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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sexuella och reproduktiva rättigheter baseras på mänskliga rättigheter. En central 

insats för att öka tillgången till den sexuella och reproduktiva hälsan är en allsidig och 

omfattande sexualundervisning. Skolan och ungdomsmottagningar anses vara viktiga arenor 

för sexualundervisning. Många unga i Sverige anser dock att de inte har tillräckligt med 

kunskaper för att ta hand om sin sexuella hälsa. Barnmorskan har ett ansvar för utbildning av 

både kvinnor och samhället och utbildningen omfattar sexuell och reproduktiv hälsa. Syfte: 

Syftet var att sammanställa aktuell forskning kring ungas och lärares erfarenheter av sex- och 

samlevnadsundervisningen för att därigenom bidra till en breddad kunskapsbas för 

barnmorskan i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Metod: Kvalitativ 

metasyntes med metaetnografi som analysmetod. Totalt kvalitetsgranskades och 

sammanställdes 16 vetenskapliga artiklar. Resultat: De unga i studien hade tydliga önskemål 

kring undervisningens innehåll, vilka kvalitéer personen som undervisade skulle ha och 

miljön de undervisades i. De önskade en bred och nyanserad kunskap om sex och samlevnad, 

relationer, känslor, sociala och kulturella normer. Lärarna i studien fokuserade i störst 

utsträckning på hur läroplaner, ledarstöd och politik påverkade undervisningen och i mindre 

utsträckning undervisningens innehåll. Slutsats: Resultatet av denna metasyntes visar att det 

finns olikheter i erfarenheter hos både unga och lärare när det gäller sex- och 

samlevnadsundervisningen. Barnmorskans ansvarsområde, kunskapsbas och uppdaterad 

förståelse kring sex och samlevnad kan med fördel användas för att hjälpa och stödja i ämnet 
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och därmed bli en del av skolans sex- och samlevnadsundervisning. Klinisk tillämpbarhet: 

Denna metasyntes kan vara ett underlag för att skapa ett utökat samarbete mellan skolor och 

barnmorskor för att förbättra sex- och samlevnadsundervisningen och ungas kontroll över 

egen sexuell hälsa. Denna metasyntes kan även ge stöd och utveckla utbildningen inom 

pedagogik för barnmorskor, skolsköterskor och distriktsköterskor då alla dessa 

yrkeskategorier träffar unga. Lärarutbildningens fokus på sex- och samlevnadsundervisning 

kan genom metasyntesen utvecklas. Slutligen kan beslutsfattare inom skolan få insikt i 

glappet mellan ungas och vuxnas perspektiv och aktualisera sex- och samlevnadsundervisning 

och sexuell hälsa inom skolan. 

 

Nyckelord: Barnmorska, Erfarenheter, Lärare, Sex- och samlevnadsundervisning, Unga, 

Unga vuxna. 

………………………………………………………………….. 

ABSTRACT 

Background: Sexual and reproductive health rights are based on human rights. A major input 

to rise availability to sexual and reproductive health is a comprehensive and extensive sexual 

education. Many young people in Sweden consider though that they lack the necessary 

knowledge to care about their own sexual health. The midwife has a responsibility for the 

education of both women and society, and education includes sexual and reproductive health. 

Purpose: The purpose of this study was to compile the current research on the experience of 

both young people and the teaching staff in the area of sex and sex education to create a 

knowledge base for the midwife in the health promotion and disease prevention work. 

Methods: The method of analysis used is a qualitative metasynthesis with a meta-

ethnographic approach. In total 16 scientific articles were juxtaposed and examined. Results: 

The young people in this study expressed clear wishes not only as to the contents of their 

studies, but also the personality of the teaching staff and the environment where they are 

taught. They desired a broad and more balanced knowledge about sexuality and cohabitation, 

relations, emotions, social and cultural norms. The teaching staff in the study focused mostly 

on how the school curriculum, organizations and politics affected teaching and less on the 

contents. Conclusion: The result of this metasynthesis shows that there are differences in the 

required experience among both young people and teachers when it comes to sexuality and 

sex education. The midwife’s area of responsibility, knowledge and the revised understanding 

of sexuality and sex education can with advantage be used to better off the teaching of sex 
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education. Clinical applicability: This metasynthesis can become a basis to create an 

expanded cooperation between schools and midwives in order to first ameliorate sex 

education and second to boost the young people’s control of their own sexual health. This 

metasynthesis can also provide support and develop education in pedagogy for midwives, 

school nurses and district nurses as all these occupational categories meet young people. 

Teacher education's focus on sex and cohabitation education can be developed through this 

metasynthesis. Finally, decision makers within the schoolsystem can gain insight into the gap 

between young people's and adults' perspectives and actualize sex and cohabitation and sexual 

health within the schools. 

Keywords: Adolescents, Experiences, Midwife, Sex education, Teachers, Young adults. 
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INTRODUKTION 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) innebär att varje människa har rätt att få 

bestämma över sin kropp, sin sexuella identitet samt få bestämma om och när hon eller han 

vill vara sexuell aktiv. Dessa rättigheter baseras på mänskliga rättigheter och ska respekteras. 

Globalt arbetar Guttmacher-Lanchet-kommissionen med att utöka tillgången till 

grundläggande insatser för sexuell och reproduktiv hälsa, där en av insatserna är att sex- och 

samlevnadsundervisningen ska vara allsidig och omfattande. Trots det ser sex- och 

samlevnadsundervisningen i världen olika ut och många unga får inte den information som de 

behöver. I skolorna är det oftast lärarna som undervisar i ämnet då det ingår i deras 

arbetsuppgifter, men de saknar den specialiserade kompetensen samt aktuell kunskap inom 

ämnet. I barnmorskans profession ingår det att utbilda kvinnor men även samhället om sexuell 

och reproduktiv hälsa. Barnmorskan har specialiserad kompetens inom sexualitet, samlevnad 

och antikonception samt att främja sexuell hälsa och förebygga sexuell ohälsa. Barnmorskan 

ska skaffa sig fortlöpande uppdateringar inom ämnet. Som blivande barnmorskor ser 

författarna det som viktigt att ur ett barnmorskeperspektiv få ökad kunskap kring ungas och 

lärares erfarenheter och behov i relation till sex- och samlevnadsundervisningen. 

 

BAKGRUND 

Definitioner 

ICM är en förkortning av International Confederation of Midwives. Det är den största 

internationella organisationen av och för barnmorskor (ICM, 2018a). 

 

HBTQ är en förkortning av homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera uttryck och 

andra identiteter (RFSL, 2015).  

 

SRHR är en förkortning av sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). 

 

STI är en förkortning av sexuellt överförbara infektioner, från engelskans sexually transmitted 

infections (Folkhälsomyndigheten, 2013).  
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Sex- och samlevnadsundervisning inkluderar undervisning som berör SRHR och som bedrivs 

i skolor. På engelska benämns det som sex education, sexual education, sexual health 

education (SHE) eller som sex and relationships education (SRE) (Skolverket, 2019).  

Unga och unga vuxna i denna uppsats är elever som går i grundskolan från 11 års ålder eller 

på gymnasiet och även de som nyss tagit studenten. I uppsatsen kommer författarna benämna 

dem för unga, unga kvinnor och unga män.  

Sexuell hälsa 

Begreppen sexuella och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter antogs för första 

gången av ett stort antal medlemsländers regeringar under Förenta nationerna (FN) vid den 

internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD) i Kairo år 1994 (Chandra-

Mouli et al., 2015).  

Sexuella och reproduktiva rättigheter baseras på mänskliga rättigheter, vilket innefattar att 

allas kroppsliga integritet, självbestämmande och privatliv ska respekteras 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Guttmacher-Lanchet-kommissionen inkluderar i detta att alla 

har rätt till att definiera sin egen sexualitet såsom könsidentitet, sexuell läggning och 

könsuttryck (Zuccala & Horton, 2018). Alla har också rätt till att få avgöra om och när hon 

eller han vill vara sexuellt aktiv och även rätten att få välja sin sexpartner. Sexuella 

upplevelser ska även vara säkra och njutbara. Varje människa ska därutöver ha rätt till att 

besluta om, med vem och när ett äktenskap ska ske samt bestämma över om man vill ha barn 

och när det ska ske. Slutligen ska alla få tillgång till information, resurser och stöd som 

behövs för att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa under hela sitt liv. Sexuell och reproduktiv 

hälsa ska vara fri från diskriminering, tvång samt utnyttjande och våld 

(Folkhälsomyndigheten, 2018; Zuccala & Horton, 2018).  

Världshälsoorganisationen fastslår att den sexuella hälsan är beroende av hur mänskliga 

rättigheter uppfylls och respekteras (WHO, 2017). Sociala normer om hur människor ska 

uppträda har sitt ursprung i grundläggande värderingar samt i ideologier. Det kan exempelvis 

vara normer som att män har rätt att kontrollera kvinnors kroppar och att kvinnor ska vara i 

hemmet medan männen arbetar. Likaså normer i beteenden och beteendemönster, som att 

heterosexualitet är acceptabelt men inte homosexualitet. Dessa kulturella och sociala normer 

kan påverka kvaliteten på den sexuella hälsan och även hindra tillgången till det. 

Maktförhållanden mellan män och kvinnor påverkas även av politik, lagar och av ekonomiska 
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faktorer. Ojämlikheter på politiska nivåer påverkar vem som har makt och kontroll över bland 

annat beslutsfattande kring sexuella relationer. Det leder till hur normer och uttryck utvecklas 

kring sexualitet. Nationella lagar och policy som reglerar sexualitetsrelaterade frågor har 

också en stor roll över den sexuella hälsan och därmed människors rättigheter relaterat till den 

sexuella hälsan (WHO, 2017).  

Ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter globalt 

Guttmacher-Lanchet-kommissionen arbetar med utvecklingen av en omfattande och 

bevisbaserad agenda för viktiga prioriteringar inom sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter globalt. De rekommenderar länder i Europa, Afrika, Asien, Mellanöstern, Nord- 

och Sydamerika att utöka tillgången till grundläggande insatser för sexuell och reproduktiv 

hälsa. Insatserna innefattar bland annat en allsidig och omfattande sex- och 

samlevnadsundervisning samt information, rådgivning och vård för sexuell hälsa och 

välbefinnande. Andra insatser är rådgivning och tillgänglighet till preventivmedel och säker 

abortvård samt behandling av komplikationer efter osäkra aborter. Likaså ingår förebyggande 

och behandling av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner samt att identifiera och 

behandla cancer i reproduktiva organ, som livmoderhalscancer (Zuccala & Horton, 2018). 

Salam et al’s (2016) reviewartikel sammanställer kunskap om vilka interventioner som 

förbättrar ungas sexuella och reproduktiva hälsa. Deras studie visar att undervisning inom sex 

och samlevnad är en av flera interventioner som förbättrar den sexuella hälsan. 

Det finns en komplex uppsättning faktorer som bidrar till sexuella och reproduktiva problem 

hos ungdomar och särskilt hos unga kvinnor i tonåren. Unga kvinnor och män världen över 

kommer i puberteten allt tidigare. Många unga blir sexuellt aktiva i tidig ålder när de inte vet 

hur de ska undvika STI och oönskade graviditeter (Chandra-Mouli et al., 2015). 

Förenta Nationernas Befolkningsfond (UNFPA) beskriver hur miljontals unga runt om i 

världen drabbas av kränkningar av mänskliga rättigheter (UNFPA, 2014), framförallt gällande 

sexualiteten och barnafödande. Det beskrivs att många unga förhindras att få information och 

vård inom reproduktiv hälsa. Även de som får information om hälsa och rättigheter kan ha 

svårt att få tillgång till den hjälp som behövs för att skydda deras hälsa (UNFPA, 2014).   

Att adressera ungas sexuella hälsa via sex- och samlevnadsundervisning i skolor är ett 

debatterat ämne. Vissa menar att läran om sex och relationer till unga uppmuntrar till sexuell 

aktivitet. Andra förespråkar sex- och samlevnadsundervisning då det ger unga den 

information och färdigheter som behövs för att de ska kunna ta ansvar för sin sexuella hälsa 
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(Pound, Langford & Campbell, 2016). De flesta länder har någon typ av dokumentation på 

sina utbildningsprogram men saknar vanligtvis evidensbaserad kunskap i genomförandet av 

dessa program. I många fall finns det bevis på att rekommendationerna för genomförandet 

eller till och med att genomförandet av utbildningsprogrammen för sex- och samlevnad nästan 

inte alls har verkställts (Kontula, 2010).  

I Storbritannien är det obligatoriskt att undervisa om anatomin, puberteten och om sexuell 

reproduktion till unga i grundskolan och på gymnasiet. Unga på gymnasieskolor får även 

undervisning om STI och HIV/AIDS. Andra delar av sex- och samlevnadsundervisning är 

dock inte lagstadgade i Storbritannien och därmed varierar det vad unga får lära sig (Pound, 

Langford & Campbell, 2016). Trots att STI är ett ämne som undervisas visar en kvalitativ 

syntes av studier utförda bland unga i åldrarna 16 till 24 att STI är ett stort problem bland 

unga i Storbritannien (Pound, Langford & Campbell, 2016).  

I Kanada har det utformats riktlinjer som ska stödja tillhandahållandet av sex- och 

samlevnadsundervisningen som ska bestå av hög kvalitet i skolorna. Dokumentet följer de 

riktlinjer som Folkhälsomyndigheten i Kanada har tagit fram.  Dessa riktlinjer är att sex- och 

samlevnadsundervisningen bör vara tillgänglig för alla människor och att det borde anpassas 

efter ålder, ha respekt för kultur samt respektera en persons rättigheter att fatta välgrundade 

val om sin sexuella och reproduktiva hälsa. STI utgör en betydande hot mot hälsan och 

välbefinnandet hos unga i Kanada. Förekomsten av vanliga STI, såsom klamydia och humant 

papillomvirus (HPV) är högst bland unga i kanadensiska skolor (McKay, Bissell & 

SIECCAN, 2010).  

I en studie från Nederländerna ställdes frågan till 22 unga om vad sexualitet och sexuell hälsa 

betydde för dem. Det framkom att sexualitet antingen handlade om samlag, STI, 

preventivmedel eller sexuell läggning. Den psykiska och sociala funktionen av sexualitet samt 

förekomsten av problem med sexuell funktion nämndes inte alls av de unga deltagarna. 

Dessutom fanns det inga skillnader mellan unga kvinnor och män (Grauvogl, Stutterheim, 

Evers & van Lankveld, 2012).  

Ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i Sverige  

Principen om allas lika värde är grunden för SRHR i Sverige (Folkhälsomyndigeten, 2017a). 

Det finns ett nationellt ansvar hos Folkhälsomyndigheten som berör folkhälsofrågor. Deras 

uppdrag är att vetenskapligt grundad kunskap ska tas fram och spridas. Uppdraget ska främja 
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hälsa och i det ingår det sexualitet och sexuell hälsa, vilket har en stor betydelse för hälsan. 

Hälso- och sjukvården samt skolor behöver denna kunskap för att kunna möta människors 

sexuella behov. Kunskapen inom SRHR ska följas upp över tid relaterat till utvecklingen och 

det ansvaret har Folkhälsomyndigheten tillsammans med andra myndigheter och 

organisationer (Folkhälsomyndigheten, 2017b).  

I Sverige blev sexualundervisningen obligatorisk år 1955. I flera kursplaner ingår begreppen 

sexualitet, relationer, identitet, jämställdhet, normer och andra närliggande begrepp. 

Klamydia, HIV/AIDS, ökande antal aborter, könsord i språket, hedersrelaterat våld och 

sexuell exploatering är problem som förväntas förebyggas (Skolverket, 2013). Skolverket 

framhåller vad sex- och samlevnadsundervisningen bör innehålla och detta är till exempel 

kropp, kroppsideal, sexualitet och sexuella handlingar. Även preventivmedel, graviditet, 

pubertet ingår. Normer, lagstiftning, religiösa och historiska aspekter och även 

kategoriseringar och politik är andra aspekter som ingår i vad sex- och 

samlevnadsundervisningen bör innehålla (Skolverket, 2013).  

Alla lärare, oavsett ämne, är berörda av detta ämne då sex- och samlevnad är en del av 

värdegrundsarbetet. Läraren ska bidra så att unga ser sexualiteten ur ett större perspektiv, 

känna hopp och ha förväntningar på framtiden kring relationer och sexualitet. En del av 

undervisningen ska även handla om sexualitetens baksidor men detta ska enligt Skolverket 

inte stå i fokus. Även elevhälsans personal har en viktig roll i sex- och 

samlevnadsundervisningen då de har en mer konkret sexualupplysning som kan ges till unga 

(Skolverket, 2013).  

Folkhälsomyndigheten genomförde en studie bland 7865 unga i åldrarna 16 till 29, där det 

framkom att mer än hälften (51 procent) av unga upplever att de får otillräckligt med 

kunskaper för att kunna ta hand sin sexuella hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2017c). Samma 

resultat hittade Sydsjö et al. (2006) i deras studie då 57,5 procent av de sammanlagt 206 unga 

deltagarna uppgav att de inte upplevde att de hade fått tillräckligt med utbildning inom SRHR. 

Ett fynd var även att de unga som hade fått information om sexualitet och reproduktion på en 

ungdomsmottagning hade högre kunskapsnivå inom ämnet än de som inte hade besökt. 

Kånåhols, Magnusson och Alehagens (2011) lyfter i sin studie att flertalet unga som fått 

undervisning på en ungdomsmottagning upplevde den kunskapen de fått som nödvändig och 

viktig. Flertalet upplevde att de hade lärt sig mer på kortare tid och fått utökade kunskaper på 

ungdomsmottagningen i förhållande till den undervisningen de fått i skolan. 
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Barnmorskans profession 

ICM har tagit fram flera kärndokument som bland annat definierar barnmorskan och 

barnmorskeprofessionen. Det har även tagits fram kompetensbeskrivning för legitimerad 

barnmorska och etiska koder samt en standardiserad utbildningsplan (ICM, 2017a).  

Målet med ICM: s kärndokument ”Global standards for midwifery education” är att 

barnmorskeutbildningen ska visa upp ett minimumkrav för vad som förväntas av en 

barnmorska (ICM, 2013). Definitionen fastställer att en barnmorska är en person som har 

genomgått en barnmorskeutbildning baserad på den standard ICM har utarbetat utifrån sina 

kärndokument. Den som har genomfört utbildningen ska inneha de kvalifikationer och den 

kompetens som krävs för att bli legitimerad och praktisera som barnmorska.  

ICM: s definition av en barnmorska (2017b) och ICM: s kompetensbeskrivning (2018a) 

framhåller att barnmorskan har ett ansvar för utbildning av både kvinnor, kvinnornas familj 

och samhället. Utbildningen kan omfatta sexuell och reproduktiv hälsa såsom 

familjeplanering inklusive prevention och förberedelse till föräldraskapet. 

Kompetensbeskrivningen framhåller att barnmorskan är ansvarig för att skaffa sig kunskaper 

om lokala förhållanden som påverkar hälsa. Barnmorskan har ett hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande ansvar genom epidemiologisk kunskap och infektionsförebyggande 

åtgärder. Genom kunskap om hur kultur, tradition, övertygelser, religiös tro och könsroller 

påverkar hälsa och behandling, ska barnmorskan känna till det som främjar och hotar hälsa. 

Genom denna specialiserade kompetens har barnmorskan ett ansvar i ett folkhälsoperspektiv. 

Barnmorskan står i förlängningen även i position till att främja de lokala förhållanden som 

gynnar kvinnan, familjen och samhället och ändra det som missgynnar. På det sättet kan varje 

barnmorska bidra till att förbättra livsvillkoren till kvinnor och barn (ICM, 2017b; ICM, 

2018a).  

Renfrew et al. (2014) lyfter i en omfattande studie att barnmorskan har ett centralt uppdrag att 

genom sina kunskaper, färdigheter och sin medkänsla stärka kvinnans kapacitet till att ta hand 

om sig själv. I studien framgår att kvinnor själva önskar information och kunskap så att de kan 

ta hand om sig själva och söka vård i tid när behov finns. De önskar att mötas av barnmorskor 

eller annan vårdpersonal som utgår ifrån den enskildas individuella behov, som kan ha 

interaktion med andra människor samt ha kulturell kompetens. Renfrew et al. (2014) påvisar 

också att flertalet av insatserna som faller inom ramen för barnmorskans verksamhet bidrar till 

en förbättrad folkhälsa.  
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Teoretiskt perspektiv 

Som teoretiskt perspektiv har författarna för föreliggande uppsats valt Kompetensbeskrivning 

för legitimerad barnmorska, då kompetensbeskrivningens grund kommer från ICM (2018b). 

Kompetensbeskrivningen slår fast att barnmorskans huvudområde är knuten till den 

mänskliga reproduktionen. Barnmorskan ska bland annat ha kunskap om puberteten, 

sexualiteten, STI och antikonception. Även graviditet, fertilitet, föräldraskap, abort, 

gynekologisk hälsa och sjukdom samt kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa i ett 

livscykel-, genus- och rättighetsperspektiv ingår i barnmorskans kunskapsområde. 

Barnmorskan ska främst vårda kvinnan, men även unga kvinnor och män (Svenska 

barnmorskeförbundet, 2018).  

Barnmorskans kompetensområde består av ett etiskt förhållningssätt inom olika nivåer; 

organisation och ledning, forskning, utveckling och utbildning, hälsofrämjande och 

förebyggande insatser och handläggning av olika tillstånd (ICM, 2018b). Nedan belyses de 

kompetensområden som bedöms stå i sammanhang med barnmorskans arbete med ungdomars 

sexuella hälsa och som i förlängningen kan stödja denna uppsatsens problemformulering och 

syfte.  

I ljuset av barnmorskans etiska förhållningssätt slås fast att barnmorskan ska ha en kulturell 

kompetens och ett normmedvetet förhållningssätt. Barnmorskan ska genom dialog skapa tillit, 

trygghet, delaktighet och jämlikhet och i förlängningen stödja den enskildes självbild, 

värdighet, integritet och autonomi. Det slås även fast att barnmorskans vård och behandling 

ska bygga på principen om att alla människor har lika värde och samma rättigheter (ICM, 

2018b; Svenska barnmorskeförbundet, 2018). 

I samband med barnmorskans kompetens inom organisation och ledning lyfts att 

barnmorskan ska ge personcentrerad, jämlik och tillgänglig vård. Barnmorskan har också ett 

ansvar att samarbeta med andra professioner och yrkesgrupper (ICM, 2018b; Svenska 

barnmorskeförbundet, 2018).  

Inom kompetensområdet forskning, utveckling och utbildning lyfts att barnmorskan ska jobba 

utifrån evidens och ska även medverka i kvalitetsarbete och leda utbildning på grupp och 

individnivå (ICM, 2018b; Svenska barnmorskeförbundet, 2018).  
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Barnmorskans hälsofrämjande och förebyggande insatser ska ske på flera nivåer, både på 

individ-, grupp och samhällsnivå. Det hälsofrämjande arbetet ska stärka den enskildes 

förmåga till egenvård och även öka kontrollen över sin hälsa och behålla det psykiska, fysiska 

och sociala välbefinnande genom att tillgodose behov av kunskap och information. Det 

förebyggande arbetet ska hindra att sjukdom, skada eller ohälsa uppstår genom att identifiera 

och aktivt förebygga hälsorisker. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ska ske i ett 

livscykelperspektiv, främja goda levnadsvanor, informera om förebyggande åtgärder för STI, 

ge råd och information gällande sexualitet, samlevnad och antikonception och främja sexuell 

hälsa och förebygga sexuell ohälsa (ICM, 2018b; Svenska barnmorskeförbundet, 2018).  

Gällande handläggning av olika tillstånd lyfts att barnmorskan bland annat ska ge råd och 

information gällande preventivmedel, STI och abort (ICM, 2018b; Svenska 

barnmorskeförbundet, 2018). 

Problemformulering 

Guttmacher-Lanchet-kommissionen slår fast att alla länder i världen ska utöka tillgången till 

grundläggande insatser för sexuell och reproduktiv hälsa. En väg är att ge en allsidig och 

omfattande sex- och samlevnadsundervisning. De mänskliga rättigheterna bygger på att alla 

har rätt till information och stöd och att ingen ska utsättas för diskriminering. Alla har vidare 

rätt till att definiera sin egen sexualitet, sin egen sexuella aktivitet och varje människa har rätt 

till sin egen kropp. 

 

Sexualitet och sexuella uttryck utvecklas, förändras och påverkas av bland annat samhället 

och normer. Studier i Sverige visar att unga inte får information för att kunna ta hand om sin 

sexuella hälsa i den utsträckning som de skulle behöva. Barnmorskan har ett hälsofrämjande 

och sjukdomsförebyggande ansvar och kan genom information och utbildning påverka 

folkhälsan. Genom sin kunskap inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa har 

barnmorskan möjlighet att bidra till att flera unga kan ta hand om sin sexuella hälsa på ett 

tillfredställande sätt.  

 

En relevant och effektiv sexualundervisning kan öka andelen som upplever sig ha tillräcklig 

kunskap om sexuell hälsa. Då behöver undervisningen inkludera vad de unga själva anser sig 

vara i behov av utifrån den kontext de lever i. Sex- och samlevnadsundervisningen kan ges av 

flera olika aktörer i Sverige. För att kunna möta unga människor och deras behov på ett 
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relevant sätt är det centralt att barnmorskan har en god kunskapsbas och uppdaterad förståelse 

kring den sex- och samlevnadsundervisning unga möter i sin skolmiljö. 

 

Syfte  

Syftet med studien är att sammanställa aktuell forskning kring ungas och lärares erfarenheter 

av sex- och samlevnadsundervisningen för att därigenom bidra till en breddad kunskapsbas 

för barnmorskan i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.



 

12 
 

 

METOD 

 

Design 

För att kunna svara på syftet valdes kvalitativ metasyntes som design med meta-etnografi som 

analysmetod. Kvalitativ metasyntes innebär en analytisk process som sammanställer resultat 

inom kvalitativ forskning där ett specifikt fenomen har undersökts (Schmied, Beake, Sheehan, 

McCourt & Dykes, 2010). Kvalitativa forskningsmetoder används för att analysera mänsklig 

erfarenhet samt kulturella och sociala fenomen. Metoden har en tolkande inriktning och syftet 

är att analysera komplexiteten hos mänskliga fenomen ur ett holistiskt perspektiv (Lockwood, 

Munn & Porritt, 2015). Målet med metasyntesen är att förklara fenomenet och genom 

sammanställningen ge en ökad förståelse och nya insikter (Walsh & Downe, 2005).  

Inklusions och exklusionskriterier i litteraturen 

Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar som inkluderade unga och lärare samt hade 

fokus på erfarenhet av sex- och samlevnadsundervisning. Artiklarna skulle ha ett etiskt 

resonemang.  

Exklusionskriterier var artiklar som var skrivna på ett annat språk än engelska, eller som hade 

fokus på sex- och samlevnadsundervisning i relation till låginkomstländer, 

funktionsnedsättningar samt olika sjukdomstillstånd.  

Urval av deltagare  

Urval av deltagare till metasyntesen var unga som går eller har gått i grundskolan eller på 

gymnasiet. Även kvinnliga och manliga lärare på grundskolan och på gymnasiet som 

undervisar i sex- och samlevnad är deltagare som ingår i metasyntesens artiklar. I de 16 

artiklar som utgjorde datainsamlingen i studien var totalt 186 deltagare lärare och 1084 

deltagare var unga, varav 716 var unga kvinnor och 368 unga män i åldrarna 11 till 25. 

Deltagarna kom från sju länder; Storbritannien, Sverige, Australien, USA, Irland, Kanada och 

Nederländerna.  

Urval av analysmetoder  

I de 16 artiklar som inkluderats har dessa analysmetoder använts: innehållsanalys, tematisk 

analys och Grounded theory.  
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Urval i datainsamlingsmetoder 

All kvalitativ data så som fokusgruppsdiskussioner, individuella intervjuer, semistrukturerade 

intervjuer, workshop, frågeformulär inkluderades i metasyntesen. Kvantitativa artiklar med 

kvalitativa resultat inkluderades i metasyntesen där deltagarna kunde kommentera sina svar i 

en enkätundersökning och all kvantitativ data från dessa studier exkluderades. Kvantitativa 

studier utan kvalitativa resultat exkluderades.  

Sökstrategi för urval av artiklar 

Författarna valde att initialt utföra en manuell sökning, då kunskapsläget undersöktes. En 

manuell sökning kan vara bra att göra då det kan ge en bredare överblick över ämnesområdet 

(Karlsson, 2012).  

Huvudsökningen var relaterad till syftet och gjordes i databaserna PubMed, CINAHL, 

PsycINFO, Web of Science, Medline och ERIC. Sökorden var Adolescents, adolescence, 

teen, teenagers, youth, young adult, view, perception, experience, attitudes, sex education, 

sexual education, sexual health education, reproductive health, school, school based, teacher 

och qualitative research. Avgränsningarna i sökningarna var att artiklarna var skrivna på 

engelska och var publicerade mellan år 2008 och år 2019 och i akademiska tidskrifter. I 

databaserna CINAHL, ERIC och PsycINFO gjordes avgränsningen ”peer reviewed”. Peer 

reviewed innebär att artiklarna är granskade av experter. Årtalet begränsades för att få mer 

aktuell forskning.  

För att få så bred sökning som möjligt så används boolesk logik vilket innebär att AND, OR 

och NOT används som hjälptermer för att sammankoppla sökorden. AND används för att 

begränsa antalet träffar i sökresultatet, OR för att bredda sökningen och NOT för att utesluta 

specifika ord i sökningen. Även trunkering användes vilket innebär att sökorden kan få fler 

ändelser genom att använda tecknet * och detta gör att sökningen blir bredare då sökorden kan 

få flera innebörder (Karlsson, 2012).  

Strategin ”Berrypicking” har använts genom att leta efter nya artiklar i referenslistor i de 

artiklar som redan bedömts relevanta (Barroso et al., 2003). Härigenom lades tre artiklar till. 

Dessa svarade på studiens syfte och övriga inklusions- och exklusionskriterier och därmed 

bedömdes att de kunde användas i studien. 
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Sökningarna genomfördes i april till juni år 2019. Efter initial gemensam sökning delade 

författarna på sökandet i de olika databaserna enligt sökmönstret som beskrivits ovan. Se 

Bilaga 1, tabell 1 ”Översikt litteratursökning” i annex. 

Kvalitetsbedömningsinstrumentet 

Totalt 16 utvalda artiklar kvalitetsbedömdes med stöd av Johanna Briggs Institute for 

Evidence Based Nursing Quality Assessment and Review Instrument (JBI-QARI) (2014) för 

att säkerställa kvalitet i de utvalda artiklarna. En checklista från granskingsmallen användes 

och innehöll 10 punkter (se Bilaga 2). Utifrån kriterierna kunde författarna kvalitetsgranska 

artiklarna och bedöma dem i kvaliteterna hög, medel och låg.  

Kvalitetsbedömning 

Ett flertal sökningar med sökord i olika kombinationer gjordes i databaserna. Utifrån titel och 

abstrakt kunde 38 artiklar identifieras. Båda författarna läste abstrakten och diskuterade 

utifrån syfte och urvalskriterier innehållet och därefter exkluderades 13 artiklar. De 25 artiklar 

som ansågs relevanta utifrån studiens syfte och urvalskriterier lästes i sin helhet och nio 

artiklar exkluderades efter ytterligare granskning enligt granskningsmallen JBI-QARI 

(Johanna Briggs Institute, 2014). Se bilaga 3, tabell 2. Resultaten jämfördes och diskuterades 

mellan författarna. Flödesschema över tillvägagångssätt se figur 1.  

 

Figur 1. Flödesschema över tillvägagångssätt för att slutligen mynna ut i ett urval av data för 

analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsbedömning 25 
artiklar 

Analys 16 artiklar 

Exkludering 13 
artiklar 

Exkludering 9 artiklar 

Urval 38 artiklar 
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Analys: Syntes av data i den kvalitativa metasyntesen 

Metaetnografi användes som analysmetod enligt Noblit och Hare (1988) för att förstå det 

fenomen som studerats enligt syftet i varje inkluderad artikel. Metaetnografi som analysmetod 

har genom åren blivit en alltmer använd metod (Walsh & Downe, 2005) för att försöka 

identifiera likheter av till exempel uppfattningar, upplevelser och erfarenheter i kvalitativa 

studier. Först granskades studierna i sin helhet av båda författarna för att få en bra översikt 

över resultaten. Sedan identifierades hur studierna var relaterad till varandra med likheter och 

olikheter. I detta skede fastställdes kategorier som har växt fram från datan. Resultaten 

tolkades av båda författarna då de gemensamt jämförde och organiserade likheter och 

olikheter i de olika kategorierna med hjälp av färgkoder. Sedan sammanställdes likheterna och 

olikheterna och kategorierna i studierna bildar ett nytt uttryck och en ny förståelse. I sista 

steget i metaetnografin presenteras syntesen (Noblit & Hare, 1988). Vid analys framkom två 

huvudkategorier; Undervisningens innehåll och Undervisningens struktur, samt fem 

underkategorier; Fakta, Relationer och känslor, Sociala och kulturella normer, Kvalitéer hos 

undervisaren och Undervisningens ramar (figur 2). 

Figur 2.  
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Forskningsetiska överväganden 

För att skydda den enskilde individen och vid forskning respektera människovärdet finns 

lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Att forskningen 

kan utföras med respekt för människovärdet är en utgångspunkt för att forskningen ska kunna 

bli godkänd i en etisk prövning (Vetenskapsrådet, 2017).  

Artiklarna i denna metasyntes har blivit godkända av etisk kommitté eller har ett etiskt 

resonemang.  

För att forskningen ska kunna bli godkända i en etisk prövning innebär det att information om 

forskningen ska ges till deltagarna och efteråt ska de ge sitt samtycke. Samtycket ska vara 

frivilligt och ska dokumenteras. Där forskningspersonerna är under 18 år ska vårdnadshavarna 

ge samtycke till forskningen. Forskningspersoner under 15 år måste, trots samtycke från 

vårdnadshavare, förstå vad forskningen innebär för hennes eller hans del för att forskningen 

kan bli godkänd (Vetenskapsrådet, 2017). Behandling av känsliga personuppgifter får inte 

spridas och går under konfidentialitetskravet som är en av de forskningsetiska principerna. 

Likaså nyttjandekravet som innebär att de insamlade data från varje enskild forsningsperson 

får endast användas för forskningen (Vetenskapsrådet, 2017).  

RESULTAT 

Analysen resulterade i två huvudkategorier; undervisningens innehåll och undervisningens 

struktur som är uppbyggda av sammanlagt fem underkategorier. Nedan följer en presentation 

av dessa. Siffrorna 1 till 16 hänvisar till de studier som ingår i resultatet, se Bilaga 4 och tabell 

3.  

Undervisningens innehåll 

Fakta 

Unga önskade sig framför allt generellt mer undervisning; att det lades ner mer tid på sex- och 

samlevnadsundervisningen. De upplevde att det var ett intressant ämne som kunde ge 

nödvändig och användbar information och kunskap. Några berättade att den undervisningen 

de hade fått kunde ha varit i form av enstaka lektioner, en heldag med ett generellt fokus på 

hälsa varav den sexuella hälsan var ett av flera teman, mindre grupper där sexuell hälsa 

diskuterats eller föreläsningar i stora grupper. Det varierade vilken kunskap de unga upplevde 
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att de fick, men flertalet, oberoende av hur undervisningen såg ut, förespråkade behovet av 

mer undervisning (1, 2, 3, 4, 6, 7, 9):  

 There should be more education. Most people like it and think it’s an 

 interesting subject (Ung kvinna, 2, s. 221). 

I en studie (10) var de unga tydliga i en generell kritik av sexualundervisningen i skolan. De 

upplevde undervisningen för grundläggande och att den saknade relevans. I en annan studie 

(6) berättade en av de unga att sex- och samlevnadsundervisning hon deltog i endast bestod av 

reproduktivorganens anatomi och det hade för henne inget att göra med sex och 

undervisningen blev därmed inte relevant. I ytterligare en studie (7) tyckte flera unga att 

skolan helt misslyckades i att berätta om och uppmärksamma den sexuella hälsan. 

I tillägg till de ungas uppfattning om att det generellt behövdes mer sex- och 

samlevnadsundervisning i skolan, framförde många synpunkter om vad som borde ingått i 

undervisningen. Flera lyfte teman som traditionellt redan ingick, men som de önskade utökad 

undervisning om. Teman som lyftes var främst pubertet, fertilitet, STI, antikonception och 

graviditet. Det var emellertid antikonception och konsekvenserna av oskyddat sex (infektioner 

och graviditet) som omtalades oftast (2, 4, 6, 7, 9, 10).  

Det var viktig för de unga i en studie (9) att undervisningen om antikonception hade ett brett 

fokus som tog in flera perspektiv. De önskade att den innehöll mer än olika metoder, de ville 

även veta hur de användes och vilka effekter de hade på kroppen, hur de kunde erhållas och 

riskerna och konsekvenserna av att inte använda antikonception (9): 

 Tell us the concequences of not using contraceptions (Ung kvinna, 9, s. 394). 

Att endast få förmaningar om att använda kondom vid sex ansågs av de unga i en annan studie 

som mindre verkningsfullt (2). En ung kvinna kommenterade: 

 More discussion about infections and other risks with unprotected, casual sex. 

 The‘just use a condom"-method doesn’t work (Ung kvinna, 2, s. 221). 

  

Konsekvenserna av att inte använda antikonception omtalades både i förhållande till STI och 

graviditet. I förhållande till STI visade flera av de unga i en studie (6) tydliga brister i 

kunskapen. Några berättade att de inte visste om att de kunde bli smittade av sexuellt 

överförbara infektioner. Andra var övertygade om att det endast var äldre människor som 
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kunde bli smittade och inte de yngre som hade tillfällig sex utan känslomässiga band till den 

de hade sex med (6). Flera unga i en annan studie (9) tyckte att den informationen som 

presenterades skulle vara mer än endast fakta om de olika infektionerna. De önskade ett 

bredare fokus och att undervisningen skulle innehålla olika sätt att skydda sig, 

konsekvenserna av att bli smittad och hur de skulle gå till väga för att få hjälp (9). En ung 

man berättade:  

 The explanation of the troubles that will happen; Explaining how to react to 

 the consequences (Ung man, 9, s. 393).      

I förhållande till graviditet tyckte flera i samma studie att det skulle tagits in mer än bara 

biologiska fakta. De önskade också få veta hur ett barn påverkade både nutid och framtid och 

vilka konsekvenser det kunde ha både för privatliv och framtida karriär. Abort nämndes också 

som något som borde ingått i undervisningen (9): 

Show people how it can affect their future. Financially/ career wise, family wise, 

social life, no time for yourself, no time to be young etc (Ung man, 9, s. 396). 

Återhållsamhet, att avstå från sex, var något som fick större eller mindre fokus i 

undervisningen och skillnaden var beroende av vilket område studien var genomförd i, vilken 

skola den genomfördes på och även vilken undervisare som var involverad (11). Temat blev 

bemött av flera unga med engagemang. En ung kvinna upplevde att fokuset borde ligga på 

just återhållsamhet, medan flertalet upplevde att återhållsamhet inte kunde vara det enda 

alternativet och att undervisningen borde innehålla flera alternativ. Unga önskade kunskap 

och därmed också valfrihet. De ville inte bli förmanade (7, 10).   

 Like there was no other option ... 'What's the best option whenever you're 

 considering having sex? Don't have sex. 'But, if you are not going to make that 

 choice then you need the information (Ung kvinna, 10, s. 449). 

Ur lärarperspektivet (11) framkom i en studie att sex- och samlevnadslärarna betonade de 

negativa följderna av sexuell aktivitet för att motivera studenterna att överväga 

preventivmedel. Vissa av lärarna förmedlande vikten av personligt ansvar till unga i skolan. 

Väldigt få kommunala lärare i denna studie diskuterade vikten av att kontrollera sina kroppar 

(bröst eller testiklar) och utföra cellprovtagning (11):  
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Girls are fearful of PAP and not as comfortable with body. Many have never 

seen their internal genitals and are uncomfortable with the concept of PAP 

exams (Lärare, 11, s. 375). 

I en studie (16) framkom det att de flesta lärare undervisade ämnet genom att följa läroplanen, 

även om en del lärare också själva utvecklade lektionens innehåll och form individuellt. Det 

fanns en stor skillnad bland lärare angående i vilken utsträckning de avvek från läroplanen, 

särskilt med tanke på den pedagogiska utformningen av lektionerna. Lärarna utvecklade 

många idéer om hur man kunde undervisa ämnet baserat på egna erfarenheter. De flesta av 

lärarna i denna studie beskrev att innehållet i undervisningen styrdes till viss del av eleverna 

genom att eleverna anonymt fick fylla i ett frågeformulär innan undervisningens start. 

Därigenom kunde lärarna få en inblick i elevernas förförståelse och intressen vilket kunde 

svara på de behov som fanns. Eftersom deras lärarutbildning inte hade inkluderat de 

pedagogiska aspekterna av olika strategier och undervisningsform, hade lärarna i denna studie 

utvecklat sin egen praktiska kunskap. Vissa lärare ansåg att överföringen av kunskap till 

eleverna var det viktigaste målet i sex- och samlevnadsundervisningen, eller en förutsättning 

för att diskutera olika aspekter av sexualitet. Detta baserades på övertygelsen om att eleverna 

måste förstå fakta först för att kunna prata eller ha åsikter om ämnet (16).  

Relationer och känslor 

Ett flertal unga önskade att undervisningen innehöll samtal om relationer och känslor knutna 

till sexualitet. Det var genomgående att unga önskade att den undervisningen de fick var 

nyanserad och helhetsmässig. De önskade att flera sidor av ett område kunde lyftas och 

diskuteras. Några framhöll att undervisningen borde ha mindre fokus på det fysiska och större 

fokus på de sociala och känslomässiga sidorna vid sexualitet. Andra upplevde att sex- och 

samlevnadsundervisningen helt saknade fokus på relation och känslor (6, 7, 9).  Många unga i 

en studie upplevde att sex och sexualitet kommunicerades som något dåligt och deras 

önskemål var att det inte skulle ges på ett negativt sätt (9):  

 Don't make it [sex] seem bad (Ung kvinna, 9, s. 394). 

I samma studie beskrev unga hur de önskade att nyanserna i sexualiteten skulle lyftas. 

Undervisningen borde gett unga möjlighet att förstå riskerna vid att ha sex, men också förstå 

att sex kunde vara något positivt. De önskade få kunskap om hur både de själva och partnern 

kunde uppleva njutning, vad som var bra sex, vad som kunde göras och inte göras och 
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alternativa metoder för sexuell tillfredsställelse. Vidare önskades kunskap och verktyg kring 

osäkerhet och tvivel, hur de skulle veta om de var redo för sex, hur de kunde ta rätt beslut i 

förhållande till sexuell aktivitet, hur de kunde ha självtillit nog till att säga nej och kräva 

respekt (9). En ung deltagare i en annan studie önskade möjligheter till att diskutera och lära 

sig om de känslomässiga banden hon eller han fick till någon de hade haft sex med (7). En 

annan ung deltagare beskrev att hon önskade att undervisningen skulle visa hur besluten hon 

tar påverkar både henne själv och andra (9):  

To show people how they're actions don't just affect their lives but how it also 

effects the lives of others (Ung kvinna, 9, s. 395). 

Många unga önskade mer kunskap om relationer, hur de kunde ha en god relation till någon 

annan och hur kommunikation påverkade en relation. Kommunikationsfärdigheter ansågs som 

en viktig färdighet i en relation och flera deltagare önskade praktiska övningar i hur de kunde 

kommunicera (2, 9). Att kommunicera genom textmeddelanden med sexuellt innehåll eller 

bilder, då oftast nakenbilder, var tema för unga deltagare i en studie (1). Fokuset låg i stor 

grad på riskerna av att skicka främst nakenbilder: 

 It's, like, if people get bullied, people obviously self-harm and could commit 

 suicide. Because obviously, things get really bad when it gets out nowadays. 

 Because obviously everbody's got social media...everyone sees it (Ung kvinna, 

 1, s. 30). 

En ung deltagare i samma studie berättade att i klassrummet pratades det aldrig om olika 

scenarier knuten till att skicka sexuella meddelanden eller bilder. De unga önskade lära sig 

hur de kunde hantera konsekvenserna om en bild delades, vem de kunde vända sig till för att 

få hjälp och vad som var lagligt och olagligt (1).  

Ur ett lärarperspektiv berättade lärarna i en studie (16) att de oftast började undervisningen 

med faktakunskap som anatomi, reproduktion och STI varefter hälften av lärarna valde att 

fortsätta med känslomässiga teman som relationer och kärlek. De lärare som valde att ta reda 

på elevernas förförståelse genom att låta de svara på en enkät innan undervisningen 

möjliggjorde härigenom att olika frågor och svar om känslomässiga och sexuella aspekter av 

relationer mellan unga kunde tas upp under undervisningen: 

I always begin cognitively, and the affective part comes later (Lärare, 16, s. 

503). 
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De resterande valde bort de känslomässiga teman. Ett fåtal av lärarna i samma studie (16) 

fokuserade inte på faktakunskap men kunde då istället baka in faktakunskap i de resonemang 

som fördes kring sex- och samlevnad ur andra perspektiv. Detta baserades på erfarenheten att 

om eleverna fick möjlighet att bestämma innehåll var det känslomässiga ämnen som fick 

fokus.  

They are sitting there with butterflies in their stomachs, mainly interested in 

 love and sexuality, so I spend a lot of time on that" (Lärare, 16, s. 503).        

Sociala och kulturella normer 

Unga berättade om hur kulturer och normer i samhället påverkade både dem själva, deras syn 

på andra och deras sexualitet och i förlängningen vilka fokus de tyckte sex- och 

samlevnadsundervisningen skulle innehålla. De talade mest om sociala kulturer inom 

kompisgänget och grupptryck, HBTQ och genus (1,2,3,5,6,10).  

Flera unga upplevde att det enda som undervisades i skolan var heterosexualitet och att 

sexuell mångfald blev ignorerad. De önskade att det gavs mer rum för nyanser och skillnader 

även i frågan om HBTQ och att det skulle fokuseras mindre på att heterosexualitet var normen 

(2, 5).   

Hur genus påverkade synen på unga kvinnor och män var något som i stor grad lyftes bland 

de unga deltagarna. Unga i flera studier menade att unga män och kvinnor dömdes olika och 

ville därmed problematisera skillnaderna och ojämställdheten i genus. De förväntade sig att 

sex- och samlevnadsundervisningen i större utsträckning kunde uppmärksamma båda könen 

(1, 2, 3, 6):  

 Discussions on sex should focus on female sexuality to the same extent as on 

 male sexuality (Ung kvinna, 2, s. 221). 

Det var en uppfattning bland flera unga deltagare i en studie att unga män och kvinnor hade 

olika behov av information. De föreslog att unga kvinnor var i större behov av att lära sig om 

känslor och graviditet och unga män var i behov av att lära sig om olika sexuella aktiviteter. 

De var osäkra på om unga män behövde kunskap om andra antikonceptionsmedel än 

kondomer (3). Unga män i en annan studie hade uppfattningen att antikonception var ett 

ansvar som vilade på unga kvinnor (6).   
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En studie (6) använde kroppskartor för att visualisera det hypotetiska scenariot 'att bli gravid' 

och 'att bli smittad av STI'. Både unga män och unga kvinnor målade en gravid ung kvinna 

och en ung kvinna med STI som en ovårdad kvinna som inte tog hand om sig själv eller sin 

hygien, med lite eller ingen kläder på kroppen. De uttryckte negativitet gentemot den unga 

kvinnan i scenariot, hon hölls ansvarig för att ha blivit gravid eller av att ha blivit smittad av 

STI. I motsats blev den unga mannen i scenariot målad som maskulin och cool. Han hade 

smittat sin partner med en sexuellt överförbar infektion men målades som en muskulös man 

med ett leende på läpparna. En ung man i studien beskrev hur den målade unga mannen var 

stolt (6):  

 He's proud of himself. I'd feel pretty good 'bout myself if I were him (Ung man, 

 6, s. 163). 

Andra unga deltagare (1) konstaterade att unga kvinnor dömdes hårdare för sina handlingar än 

vad unga män gjorde. Vid diskussioner kring nakenbilder var där en gemensam uppfattning 

om att unga män i större grad var mottagare av nakenbilder då de pressade unga kvinnor till 

att skicka bilder på sig själva. Det var också unga kvinnor som utsattes för de största sociala 

konsekvenserna om en bild blev delad (1). 

I think boys are less judged by it, this type of thing, than girls are (Ung man, 1, 

s. 31).  

Unga kvinnor i en studie (3) upplevde att unga kvinnor som fritt pratade om sex och sexualitet 

stämplades som horor. Detta kunde begränsa deras möjlighet att fritt delta i skolans sex- och 

samlevnadsundervisning. Sexuella ämnen upplevdes vara tabu för unga kvinnor medan unga 

män fritt kunde prata och därmed också fritt fråga och få svar på sina frågor.  

Unga män i en annan studie upplevde dock att det i kompisgänget fanns en kultur där det blev 

ansedd som ’ocoolt’ att söka information om sexuell hälsa, vilket gjorde att de avstod från att 

söka (10):  

 Your popularity would be gone (Ung man, 10, s. 449). 

Flera unga i samma studie lyfte att grupptryck unga emellan påverkade deras sexualitet. De 

unga beskrev att grupptrycket gjorde att de hade en känsla och en uppfattning av att de skulle 

ha sex även om de egentligen inte ville det. Inom kompisgänget var det ’att ha sex’ eller 

’avstå sex’ en fråga om att vara populär eller impopulär (10).   
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Lärare i en studie uttryckte att deras roll som lärare kunde vara riskabel. De beskrev specifika 

ämnen som var officiellt förbjudna (15). Här var det några av lärarna som använde en läroplan 

med enbart återhållsamhet, vilket innebar att diskussioner om sexualitet utanför äktenskap var 

förbjudna. Några andra lärare kunde inte diskutera homosexualitet som en alternativ sexuell 

läggning. Ytterligare andra lärare var förbjudna att diskutera abort. Slutligen, för vissa lärare 

var det förbjudet att tillhandahålla preventiva kondomdemonstrationer för unga (15). Ämnen 

som gjorde lärarna obekväma var, i linje med detta, abort, sexuellt våld, onani, 

homosexualitet och demonstrera kondom. Orsakerna berodde bland annat på oro för klagomål 

samt brist på personlig erfarenhet av ämnet. Lärarna förstod att läroplanen var utformade av 

politiken, både lokalt och nationellt (15).  

I’m limited on my curriculum. I’m limited about what I can say, granted, you 

know, I feel like eight graders, even though they’re exposed to a lot more than 

what they think they are I’m not really sure it’s good opportunity to…openly talk 

about alternative lifestyles because we’re a conservative community (Lärare, 15, 

s. 336). 

I en studie (16) framkom att lärarna hade svårt att strukturera undervisningen på ett sådant sätt 

att de motsvarade elevernas utveckling. Eftersom eleverna skiljer sig åt avseende fysisk och 

socioemotionell utveckling, var det svårt för lärarna att välja lämplig form för att undervisa 

olika delar. Lärarnas åsikter varierade om när det skulle vara lämpligt att ha sex- och 

samlevnadsundervisningen. Argument kring detta byggde på deras kunskap om elevernas 

fysiska och socioemotionella utveckling och denna kunskap baserades i stor utsträckning på 

deras många år av interaktion med unga. Nästan alla ansåg att det fanns skillnad mellan unga 

kvinnor och unga män då unga kvinnor utvecklades snabbare än unga män och var därmed 

tidigare redo för sex- och samlevnadsundervisning. Detsamma gällde kulturella skillnader 

förknippade med olika attityder i frågan om sex- och samlevnad (16).  

Undervisningens struktur 

Kvalitéer hos undervisaren  

Kunskap och erfarenhet av att prata om sex samt att vara bekväm var viktiga egenskaper som 

unga i skolan tyckte att sex- och samlevnadsutbildaren skulle ha. Det skapade trovärdighet 

och förtroende, vilket gjorde situationen mer avslappnad och de blev mer aktiva (3,7). Det var 

viktigt för många unga att den person de ville skulle ge information om sex- och samlevnad 
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var professionell inom området samt omtänksam, vänlig och icke dömande. Det var även 

viktigt att personen i fråga vågade sig på svåra ämnen inom sex och sexualitet (2, 8): 

To have better-educated teachers who DARE to teach (Ung kvinna, 2, s. 221). 

Det som påverkade sex- och samlevnadsundervisningen var humorn, det skapade en mer 

avslappnad miljö vilket gjorde att unga kände att det var lättare att ställa frågor (3). Det var 

också något som uppskattades för att göra ämnet mindre pinsamt för unga då de var ovana att 

prata om det, speciellt i grupper (3, 7). Unga önskade känna en koppling mellan utbildaren 

och innehållet, att det skulle kännas äkta. De betonade även att tillsammans med förmågan att 

engagera sig med unga krävdes också skapandet av ett utrymme och en miljö där unga kunde 

känna sig säkra samt lita på utbildaren. Även blandningen mellan allvar och lek hos utbildaren 

uppskattades bland unga (5):  

Funny, interesting and appealing to youth. Someone independant, like a youth 

worker, independant of school, informal dress, everyday clothes (Ung okänd, 5, 

s. 607). 

Uppfattningen var att undervisningen blir lättare om den hölls av en utbildad person i ämnet 

som kan lära ut från olika perspektiv (3, 7). De som var utbildade inom ämnet var också 

mindre dömande än lärarna (7, 8):  

I would want to talk to somebody that has a decent background in that(…) (Ung 

man, 8, s. 390). 

Hur bekväma lärarna var, deras negativa attityder och deras blandade budskap om sexuell 

hälsa diskuterades omfattande av unga (10). Många upplevde att lärarna verkade obekväma 

att prata om ämnet. De lärare som inte var bekväma med att diskutera sexuella ämnen gjorde 

att fokuset blev alltför smalt. Det smala fokuset förstärkes av kravet på läroplanen som 

hindrade lärarnas förmågor att uttrycka sig och ställa frågor (3, 7).  

…my sex education class in my school was horrible…we got papers he didn’t 

tell us nothing, he didn’t talk about anything, he just did what the book told him 

to do, he wasn’t like going into details telling you what you should do, what’s 

safe, what’s not safe…(Ung kvinna, 7, s. 177). 

Vissa unga föreslog att de som var utbildade i ämnet och som inte jobbade på skolan skulle 

undervisa sex- och samlevnad, istället för lärarna, då de ansågs som experter och var de rätta 
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personerna för undervisningen (9). En grupp unga kvinnor föredrog däremot att läraren på 

skolan skulle undervisa i sex- och samlevnad då de tyckte att det var lättare att ställa frågor till 

någon de kände. I samma studie framkom dock även att för andra unga var det ett hinder om 

läraren höll i undervisningen då det var pinsamt att ställa intima frågor till en lärare som de 

träffade då och då (3).  

Every time you meet the teacher afterwards you will think that you made fool 

out of yourself (Ung man, 3, s. 121). 

Gällande att själv söka information om sexuell hälsa pratade unga med personer som de ansåg 

vara trovärdiga, oavsett om personerna var kunniga inom ämnet (7). Unga ville få information 

samt diskutera sexuell hälsa med personer som de kände sig bekväma med och kunde lita på. 

Det framkom att i många fall vände sig unga till någon i sin närhet, som till exempel äldre 

syskon eller kusiner, som lyssnade på dem utan att döma och oavsett om de kunde ge svar. 

Unga uttryckte större förtroende till personer som var jämngamla med dem själva och som var 

mer objektiva i deras perspektiv. Samtidigt uttrycktes att det antagligen är lättare att prata med 

personer som de inte känner (7): 

It is probably easier to talk to strangers than it is to talk to peers, relatives or 

friends. Strangers don’t know you or your history… (Ung man, 7, s. 180). 

Unga kände att när de pratade om sex med vuxna i deras närhet blev de vuxna dömande och 

gav sina synpunkter istället för att lyssna. Föräldrar och andra vuxna gav mer regler och 

uppmaningar. Unga beskrev att de vuxna kände mer att unga inte ska ha sex och att det var 

slutet på diskussionen (7). Ungas behov av korrekt information utanför skolan om sexuell 

hälsa lyftes fram, särskilt av dem som kände sig isolerade eller marginaliserade från den 

ordinarie utbildningen från skolan. I en studie framkom att ungdomsmottagningen 

identifierades av många unga som den mest föredragna informationskällan om sexuell hälsa 

utanför skolan (5). 

Lärarna i en studie (14) uttryckte sig olika angående hur det är att undervisa i sex- och 

samlevnad. En stor variation uppvisades gällande lärarnas olika förmågor, attityder och 

föreställningar i ämnet och hur mycket dessa faktorer kan påverka undervisningen (14): 

I…do not believe that it is something we should teach ourselves…We should 

outsource somebody to cover this area (Lärare, 14, s. 198). 
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I would prefer a fun, informative software package with supporting material 

(books – non fiction and fiction, pamphlets, CDs, software etc) (lärare, 14, s. 

198). 

Många bekymmer som lärarna hade verkade härledas från självupplevd brist på personlig 

kompetens relaterat till självförtroende och tidigare erfarenhet av rollen som sex- och 

samlevnadsundervisare (14).  

The programme should be delivered by a experienced/educated person rather 

than [the] classroom teacher (Lärare, 14, s. 199). 

Egna erfarenheter förberedde lärarna på att vara sex- och samlevnadsundervisare. För många 

bidrog deras familjeliv till nya insikter och gav större förståelse för deras roll i ämnet. 

Lärarrollen formades även efter egna erfarenheter av att erhålla sex- och 

samlevnadsundervisning (15, 16). För att vara en bra lärare i sex- och 

samlevnadsundervisningen menade lärarna att det var av stor betydelse att utveckla förståelse 

för unga som skilde dem från andra vuxna och lärare. Lärarna uttryckte att de ville erbjuda 

något som de själva saknade som unga; en utbildning utan stigma, med en öppen och ärlig 

dialog. Unga skulle ha en vuxen som de kunde lita på (15). 

I feel like you just have such different role in the school than anybody else, I 

think it’s great role, I think that I can go home at night knowing that maybe I 

didn’t get them to pass their math regent or whatever, but maybe I touched one 

kids life to safe their life (Lärare, 15, s. 335). 

Lärarna förstod att deras förståelse ledde till ett unikt förhållande till unga i skolan, vilket gav 

möjlighet för unga att dela information som de annars inte skulle delge för andra vuxna. Den 

ökade förståelsen kunde göra att unga hade möjlighet att våga uttrycka sårbarhet (15).  

Att undervisa sex- och samlevnad på en bra nivå krävdes utbildning i både innehåll och 

pedagogik (13). Skillnaderna mellan en lärare, som vanligtvis har utbildning i pedagogik men 

betydligt mindre i sex- och samlevnad, och en person som har utbildning i ämnet men relativt 

lite i pedagogik beskrevs (13). Lärarna som hade fått någon form av utbildning beskrev två 

typer av utbildning, den ena var kunskap om sexuell hälsa och den andra var 

undervisningsmetoder, hur läraren kunde underlätta diskussionen om ett känsligt ämne. Dessa 

lärare tyckte att de hade fått träning, men det var inte nödvändigtvis adekvat träning. Lärarna 

upprepade behovet av sex- och samlevnadsutbildning med olika kulturella värderingar och 
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sociala normer. De kommenterade även att det inte nödvändigtvis förberedde dem att 

undervisa (13, 16): 

  

I just felt that I wasn’t given tools to be able to use right in the classroom 

(Lärare, 13, s. 340). 

 

Emellertid var andra yrkesverksamma inom utbildningssektorn (skolchefer och rektorer) 

oroliga över att använda externa utbildare. Undervisningen gavs då av någon utanför skolan 

och därmed begränsades lärarnas förmåga att kunna svara på elevernas frågor härrörande från 

den externa utbildaren. Det blev även ett hinder för lärarna att kunna utvecklas i sina egna 

färdigheter i ämnet (12). I en annan studie (13) hade andra lärare kommit fram till att de var 

förberedda att undervisa sex- och samlevnad eftersom de var de enda inom skolan med 

relevant utbildning i läroplanen. Lärarna kände att det var en extremt viktig del av sitt 

program (13): 

 

This is the reason I went into teaching (Lärare, 13, s. 341). 

 

Många av lärarna (16) nämnde att lärarnas öppenhet, kommunikativa kompetens samt deras 

förmåga att skapa en säker miljö i klassrummet och kunna visa empati var mer eller mindre 

nödvändiga förutsättningar för att undervisa i sex- och samlevnad. Enligt deras uppfattning 

borde en lärare i sex- och samlevnad inte vara tveksam eller blyg. Några lärare valde humor 

som undervisningsmetod då det gjorde det lättare att diskutera intima och personliga ämnen 

och gav dessutom en positiv bild av sexualitet (16).  

  

Undervisningens ramar 

De ungas erfarenheter av sex- och samlevnadsundervisningen var mycket varierande och var 

beroende av den skola de gick i. I en studie framkom att de som ogillade undervisningen 

kände sig förödmjukade av sina klasskompisar när de ställde frågor (7). 

I had raised my hand to ask a question…and the whole class just started 

laughing at me (Ung kvinna, 7, s. 176).  

Både unga män och kvinnor tyckte att unga män pratade mycket mer och vågade fråga mer än 

unga kvinnor. Det uppskattades då alla fick höra allas åsikter. Samtidigt uttryckte andra i 

samma studie (3) att små grupper med enbart unga kvinnor och med enbart unga män hjälpte 
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grupperna att kunna prata mer intimt och fråga personliga frågor. Det som var viktigt för både 

unga män och kvinnor var att utbildaren hade fokus på tillräckligt med tid och att inte stressa 

igenom undervisningen (8).  

 

Unga önskade också att undervisningen skulle utföras med mer samtal eller diskussioner och 

mindre fokus på traditionell föreläsning där lärare berättar och unga lyssnar. Istället för att 

läraren står och undervisar sex- och samlevnad hade de unga förslag på andra 

tillvägagångssätt för undervisningen, så som tid för reflektion, att skriva anonyma frågor eller 

rollspel (2, 9): 

 

More time for discussion and reflection […] and less ’oneway’ communication 

between the teacher and the students (Ung kvinna, 2, s. 221).  

Det framkom även att många unga tyckte att det var viktigt att sex- och 

samlevnadsundervisningen skulle börja tidigare i grundskolan, några föreslog vid 11–12 års 

ålder, andra tyckte från 14–15 års ålder. I länder där sex- och samlevnadsundervisningen inte 

var obligatorisk fanns det ett önskemål att den skulle bli obligatorisk. Många tyckte även att 

den skulle vara återkommande, gärna varje vecka eller en gång i månaden. Några unga 

reflekterade över att sex- och samlevnad är ett känsligt ämne som ofta kändes pinsamt att 

prata om, så fler undervisningstillfällen behövdes för att i större grad bli mer bekväm i 

situationen och därmed få mer ut av undervisningen (1, 2, 3, 4, 6, 7, 9).  

 

Good sex education - once a week classes - enjoyable, informal, helpful, 

specific. More often (Ung kvinna, 9, s. 394). 

 

Lärare och rektorer diskuterade kring att sex- och samlevnadsundervisningen inte sågs som 

lika viktig som de andra ämnena och att detta påverkade undervisningen (12). En rektor 

försökte förklara det från ett ledarskapsperspektiv och diskuterade trycket på skolledarna för 

att möta utbildningsresultat i samband med skolprestanda och svara på prioriteringar från 

föräldrarna (12). 

The success of a school is not around sexual health, it’s around other 

things…and I don’t have parents with placards…saying we want a greater 

sexual health programme…they’re not marching with their feet from school to 
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school because it’s got a greater sexual health programme…(Rektor, 12, s. 

474). 

Yrkesverksamma inom utbildningssektorn (skolchefer och rektorer) upplevde en brist på 

engagemang från landets utbildningsdepartement. Detta återspeglades i bristen på finansiering 

för lärarutbildningen och ingen tydlig riktning på när och var i läroplanen sex- och 

samlevnadsundervisningen bör ske. En rektor ansåg att lärarnas självförtroende var kopplat 

till utbildning och att en mer omfattande utbildningsplan behövdes (12). Några lärare 

kommenterade den begränsade finansieringen för lärarutbildningen inom sex- och samlevnad 

(12): 

We have to increase teachers’ capacities and that’s hard, and that cost money 

and is time consuming. So that’s where the department sits, they haven’t got the 

money for that…It can be really difficult and the department doesn’t push it 

(Lärare, 12, s. 471). 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 

De unga i de inkluderade studierna är i stor grad eniga i sin bedömning av den sex- och 

samlevnadsundervisningen de fått. De har tydliga önskemål kring undervisningens innehåll, 

vilka kvalitéer den som undervisar ska ha och miljön de undervisas i. De önskar att 

undervisningen i större grad ska vara präglad av samtal och diskussioner, att undervisningen 

ska ge en bred och nyanserad kunskap om sex och samlevnad, relationer och känslor och om 

hur sociala och kulturella normer påverkar sexualitet och sexuell förståelse. Lärarna i de 

inkluderade studierna diskuterade i större utsträckning hur läroplaner, ledarstöd och politik 

påverkade deras undervisning. De diskuterar i liten utsträckning vilket innehåll 

undervisningen bör ha. Några få lärare i studien planerar sin undervisning utifrån det 

kunskapsbehovet de unga som ska mottaga undervisningen har. 

 

Resultatdiskussion 

 

De ungas behov och lärarnas perspektiv 

Ett framträdande fynd var att de unga beskrev att de framför allt önskade mer undervisning 



 

30 
 

 

om sex och samlevnad med ett mer relevant innehåll. De önskade mer tid till undervisningen 

och ett bredare fokus som tog in flera perspektiv. De ungas fokus står i tydlig kontrast till 

lärarnas fokus på struktur. Många uttryckte sin önskan att ge de unga en undervisning av hög 

kvalitet.  

Resultatet visar dock att många av lärarna i de inkluderade studierna inte reflekterade kring 

hur ungas sexuella hälsa och behov av information kunde påverka undervisningen. I lärarnas 

perspektiv gavs det lite rum för de ungas röster och lärarna försökte i liten utsträckning att 

bygga en bro mellan de ungas behov och det lärarna erbjöd, något som kan påverka huruvida 

unga upplever undervisningen relevant eller inte. Endast lärare från en studie (Timmerman, 

2009) uttryckte att de lät undervisningen styras så mycket som möjligt av de ungas intressen. 

Genom att lärarna inför undervisningen tog reda på vad de unga hade för förkunskaper och 

vilka teman de intresserade sig för kunde de planera undervisningen därefter. I denna studie 

framkom det att lärarna hade uppmärksammat de ungas behov av ett bredare perspektiv och 

fokuserade därför i stor utsträckning på relationer, sexualitet och känslor utifrån elevernas 

önskemål.  

Grauvogl et al. (2012) har i sin studie utfört i Nederländerna bland 22 unga lyft fram att de 

unga i studien definierar sexualitet och sexuell hälsa som samlag, sex och fysisk kontakt med 

någon annan. Majoriteten av deltagarna i studien kopplar sex till njutning, kärlek och 

känslomässiga band. Samma studie lyfter också att skola, föräldrar och kultur tillsammans 

påverkar de ungas utveckling av sin sexualitet.  

I Sverige ansvarar Folkhälsomyndigheten för den allmänna hälsan, inkluderat den sexuella 

och reproduktiva hälsan. Folkhälsomyndigheten (2017c) anser att skolor och 

ungdomsmottagningar är viktiga arenor för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Sydsjö 

et al. (2006) visar i sin studie från Sverige att unga som besökt en ungdomsmottagning hade 

mer kunskap om reproduktion än de som inte hade besökt. Studien visar även att unga 

upplevde skolan som den viktigaste arenan för mottagande av kunskap om sexualitet och 

reproduktion. Samtidig bedömde 57,5 procent av de unga att de inte fått tillräckligt med 

utbildning. Den information de unga fick från sina vänner var den information de var mest 

nöjda med. Flertalet av de unga i studien önskade att undervisningen skulle vara 

återkommande genom hela högstadiet.  

Folkhälsomyndigheten (2017c) presenterar i sin tvärsnittsstudie bland 7865 unga i Sverige att 

51 procent av de unga anser att de inte har fått tillräcklig med kunskap i skolan för att ta hand 
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om sin sexuella hälsa, 44 procent av dessa upplevde att de hade fått för lite undervisning 

medan sju procent inte fått undervisning alls. Fyrtiofyra procent var neutral till eller inte nöjd 

med sitt sexliv.  

Tillsammans med WHO:s (2017) och Guttmacher-Lanchet-kommissionens (Zuccala & 

Horton, 2018) fokus på sexuell hälsa och tillgång till information, leder detta oss i riktning att 

den sexuella och reproduktiva hälsan behöver stärkas och om det ska ske inom ramen för allas 

rätt till sexuell hälsa utan diskriminering ska detta även riktas mot unga. Att inte lyssna på de 

ungas röster och behov och anpassa undervisningen därefter kan exkludera gruppen från att få 

relevant information. Denna metasyntes visar att lärare kan ha svårt att erkänna de ungas 

sexualitet, den ges inte plats och undervisningen blir för irrelevant och smal. Det kan resultera 

i att unga inte får tillräcklig information till att känna kontroll över sin sexuella hälsa.  

Kompetensbeskrivningen för barnmorskor (Svenska barnmorskeförbundet, 2018) säger att 

barnmorskan ska arbeta både på samhälls-, grupp- och individnivån och genom sina 

kunskaper arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Detta arbete ska stärka den enskildes 

förmåga att öka kontrollen över sin sexuella hälsa, och det genom att bidra med kunskap och 

information. Kompetensbeskrivningen slår fast att det är just kunskap och information som 

kan öka den enskildes kontroll över sexuell hälsa, och att tillgodose detta behov med 

information är en del av barnmorskans specialistområde. Renfrew et al’s (2014) omfattande 

studie bekräftar detsamma, att barnmorskan har en unik möjlighet att genom överföring av 

individanpassad kunskap kan stärka kvinnors kapacitet till att ta hand om sin hälsa. Studien 

bekräftar även att barnmorskans insatser förbättrar den generella folkhälsan. Denna 

metasyntes bidrar med fördjupad information och kunskap kring vad de unga behöver för att 

känna ökad kontroll över sin sexuella hälsa. Både Kompetensbeskrivningen för barnmorskor 

(2018) och Renfrew et al. (2014) slår fast att detta kan stärka individen och förbättra hälsan.   

Det som återstår är att lärare lyssnar och ser de ungas behov för att slutligen arbeta för att 

bemöta behoven.   

Barnmorskan arbetar i ett livscykelperspektiv (Svenska barnmorskeförbundet, 2018) och det 

är därför naturligt att stärka den unga sexuella hälsan då den är början på en livslång sexuell 

hälsa. Både Sydsjö et al’s studie (2006) om ungas kunskap om reproduktion och Kånåhols, 

Magnusson och Alehagens studie (2011) om svenska ungas erfarenheter av att motta 

sexualundervisning på en ungdomsmottagning, visar att både kunskapsutbytet ökar samt hur 

nöjda de unga blir när undervisningen sker där. Detta kan tolkas som att barnmorskan är en 
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neutral, trygg och utomstående aktör som genom sin specialistkompetens, ansvarsområde och 

arbete på ungdomsmottagningen lättare kan få tillgång till de ungas tankar, erfarenheter och 

behov. Därmed kan barnmorskan bidra till att de ungas röster hörs som vidare kan påverka 

den undervisningen som erbjuds.  

Vem ska undervisa? 

Många av de unga upplevde det problematisk att det var en lärare som undervisade i sex- och 

samlevnad. De upplevde generellt vuxna som fördömande och att ha en lärare hindrade deras 

upplevelse av att kunna prata fritt. Många unga önskade att en vårdutbildad utomstående 

kunde undervisa då de ansåg den vårdutbildade som experten och även mindre fördömande, 

något som lärare dock problematiserade.  

De unga i metasyntesen beskrev flera egenskaper de önskade att undervisaren skulle ha. Att 

vara bekväm i undervisningssituationen och kunnig inom ämnet var i stort det majoriteten av 

de unga lyfte. Wilder (2018) har i en studie bland 19 anställda vid tre skolor i England som 

alla bidrar till utvecklingen av sex- och samlevnadsundervisningen undersökt vilken kunskap 

beslutstagare grundar sina beslut på när de tar beslut kring hur undervisningen inom sex och 

samlevnad ska se ut. Studien identifierar fem områden som vägs in när beslut ska tas; vilka 

läroplaner som finns tillgängliga, lärares åsikter, andra skolors praktik, riktlinjer från 

myndigheter och lokala externa experter inom området. Bland annat lyfts vilka hänsyn som 

behöver tas i utformningen av undervisningen, även möjligheten att följa och bedöma 

elevernas utveckling. Deltagarna i studien har goda erfarenheter med att ta hjälp av 

vårdutbildade experter inom området som stöd till att utforma undervisningen. Även 

Timmerman (2009) beskriver i sin studie bland 20 lärare i Nederländerna nödvändigheten av 

att i sex- och samlevnadsundervisningen ha kunskap om mognad och förkunskaper hos unga 

för att anpassa undervisningen på ett bra sätt ur ett pedagogiskt perspektiv. Därutöver måste 

specifika inlärningssvårigheter bemötas med ett pedagogiskt förhållningssätt, något lärare har 

vana och utbildning att hantera.  

Barnmorskans kompetensbeskrivning (Svenska barnmorskeförbundet, 2018) omtalar 

barnmorskans hälsofrämjande ansvar och ett ansvar i att samarbeta med andra yrkesgrupper 

och professioner. Utifrån ungas önskemål om en vårdutbildad extern undervisare är det lätt att 

se barnmorskan som en möjlig och kompetent undervisare inom sex och samlevnad. Lärarna i 

denna metasyntes problematiserar dock att ta in externa undervisare ur flera perspektiv och 

betonar vikten av att både ha kompetens inom området samt även inom pedagogik. De 
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berättade dock att de ofta känner att de har för lite kunskap inom ämnet sex och samlevnad. I 

denna metasyntes framkommer även att om externa undervisare tas in kan det reducera lärares 

möjligheter till och att erhålla erfarenheter.   

Å andra sidan är barnmorskan som utbildare kunnig inom ämnet sex- och samlevnad, men 

mindre kunnig inom pedagogik. Barnmorskan kan heller inte ha förkunskap om eleverna i en 

klass, inte heller ha möjlighet till att bedöma elevers utveckling och kunskapsnivå. Trots 

barnmorskans specialistkompetens och ansvar inom hälsofrämjande arbete (Svenska 

barnmorskeförbundet, 2018) är det angeläget att problematisera att barnmorskan är den som 

undervisar. En annan väg skulle kunna vara att använda barnmorskan som extern expert i 

utformningen av undervisningen, innehållet och som stöd till lärare. Om barnmorskans 

kompetens används på detta sätt kan barnmorskan lättare bidra till att undervisningen får ett 

bredare fokus som i större grad ger unga en känsla av kontroll över sin egen sexuella hälsa. 

Resultaten från Sydsjö et al. (2006) och Kånåhols et al. (2011) tyder på att den 

kunskapsöverföringen barnmorskan kan bidra med genom sitt arbete på 

ungdomsmottagningen, är kunskap som de unga upplever som relevant och är nöjda med. 

Detta stödjer antaganden om att det kan vara av värde för ungas upplevelse av att få kunskap 

och kontroll över sin sexuella hälsa om barnmorskan tar del av den undervisningen de unga 

får i skolan.            

Att sätta fokus på sociala och kulturella normer 

Flera av de unga i denna metasyntes beskrev hur normer och kulturer i samhället påverkade 

både deras syn på andra, deras sexualitet och deras förväntning till undervisningen. Det mest 

framträdande var avsaknaden på jämställdhet mellan könen, HBTQ och huruvida unga tillåts 

vara sexuellt aktiva eller om det fokuserade på återhållsamhet. Lärare beskrev att kulturer och 

övertygelser i samhället, både bland de själva, föräldrar och beslutsfattare gjorde sex och 

samlevnad till något som både var utmanande och riskabelt att undervisa.  

Både internationellt och nationellt erkänna rätten till sexuell och reproduktiv hälsa som en 

mänsklig rättighet. Folkhälsomyndigheten (2018) konstaterar allas rätt till att definiera sin 

egen sexualitet, inkluderat könsidentitet och sexuell läggning. Alla har rätt till att avgöra hur 

och när hon eller han vill vara sexuellt aktiv och alla har rätt till den informationen som 

behövs för att uppnå sexuell hälsa under hela sitt liv. Sexuell hälsa ska vara fri från 

diskriminering, tvång och våld. WHO (2017) lyfter dock att hur rätten till sexuell hälsa 

respekteras påverkas av sociala och kulturella övertygelser och normer. Vidare sätts fokus på 
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att dessa normer påverkar både tillgången och kvaliteten på den sexuella hälsan samt påverkar 

jämställdhet mellan könen.  

 

I lärarnas berättelser i denna metasyntes blir det tydligt hur de sociala och kulturella normerna 

påverkar den undervisningen de erbjuder sina elever. Normerna och strukturerna i samhället 

får mer eller mindre styra informationsflödet till de unga, och de unga får större eller mindre 

tillgång på den information som behövs för att uppnå en god sexuell hälsa. Om informationen 

som erbjuds i samhällen där återhållsamhet är normen finns risk för att den blir irrelevant i 

förhållande till de ungas behov av information och deras möjlighet till att öka kontrollen över 

den sexuella hälsan. Detta stöds av Salam et al’s studie (2016) som visar att en omfattande 

undervisning reducerar risken för negativa konsekvenser av sexualitet medan en undervisning 

som till största delen fokuserar på återhållsamhet inte kan påvisa samma effekt. De unga i 

denna metasyntes berättade hur sociala och kulturella normer finns i undervisningen, och som 

borde nyanseras. Till exempel att annan sexualitet än heterosexualitet måste få plats och att 

unga kvinnors sexualitet måste ha lika stort värde som unga mäns. De ungas berättelser 

avslöjar också hur de själva var påverkade eller påverkades av normerna i samhället; 

exempelvis hur unga själva dömde unga kvinnors sexualitet på ett annat sätt en unga mäns 

och hur unga kvinnor ansågs som ansvarig för negativa konsekvenser av sexualitet på ett 

annat sätt än unga män. Detta är i linje med de unga i Grauvogl et al’s studie (2012) som 

beskrev hur sociala och kulturella normer i samhället påverkade deras sexualitet. De lyfte 

fram att det var skola, föräldrar och kultur som i störst omfattning påverkade deras utveckling 

av sexualitet och sexuell förståelse. Om det breda och normkritiska perspektivet i 

undervisningen saknas, om föräldrar är oförmögna att prata om sexualitet med sina barn samt 

om öppenheten blir starkt inskränkt av kulturellt definierade tabun, blir förståelsen av 

sexualitet och sexuell hälsa begränsad.  

Folkhälsomyndighetens studie (2017c) visar att 81 procent av de unga deltagarna uppgav att 

de hade haft sex någon gång och åldern för sexuell debut var 16 år. Sexton procent definierar 

sig själv som något annat än heterosexuell eller de vill inte kategorisera sin sexualitet. 

Tjugotvå procent hade under det senaste året blivit diskriminerad eller kränkt och den 

vanligaste anledningen var kön. Sexuell läggning och könsuttryck var andra anledningar till 

kränkning och diskriminering. Unga kvinnor uppgav att den vanligaste anledningen till att de 

diskriminerades var just deras kön. Fyrtio procent svarade att någon hade utsatt dem för en 

sexuell handling mot deras vilja och andelen var högre bland unga kvinnor än unga män. 
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Siffrorna underbygger att ungas sexualitet måste erkännas då den finns, liksom sexuell 

mångfald, diskriminering, kränkning och ojämställdhet. Siffrorna i denna metasyntes visar 

även att diskrimineringen och kränkningarna faller hårdast på unga kvinnor. 

Chandra-Mouli et al. (2015) har i en artikel i Journal of Adolescent Health kommenterat var 

arbetet med sexuella rättigheter befinner sig tjugo år efter att definitionen på sexuell hälsa 

togs fram i Kairo år 1994. I artikeln lyfts samma sak som de unga i denna metasyntes 

beskriver, att unga kvinnor i större omfång är utsatta för diskriminering och speciellt i 

förhållande till sexualitet och sexuella rättigheter. Artikeln slår fast att tidigt jobba för en 

respektfull attityd mellan unga män och kvinnor, kan skapa grunden för en långvarig god 

hälsa in i vuxenlivet. Detta ger fördelar både i ett folkhälso- och ekonomiska perspektiv och i 

förhållande till uppfyllelsen av de mänskliga rättigheterna. Detta stödjer de ungas önskemål i 

denna metasyntes om att sex- och samlevnadsundervisningen även måste ta in hur sociala och 

kulturella normer påverkar ungas sexualitet. Folkhälsomyndigheten (2017c) visar att om vi 

ska uppnå jämställdhet mellan könen måste skola, elevhälsa, ungdomsmottagningar, hälso- 

och sjukvård, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri samarbeta i ett normkritiskt 

perspektiv. Undervisningens metoder, kunskapsområden och bemötandefrågor måste 

utvecklas så att kränkningar och diskriminering inte förekommer. 

Kompetensbeskrivningen för barnmorskor (Svenska barnmorskeförbundet, 2018) ålägger 

barnmorskan att arbeta kultur- och normmedvetet, främja sexuell hälsa och förebygga sexuell 

ohälsa. Barnmorskan kan även identifiera de strukturer i samhället och de lokala förhållanden 

som främjar och hotar hälsa och välbefinnande. Den ålägger vidare barnmorskan att 

samarbeta med andra professioner, vilket även Folkhälsomyndigheten (2017c) lyfter. 

Sammantaget är det tydligt genom denna metasyntes att sociala och kulturella normer 

påverkar de unga och lärarna vilket kan resultera i en sexuell ohälsa bland unga. I ljuset av 

detta kan barnmorskan genom sitt kompetensområde synliggöra normerna och dess 

konsekvenser både på samhällsnivå, gruppnivå och individnivå och vidare arbeta för att 

normer får en kunskapsgrund att ändras på vilket i förlängningen kan ge en bättre sexuell 

hälsa utan diskriminering och kränkning.         

Etikdiskussion 

En forskning som kan utföras med respekt för människovärdet är en utgångspunkt för att en 

etikprövning ska kunna godkänna forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). Det var inte ett 

inklusionskriterium att artikelförfattarna fått tillstånd av etisk kommitté att genomföra 
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metasyntesen. Konsekvensen av detta blev att materialet i slutändan blev analyserat och 

bedömt av författarna. Studierna som har inkluderats i resultatet har dock baserats på etiska 

principer, såsom autonomiprincipen, principen att inte skada, godhetsprincipen och 

rättviseprincipen. De flesta artiklar innehåller etiska godkännande, exempelvis kring 

tillvägagångssättet att samla in material och att deltagandet var frivilligt. Några artiklar har 

blivit inkluderade där det inte har funnits ett tydligt etiskt godkännande men haft ett etiskt 

resonemang. Detta beslut togs då det fanns begränsat antal med artiklar. 

 

Metoddiskussion  

Denna studie genomfördes som en kvalitativ metasyntes med meta-etnografi som 

analysmetod. Det innebär att författarna har gjort en sammanställning av kvalitativa data och 

kvantitativa data med kvalitativa resultat inom området ”unga och lärarnas erfarenheter av 

sex- och samlevnadsundervisningen”.  

 

Istället för metasyntes hade författarna kunnat välja att intervjua alternativ skickat ut enkäter 

till elever för att undersöka syftet. Både tidsbrist och svårigheten att fått till ett etiskt 

godkännande kring att intervjua personer under 18 år hade dock försvårat en sådan studie. Att 

istället genomföra en metasyntes i detta ämne har fördelen att sammanställa redan bedriven 

forskning inom området. På detta sätt ger det en fördjupad förståelse som inte kan erhållas 

genom en enskild studie då jämförelser av olika studier bidrar med ytterligare tolkning av 

befintlig forskning (Noblit & Hare, 1988; Lockwood, Munn & Porritt, 2015; Walsh & 

Downe, 2005). Detta kräver inte bara noggrann läsning, utan också uppmärksamhet på vilka 

metaforer eller teman som gör det möjligt att komma fram till hur studierna liknar varandra 

(Noblit & Hare, 1988).  

 

För att syftet skulle kunna besvaras utfördes sökningar i CINAHL, PsycINFO och Web of 

Science då dessa databaser är inriktade på omvårdnad och medicin vilket är studiens 

huvudområden (Karlsson, 2012). Även databasen ERIC användes för att täcka området 

pedagogik och lärarutbildning. Författarna sökte även i databaserna PubMed och Medline 

men fann endast dubbletter av redan funna artiklar. Att sökningarna utfördes i flera databaser 

med både omvårdnads- och pedagogiskt fokus ökade chansen att finna relevanta artiklar 

vilket stärker metasyntesen trovärdighet (Henricson, 2012). Även att datasökningen samt 

analys har redovisats så detaljerat att andra läsare kan genomföra en liknande studie stärker 
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trovärdigheten i uppsatsarbetet (Noblit & Hare, 1988). Författarna valde att söka i fritext då 

användandet av Mesh-termer gav färre relevanta artiklar.  

Ett initialt inklusionskriterium var ungas erfarenhet i sex- och samlevnadsundervisningen. 

Efter sökningar i databaserna framkom dock att urvalet av artiklar med detta fokus var 

begränsat. Därefter utökades inklusionskriterierna till att även inkludera artiklar med fokus på 

lärares erfarenhet av sex- och samlevnadsundervisningen, vilket breddade resultatet och gav 

kompletterande infallsvinklar.  

 

Kvalitetsbedömning av artiklarna utfördes med granskningsmallen JBI-QARI (Johanna 

Briggs Institute, 2014) som valdes då detta är ett instrument som används inom kvalitativ 

forskning för hälso- och sjukvård. Joanna Briggs Institute (JBI) har som fokus på att förmedla 

högkvalitativ sammanfattad evidens till klinisk verksamhet (Lockwood, Munn & Porritt, 

2015). Kvalitetsgranskningarna genomfördes först individuellt och sedan gemensamt. 

Artiklarna som inkluderades i studien granskades och klassificerades till hög eller medel 

kvalitet.  

 

Resultatdelen i artiklarna lästes först var för sig av båda författarna för att undvika inbördes 

påverkan. Därefter diskuterade och granskade författarna tillsammans artiklarna flera gånger 

för att kunna analysera resultaten (Noblit & Hare, 1988). Detta tillvägagångssätt stärker 

metasyntesens tillförlitlighet då Polit och Beck (2008) anser att artiklar ska läsas och kritiskt 

granskas flera gånger. Därmed får författarna bättre förståelse över artiklarnas innehåll.  

 

Flera studier med fokus på unga visade liknande resultat medan studierna med fokus på 

lärarna visade mer variation. Majoriteten av den forskning som inkluderades utfördes i USA 

och i Australien, övrig forskning var utförda i Sverige, Storbritannien, Kanada och Irland och 

Nederländerna. Trots att författarna valde att inkludera endast medel- och höginkomstländer 

framkom skillnader mellan ländernas kulturella och sociala normer, men studiens bredd är 

trots detta inte global nog för att kunna överföras till andra länder. Ett begränsat antal länder 

valdes för att författarna ville ha en så liknande kontext som möjligt som svenska 

barnmorskor arbetar i vad gäller samhällsstruktur och normer. Studierna visade stora 

variationer och resultatet kan därför inte heller anses vara helt representativt för vad till 

exempel lärare i en svensk kontext skulle uttrycka. Även barnmorskans möjligheter, hinder 

och ansvarsområden ser olika ut välden över. Författarna har utgått från den svenska 
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kompetensbeskrivningen vilket kan medföra svårigheter i att överföra resultatet till andra 

studier i andra delar av världen.  

 

Samtliga artiklar i studien var skrivna på engelska vilket inte är någon av författarnas första 

språk, därför finns det viss risk att innehållet i artiklarna kan ha feltolkats eller felöversatts. 

Detta skulle kunna ses som en svaghet då resultatets giltighet skulle kunna påverkas. Citaten i 

artiklarna är originaldata och skrevs på ursprungsspråket vilket i viss mån reducerar denna 

risk.  

Förhållningssättet i ett uppsatsarbete ska vara kritiskt och reflekterande (Polit & Beck, 2008). 

Författarnas förförståelse inom ämnet kan inte helt sättas åt sidan, vilket gör att det är svårt att 

uppnå full objektivitet. Vi har båda arbetat inom vården under många år och har därmed 

tidigare erfarenheter med oss. För att reducera denna eventuella risk har vi diskuterat och 

reflekterat över vår förförståelse vilket ger ökad pålitlighet och kan begränsa att resultatet 

påverkats. (Henricsson, 2012; Noblit & Hare, 1988).  

Slutsats 

Resultatet av denna metasyntes visar att det finns olikheter i erfarenheter hos både unga och 

lärare när det gäller sex- och samlevnadsundervisningen. Hos lärarna varierar attityder, 

kunskaper, kompetens och självförtroende i ämnet, vilket påverkar undervisningen. Unga 

önskar få undervisning som ger information och kunskap som täcker deras behov. 

Barnmorskans goda kunskapsbas och förståelse kring sex och samlevnad kan möta unga i 

deras skolmiljö och kan därmed hjälpa och stödja i ämnet och bli en del av skolans sex- och 

samlevnadsundervisning. Barnmorskan har erfarenheter av att möta människor i olika 

livssituationer samt har en kompetens i ämnet och kan därmed möta unga i dessa frågor.  

Kliniska implikationer 

Denna metasyntes kan bidra med underlag för att skapa ett utökat samarbete mellan skolor 

och barnmorskor genom att främja barnmorskans insatser i skolan och samtidigt belysa unga 

människors perspektiv på sexualitet och sexuell hälsa. Barnmorskan kan fungera som ett stöd 

för lärarna genom till exempel information, normkritiska samtal, frågor kring hur lärarna kan 

prata om sex och samlevnad, vad som hotar och främjar sexuell hälsa och anpassat 

undervisningsmaterial. Det kan i förlängningen bidra positivt till ungas sexuella hälsa och 

behov av ökad kunskap och stöd. Barnmorskan kan återkomma regelbundet till skolan för 

undervisning och information. Denna metasyntes kan även ge stöd och utveckla utbildningen 
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inom pedagogik för barnmorskor, skolsköterskor och distriktsköterskor då alla dessa 

yrkeskategorier träffar unga och även utveckla lärarutbildningens fokus på sex och 

samlevnad. Det för att i större grad göra lärare trygga i sitt uppdrag inom sex och samlevnad. 

Även ledningen och beslutsfattare inom en utbildningsförvaltning kan ha nytta av att genom 

denna metasyntes få ökade insikter i ungas och lärares perspektiv för att därigenom se värdet 

av att aktualisera sex- och samlevnadsundervisningen, uppmärksamma ungas behov och 

stödja lärares undervisning inom ämnet.  

Förslag till vidare forskning 

Forskning visar att en omfattande undervisning förbättrar sexuell hälsa. Denna metasyntes 

visar att sex- och samlevnadsundervisningen bör förändras och i många fall förbättras, och att 

de vuxnas erkännande av den unga sexualiteten måste utvecklas. Glappet mellan de ungas 

behov och lärarnas perspektiv måste minska. Eftersom artiklar med fokus på de ungas behov 

var begränsat bör det utföras flera studier som belyser detta för att i större grad identifiera det 

som kan reducera glappet mellan ungas och lärares perspektiv. Resultatet av denna studie 

visar att sex- och samlevnadsundervisningen är utmanande att undervisa inom och framtida 

forskning kan fokusera på effektiva undervisningsmetoder som underlättar för lärare och hur 

lärare kan stödjas i sitt uppdrag om utbildare. Vidare forskning kan också syfta till att 

utveckla samarbetet mellan skola och andra professioner och ta fram modeller för hur 

professionerna tillsammans kan jobba för en förbättrad sexuell hälsa utan ojämställdhet och 

diskriminering. 
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Bilaga 3 

Tabell 2. Sammanställning av exkluderade artiklar efter kvalitetsbedömning. 

 

Författare, 

(år), land 

 

Titel 
Design,  

metod  
Kvalitetsgrad  

Orsak till 

exklusion 

Grauvogl, A., 
Stutterheim, 
S.E., Evers, 
S.M.A.A. &van 
Lankveld, 
J.J.D.M. 
(2012) 
Nederländerna.  

Perceptions of sexuality 
and sexual health among 
young people in the 
Netherlands. 

Kvalitativ metod, 
individuella intervju 
och 
fokusgruppintervju. 

Hög. Fel fokus. 

Byers, S.E., 
Dawn 
Hamilton, L., & 
Fisher, B. 
(2017).  
Kanada. 

Emerging adults’ 
experiences of middle 
and high school sexual 
health education in New 
Brunswick, Nova Scotia, 
and Ontario. 

Kvantitativ metod, 
internetbaserad 
frågemormulär. 

Hög. Fel design: 
Kvantitativ. 

Newby, K., 
Wallace, L.M., 
Dunn, O., & 
Brown, K.E. 
(2012). 
Storbritannien. 

A survey of English 
teenagers’ sexual 
experience and 
preferences for school-
based sex education. 

Kvantitativ metod, 
frågeformulär. 

Hög. Fel design: 
Kvatitativ. 

Foster, L.R., 
Byers, S.E., & 
Sears H.A. 
(2011). 
 Kanada. 

Middle school students’ 
perceptions of the quality 
of the sexual health 
education received from 
their parents. 

Kvantitativ metod, 
enkät. 

Hög. Fel design: 
Kvantitativ. 

Kontula, O. 
(2010).  
Finland. 

The evolution of sex 
education and students’ 
sexual knowledge in 
Finland in the 2000s. 

Kvantitativ metod, 
frågeformulär. 

Medel. Fel design: 
Kvantitativ.  

Pound, P., 
Langford, R. & 
Campbell, R. 
(2016) 
Storbritannien. 

What do young people 
think about their 
schoolbased sex and 
relationship education? A 
qualitative synthesis of 
young people's views and 
experiences. 
 

Kvalitativ metasyntes 
 

Hög. Metoden kvalitativ 
metasyntes kan 
inte inkluderas. 

Limmer, M. 
(2010) 
Storbritannien 

Young men, 
masculinities and sex 
education. 

Kvalitativ metod, 
fokusgruppintervju. 

Låg. Inget etisk 
resonemang och 
deltagare under 18 
år. 
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Haste, P. 
(2013) 
Storbritannien. 

Low opinions, high 
hopes: revisiting pupils' 
expectations of sex and 
relationship education. 

Kvalitativ metod, 
observationsstudier, 
fokusgruppintervju 
och individuella 
intervju. 
 
 

Hög. Fel fokus. 

Hargreaves, A. 
(2013) 
New Zealand 

The perceived value of 
Health Education in 
schools; New Zealand 
secondary teachers' 
perceptions 
 

Kvantitativ metod, 
frågeformulär med 
både slutna och öppna 
frågor. 
 

Hög. Fel fokus. 
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Bilaga 4 
Tabell 3. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet. (ev kan denna och andra ligga i bilaga om de blir omfattande) 

Nr 

 
Författare, 
(år), land 
 

Titel Syfte Design, 
metod Deltagare Resultat Kvalitet 

1 

Jørgensen, C. 
R., Weckesser, 
A., Turner, J., 
& Wade, A. 
(2019). 
Storbritannien 

Young people's 
view on sexting 
educating and 
support needs: 
findings and 
recommendations 
from a UK-based 
study. 

Syftet var: 
1) Att undersöka ungas syn 
på 'sexting' (att skicka 
textmeddelanden och bilder 
med sexuellt innehåll) och 
vuxnas respons på 
tonåringars sexting. 
2) Att ta fram praktiska 
rekommendationer för hur 
skolor undervisar om detta.  

Kvalitativ metod.  
Två gruppintervjuer i 
små grupper och en 
större 
fokusgruppintervju. 
 
Tematisk analys. 

Totalt 14 deltagare, 7 
unga kvinnor och 7 
unga män. Deltagarnas 
ålder var från 13 till 15 
år. 
 
Deltagarna rekryterades 
via en anställd på 
skolan de gick på. 

De unga identifierade ett flertal 
negativa konsekvenser av att 
skicka bilder eller 
textmeddelanden med sexuellt 
innehåll. Den största faran är när 
nakenbilder delas och sprids och 
att detta kan resultera i att den 
som skickar bilden mobbas, att 
relationer tar slut, depression och 
självmord. Att skicka text eller 
bilder blir en fråga om tillit. 
Deltagarna uttrycker att det blir 
större sociala konsekvenser för 
unga kvinnor än för unga män. 
Unga kvinnors beteende döms 
hårdare än unga mäns. 
Deltagarna identifierar också 
positiva effekter av att skicka text 
och bilder med sexuellt innehåll. 
De rekommenderar att sexualitet 
genom bilder och text blir en del 
av sexualundervisningen och att 
sexualundervisning ska vara ett 
återkommande ämne i skolan.      

Hög 

2 
Ekstrand, M., 
Engblom, C., 

Sex education in 
Swedish schools 

Syftet var att undersöka vad 
unga kvinnor bosatta i 

Kvantitativ studie 
med frågeformulär 

153 unga kvinnor 
besvarade den öppna 

Endast resultatet från den öppna 
frågan inkluderas i denna studie. 

Hög 
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Larsson, M., & 
Tydén, T. 
(2011). Sverige 

as described by 
young women. 

Sverige tyckte om 
sexualundervisningen de 
hade fått i skolan. Studien 
syftade också att belysa vad 
de unga önskade mer 
information om och vilka 
förbättringar i 
undervisningen som kunde 
göras.  

varav en öppen fråga 
som analyserades 
kvalitativt. 
Innehållsanalys. 

frågan. Deltagarna 
rekryterades och 
svarade på enkäten då 
de besökte 
ungdomsmottagningen. 
Deltagarnas ålder var 
från 13 till 25 år.  

Deltagarna uppger att de önskar 
mer information om och 
diskussion kring STI, HBTQ och 
genus. Vidare hur pornografi och 
sexuella trakasserier påverkar 
sexuellt beteende. Deltagare 
önskar att sexualundervisningen 
är mer öppen med större fokus på 
sexuella olikheter och mindre på 
att heterosexualitet är normen. 
De önskar även mer kunniga 
lärare.   

3 

Kånåhols, 
A.F., 
Magnusson, 
H., & 
Alehagen, S.  
(2011). 
Sverige. 

Swedish 
adolescents' 
experiences of 
educational 
sessions at Youth 
Clinics. 

Syftet var att undersöka hur 
svenska elever i 
ungdomsskolan upplevde 
att få sexualundervisning på 
Ungdomsmottagningen.  

Kvalitativa 
semistrukturerade 
fokusgruppintervjuer. 
Innehållsanalys. 

Totalt 29 deltagare, 15 
unga kvinnor och 14 
unga män. Deltagarnas 
ålder var från 14 till 16 
år. Deltagarna 
rekryterades via 
skolorna de gick på. 

De unga var positiva till att få 
delat av sexualundervisningen på 
ungdomsmottagningen och de 
ökade sin kunskap om både sex-
relaterade teman och 
ungdomsmottagningens 
verksamhet. Deltagarna trycker 
på hur viktigt det är med kunniga 
utbildare och flertalet upplever 
att relationen till lärarna kan vara 
ett hinder för engagemang. 
Deltagarna lyfter hur tjejer socialt 
döms hårdare om de pratar om 
sin sexuella erfarenhet än killar 
gör och att unga män och kvinnor 
behöver olika information.     

Hög 

4 

Aranda, K., 
Coleman, L., 
Sherriff, N., 
Cocking, C., 
Zeeman, L., & 
Cunningham, 

Listening for 
commissioning: 
A participatory 
study exploring 
young people's 
experiences, 

Syftet var att utforska ungas 
upplevelser, syn och 
preferenser på skolans 
sexualundervisning och 
skolsköterskans roll.  

Kvalitativ studie. 
Fokusgruppintervju. 
Tematisk analys och 
innehållsanalys. 

Totalt 74 deltagare, 43 
män och 31 kvinnor. 
Deltagarnas ålder var 
från 11 till 19 år. 
Deltagarna rekryterades 
från olika centra för 

Unga hade en bred uppfattning 
om sexuell hälsa och såg sexuell 
hälsa som en del av deras liv. 
Flera uppger att den 
sexualundervisningen de hade 
mottagit hade begränsad 

Hög 
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L. 
(2018). 
Storbritannien. 

views and 
preferences of 
school-based 
sexual health and 
school nursing. 

unga och olika skolor.  påverkan på deras liv och att 
deltagande i sexualundervisning 
inte säkrar tillräcklig anonymitet. 
De önskade att 
sexualundervisningen skulle 
innehålla mer information om 
'sexting', vilket vill säga att 
skicka sexuella bilder eller 
textmeddelanden. Vidare 
önskade de mer information om 
konsekvenser av att inte följa 
rekommendationer för god 
sexuell hälsa. Slutligen är det 
behov av genusdiskussioner i 
relation till sexuell hälsa.   

5 

Brown, G., 
Sorenson, A., 
& Hildebrand, 
J. 
(2012). 
Australien. 

How they got it 
and how they 
wanted it: 
marginalised 
young people's 
perspective on 
their experiences 
of sexual health 
education. 

Syftet var att undersöka 
unga människors 
uppfattning om 
sexualundervisning och på 
vilket sätt de önsker att få 
kunskap om sexuell hälsa.  

Kvalitativ metod. 
Workshops, fotografi, 
drama och 
diskussioner. 
Jämförande analys. 

Totalt 88 deltagare, 32 
unga män och 56 unga 
kvinnor. Deltagarnas 
ålder var från 15 till 19 
år. 
Deltagare rekryterades 
genom Youth Affairs 
Council of Western 
Australia. 

Studien visar att unga vänder sig 
till sina vänner eller andra unga 
vuxna, de kunde känna sig trygga 
med, med frågor om sexualitet. 
Unga som inte anser sig ha någon 
att vända sig till har det svårt, 
speciellt vid lesbisk eller homofil 
sexualitet. Dessa unga har större 
behov för utbildningsmöjligheter 
utanför skolan. Unga önskar 
utbildare som är vänliga och 
icke-dömande samt en anpassad 
undervisningsmiljö för en bättre 
upplevelse av 
sexualundervisningen. Flertalet 
önskar inte lärare som utbildare. 

Hög 

6 
Helmer, J., 
Senior, K., 
Davison, B., & 

Improving sexual 
health for young 
people: making 

Syftet var att få en djupare 
förståelse av hur sexualitet 
och relationer blir förstått 

Kvalitativ metod.  
Gruppdiskussioner, 
kroppskartor och 

Totalt 171 deltagare, 
100 unga kvinnor och 
71 unga män. 

Deltagarna i studien definierar 
vad begreppen 'relation' och 
'säker sex' innebär för dom. 

Hög 
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Vodic, A. 
(2015). 
Australien. 

sexuality 
education a 
priority. 

av unga i ljus av deras 
sociala och kulturella 
kontext.   

intervju.  
Innehållsananlys. 

Deltagarnas ålder var 
från 16 till 25 år.  

Resultaten visar att relationer 
oftast ses på som kortvariga 
sexuella relationer. Unga kvinnor 
beskrivs ha mindre autonomi i en 
relation och att det är sannolikt 
att unga kvinnan blir misshandlad 
eller går med på något emot sin 
vilja. Det beskrivs att det är unga 
kvinnan som har skulden vid 
graviditet eller STI, unga kvinnan 
beskrivs med negativa ord medan 
unga mannen beskrivs som 
maskulin och tuff. Deltagarna i 
studien uppger att de önskar mer 
fokus på det sociala och 
emotionella i förhållande till sex 
och mindre på biologi och fysik. 
Resultaten visar också att 
deltagarna hade begränsade 
kunskaper om STI. Slutligen 
visar resultaten att deltagarna 
önskar att sexualundervisningen 
börjar tidigare och är 
återkommande      

7 

Kimmel, A., 
Williams, T.T., 
Veinot, T., 
Campbell, B., 
Campbell, 
T.R., Valacak, 
M., & Kruger, 
D.J. 
(2013). 
USA. 

'I make sure I am 
safe and I make 
sure I have 
myself in every 
way possible': 
African-
American youth 
perspectives on 
sexuality 
education. 

Syftet var att förstå ungas 
uppfattningar om 
sexualundervisningen för 
att sedan kunna utveckla 
innehållet i undervisningen 
så att den blir mer effektiv 
samt svarar på de ungas 
behov. 

Kvalitativ metod, 
fokusgruppintervju. 
Innehållsanalys. 

Totalt 48 deltagare, 39 
unga kvinnor och 9 
unga män. Deltagarnas 
ålder var från 14 till 23 
år. Deltagarna 
rekryterades via lokala 
centra som hälsocenter, 
kyrkan och lokala 
föreningar.  

Resultaten visar att de unga inte 
önskar att lärare ska ansvara för 
sexualundervisningen. Lärare 
kunde inte säkra trygghet i 
samband med undervisningen. 
De upplever att 
sexualundervisningen saknar 
diskussioner om relationer och 
känslor och de söker ofta 
information om sex utanför 

Hög 
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skolan, både från säkra och 
osäkra källor. Generellt önskar de 
unga att sexualundervisningen 
ska vara mer relevant, tillgänglig, 
trovärdig och att de unga i större 
grad kan få bestämma hur och 
när de ska ta emot 
undervisningen.     

8 

Garcia, C.M., 
Lechner, K.E., 
Frerich, E.A., 
Lust, K.A., & 
Eisenberg, 
M.E. 
(2014). 
USA. 

College students' 
preferences for 
health care 
providers when 
accessing sexual 
health resources.  

Syftet var att studera olika 
högskolestudenters 
uppfattningar kring vilka 
karakteristika de önskar hos 
den de söker information 
och hjälp av i frågor som 
rör sexuell hälsa.  

Kvalitativ metod, 
Semistrukturerad 
intervju. 
Analysen skedde med 
hjälp av ATLAS.ti. 

Totalt 52 deltagare, 25 
unga kvinnor och 27 
unga män. Deltagarnas 
ålder var från 18-24 år. 
Deltagarna rekryterades 
från fem olika 
högskolor.  
 

Resultaten visar att studenterna 
hade olika uppfattningar om vilka 
av högskolans anställda, 
alternativt andra, de kunde tänka 
sig att vända sig till i frågor som 
rörde sexuell hälsa. De önskade 
att den de sökte information hos 
skulle vara kunnig, varm, 
välkomnande, professionell, icke-
dömande och kunde garantera 
konfidentialitet. Både unga män 
och kvinnor önskade information 
och hjälp från en av deras eget 
kön. Många vänder sig oftast till 
vänner eller önskar information 
från någon som kan relatera till 
sexuell hälsa nu, på 2000-talet, 
och inte från någon äldre. 

Hög 

9 

O'Higgins, S., 
& Gabhainn, S. 
N. 
(2010). 
Irland. 
 

Youth 
participation in 
setting the 
agenda: learning 
outcomes for sex 
education in 
Ireland. 

Syftet var att sätta unga i 
centrum för utvecklingen 
av en effektiv 
sexualundervisning. 

Kvalitativ metod,  
Work-shops  
Innehållsanalys. 

Totalt 394 deltagare, 
248 unga kvinnor och 
146 unga män. 
Deltagarnas ålder var 
från 15 till 18 år. 
Deltagarna rekryterades 
från 13 olika statliga 
skolor.    

Resultaten visar att det de unga i 
studien önskar vad som ska ingå i 
sexualundervisningen är 
kondomanvändning, varför och 
hur den används, även andra 
preventionsmedel. Diskussioner 
om hur sex kan njutas, relationer, 
kommunikation med en partner, 

Hög 
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tillit, att vara redo för sex och 
rätten till att säga nej. 
Information om konsekvenser av 
sex, risker vid sex, alkohol och 
graviditet och STI. Deltagarna 
önskade att undervisningen var 
återkommande från yngre ålder. 
De önskade även utbildare som 
är öppna, som vågar svara på 
frågor och som inte undanhåller 
information. Utbildaren kan med 
fördel vara någon annan än 
läraren.      

10 

MacDonald, J-
A., Gagnon, 
A.J., Mitchell, 
C.,  
Di Meglio, G., 
Rennick, J.E., 
& Cox, J. 
(2011). 
Kanada. 

Asking to listen: 
towards a youth 
perspective on 
sexual health 
education and 
needs. 

Syftet var att identifiera 
olika faktorer unga 
upplever som viktiga för att 
ta kontroll över sin sexuella 
hälsa. Vidare önskar 
studien att förstå ungas 
behov för 
sexualundervisning. 

Kvalitativ metod. 
Fokusgrupper. 
Tematisk analys. 

Totalt 30 deltagare, 
17 unga kvinnor och 13 
unga män. 
Deltagarnas ålder var 
från 15 till 17 år. 
Deltagarna rekryterades 
från två olika skolor 
inom ett skoldistrikt i 
Kanada. 

Deltagarna identifierade flest 
negativa känslor och faktorer 
knuten till sexualitet och att 
negativa fokus kan vara ett 
hinder för att få kunskap och 
färdigheter. Även aspekt som 
vuxnas ensidiga fokus på att unga 
inte ska vara sexuellt aktiva, 
grupptryck och att diskutera 
sexualitet med sina föräldrar 
omtalas negativt av deltagarna. 
Sexualundervisningen i skolan 
kritiseras för att den inte har 
relevant innehåll, sättet att bli 
undervisat på fungerar inte och 
läraren är inte bekväm i 
situationen. Att avstå från 
sexuella aktiviteter är det som 

Medel 
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oftast betonas i undervisningen, i 
kulturen och samhället. 
Deltagarna upplever att de inte 
har någon att vända sig till med 
frågor. Positiva faktorer som lyfts 
är självbestämmelse, kunskap 
och färdigheter inom säker sex 
och kommunikation. De önskade 
att undervisningen skulle vara 
återkommande, äkta, relevant, 
belysa genusperspektiv och med 
en öppen, bekväm och engagerad 
lärare. De föreslår att även 
förälder kan utbildas i hur de kan 
prata med unga om sex.       
 

11 

Phillips, K.P., 
& Martinez, A. 
(2010). 
Kanada.  

Sexual and 
reproductive 
health education: 
contrasting 
teachers', health 
partners' and 
former students' 
perspectives. 

Syftet var att evaluera om 
ungdomsskolorna i en 
region i Canada erbjuder 
relevant sexualundervisning 
och om undervisningen 
verkar hälsofrämjande. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
individuella 
intervjuer. 
Innehållsanalys med 
deduktiv ansats. 
 
 

Totalt 75 deltagare,  
15 lärare (Ungefär lika 
antal män och kvinnor) 
från statlig skola och 
15 lärare (flest män) 
från katolsk skola. 14 
anställda inom vården 
(12 kvinnor och 2 män) 
och 31 tidigare 
studenter (25 unga 
kvinnor och 6 unga 
män). De tidigare 
studenternas ålder var 
från 18 till 24 år.   
Deltagarna rekryterades 
i skolan. 
Vårdpersonalen som 
deltog var 

 Resultaten visar att det är 
missförhållanden mellan vad 
lärarna uppger att de har 
informerat om och vad 
studenterna uppger att de har fått 
information om. Studenterna 
önskar mer kunniga utbildare, 
exempelvis en sjuksköterska. 

Hög 
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samarbetspartners och 
jobbade med lärarna i 
studien och 
rekryterades via 
lärarna.      

12 

Hulme 
Chambers, A., 
Tomnay. J., 
Clune, S., & 
Roberts, S. 
(2017). 
Australien. 

Sexuality 
education 
delivery in 
Australian 
regional 
secondary 
schools: A 
qualitative case 
study. 

Att diskutera resultaten från 
en kvalitativ beskrivande 
studie. Syftet i den studien 
var att förstå perspektivet 
för yrkesverksamma inom 
utbildning (skolpersonal?), 
hälsa och välfärdssektorer 
om vad som behövs för att 
stödja upplevelsen av bra 
sexuell hälsa hos 
gymnasieeleverna i 
Fairview. 

Beskrivande 
kvalitativ metod. En 
fallstudie som ingick 
i ett större 
forskningsprojekt. 
Fem fokusgrupper 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Innehållsanalys med 
induktiv ansats. 

Totalt 37 deltagare. 
6 män och 31 kvinnor. 
 

Det huvudsakliga temat som 
framkom av fokusgruppens 
diskussioner var vad som 
behövdes för att stödja 
upplevelsen av god sexuell hälsa 
hos gymnasieeleverna i Fairview. 
En rektor uttryckte att lärarnas 
självförtroende, när det gäller att 
undervisa i sex- och 
samlevnadsundervisningen, var 
kopplat till hur mycket stöd de 
hade fått i ämnet. 
Lärarna och rektorerna 
diskuterade kring att sex- och 
samlevnadsundervisningen inte 
ses som lika viktigt i jämförelse 
med andra ämnen, vilket 
påverkade sex- och 
samlevnadsundervisningen. 
Skolverksamheten har en 
betydande roll när det gäller att 
stödja sex- och 
samlevnadsundervisningen. 

Hög. 
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13 

Eisenberg, M., 
Madsen, N., 
Oliphant. J., 
Sieving.E, R., 
& Resnick, M. 
(2010).  
USA. 

Am I qualified? 
How do I Know? 
A Qualitative 
Study of 
Sexuality 
Educators’s 
Training 
Experiences. 

Syftet med denna studie var 
att identifiera erfarenheter, 
stöd samt utmaningar som 
dagens lärare möter när det 
gäller att lära ut sex- och 
samlevnad. 

Kvalitativ metod. 
7 fokusgrupper med 
intervjuer.  
Innehållsanalys. 
 

Totalt 41 lärare som 
undervisar sex- och 
samlevnad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teman som framkom: 
För lite förberedelse för sex-
samlevnadsundervisning. 
Viss utbildning för sex- och 
samlevnadsundervisningen. 
Omfattande utbildning. 
Önskan kring ytterligare 
undervisningsmetoder samt mer 
innehåll i sex- och 
samlevnadsundervisningen. 
Mer träning angående ansvar. 
Förväntningar och 
överraskningar. 
  
 

Hög. 
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14 

Duffy, B., 
Fotinatos, N., 
Smith, A., & 
Burke, J. 
(2013). 
Australien. 

Puberty, health 
and sexual 
education in 
Australien 
regional primary 
schools: Year 5 
and 6 teacher 
perceptions. 

Syftet med denna studie var 
att förbättra ungdomarnas 
sexuella hälsa och 
välbefinnande.  

Kvalitativ metod. 
Ett frågeformulär 
med både X-svar och 
öppna frågor. 
Innehållsanalys. 

29 lärare i årskurs 5 
och 6. 

Resultatet tyder på en markant 
skillnad mellan vad lärarna anser 
vara relevant i ämnet och hur 
säkra de kände sig att undervisa i 
sex- och samlevnad.  

Hög. 
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15 

Preston, M. 
(2018).  
USA. 

I’d rather beg for 
forgiveness than 
ask for 
permission: 
Sexuality 
education 
teachers’ 
mediated agency 
and resistance. 

Att utforska lärarnas plats 
inom skolsystemet, som 
undervisar i sex- och 
samlevnad. Samt vilka 
risker som är förknippade 
med sex- och 
samlevnadsundervisningen. 

Kvalitativ metod. 
Datainsamlingen 
kommer från en 
större studie där det 
gjordes 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Analysmetod: 
Grounded theory. 

15 lärare som 
undervisar sex- och 
samlevnad i 
grundskolan och på 
gymnasiet. 

Resultatet visar att lärare som har 
sex- och samlevnadsundervisning 
litar på sina unika personliga 
erfarenheter och kvalifikationer. 
Tillsammans med en unik känsla 
för förståelse, motiverar de 
motståndet mot de regler och 
policyer som skapar den 
information och utbildning som 
de (lärarna) delade med 
studenterna. 

Medel 
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16 

Timmerman, 
G. (2009). 
Nederländerna. 

Teaching skills 
and personal 
characteristics of 
sex education 
teachers.  

Att undersöka lärarnas 
pedagogiska färdigheter 
angående innehåll i sex- 
och 
samlevnadsundervisningen 
samt att få insikt i lärarnas 
personliga egenskaper och 
tidigare erfarenheter.  

Kvalitativ metod. 
Intervjuer med öppna 
frågor.  
Tematisk analys. 

20 lärare som 
undervisar sex- och 
samlevnad på 
gymnasieskolor. 
-11 kvinnor. 
-9 män. 

Lärarna hade fått lite eller ingen 
förberedelse alls i sex- och 
samlevnadsundervisningen. Fast 
lärarna hade läroplan som grund 
så utformade dem 
undervisningens innehåll och sätt 
individuellt efter elevernas 
kunskap. Tidigare erfarenheter 
påverkade lärarnas undervisning. 
Som egenskaper var det viktigt 
att som lärare vara öppen och 
visa empati för att kunna skapa 
en bra miljö. Det framkom olika 
skillnader mellan unga kvinnor 
och män.  

Hög. 
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