inklusionskriterier ändrats togs kontakt med 

studiekollegor med förfrågan om deras kännedom om deltagare som kunde tänkas delta i 

studien. Tre deltagare önskade delta varvid de fick informationsbrev (se bilaga 4) och 

intervjuguide tillhanda. 

 
Datainsamlingen skedde med hjälp av e- postintervjuer med öppna frågor (se bilaga 5). 

Strukturerade frågor med möjlighet till öppna svar gav respondenten möjlighet att få tala 

fritt. En öppen fråga i slutet av intervjuguiden fanns i syfte att ge informanten möjlighet att 

tillägga något ytterligare. Bryman (2008) beskriver att en intervjuguide kan liknas vid en 

strukturerad lista över vilka frågeställningar som ska ställas. Målsättningen med en 

intervjuguide är att sammanhanget ska vara detsamma över alla intervjuerna för att möta 

samma frågestimuli. Grunden till att sammanhanget ska vara lika för alla informanterna är 

att svaren ska kunna sammanställas på ett jämförligt sätt. Frågornas utformning ska ge 

informanten möjlighet att beskriva sin upplevelse av fenomenet som studeras (ibid). 

 

 

 

Analys 

Insamlad data analyserades genom innebördsanalys som är djupgående och vanligen söker 

efter människors intentioner, innebörden bakom svaren, i handlingar eller utsagor. 

Innebörden är framförallt den mening som finns outtalad i texten, den kan även vara den 

meningen som kan finnas uttalad. Vid innebördsanalys är intresset främst att få veta 

människors existentiella tillvaro och hur tillvaron yttrar sig för människor. Bearbetning 

utav data ger en insikt och förståelse för människans erfarenheter och livsvärld vilket kan 

uppnås med hjälp utav innebördsanalys. De främsta svårigheterna består utav att förstå små 

och svårfångade nyanser i materialet, likväl även om något annorlunda eller främmande 

framkommer. En öppenhet och följsamhet är ett måste för att undvika förutfattade 

meningar gentemot det insamlade materialet. För att detta ska uppnås krävs att 
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datamaterialet läses flera gånger. Detta leder till att författarna känner sitt material utan och 

innan och kan som exempel försöka återge den insamlade datamängden för någon annan. 

En helhet ska uppnås innan materialet kan delas i mindre delar för att kunna beskriva 

innebörden. Meningsenheter eller stycken i datamaterialet som framträder ska ha en och 

samma innebörd (Dahlberg, 2014). 

 

Data bearbetades med en beskrivande innebördsanalys som har som intention att förstå hur 

fenomenet upplevs. För att få en djupare kunskap om hur skolsköterskan arbetar med sex- 

och samlevnadsundervisning har data analyserats med målsättning att behålla en öppenhet 

utan att lägga egna antaganden i texten. Enbart data insamlad från studiens deltagare har 

använts vid analysen, totalt nio skolsköterskor. Datamaterialet lästes flertalet gånger för att 

känna materialet utan och innan och återberättades författarna emellan för att få en helhet, 

för att därpå delas in i mindre delar. Detta gjordes genom att bearbeta varje enskild 

deltagares intervjusvar och identifiera meningar med samma innebörd som tillsammans 

kunde bilda olika innebördsdelar. Flera delar som påvisade samma innebörd bildade sedan 

ett innebördstema. Författarna fick fem olika innebördsteman; Kunskap och kompetens 

bidrar till trygghet i sex- och samlevnadsundervisning, Stödjande omgivning och tid för 

planering skapar möjligheter för skolsköterskans arbete med sex- och 

samlevnadsundervisning, Skolsköterskans mångfald i upplägg av undervisning anpassas 

efter elevernas behov av kunskap, Att undervisa nyanlända elever kräver mer förberedelse 

och Skolsköterskans bemötande och förhållningssätt har betydelse för frågor kring HBTQ. 

 

Etiska överväganden 

 
Forskningsetiken ska skydda de som deltar i forskningen, undvika att de blir utnyttjade, 

sårade eller skadade. Självbestämmande omfattar att de som medverkar i studien själva får 

avgöra om de önskar delta samt hur länge (Kjellström, 2017). Verksamhetscheferna för 

skolsköterskorna har godkänt att de får delta i studien efter att information om samtycke 

sänts ut (se bilaga 1). Alla informanter erhåller skriftlig information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt, tidsåtgång samt att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande 

utan att ange orsak. I enlighet med internationella riktlinjer för forskning, World Medical 

Association (2018) balanseras studien i relation till deltagarnas hälsa och intresse. De 

informanter som väljer att delta i studien sänder tillbaka sitt samtycke (se bilaga 2). För att 

skydda informanternas personuppgifter och det insamlade datamaterialet ska 

lösenordskyddad e- post användas där enbart författarna har tillgång till, och behandlar det 

konfidentiellt. 

 
Författarna har valt att utföra studien med etiska principer för att säkerställa att alla 

processer intar ett etiskt förhållningssätt i relation till syftet. Ämnesområdet som omfattar 

skolsköterskans arbete med sex- och samlevnadsundervisning har gett författarna en 

medvetenhet och reflektion över tänkbara konsekvenser för informanterna. 

Skolsköterskorna har olika syn och erfarenhet på sex- och samlevnadsundervisningen samt 

hur de arbetar med det. Risker som informanterna kan uppleva är ovälkomna reflektioner 

som kan ge dem obehag likväl även hur de utför sitt arbete i jämförelse med andra 

skolsköterskor. Fördelar med deltagande i studien är möjligheten att utveckla sin egen 

profession, alla deltagare har fått förfrågan om att få ta del av studien när den är avslutad. 

Studien har genomförts enligt ramen för högskolestudier på avancerad nivå varvid ett 
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godkännande från etisk nämnd inte varit nödvändigt (Lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor SFS 2003: 460). 

 

 

RESULTAT 
 

Analysen resulterade i fem teman. Dessa är: Kunskap och kompetens bidrar till trygghet i 

sex- och samlevnadsundervisning, Stödjande omgivning och tid för planering skapar 

möjligheter för skolsköterskans arbete med sex- och samlevnadsundervisning, 

Skolsköterskans mångfald i upplägg av undervisning anpassas efter elevernas behov av 

kunskap, Att undervisa nyanlända elever kräver mer förberedelse och Skolsköterskans 

bemötande och förhållningssätt har betydelse för frågor kring HBTQ. 

 

Kunskap och kompetens bidrar till trygghet i sex- och 

samlevnadsundervisning 

 
Resultatet belyser vikten av kompetens för att skolsköterskorna ska känna sig trygga i sitt 

yrkesutövande och för att främja deras bemötande till elever. Skolsköterskorna är ense om 

att ökade kunskaper inom ämnet sex- och samlevnad fodras. Förutom att skolsköterskorna 

har gått en specialistutbildning, har skolsköterskorna valt ytterligare fördjupning med hjälp 

av högskoleutbildningar, främst med fokus på hälsa och sexologi. Utbildningsprogram 

Sexologi och samlevnad 60 högskolepoäng och även kurser som erbjuder grundläggande 

kompetens för att förbättra bemötandet inom HBTQ. Skolsköterskorna belyser kurser och 

utbildningar om olika religioner och kulturer där fördjupad kunskap fås, dock specificerar 

de inte kurs- och utbildningsnamn. Detta har lett till att skolsköterskorna känner att de fått 

något fördjupad kompetens inom området. 

Jag har gått hälsoskola där ett av kursavsnitten handlar om sex och samlevnad. Det 

är viktigt att man är bekväm i ämnet. Bekväm i sin roll och undervisning. Kan svara 

på frågor utan att det känns jobbigt. 

 
För att ytterligare hålla sig uppdaterade i ämnet väljer de även att aktivt söka efter egen 

kunskap, främst med fokus på HBTQ, kultur och heder. Där är RFSU och RFSL en vanlig 

informationsplattform med pålitlig information som används. Vid undervisning för elever 

används pappersutvärdering som elever får fylla i efter avslutad undervisning. 

Målsättningen med utvärderingen är att skolsköterskorna får en möjlighet att även 

utvärdera sin egen undervisning samt kompetens i relation till vad eleverna behöver för 

aktuell information om sex- och samlevnad. 

 
Skolsköterskorna beskriver bristande kunskaper inom HBTQ samt kulturella skillnader 

vilket medför en ökad osäkerhet i bemötandet till elever. Skolsköterskorna uttrycker främst 

en rädsla för att förlora elevers tillit på grund av bristande kompetens i ämnet. Dock 

framkommer även att utbildningar och kurser ger skolsköterskorna en bra grund om olika 

kulturer och religioner, vilket underlättar för dem. Likväl förekommer även 

samarbetssvårigheter med föräldrar från andra kulturer som försvåras av osäkerheten som 
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råder hos skolsköterskorna, framförallt när det gäller betydelsen av att inneha kunskaper 

om vidare remittering för flickor som blivit omskurna. 

Det hämmar mig att inte känna mig säker, jag blir feg inför att lyfta saker med dem 

och det känns obehagligt att ta upp känsliga områden. Otillräcklig kunskap gör att 

eleverna tappar tilliten till mig. 

 

Stödjande omgivning och tid för planering skapar möjligheter 

 
Tidsbristen på grund av andra prioriterade arbetsuppgifter påverkar möjligheterna för 

skolsköterskorna att planera och undervisa i sex- och samlevnad. Likväl påverkas även 

kontakten till eleverna i efterhand när undervisning genomförts, främst på grund av att 

arbetsbelastningen är hög och möjligheten till spontanbesök från elever minskas på grund 

av tidsbristen. Skolsköterskorna med en lägre tjänstgöringsgrad anser att deras närvaro på 

skolan blir lägre vilket upplevs som ett hinder i arbetet med planering av undervisning. 

Resultatet påvisar även att det finns skolsköterskor som enbart ser möjligheter med 

undervisningen och även får avsatt tid för att arbeta med undervisning och planering. 

Jag har möjlighet att lägga upp undervisningen som jag vill men tiden för planering 

och att vara ute i klasser är framförallt det som begränsar. 

 
Skolsköterskorna upplever att en del pedagoger inte är bekväma, i vissa fall förekommer 

stark motvilja samt även ett bristande intresse att undervisa i sex- och 

samlevnadsundervisning. Anledningen till detta är enligt skolsköterskorna att pedagogerna 

tror att förtroendet från eleverna ska avta på grund av sex- och samlevnadsundervisningen. 

I de situationerna bistår skolsköterskorna med stöd till pedagogerna och även hjälp med 

undervisningsplanering. Skolsköterskorna anser däremot att de har vunnit elevernas 

förtroende när de genomfört undervisning. 

Jag har märkt att lärarna inte vill undervisa i detta ämne på grund av att de tror att 

de tappar elevernas förtroende. Detta har vi märkt är fel. Jag har vunnit deras 

förtroende. 

 
När samarbetet med pedagoger är fungerande närvarar de på lektionsundervisningen som 

skolsköterskorna bedriver, i syfte att använda innehållet i det fortsatta arbetet med 

kommande lektioner. Samarbetet med pedagoger sker även när pedagoger bjuder in 

skolsköterskan för att fördjupa elevernas kunskaper efter pedagogens genomgång av sex- 

och samlevnadsundervisning. Vanligen är även pedagog och kurator delaktig i planering 

och utformning av lektionerna. Samarbetet med rektorer, mentorer, pedagoger och 

kuratorer är betydelsefull och välfungerande för skolsköterskorna, när planeringen inför 

undervisningen sker. 

Jag brukar samarbeta med kurator för att kunna vidga begreppet till att också 

handla om, identitet, familj och familjekonstellationer, hur är vi mot varandra, att 

vara en schysst kompis, trygghet, studiero, att respektera varandra. 
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Undervisningen som planerats utav skolsköterskorna och kuratorn omfattar identitet, 

familjekonstellationer, relationer och respekt för medmänniskor. Vidare berättar även 

skolsköterskorna att det är roligt att få vara i klassrummet med eleverna och undervisa. 

Samarbete med andra utanför skolans organisation förekommer, vanligen 

ungdomsmottagningen, externa föreläsare och instanser som innehar HBTQ- expertis. I de 

fall som externa föreläsare bjuds in till skolorna berör de ämnen som är aktuella i samhället 

i dag, där eleverna även erbjuds möjlighet att samtala efteråt om eventuella frågeställningar 

uppstår. 

 

Skolsköterskans mångfald i upplägg av undervisning anpassas efter 

elevernas behov av kunskap 

 
Skolsköterskorna uppger att sex- och samlevnadsundervisningen har potential att bedrivas i 

lägre årskurser och bör även följa eleverna genom hela skolgången. Undervisning i 

helklass i lågstadiet förekommer enbart om behov finns till exempel vid tidig 

pubertetsdebut. I årskurs fem undervisar skolsköterskor vanligen om pubertetsdebut och 

kroppsförändringar. Ytterligare fokus läggs på hygien, grooming, samtycke, identitet, 

kroppsideal, familjekonstellationer och omskärelse på flickor och pojkar inklusive 

lagstiftning. Barnens psykiska hälsa anses kunna påverkas i en positiv riktning genom att 

prata samtycke, acceptans och rätten till sin kropp. Skolsköterskorna har undervisningen i 

helklass eller killar och tjejer var för sig. Fördjupning om sex- och samlevnad kan erbjudas 

elever i årskurs sex, där skolsköterskorna kan välja att förlägga sina hälsosamtal i 

anslutning till undervisningen för att eleverna ska ges möjlighet att ställa frågor. 

Att prata samtycke, stärka dem i sin rätt till sin kropp, ge dem en möjlig person att 

prata med, lära dem att acceptera varandra och lyssna på sina inre röster… 

 
Skolsköterskorna på högstadiet undervisar på individ- och gruppnivå om sex- och 

samlevnad. Hälsosamtalet i årskurs åtta ses som ett undervisningstillfälle på individnivå, 

fokus läggs på pubertetsutveckling, samtycke, HBTQ samt preventivmedel. Under samtalet 

diskuteras även menstruation och samlagsdebut. Information ges till eleven om skydd mot 

könssjukdomar. Eleven ges möjlighet att lyfta egna frågor, vilket har resulterat i 

uppföljningar hos skolsköterskorna och vid behov hänvisats till ungdomsmottagningen. 

 
På en del skolor erbjuds elever även ett avslutande hälsosamtal i årskurs nio innan 

gymnasiet påbörjas. Skolsköterskorna väljer att undervisa i helklass med anledning av att 

en gemensam information kan ges, varvid en förståelse för varandra kan uppnås bland 

eleverna. Möjligheten att höra varandras frågor och svar ökar med helklassundervisning. 

Främsta svårigheterna med helklassundervisning är att barn med neuropsykiatriska 

nedsättningar har större svårigheter att delta i helklass och det är svårt för barnen att bryta 

schemat och sitta och dela med sig samt att elevers mognadsgrad blir ett hinder för att nå ut 

med information till elever. Genom att anonyma lappar förbereds innan undervisningen ges 

skolsköterskorna en bild av elevers kunskapsnivå samt ämnen som är aktuella. 

Skolsköterskorna har även valt att inhämta information om skolklimatet från eleverna samt 

risker som återfinns i samhället och integrerat det i undervisningen. När möjlighet och tid 

ges planeras temaveckor under läsåret som en del i arbetet med undervisningen. 
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Dialogen med undervisande lärare är viktig. Vi brukar fånga upp trender som går 

och utgår mycket från det. Nu senast var det ”strypsex” som många var nyfikna på 

och tyckte att det var ok att praktisera. Att ha nära dialog och en öppenhet för 

varandras kunskaper gör det enkelt att jobba med detta. 

 
Skolsköterskorna undervisar i sex- och samlevnad på gymnasiet under årskurs ett på 

individ- och gruppnivå samt även i helklass. Skolsköterskorna hänvisar till RFSU och 

RFSL att de påtalar vikten med gemensam undervisning för att inkludera alla sexuella 

läggningar som anledning till deras val av helklassundervisning. Inför grupp- och 

helklassundervisning ges eleverna möjlighet att lämna anonyma lappar som därefter lägger 

en grund för undervisningens innehåll. Undervisningsfokus läggs på information om 

internet, bilder och könssjukdomar och om internet gällande sex, kränkningar och 

sexualitet. Undervisningsmaterial inhämtas från umo.se, youmo.se, RFSU samt RFSL. 

Skolsköterskorna repeterar elevers tidigare kunskaper genom att visa kortfilmer och 

använda värderingsövningar som kan öppna upp till diskussioner. Även diskussioner om 

rätten till sin kropp, val av sexuell identitet, relationer, könsstympning, rättigheter och 

skyldigheter samt uppvisning utav preventivmedel förekommer. Bristande kunskaper om 

slidkransen har uppmärksammats varvid de valt att visa bilder, filmer samt affischer för att 

öka elevers kunskap och förståelse. Efter genomförd undervisning har skolsköterskorna 

upplevt att elever kommer med många frågor. 

Men om jag har varit ute och undervisat och påvisat att jag gärna pratar om detta 

med eleverna brukar det efterföljas med en rad elevkontakter som nog inte skulle 

kommit annars. 

 
Skolsköterskorna belyser att nyanlända elever sällan haft sex- och samlevnadsundervisning 

i sitt hemland. Enligt skolsköterskorna behöver elever baskunskaper varav undervisningen 

handlar om kroppen och underlivets anatomi, könsstympning, olika sexuella identiteter, 

preventivmedel, menscykel, pubertet och lagar med syfte att förhindra lagbrott. 

Informationen om lagar berör samtycke, abort och ålder för sexuella relationer. Samarbete 

med ungdomsmottagningen sker genom att elever som inte varit där och nyanlända får 

tillfälle för ett studiebesök. Nyanlända får ytterligare information i samband med 

studiebesöket där målsättningen är en god kunskapsbas som kan ge nyanlända elever 

möjlighet att fatta hälsosamma beslut om sin sexuella hälsa. Skolsköterskorna informerar 

eleverna att de kan vända sig till ungdomsmottagningen för mer information om de önskar. 

Viktigt med tydligheten att lagen alltid står över religion/kultur. Lagen om att det är 

förbjudet att könsstympa kvinnor samtidigt som vi tillåter omskärelse av små pojkar 

vilket kan verka tvetydigt. 

 

Att undervisa nyanlända elever kräver mer förberedelse 

 
Skolsköterskorna i studien möter elever från andra kulturer i sin yrkesroll och de har 

vanligen inte ett inarbetat undervisningsmaterial som är riktat till enbart nyanlända elever. 

Skolsköterskorna anser att det krävs mer förberedelser samt att information om sex- och 

samlevnad behöver läggs på en basnivå för nyanlända. Svårigheterna för elever med sex- 

och samlevnadsundervisningen anser skolsköterskorna beror på brister i svenska språket 

och 
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annorlunda kulturellt synsätt. Genom att möta och lyssna in eleverna blir det sedan 

utgångspunkten för hur undervisningen genomförs. 

Det kan vara svårt att nå fram till elever med annan kulturell bakgrund. Kräver mer 

basinformation om kroppen och relationer och mycket upprepning och kan ibland 

vara svårt på grund av språket. 

 
För att undervisningen ska vara genomförbar sker en avstämning av elevernas tidigare 

kunskaper om sex- och samlevnad. Elever med annan kulturell bakgrund saknar ofta 

baskunskaper om kroppen och relationer i relation till jämnåriga kamrater. 

Skolsköterskorna upplever att upprepning krävs av informationen för att elever ska 

tillgodogöra sig den. För att underlätta för elever att förstå undervisningen och att de ska få 

samma möjlighet som övriga förekommer tolkstöd under sex- och 

samlevnadsundervisningen. Tillvägagångssättet för skolsköterskor varierar vid 

språksvårigheter i samband med undervisningen. 

I de klasser som elever har svårt med svenska har jag mentorer som tolkar. 

 
I de fall som inarbetat material saknas till elever med annan kulturell bakgrund 

förekommer istället en ökad tydlighet vid förskoleklass samt inskrivningssamtal där en 

tydlig misstanke om att eleven är omskuren finns. Vetskap om elever är omskuren är viktig 

för skolsköterskornas bemötande. Information om att omskärelse är förbjudet i Sverige ges 

till föräldrar och elev. Skolsköterskorna belyser att det förekommer att de får hjälpa 

omskurna flickor att få kontakt med läkare. Främsta svårigheterna i arbetet med elever från 

annan kulturell bakgrund är att prata om sexuella relationer i tjejgrupper där 

oskuldsnormen är stark. Ytterligare svårigheter består av att tala om sexuell njutning och 

till exempel onani när elever inte får ha sexuella relationer. Skolsköterskorna nämner att 

elever med annan kulturell bakgrund ofta har felaktig kunskap om slidkransen och annan 

syn på giftermål och onani. 

Till exempel de tror att spermier tar slut vid onani och att de får svart hår i händerna 

och svarta ögon. 

 
Grunden för bemötande till elever oavsett kulturell eller etnisk bakgrund ska vara 

respektfull, enligt skolsköterskorna. Vidare belyser de vikten av det egna valet, när det 

gäller levnadssätt, val av partner samt att värna om den egna sexualiteten. 

Skolsköterskorna påpekar vikten av juridisk information om omskärelse till eleverna för att 

förhindra brott. Kulturella skillnader i hemmet kan bidra till att elever söker en 

skolsköterska för att prata med, då denne är utomstående. Vidare berättar skolsköterskorna 

att de märker att deras undervisningar har gett resultat i form av att elever har större och 

djupare kunskaper nu. Detta har enligt skolsköterskorna lett till att de snabbare och lättare 

integreras i skolan och samhället. 
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Skolsköterskans bemötande och förhållningssätt har betydelse för frågor 

kring HBTQ 

 
Det framkommer att skolsköterskorna uppger att de väljer att säga partner vid samtal med 

elever för att inte låta den rådande heteronormen styra. Förhållningssätt och kunskap är av 

betydelse i mötet med elever likväl även att ha insikt i att identitet och känslornas 

utformning ligger i den egna individens val. 

Jag är noga med att säga partner och inte flickvän till killar/ pojkvän till tjejer då jag 
har samtal med elever för att inte ta förgivet att deras läggning är hetro. 

 
Genom att lyfta HBTQ- frågor och ha en öppen dialog med elever upplever 

skolsköterskorna att tilliten stärks. Dessutom är det fördelaktigt att lyssna till det sagda 

ordet och innehållet i samtalet. För att bygga upp tillit och förtroende krävs nyfikenhet utav 

skolsköterskorna vilket även kan vara stärkande i framtida kontakter med elever. 

Bästa betyget man kan få är när det kommer elever till en och väljer att berätta sin 

historia för att de litar på att jag kan hjälpa dem, tillit på hög nivå. 

 
I de fall skolsköterskornas kunskaper inte är tillräckliga inom HBTQ- området kan 

acceptans och en öppen dialog väga upp bristen på kunskap. Det förekommer att 

skolsköterskorna uppger att flera elever kommer till dem med frågor om sex- och 

samlevnad. De främsta svårigheterna inom HBTQ- området som framkommit i studien är 

att föräldrar har starka åsikter om sexuell identitet, där heterosexualitet är det som ska råda 

enligt dem 

 

Resultatsammanfattning 

 
I resultatet framkom det att skolsköterskor vill och även har fördjupat sig inom ämnet 

främst med fokus på hälsa och sexologi. Ökad kunskap bidrar till en ökad trygghet för 

skolsköterskorna i deras arbete med sex- och samlevnad. Till största delen samarbetar 

skolsköterskorna med andra yrkeskategorier för att planera och genomföra sex- och 

samlevnadsundervisningen för eleverna. Tidsbristen att planera ses som ett hinder för såväl 

undervisningen som för ökad kontakt med eleverna. Undervisning genomförs vanligen i 

hel- eller halvklass med eleverna, fokus är bland annat pubertet, identitet, groomning samt 

internet. Nyanlända elever som har annan kulturell bakgrund har oftast ett större behov av 

sex- och samlevnadsundervisning. Detta kräver andra förberedelser utav skolsköterskor. 

Oavsett sexuell identitet strävar skolsköterskor efter att bemöta alla på ett respektfullt sätt 

där elevens berättelse är i centrum för mötet. 
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DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 

 
Syftet med studien var att beskriva hur skolsköterskan arbetar med sex- och 

samlevnadsundervisning. Metoden som valts till studien är, kvalitativ med induktivt ansats. 

De tillfrågade skolsköterskorna fick skriftligt beskriva sina upplevelser hur de arbetar med 

sex- och samlevnadsundervisning. Utifrån studiens syfte ansågs metoden relevant. 

Henriksson och Billhult (2017) och Kvale och Brinkman (2014) anser att denna metod 

avser att beskriva deltagarnas upplevelser och livsvärld av företeelsen samt studera 

deltagarnas egna erfarenheter av ett fenomen. Hela studiens upplägg hade blivit annorlunda 

med en enkät, vilket förvisso hade varit ett annat sätt att nå syftet. Om enkät valts hade inte 

skolsköterskornas levda upplevelse framkommit. Billhult och Gunnarsson (2012) menar att 

en kvantitativ metod fodrar fler deltagare för att dra slutsatser likväl även att arbetet 

kartlagts utifrån numerisk data. 

 
De största svårigheterna under studien bestod i att rekrytera skolsköterskors deltagande i 

studien, vilket troligen påverkat resultatet då uppföljande telefonintervjuer till e- 

postintervjun inte genomfördes på grund av tidsbrist. Chansen finns att en fylligare och 

djupare innebörd i resultat hade framträtt med uppföljande telefonintervjuer. Skärsäter och 

Ali (2012) menar att uppföljande frågor och specifika frågeställningar fördjupar intervjun. 
Kvale och Brinkman (2014) menar att vid uppföljande frågor kan författarna se om de har gått 

miste om viktig information eller om de har missuppfattat något som informanten har skrivit i 

e-post intervjun. Flertalet verksamhetschefer har inte besvarat förfrågan om skolsköterskor 

kan tillfrågas om deltagande i studien, trots upprepade påminnelser, både e- post och 

telefonledes. Likväl har svarsfrekvens om att delta i studien från skolsköterskor varit 

betydligt lägre än förväntat.  

 

Via sociala medier lades en förfrågan ut om önskemål om deltagande i studien. Dock 

krävdes upprepade försök via Facebook för att rekrytera deltagare, där enbart en tillkom. 

För att ytterligare deltagare skulle tillkomma tillfrågades studiekamrater i en gemensam 

skolchatt där det frågades om intresse över att finna fler deltagare till studien. Här 

rekryterades tre personer. I studien deltog nio skolsköterskor varav sex valdes ut genom 

strategiskt urval och tre valdes ut med snöbollsurval. Kvale och Brinkman (2014) anser att 

antalet intervjupersoner styrs av hur innebördsrik data intervjuerna gett.  I de första 

rekryteringarna var deltagarna yrkesverksamma i sydöstra Sverige. Efter ändringen utav 

inklusionkriterier samt tillägg av snöbollsurval, är deltagarna slutligen spridda i Sverige 

vilket ses som en styrka. Likväl att skolorna finns på landsbygd och i mellanstora städer är 

en styrka då informanternas erfarenhet av fenomenet blir varierat.  

 
Deltagarna i studien var kvinnor vilket kan ses som en möjlig svaghet på grund av att det 

inte fanns variation i kön hos deltagarna, troligen hade inte resultatet påverkats om enbart 

män deltagit i studien. I inklusionskriterierna skulle skolsköterskorna varit 

yrkesverksamma i minst tre år vid de första inklusionskriterierna och vid ändringen av 

inklusionskriterierna skulle skolsköterskorna arbetat minst ett år som skolsköterska. 

Anledningen till tre års arbetslivserfarenhet ansågs lämpligare vid de första kriterierna, var 

på grund av antagandet om att tillräcklig yrkesvana uppnåtts för att kunna ge en sex- och 

samlevnadsundervisning som är innehållsrik, detta antagande visade sig vara felaktigt då 
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resultatet påvisat en mångfald i sex- och samlevnadsundervisningen oavsett antal år i yrket. 
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En trolig anledning till att rekryteringen föreföll sig ta lång tid kan bero på valet att i första 

hand skulle deltagarna arbeta i närheten av författarnas hemregion. 

 
Flera skolsköterskor kommenterade att de inte passade de första kriterierna som valts. 

Därmed finns en risk att värdefulla erfarenheter missats, med tanke på att skolsköterskor 

kan ha tidigare yrkesvana av att arbetat med sex- och samlevnadsfrågor. Valet att inte 

inkludera frågor till skolsköterskorna om hur länge de varit verksamma, vilken 

specialistutbildning de hade eller ålder beror på att ett strategiskt urval var tänkt och fokus 

låg på deltagarnas erfarenheter. Målsättningen var att denna information skulle samlats in i 

den uppföljande telefonintervjun som inte genomfördes. En variation anses blivit insamlad 

dock av annat slag än ålder, utbildning och antalet verksamma år i yrket. Dock hade det i 

relation till resultatet varit önskvärt då vissa skolsköterskor påtalade hur obekvämt de 

upplevde att arbeta med sex- och samlevnadsundervisning. Enligt Henriksson och Billhult 

(2017) är det viktigaste att deltagarna har den erfarenhet som krävs för att undersöka 

studiens syfte. Alla deltagare hade erfarenhet av fenomenet. Orsaker till att skolsköterskor 

valt att inte delta i studien kan härledas till tidsbrist, att de inte kände sig bekväma med 

området och på grund av bristande erfarenhet i undervisning. 

 
Enligt inklusionskriterierna skulle skolsköterskor som arbetar på grundskola där högstadiet 

förekommer och gymnasiet medverka i studien. Det framkom i resultatet att skolsköterskor 

önskade att sex- och samlevnadsundervisning även bör ske i de lägre årskurserna. Det finns 

en risk att viktiga erfarenheter och upplevelser från arbetet med de lägre årskurserna kan ha 

missats eftersom studiens syfte främst var skolsköterskors arbete med sex- och 

samlevnadsundervisning på högstadiet och gymnasiet. 

 
I en kvalitativ forskningsstudie anses det lämpligt att ha ett lägre antal deltagare för att 

möjliggöra att datamaterialet ska kunna ge ingående tolkningar (Kvale & Brinkmann, 

2014; Dahlberg, 2014). Utifrån det hamnade antalet på nio deltagare i studien vilket var 

tillräckligt för att få ett rikt datamaterial. Troligen har skolsköterskor som valt att delta i 

studien ett stort intresse av sex- och samlevnadsundervisningen vilket kan medföra att 

resultatet baseras på det. Möjligen kan resultatet sett annorlunda ut om skolsköterskor som 

enbart bedriver sex- och samlevnadsundervisning individuellt med elever valt att delta. 

 
Datainsamlingen genomfördes med e-postintervjuer där deltagarna fick besvara sex 

strukturerade frågor och en öppen fråga. Enligt Dahlberg (2014) finns alltid en risk för 

bortfall vid användning av enkäter vid datainsamling. Det går att nå ut till ett stort antal 

människor med skälig ansträngning (ibid). En pilottervju med en skolsköterska 

genomfördes först för att se hur de strukturerade frågorna och den öppna frågan 

besvarades. Utfallet av pilotintervjun var bra och inga ytterligare justeringar gjordes i 

intervjuguiden. Pilotintervjun inkluderades i studien. Dessutom föreföll det även positivt 

att skolsköterskorna själva skulle få välja när de önskade besvara e- postintervjun, inom en 

tidsram, som författarna valt. Dahlberg (2014) menar att en transkribering inte krävs då 

svaren redan är nedskrivna, detta sparar tid. Genom att låta deltagarna bestämma över när 

intervjun genomförs åtföljs även autonomiprincipen och det etiska förfarandet ökar 

(Kjellström, 2017). Enligt Kvale och Brinkman (2014) minimerar författarna risken att 

inverka på deltagarnas svar genom att skicka frågeställningar via e-post i jämförelse med 

exempelvis en intervju som genomförs ansikte mot ansikte. I en kvalitativ studie ses 

författarna som medskapare av texten vilket gör att resultatet inte kan ses som oberoende 

av författarna (Henriksson & Billhult, 2017). 
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Vid arbetet av analysen användes innebördsanalys, där syftet är att fånga informanternas 

erfarenheter i olika innebörder. Bearbetning utav data ger en insikt och förståelse för 

människan vilket kan uppnås med hjälp utav innebördsanalys. Data bearbetades med en 

beskrivande innebördsanalys som har som intention att förstå ett fenomen som den upplevs 

av människor (Dahlberg, 2014). Datamaterialet lästes flertalet gånger för att känna 

materialet utan och innan för att få en helhet, för att sedan delas in i mindre delar. Detta 

gjordes genom att bearbeta varje enskild deltagares intervjusvar och identifiera meningar 

med samma innebörd som tillsammans kunde bilda olika innebördsdelar. Flera delar som 

påvisade samma innebörd bildade sedan ett innebördstema. Det framkom fem 

innebördsteman och dessa förstärktes med citat från deltagarna. Enligt och Brinkman 

(2014) ökar tillförlitligheten i resultatet om citat från deltagarna finns med. 

 
Den konfidentiella hanteringen av datamaterialet till studien har varit etiskt försvarbart. 

Likväl återfinns risker med datahanteringen, att datorn kan hackas och materialet sprids till 

andra, vilket medför en ökad risk för deltagarna. För att minska denna risk raderas allt 

datamaterial när uppsatsen är färdigställd. 

 
Termerna trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet är tre indikatorer på resultatets 

kvalitet i en studie med kvalitativ metod och induktiv ansats. Att eftersträva hög 

trovärdighet och tillförlitlighet i studier kan bidra till att resultatet blir överförbart till andra 

sammanhang och grupper (Polit & Beck, 2012). Ett annat sätt att stärka trovärdigheten är 

genom en tydlig forskningsanknytning i studien (Wallengren & Henricsson, 2012). 

Författarna av föreliggande studie la mycket tid vid att säkerställa forskningsanknytning i 

bakgrunden. Ett problem vid analys av data som kan uppstå är om författarna är för  

pålästa, litteraturen kan då gett en förförståelse inom området (Wallengren & Henricsson, 

2012). För att undvika förförståelsen arbetade författarna med en öppenhet och följsamhet 

för att lyckas fånga de olika deltagarnas livsvärldar. Trots detta anser Wallengren och 

Henricsson (2012) att förförståelsen aldrig helt kan utesluta påverkan av dataanalysen och 

det slutgiltiga resultatet på grund av tidigare erfarenheter. Ingen av författarna har någon 

erfarenhet av att arbeta som skolsköterska vilket innebär att den förförståelsen inte fanns. 

 
Polit & Beck (2012) belyser att hög trovärdighet och tillförlitlighet i studier är något att 

sträva efter vilket kan leda till att resultatet blir överförbart till andra sammanhang och 

grupper. Studiens resultat kan tänkas vara applicerbart på andra skolor i Sverige, främst 

högstadiet och gymnasiet. Likväl kan även resultatet gagna skolsköterskor som arbetar på 

skolor med nyanlända elever. Troligen arbetar skolsköterskor i andra länder utanför 

Sverige på andra sätt än vad som är vanligt i Sverige, varvid studiens resultat inte är 

överförbart utomlands. Polit och Beck (2012) påtalar att överförbarhet och generaliseringar 

av resultatet inte ofta är huvudsyftet med kvalitativ forskning, snarare bidrar kvalitativ 

forskning till ökad förståelse för andras upplevelser och livsvärldar. 
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Resultatdiskussion 

 
I dag ser sex- och samlevnadsundervisningen olika ut i skolorna i Sverige och en avsaknad 

av rutiner för arbetet saknas (Skolinspektionen, 2018). I föreliggande studie har därför 

arbetet med skolsköterskans arbete med sex- och samlevnadsundervisning studerats och 

olika aspekter på hur undervisningen bedrivs och upplevs av skolsköterskan framkom. 

 
Resultatet belyser vikten av skolsköterskornas kompetens för att de ska känna sig trygga i 

sitt yrkesutövande och för att främja deras bemötande till eleven. För en ökad trygghet 

behöver de ökade kunskaper inom ämnet sex- och samlevnad. En rädsla för att förlora 

elevers tillit på grund av bristande kompetens och osäkerhet i ämnet framkommer och de 

upplever en viss frustation vid samtal med elever som identifierar sig som homo/ bi – och/ 

eller transsexuella med avseende på stöd och rådgivning i syftet att förbättra deras sexuella 

hälsa. Wärnå- Furu (2017) belyser att som professionell kan samtal om hälsa bidra till att 

individen finner vägen till sina hälsoresurser och inre hälsa. Enligt Knight med flera (2014) 

kan frustation som upplevs på grund av osäkerhet i ämnet bero på en avsaknad av 

utbildning och rådgivning för att nå ut till eleverna med en adekvat sexualrådgivning. För 

att möta HBTQ- ungdomar krävs det att arbetsmaterial som skolsköterskorna använder 

anpassas till alla sexuella identiteter (ibid), vilket samstämmer med skolsköterskorna i 

resultatet som anser att de fodrar djupare kunskaper i ämnesområdet. 

 
Resultatet påvisar att tidsbrist försvårar möjligheterna till att planera och undervisa för 

skolsköterskorna, andra arbetsuppgifter prioriteras före. Vidare framkom även att 

skolsköterskorna upplevde ett bristande intresse från pedagoger att undervisa i sex- och 

samlevnadsundervisning. Skolinspektionen (2018) har fastslagit troliga orsaker, till att 

samarbetet inte är prioriterat kan bero på tidsbrist och att rutiner för elevhälsans planering 

av sex- och samlevnadsundervisning inte finns. Förutsättningar för att planera och 

genomföra undervisning skapas främst genom organisatoriskt stöd. Elevhälsan kan bilda  

en förståelse för varandras arbetsuppgifter, med hjälp av olika teorier och metoder att 

arbeta utefter (Reutersvärd & Lagerstrom, 2010). Elevhälsan arbetar hälsofrämjande 

utifrån ett livsvärldsteoretiskt sätt, där varje enskild elevs egna upplevelser är i fokus och 

elevens livsvärld bemöts (Unicef, 2009). Gällande samarbete anses det utav 

skolsköterskorna betydelsefullt om rektor är delaktig och intresserad av planering av 

undervisningen. Utöver rektor sker samarbete med pedagoger och de närvarar under 

lektionsundervisningen som skolsköterskan bedriver, i syfte att använda innehållet i det 

fortsatta arbetet med kommande lektioner. Likväl framkom det att pedagoger bjuder in 

skolsköterskorna till samarbete. Enligt Hayter, Piercy, Massey och Gregory (2007) och 

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

och samlevnadsundervisningen. För att skapa bra arbetsmetoder kring sex- och 

samlevnadsundervisningen krävs ett gott samarbete och dialog (ibid). I resultatet 

framkommer ett gott samarbete mellan kuratorn och skolsköterskorna, men andra 

yrkeskategorier på skolan och utanför upplevs som positivt när det är välfungerande. 

Socialstyrelsen och Skolverket (2017) påtalar att en del utav skolsköterskans ansvar är att 

tillföra ett omvårdnads- och mediciniskt perspektiv i samarbete med andra yrkeskategorier. 

Omvårdnaden är individanpassad och syftar till att värna om elevens delaktighet och 

självbestämmande (Unicef, 2009). 
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Svårigheter som framkom i resultatet bottnar i att skolsköterskorna upplever att en del av 

pedagogerna har svårt för att bedriva sex- och samlevnadsundervisningen, av rädsla för att 

förlora tilliten från eleverna som grundas på bristande kunskap om ämnet. Enligt Ekstrand, 

Engblom, Larsson och Tyden (2011) behöver pedagogerna vara bättre utbildade och ha 

förmåga att undervisa om jobbiga samtalsämnen kring sexuella relationer och sexualitet för 

att undervisningen ska bli bättre, enligt eleverna. I likhet med resultatet vill eleverna inte  

få information utav en pedagog, utan föredrar att bli informerade av skolsköterskan 

(Sprecher, 2008). Det framkommer i resultatet att skolsköterskorna även är en tillgång för 

pedagogerna, i deras arbete med sex- och samlevnadsundervisning. Normalt sett, enligt 

forskning gjord av Brewin med flera (2014) har skolsköterskan inte någon formell roll i 

den traditionella sexualundervisningen i skolan. Däremot ges ofta informell information på 

skolsköterskemottagningen (ibid). Resultatet i föreliggande studie påvisar att 

skolsköterskorna i samband med hälsosamtal ger information till elever på en individnivå, 

även en delaktighet i undervisningen förekommer. Skolsköterskorna beskriver 

hälsosamtalet som en möjlighet att undervisa om sex- och samlevnadsundervisning. Unicef 

(2009) menar att elevens delaktighet och självbestämmande ska bemötas för att elevens 

livsvärld ska vara i fokus. Enligt Golsäter (2012) känner sig elever aktiva och delaktiga i 

hälsosamtalet, om skolsköterskor ser dem som kompetenta att göra adekvata val om deras 

hälsa. 

 
Skolsköterskorna uppger i resultatet svårigheter för elever att tillgodogöra sig 

informationen under sex- och samlevnadsundervisningen i helklass, detta relateras till 

elevernas mognadsnivå, olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 

språksvårigheter. WHO:s (2004) definierar sexuell hälsa som ett tillstånd av mental, 

emotionell, fysisk och socialt välbefinnande kopplat till sexualiteten. Därmed är det inte 

enbart frånvaro av sjukdom, svaghet eller funktionsnedsättning som definierar sexuell 

hälsa. Skollagen (2010:800) styrker att elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande för att en god lärandesituation ska skapas. Omvårdnad för skolsköterskor har 

en betydande roll, genom att visa empati och engagemang samt beakta människans 

integritet, självbestämmande och värdighet kan en god omvårdnad uppnås (Skövde 

Högskola, 2017). 

 
I resultatet framkommer att skolsköterskorna upplever att elever söker sig till 

skolsköterskan för rådfrågning och information om sex- och samlevnad. Vilket även styrks 

av forskning av Sprecher med flera (2008) som lyfter att flertalet ungdomar föredrar att få 

information om sexualitet och relationer av en skolsköterska. I föreliggande studie lyfts att 

elevkontakterna på skolsköterskemottagningen ökar, efter genomgången sex- och 

samlevnadsundervisning. De påtalar vikten av gemensam undervisning i grupp och 

helklass, vilket möjliggör att alla sexuella läggningar inkluderas. Tidigare forskning av 

Charest, Kleinplatz och Lunds (2016) påvisar att heterosexuella ungdomar anses få 

information från skolans sexualundervisning, vilket lett till en ökad självsäkerhet gentemot 

sin sexuella hälsa, till skillnad mot HBTQ- ungdomar. Med tanke på att tillåtelsen till sin 

egen sexualitet inte alltid varit en självklarhet för individer som identifierar sig som homo- 

bisexuella - trans eller queera personer (Lundberg et al, 2017), har skolsköterskan stora 

möjligheter att hjälpa eleverna att känna välbefinnande och ett meningsfullt sammanhang, 

vilket Dahlberg och Segesten (2010) även belyser. Skolsköterskorna anser att bemötandet 

till elever, oavsett sexuell läggning, är en väsentlig del i arbetet, vilket framkommer i 

resultatet. Genom att respektera individens känslor och val på respektfullt sätt kan de 
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framtida kontakterna med elever stärkas. Detta samstämmer med Högskolan i Skövdes 

omvårdnads definition (2011) som vilar på att skolsköterskan ska ha ett humanistiskt 

synsätt, agera etiskt och handla med människovärdet i fokus. 

 
Skolsköterskorna ser en betydelse av att undervisa nyanlända elever i sex- och 

samlevnadsundervisning, då eleverna har tämligen bristfälliga kunskaper inom ämnet. 

Utöver bristande språkkunskaper finns även svårigheter i att möta elever i samtal om 

oskuldsnormen, slidkransen och onani. Vilket överensstämmer med forskning (Forsberg, 

2005) om att elever från andra kulturer inte har samma förutsättningar, för intima relationer 

främst på grund av att deras hederskod ska upprätthållas. I resultatet framkommer även att 

skolsköterskorna uppger att deras kunskaper är lägre inom ett kulturellt avseende, vilket de 

anser påverkar deras möjligheter att bemöta elever från andra kulturer på ett optimalt sätt. 

Dahlberg och Segesten (2010) anser att en individs livsvärld präglas av tid och rum. Tiden 

består utav det som händer nu, har hänt tidigare och även det som kommer hända. 

Livsvärldens rum får betydelse och syfte från varje individs utvalda perspektiv (ibid). 

Genom att skolsköterskorna i föreliggande studie strävar efter att inhämta ny och aktuell 

kunskap, kan det härledas till att deras perspektiv vidgas för att få en djupare förståelse för 

elevers livsvärld oavsett kulturell bakgrund. Detta överensstämmer med vad 

Socialstyrelsen och Skolverket (2017) anser är relevant, ämneskunskaper krävs av de som 

arbetar med sex- och samlevnad för att främja och stödja den sexuella hälsan och 

relationer. Förutsättningarna att arbeta hälsofrämjande i Sverige varierar inom olika 

kommuner (Reutersvärd & Lagerstrom, 2010). 

 
Resultatet visar att skolsköterskorna har uppmärksammat att nyanlända elever som fått 

ökade kunskaper om sex- och samlevnad även integrerats tillsammans med klasskamrater 

och övriga samhället snabbare. Forskning (Magnusson, 2016) att självkänsla och sexuell 

nöjdhet ökar den sexuella, fysiska och psykiska hälsan till det positiva. För ungdomar är 

sexuell hälsa en betydelsefull del av deras personliga, allmänna och sociala välbefinnande. 

Den kan skildras som en positiv integration av emotionella, fysiska, sociala och 

intellektuella aspekter av sexualitet (ibid). Ekstrand med flera (2005) belyser att ungdomar 

likaså påverkas av sin omgivning, detta påverkar den sexuella hälsan och attityden 

gentemot sexuella relationer. Antonovsky (2005) menar att när hälsa finns kan en känsla av 

sammanhang uppnås, när det uppnås är individens känsla av att vara delaktig i 

sammanhanget förståeligt och meningsfullt. Vilket kan liknas vid att livsvärlden formas 

utav sammanhang och mening i livet vid olika möten med andra människor. Detta kan 

innebära att när situationen ses från individens ögon kan även nya vägar öppnas upp för 

lösningar (Dahlberg & Segesten, 2010). I likhet med resultatet påvisar även Socialstyrelsen 

och Skolverket (2017) att ett hälsofrämjande arbete som skolsköterskor utför även medför 

att goda relationer mellan elever uppnås. 

 

Konklusion 

De främsta svårigheterna som uppdagas för skolsköterskorna i deras arbete med sex- och 

samlevnadsundervisningen är tidsbristen, som medför att deras vilja att arbeta mer med 

undervisningen blir begränsad. Andra svårigheter som framkommer är utmaningen med att 

undervisa om HBTQ, elever från andra kulturer, neuropsykiatriska sjukdomar och 

mognadsnivå. Skolsköterskorna saknar djupare kunskaper om elever från andra kulturer, 
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samtidigt anser de att sex- och samlevnadsundervisningen är av vikt för elever. Dels för 

deras sexuella hälsa men även för deras möjligheter att integreras i samhället och skolan 

ökar. Vikten av ett respektfullt bemötande till alla elever är grunden för skolsköterskorna. 

Skolsköterskorna beskriver att det fodras mer utbildning och kompetens inom sex- och 

samlevnadsundervisning, för ett tryggt yrkesutövande. Utöver det framkommer att när 

samarbete återfinns i sex- och samlevnadsundervisningen är det positivt och önskvärt. 

 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

 
Skolsköterskor, pedagoger och övriga elevhälsan skulle ha nytta av resultatet, för att öka 

förståelsen och möjligheten, till förbättring med arbetet inom sex- och 

samlevnadsundervisningen. Därmed kan elevernas sexuella hälsa främjas. Resultatet i 

föreliggande studie visar att tidsbristen är central för skolsköterskornas möjligheter att 

planera och bedriva sex- och samlevnadsundervisningen. Därmed bör ämnet prioriteras  

och skolsköterskorna ges mer tid i arbetet. Skolsköterskorna bör ges möjlighet att 

regelbundet analysera sina styrkor och svagheter i yrkesrollen, för att kritiskt granska sitt 

förhållningssätt och ges möjlighet att fördjupa sin kompetens utifrån den senaste 

forskningen. Då elever från patriarkala kulturer ökar och har andra krav på sig gentemot 

elever med svenskfödda föräldrar, är det av största vikt att skolsköterskor får utbildning i 

detta ämne. 

 
Förslag på ny forskning är intervju med elever med icke svenskfödda föräldrar om deras 

syn på sex- och samlevnad eller en intervjustudie med skolsköterskor som arbetar i 

invandrartäta områden med fokus på deras arbete med sex- och samlevnad. 
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BILAGA 1- Information om samtycke till verksamhetschef och rektor 

 

Information om genomförande av studie om skolsköterskans 

arbete med sex- och samlevnadsundervisning. 

 
Arbetet med sex- och samlevnadsundervisning skiljer sig åt i skolor i Sverige, forskning 

visar att likvärdigheten och kvalitén ser olika ut. Därför är det av intresse för oss att studera 

hur skolsköterskan arbetar med sex- och samlevnadsundervisning bedrivs på svenska 

skolor i dag för att kunna förändra till det bättre. 

 

Du tillfrågas i detta brev om samtycke till att skolsköterskorna i din verksamhet tillfrågas 

om deltagande i en studie i ämnet. Studien kommer att genomföras via e-post och 

eventuellt uppföljande telefonintervju med skolsköterskor på grundskola där högstadium 

förekommer och på gymnasiet. Telefonintervjun kommer att spelas in med en 

mobiltelefon. Inspelningen samt e- postmaterial kommer efter att studien är färdig och 

godkänd att förstöras. Det är enbart vi och vår handledare som kommer ha tillgång till 

texten från e-post och intervjuerna. E- postintervjun sker vid ett tillfälle och beräknas ta 30 

minuter samt eventuellt en telefonintervju som sker vid ett separat tillfälle med beräknad 

tidsåtgång på 20 minuter. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge varför. 

Vi garanterar konfidentialitet. Skolsköterskorna kommer att få lämna ett skriftligt 

samtycke till deras medverkan via e-post till nedan angivna e-postadresser. 

 

Syftet med studien är att belysa skolsköterskans arbete med sex- och 

samlevnadsundervisning, då det är viktigt med ökad kunskap inom området för att gynna 

elevernas lärande. Resultatet ska kunna användas och komma till nytta för våra 

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 Marie Bergquist och Sanna Larsson 
c17marbe@student.his.se och b17sanla@student.his.se 

 

Ditt samtycke till studien kan du skicka via e-post till någon av oss, önskvärt inom 5 

arbetsdagar. Vi är tacksamma om du vill skicka ett samlingsmail där alla skolsköterskors e- 

postadress finns med så vi kan kontakta dem efter ditt samtycke. 

 

Handledare för studien är 

Kina Hammarlund, universitetslektor i omvårdnad, Institutionen för vård och natur vid 

Högskolan i Skövde 

Kina.hammarlund@his.se 

mailto:c17marbe@student.his.se
mailto:b17sanla@student.his.se
mailto:Kina.hammarlund@his.se
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BILAGA 2- Information till skolsköterskor 

 

Information om genomförande av studie kring 

skolsköterskans arbete med sex- och 

samlevnadsundervisning. 
Arbetet med sex- och samlevnadsundervisning skiljer sig åt i skolor i Sverige, forskning 

visar att likvärdigheten och kvalitén ser olika ut. I många skolor medverkar inte elevhälsan 

i arbetet med sex- och samlevnadsundervisning. Representanter från elevhälsan har 

önskemål om ett ökat deltagande i sex- och samlevnadsundervisning. Tidigare forskning 

påvisar att elever anser att skolan är den pålitligaste källan till information om sex och 

samlevnadsundervisning dock är det inte deras förstahandskälla till information i  

dagsläget. Därför är det av intresse för oss att studera hur skolsköterskan arbetar med sex- 

och samlevnadsundervisning bedrivs på svenska skolor i dag för att kunna förändra till det 

bättre. 

 

Du tillfrågas i detta brev om deltagande i en studie. Studien kommer att genomföras via e- 

post och eventuellt en uppföljande telefonintervju. För att delta i studien krävs att du 

arbetar som skolsköterska på grundskola där högstadium förekommer eller på gymnasiet. 

Du ska även varit yrkesverksam som skolsköterska i minst 3 år. Din verksamhetschef/ 

rektor har givit sitt godkännande till att du tillfrågas om deltagande i studien. Vi vill gärna 

intervjua dig om dina erfarenheter inom detta område och skulle se det som värdefullt om 

du vill delta i studien. 

 

Via e-post kommer det ställas några frågor som beräknas ta 30 minuter att besvara. 

Telefonintervjun kommer att spelas in med en mobiltelefon. Intervjun kommer att ske 

under ett tillfälle och vi beräknar att det kommer ta ca 20 minuter. E- postmaterialet och 

telefoninspelningen kommer efter att studien är färdig och godkänd att förstöras. Det är 

enbart vi och vår handledare som kommer ha tillgång till texterna från intervjuerna. Det 

kommer inte vara möjligt att identifiera vad just du har sagt i sammanställningen av 

resultatet. 

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge varför. 

Vi garanterar konfidentialitet. Ingen kommer att få veta vad du sagt till oss. 

Syftet med studien är att belysa skolsköterskans arbete med sex- och 

samlevnadsundervisning, då det är viktigt med ökad kunskap inom området. Resultatet ska 

kunna användas och komma till nytta för våra 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 

Marie Bergquist och Sanna Larsson 
c17marbe@student.his.se och b17sanla@student.his.se 

Ditt samtycke till studien kan du skicka via e-post till någon av oss. 
Handledare för studien är Kina Hammarlund, universitetslektor i omvårdnad, Institutionen 

för vård och natur vid Högskolan i Skövde. Kina.hammarlund@his.se 

mailto:c17marbe@student.his.se
mailto:b17sanla@student.his.se
mailto:Kina.hammarlund@his.se
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BILAGA 3- Information till skolsköterskor rekryterade via sociala medier 

Hej! 

Vi studerar till skolsköterska i Skövde och skriver en magisteruppsats som handlar om hur 

skolsköterskan arbetar med sex- och samlevnadsundervisning. Om du vill medverka i 

studien så sänd oss ett chatmeddelande på messenger så kommer du få mer information om 

studien samt en intervjuguide kommer skickas till dig på din mailadress som du meddelar 

oss. 

 

Med Vänlig Hälsning 

Marie och Sanna 
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BILAGA 4- Information till skolsköterskor 

 

Information om genomförande av studie kring 

skolsköterskans arbete med sex- och 

samlevnadsundervisning. 
Arbetet med sex- och samlevnadsundervisning skiljer sig åt i skolor i Sverige, forskning 

visar att likvärdigheten och kvalitén ser olika ut. I många skolor medverkar inte elevhälsan 

i arbetet med sex- och samlevnadsundervisning. Representanter från elevhälsan har 

önskemål om ett ökat deltagande i sex- och samlevnadsundervisning. Tidigare forskning 

påvisar att elever anser att skolan är den pålitligaste källan till information om sex och 

samlevnadsundervisning dock är det inte deras förstahandskälla till information i  

dagsläget. Därför är det av intresse för oss att studera hur skolsköterskan arbetar med sex- 

och samlevnadsundervisning bedrivs på svenska skolor i dag för att kunna förändra till det 

bättre. 

Du tillfrågas i detta brev om deltagande i en studie. Studien kommer att genomföras via e- 

post och eventuellt en uppföljande telefonintervju. För att delta i studien krävs att du 

arbetar som skolsköterska på grundskola där högstadium förekommer eller på gymnasiet. 

Du ska även varit yrkesverksam som skolsköterska i minst 1 år. Din verksamhetschef/ 

rektor har givit sitt godkännande till att du tillfrågas om deltagande i studien. Vi vill gärna 

intervjua dig om dina erfarenheter inom detta område och skulle se det som värdefullt om 

du vill delta i studien. 

Via e-post kommer det ställas några frågor som beräknas ta 30 minuter att besvara. 

Telefointervjun kommer att spelas in med en mobiltelefon. Intervjun kommer att ske under 

ett tillfälle och vi beräknar att det kommer ta ca 20 minuter. E- postmaterialet och 

telefoninspelningen kommer efter att studien är färdig och godkänd att förstöras. Det är 

enbart vi och vår handledare som kommer ha tillgång till texterna från intervjuerna. Det 

kommer inte vara möjligt att identifiera vad just du har sagt i sammanställningen av 

resultatet. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge varför. 

Vi garanterar konfidentialitet. Ingen kommer att få veta vad du sagt till oss. 

Syftet med studien är att belysa skolsköterskans arbete med sex- och 

samlevnadsundervisning, då det är viktigt med ökad kunskap inom området. Resultatet ska 

kunna användas och komma till nytta för våra 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 Marie Bergquist och Sanna Larsson c17marbe@student.his.se och 

b17sanla@student.his.se Ditt samtycke till studien kan du skicka via e-post till någon av oss. 

Handledare för studien är Kina Hammarlund, universitetslektor i omvårdnad, Institutionen 

för vård och natur vid Högskolan i Skövde. Kina.hammarlund@his.se 

mailto:c17marbe@student.his.se
mailto:b17sanla@student.his.se
mailto:Kina.hammarlund@his.se
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BILAGA 5- Intervjuguide 

 

Syftet med studien är att beskriva skolsköterskans arbete med sex- och 

samlevnadsundervisning. 

 

Besvara nedanstående frågor. 
 

1. Kan du berätta- så utförligt som möjligt- om ditt arbete med sex- och 

samlevnadsundervisningen på dina skolor. Med utförligt menar vi- vilka 

årskurser arbetar du i, hur läggs undervisningen upp, samarbetar du med 

någon, hur ofta sker undervisningen per termin, är du den som ansvarar för 

upplägget? 
 

2. Kan du beskriva vilka förutsättningar du ges vid sex- och 

samlevnadsundervisningen? 

 

3. Ser du några hinder med sex- och samlevnadsundervisningen, i så fall kan 

du beskriva dessa? 

 

4. Ser du några möjligheter med sex- och samlevnadsundervisningen? 
 

5. Hur kan ditt förhållningssätt och dina kunskaper/ brister gentemot elevens 

kulturella bakgrund påverka din sex- och samlevnadsundervisning? 

 

6. Hur kan ditt förhållningssätt och dina kunskaper/ brister gentemot elevens 

sexuella identitet påverka din sex- och samlevnadsundervisning? 

 

Har du något annat du vill berätta/ skriva om? 


