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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva sjuksköterskor inom skolhälsovårdens 

uppfattningar av att ha sex- och samlevnadsundervisning för ungdomar på högstadiet. 

Metoden var kvalitativ intervjustudie av deskriptiv design och analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Undersökningsgruppen var sex sjuksköterskor inom skolhälsovården i en 

kommun i mellansverige. Huvudresultatet visade att samtliga sjuksköterskor beskrev att 

deras undervisning i klass inte existerar utan att det är pedagogernas ansvar att undervisa i 

ämnet sex- och samlevnad. Sjuksköterskorna beskrev att de istället har ett omfattande 

hälsosamtal med ungdomar i årskurs åtta där fokus ligger på psykisk ohälsa, känslor och 

kroppsuppfattning. För att nå fram till ungdomarna i fråga ansåg sjuksköterskorna att ett 

förtroende bör skapas och att ungdomars självkänsla sätts i fokus samtidigt som god 

undervisning inom ämnet bidrar till ett stärkande av ungdomars relationer. Samtliga 

sjuksköterskor påvisade tidsbrist inom yrket och att sex- och samlevnadsfrågor 

bortprioriteras. Samtidigt upplevde majoriteten brist på kunskap inom ämnet och att en 

kontinuerlig kunskapsutveckling är ett behov. Slutsatsen var att sjuksköterskorna som deltog 

i studien ansåg att de inte deltog i sex- och samlevnadsundervisning i den utsträckning som 

de önskar. Detta på grund av tidsbrist och stort antal elever per sjuksköterska.  

 

Nyckelord: Sex- och samlevnad, undervisning, sjuksköterska, ungdomar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

The aim of the study was to describe the nurses’ in School Health Services perceptions of 

having sex and mental status education in junior high. The study is based on qualitative 

interviews with descriptive design and was analyzed by a qualitative content analysis. The 

study group consisted six nurses in School Health Services in a municipality in Sweden. The 

main results showed that all nurses described their education in class as non-existing but 

arrange a comprehensive health dialogue with adolescents in 8th grade with focus on mental 

illness and body image. To reach the adolescents the nurses considered that confidence 

should occur as well as focus should be on adolescent self-asteem. They also advocated a 

good education in sex and mental status. All nurses explained a lack of time and that sex- and 

mental status is no priority. The majority of the nurses experienced a lack of knowledge in 

the subject and that continuous development of knowledge is required. The conclusion 

showed that the participant nurses did not take part in sex and mental status education as 

desired because of lack of time and a large amount of students a nurse.  

Keywords: Sex and mental status, education, nurse, adolescents  
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Introduktion 
Ungdomars psykiska ohälsa fortsätter att öka (Socialstyrelsen 2009) så även sexuellt 

överförbara sjukdomar (Ritchie 2006). Detta samtidigt som sjuksköterskan blir allt mindre 

involverad i sex och samlevnadsundervisning på klass- och gruppnivå (Skolverket 2011). 

Föreliggande studie beskriver sjuksköterskan upplevelser av att arbeta med sex- och 

samlevnad inom skolhälsovården på högstadiet. 

 

Skolhälsovården i Sverige 

I den nya skollagen från 2011 finns beskrivet att alla elever skall ha möjlighet till att utnyttja 

specialpedagogiska, psykosociala, psykologiska samt medicinska kompetenser (SFS 

2010:800). Enligt Socialstyrelsen är skolhälsovården insatser av sjuksköterska och skolläkare 

till för att främja elevers hälsa (Socialstyrelsen 2004). I skollagen finns skolhälsovårdens mål 

som innefattar att förbättra och bevara elevernas psykiska och kroppsliga hälsa samt att verka 

för sunda levnadsvanor (SFS 2010:800). Inom skolhälsovården arbetas det med både 

generella och individuella insatser. Med generella insatser menas att förbättra arbetsmiljön i 

skolan, undvika mobbning, hälsoundervisning samt att påverka livsstilar och hälsovanor hos 

eleverna (Häggström-Nordin & Magnusson 2009). När sjuksköterskan arbetar med 

individuella insatser som består av hälsoenkäter, individuella hälsosamtal på högstadiet 

(Reuterswärd & Lagerström 2009), undersökningar och vaccinationer. För att kunna utföra 

detta krävs att sjuksköterskan inom skolhälsovården har god kontakt med eleverna och att 

eleverna känner förtroende för sjuksköterskan vilket leder till att eleverna törs söka hjälp. Det 

ställs stora krav på den personen som jobbar som sjuksköterska inom skolhälsovården både 

vad gäller utbildning och kompetens. Att hon även bygger nätverk och samarbetar med övrig 

personal inom skola och skolhälsovård är avgörande för att få skolhälsan att fungera 

(Häggström-Nordin & Magnusson 2009). 

 

Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården beskriver att sex- och samlevnadsundervisning 

kan ske individuellt samt i grupp. Ämnen som skall tas upp är bland annat sexualitet, 

samlevnad och relationer (Socialstyrelsen 2004). Detta bör tas upp vid flera tillfällen, 

eftersom alla ungdomar har olika lätt eller svårt att ta till sig informationen i olika åldrar 

(Häggström-Nordin & Magnusson 2009). Enligt skolplanen skall alla elever innan de går ut 

grundskolan bland annat fått kunskap om pubertet, könsorgan, barnets tillkomst, 

preventivmedel samt könssjukdomar. Alla elever skall även haft möjlighet att diskutera och 
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argumentera kring frågor om hälsa, ohälsa, sexualitet, samlevnad, kärlek och sexuella 

läggningar ur ett biologiskt perspektiv (Skolverket 2000). Det huvudsakliga ansvaret för sex- 

och samlevnadsundervisning i klassen har pedagogerna då det vävs in i grundskolans 

grundämnen enligt den nya läroplanen (Skolverket 2011).  

 

Ungdomars hälsa och ohälsa 

I föreliggande studie innebär begreppet ungdom barn mellan 12-16 år, eftersom studien 

innefattar ungdomar på högstadiet. Den psykiska ohälsan hos ungdomar har sedan slutet av 

1980-talet ökat och är vanligare hos unga kvinnor än hos unga män oavsett familjebakgrund. 

Under de senaste tio åren har antalet självmord minskat i olika åldersgrupper, förutom hos 

ungdomar. Ohälsa innefattar även trötthet och i en undersökning som gjorts jämförs elevers 

hälsa idag med i slutet av 80-talet, där det påvisats att andelen ungdomar med trötthet har 

tredubblats jämfört med den tidigare undersökningsgruppen. Andelen ungdomar med ångest 

och oro ökar (Socialstyrelsen 2009). Det finns ett samband mellan engagemang i skolan och 

hälsa, de som jobbade hårt i skolan hade ofta ett fungerande privatliv i form av hälsa och 

goda levnadsvanor (Rew et al. 2010). Vissa typer av beteenden hos ungdomar kan främja 

hälsosamma livsstilar, sociala förhållanden, att känna mening med livet och kraften att motstå 

stress (Pellmar et al. 2002). Under tidig ungdom formas en persons levnadsvanor och de 

vanor som skapas har betydelse för hälsan genom hela livet vilket gör det viktigt för 

ungdomar att få en bra start i livet genom att tidigt stärka deras identitet (Socialstyrelsen 

2009). God självkänsla hos ungdomar kan även bidra till att risken drabbas av psykisk ohälsa 

minskar (Sharaf et al. 2009). 

 

Ungdomars sex- och samlevnad 

Bland ungdomar som gått ut högstadiet har ungefär en tredjedel haft sin samlagsdebut, vilket 

säger att majoriteten av alla ungdomar då har sin samlagsdebut mellan 15-19 år och en 

fjärdedel av dessa använder någon form av preventivmedel (Bruckner et al. 2004, Forsberg 

2005). En studie har visat på att ungdomar ofta använder preventivmedel i egenskap av att 

inte bli gravid istället för att skydda sig mot könssjukdomar (Tripp & Viner 2005). Ungdomar 

med sexuellt överförbara sjukdomar ökar dramatiskt (Ritchie 2006). Sexuellt överförbara 

sjukdomar ses idag som ett världshälsoproblem och det beräknas att cirka 333 miljoner nya 

fall tillkommer varje år världen över (Selak et al. 2004). I Sverige har Klamydia länge varit 

en av de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna (Halvarsson et al. 2012). Människor 

som arbetar inom detta område vill få ungdomar att bli uppmärksammade kring detta 
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problem på grund av komplikationerna och konsekvenserna dessa kan medföra (Johnsson-

Mallard et al. 2007). I en studie av Trent et al. (2006) framkom det att ungefär hälften av de 

deltagande ungdomarna inte tror att deras sexuella förehavanden kan leda till 

fertilitetsproblem i framtiden (Trent et al. 2006). I en annan studie som utförts framgår det att 

det finns ett stort mörkertal av personer som är obehandlade mot sin könssjukdom då många 

personer inte får några symtom alls (Falk et al. 2005) vilket är viktigt att förmedla till 

ungdomar då sexuellt överförbara sjukdomar kan leda till sterilitet eller cancer (Johnsson-

Mallard et al. 2007). Det mest effektiva sättet för att undvika en sexuellt överförbar sjukdom 

är att använda kondom (Quirk 1998).  

 

Den legitimerade sjuksköterskans arbete inom skolhälsovården 

Arbetssättet hos den legitimerade sjuksköterskan skall grundas på beprövad erfarenhet och 

där sjuksköterskan använder sig av ett etiskt förhållningssätt. Dessutom skall denne följa 

lagar och författningar samt lokala riktlinjer som grund i arbetet. Den etiska koden 

International Council of Nurses skall fungera som en grund för sjuksköterskans arbete 

(Socialstyrelsen 2005, Svensk sjuksköterskeförening 2007). Arbetet som sjuksköterska är 

mycket brett där arbetsuppgifterna är skiftande beroende på arbetsplats. Sjuksköterskan kan 

arbeta med alla åldersgrupper och i och med det är det viktigt att arbeta individanpassat för 

att kunna tillmötesgå varje enskilds patients omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen 2005). 

Sjuksköterskan inom skolhälsovården har en avgörande roll i det omfattande hälsoarbetet 

med ungdomar. Sjuksköterskan är en lagspelare och har som roll inom skolhälsovården att 

förebygga samt identifiera tidiga problem hos ungdomar (Murray et al. 2008). För 

sjuksköterskor inom skolhälsovården innebär arbetet att kunna delge eleven och dess 

vårdnadshavare rätt information och respektera elevens autonomi. Alla elever skall känna sig 

säkra och trygga då de är i kontakt med skolhälsovården och sjuksköterskan inom 

skolhälsovården skall arbeta ur ett hälsofrämjande perspektiv på individnivå. Vidare skall 

denne undervisa och delge information till kollegor och personal inom skolan samt internt 

och externt samverka med andra instanser för att tillgodose den enskilda individens behov 

(Svensk sjuksköterskeförening 2011). 

 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori relaterat till sjuksköterskan inom 

skolhälsovården 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori beskriver att sjuksköterskan inte enbart skall tillgodose 

en människas fysiologiska behov utan skall även hjälpa till vid behov av psykosocial natur 
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samt preventivt arbeta för människor som är friska. Sjuksköterskan behöver ta reda på om det 

finns någon orsak som ligger till grund för problemet såsom psykisk ohälsa, sviktande 

självkänsla eller lidande för att kunna hjälpa patienten både fysiologiskt som psykologiskt. 

Individualismen är en viktig del i mötet med patienten för att kunna tillfredsställa, i detta fall 

ungdomars, behov. Det är då viktigt att som sjuksköterska lyssna och ta till sig information 

från individen och kunna analysera informationen för att tillgodose omvårdnadsbehoven. 

Sjuksköterskan inom skolhälsovården arbetar individanpassat och tar till sig nödvändig 

information från de unga för att kunna hjälpa dessa på bästa sätt. Det är viktigt att 

sjuksköterskan utgår från att alla möten är individuella och människor skall därmed mötas ur 

ett individuellt perspektiv. Henderson förespråkar att sjuksköterskan i sin profession skall 

hjälpa patienten att söka sig vidare till rätt instanser om inte sjuksköterskan har möjlighet att 

tillgodose omvårdnadsbehoven. Detta är något som sjuksköterskan inom skolhälsovården 

arbetar med då hon kan hjälpa den hjälpsökande ungdomen i sökandet efter rätt vårdare 

genom att samarbeta med andra instanser (Henderson 1978).   

 

Problemformulering 

Det finns studier som visar att psykisk ohälsa (Richie 2006) och sexuellt överförbara 

sjukdomar ökar (Falk et al. 2005) bland ungdomar men författarna har inte funnit studier som 

tar upp hur sjuksköterskan upplever denna ökning. Det författarna funnit är äldre studier som 

handlar mer om sex och preventivmedel (Gorosh 1981) men mindre om samlevnad och 

självkänsla hos ungdomar. Författarna har inte funnit någon nyare forskning som innefattar 

hur sjuksköterskor inom skolhälsovården upplever sex- och samlevnadsundervisning på 

högstadiet.  

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar med någon 

form av sex-och samlevnadsundervisning upplever det.  

 

Metod 
Design 

Studien har en deskriptiv design med kvalitativ ansats (Polit & Beck 2012). 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 
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Deltagarna till intervjustudien valdes enligt ”purposive” urval, vilket innebär att deltagarna 

skulle ha vissa kriterier (Polit & Beck 2012). Inklusionskriterierna som specificerade urvalet 

var legitimerade sjuksköterskor som arbetar med någon form av sex- och 

samlevnadsundervisning på högstadiet. Sjuksköterskor som arbetade på sex olika 

högstadieskolor i en kommun tillfrågades. Samtliga sjuksköterskor tackade ja. Urvalet bestod 

av sex kvinnliga sjuksköterskor i åldern 38-56, medelvärde 47, från en kommun i 

mellansverige. Antal år som legitimerad sjuksköterska varierade mellan 14-35, medelvärde 

24 år. Antal år som sjuksköterska inom skolhälsovården varierade mellan 1-17, medelvärde 

nio.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer vilket innebär att intervjuguiden 

bestod av temaområden skulle belysas vilka sjuksköterskorna ombads berätta fritt utifrån 

(Kvale & Brinkmann 2009, Polit & Beck 2012). Därefter fick sjuksköterskorna svara på sju 

frågor om sex- och samlevnadsundervisningen på skolan där de arbetade. Exempel på dessa 

frågor är “berätta i vilken omfattning du har sex och samlevnadsundervisning för ungdomar”, 

“berätta om hur du uppfattar att dina kunskaper inom sex och samlevnad är” samt “berätta 

om din roll gällande sex och samlevnadsundervisning”. För att författarna skulle få 

tillräckligt långa och utförliga svar användes följdfrågor som “vad känns bra?” och “vad 

känns mindre bra?” (Polit & Beck 2012). Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor såsom 

kön, ålder, antal år som legitimerad sjuksköterska samt antal år som sjuksköterska inom 

skolhälsovården.   

 

Tillvägagångssätt 

En skriftlig ansökan skickades till verksamhetschefen som var ansvarig för sjuksköterskorna 

inom skolhälsovården i den aktuella kommunen för att få ett godkännande att genomföra 

studien. Verksamhetschefen erhöll ett informationsbrev innehållande studiens syfte, 

genomförandesätt samt information om att deltagandet var frivilligt. När tillståndet att utföra 

studien var erhållet lämnade chefen namn på tänkbara deltagare som sedan kontaktades av 

författarna för att tillfrågas angående deltagandet. I samma samtal om deltagaren tackade ja 

till deltagandet bokades tid för intervjuerna. Information angående studiens innehåll, 

frivillighet samt möjlighet till att hoppa av studien gavs till skriftligt till sjuksköterskorna 

innan intervjutillfället samt muntligt vid intervjutillfället. Tid och plats för intervjuerna 

valdes av de deltagande sjuksköterskorna, intervjuerna genomfördes på en avskild plats så att 
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det inte skulle finnas risk för avbrott (Polit & Beck 2012). Som sista intervjufråga för att få ut 

viktig information enligt Polit & Beck (2012) använde författarna frasen ”Är det något du vill 

tillägga?”. Intervjun spelades in med digital ljudupptagning, båda författarna var med på 

samtliga intervjuer. Författarna delade upp intervjuerna så att den ena ställde frågorna och 

den författare som inte intervjuade deltog genom aktivt lyssnande.  Omedelbart efter varje 

utförd intervju transkriberades dessa ordagrant av författarna. Intervjuernas tidsåtgång 

varierade mellan 15 och 25 minuter. 

 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) användes för att 

bearbeta och analysera det insamlade materialet. Med kvalitativ innehållsanalys menas att 

författarna bearbetade materialet genom att bryta ned data i mindre enheter som 

meningsenhet, kondensering och kod. Författarna började med att läsa igenom de 

transkriberade intervjuerna upprepade gånger för att få ett grepp om materialet. Därefter togs 

meningsbärande enheter ut vilket innebar att den löpande texten delades in i mindre stycken 

efter gemensamt innehåll. Meningsenheterna kondenserades vilket innebar att överflödiga 

ord som inte förändrade innehållet raderades. Kondenseringen abstraherades till namn, så 

kallade koder, efter det innehåll de representerade. Dessa koder sorterades in i 17 

subkategorier som sorterades ut i likheter och olikheter till tre kategorier (Graneheim & 

Lundman 2004). Nedan följer en tabell på hur delar av innehållsanalysen sett ut. 

 

Tabell 1. Exempel på dataanalys 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 
Hälsosamtal i årskurs 

åtta individuellt plan 

Individuellt 

hälsosamtal 

Sex och 

samlevnadsundervisnin

gen 

Strukturella förutsättningar i 

sex och 

samlevnadsundervisningen  

 

De går efter läroplan 

olika lärare lägger upp 

olika 

Lärare lägger 

upp 

undervisningen 

individuellt 

Sex och 

samlevnadsundervinsni

ngen  

Strukturella förutsättningar i 

sex och 

samlevnadsundervisningen  

 

Kan vara jätteduktig 

men låg självkänsla, inte 

tror bra om sig själv 

Vikten av att 

prata om 

självkänsla och 

självförtroende 

Ungdomars 

självbestämmande  

 

Att nå fram till ungdomar som 

sjuksköterska 
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Inte vill berätta om det 

är något, säga om 

tystnadsplikten, säga vad 

du vill stannar här. Skönt 

prata med öppna sig. 

Information om 

tystnadsplikt 

inger förtroende 

Skapa förtroenden Att nå fram till ungdomar som 

sjuksköterska 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna ansökte ej om tillstånd hos forskningsetiska rådet då de ansåg att det ej var 

nödvändigt eftersom de medverkande var legitimerade sjuksköterskor som inte kunde ta 

någon skada av information gavs ut och att ämnet sex och samlevnad ingår i deras profession. 

De deltagande sjuksköterskorna kunde känna sig tvingade att delta och att de kunde känna 

rädsla för att det som framkommit under intervjun kunde spåras till respektive sjuksköterska.  

Därför gavs information skriftligt och muntligt där det framgick att deltagandet var frivilligt 

samt att de när som helst kunde välja att hoppa av studien (Helsingforsdeklarationen 2008). 

Det beskrevs även att intervjuerna skulle ske genom bandinspelade intervjuer som 

behandlades konfidentiellt samt att inga namn eller platser kom att nämnas i resultatet. De 

intervjuade fick samma information innan respektive intervjutillfälle. Det var av yttersta vikt 

att få muntligt samtycke av varje sjuksköterska innan intervjuerna började samt att 

sjuksköterskorna själva fick avgöra hur mycket hon ville berätta.  

 

Resultat  
Studiens resultat kommer att presenteras nedan i löpande text och kursiverade citat ifrån 

intervjuerna kommer att finnas med för att styrka trovärdigheten i studien (Graneheim & 

Lundman 2004). Citaten kommer att vara numrerade för att påvisa från vilken intervju citatet 

är taget. Efter analysering av innehållet i intervjuerna har tre kategorier bildats, under dessa 

kategorier kommer subkategorierna att presenteras för att ge en överskådlig blick över det 

insamlade och bearbetade intervjumaterialet. Tabell 2 innehåller en översikt av studiens alla 

subkategorier och kategorier. 

 

 

Tabell 2. Subkategorier och kategorier 

Subkategorier  Kategorier 
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Sex- och samlevnadsundervisning Strukturella förutsättningar i sex- och 

samlevnadsundervisningen Tillgänglighet 

Samarbete mellan instanser 

Utvecklandet av undervisningen 

Skapa förtroenden  Att nå fram till ungdomar som 

sjuksköterska Ungdomars självbestämmande 

I mötet med ungdomar 

Effekten av god undervisning 

Upplevelsen av att känna 

trygghet/otrygghet i yrkesrollen 

Sjuksköterskans upplevelser av sin roll  

Känslan av att inte räcka till 

Behovet av kunskapsutveckling. 

 

Strukturella förutsättningar i sex och samlevnadsundervisningen  

Under denna kategori kommer följande subkategorier att presenteras: Sex och 

samlevnadsundervisning, Tillgänglighet, Samarbete mellan instanser samt Utvecklandet av 

undervisningen. Dessa subkategorier beskriver sjuksköterskans upplevelser av sex- och 

samlevnadsundervisningen utifrån de strukturella förutsättningar som finns och behövs.  

 

Sex- och samlevnadsundervisning 

Samtliga deltagande sjuksköterskor beskrev att deras sex och samlevnadsundervisning i 

klassrummet var obefintlig. Däremot innefattade undervisningen bland annat ett omfattande 

hälsosamtal vilket samtliga sjuksköterskor beskrev att de hade med alla elever i årskurs åtta. 

Hälsosamtalet inleddes med att eleven fick svara på ett antal frågor i ett formulär som bland 

annat omfattade sex och samlevnadsfrågor inklusive psykisk ohälsa, känslor, sex och 

kroppsutveckling. Utifrån detta formulär diskuterade sjuksköterskan tillsammans med eleven 

svaren på respektive frågor.  

 

Då ungdomar kommer till sjuksköterskan med frågor under ett spontant besök eller vid 

hälsosamtalet diskuteras olika ämnen som eleven väljer att ta upp. Sjuksköterskorna menade 

att undervisning och information till elever även sker undermedvetet. Sjuksköterskan arbetar 

på flera nivåer då hon finns tillgänglig för eleven dels genom att lyssna på plats och även har 

möjlighet att boka tid för ett längre samtal om behov finnes. Sjuksköterskorna beskrev att de 
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delger mer information än hon tror då det ständigt kommer hjälpsökande ungdomar till henne 

med frågeställningar, ofta angående sex och självkänsla. Samtidigt arbetar sjuksköterskan 

preventivt med att informera och även fånga upp elever med besvär. Sjuksköterskorna 

förklarade upplägget av hälsosamtalet de har i årskurs åtta med ungdomarna. 

Sjuksköterskorna förklarade att det innehåller frågor angående kroppsuppfattning, trivsel,  

preventivmedel, självkänsla samt diskussion kring det normala inom sex och samlevnad. 

 

“…Så det är viktigast att man får höra det normala innan man pratar med kompisar och så 

först, så man får någon snedvriden bild av det här med sex och samliv och så…” (1) 

 

Sjuksköterskorna upplever att det är svårt att veta hur undervisningen sköts från pedagogerna 

i och med att de inte är deltagande i klassrumsundervisningen. De upplever att pedagogernas 

sätt att lägga upp deras undervisning på varierar beroende på bekvämlighet och personlighet. 

Sjuksköterskorna är dock medvetna om att pedagogerna har en kursplan innehållande sex- 

och samlevnad som de är skyldiga att följa.  

 

“Är det en lärare som är obekväm med att prata om det blir det inte ett klimat där man 

diskuterar det, det är ju det som är, man måste kunna prata..” (3) 

 

Tillgänglighet 

Samtliga sjuksköterskor framhävde hur viktigt det är att sjuksköterskan är tillgänglig för 

eleverna, vilket leder till spontana besök för ungdomarna. Det är också av stor vikt att påvisa 

detta för ungdomarna i fråga, att beskriva möjligheterna de har att besöka sjuksköterskan med 

alla typer av frågor och funderingar, gällande allt från omplåstring till frågor om livet. 

Samtliga sjuksköterskor hade så kallad öppen mottagning under begränsade tider som var till 

enbart för elevens behov.  

 

”Öppen mottagning har vi ju, två timmar varje dag” (4) 

 

 

 

Samarbete mellan instanser 

Sjuksköterskorna beskrev att de arbetar som spindeln i nätet och har en central roll i det 

hälsofrämjande arbetet. Vid behov har de möjlighet att vända sig till andra instanser och 
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professioner beroende på vad hjälpsökande ungdomar behöver. Det är av vikt att 

sjuksköterskan ser deras omvårdnadsbehov, det kan gälla att samtala med skolläkare, boka tid 

till en ungdomsmottagning eller tid hos kurator. Det förekom att sjuksköterskor beskrev att 

det tidigare funnits ett samarbete med ungdomsmottagningar och skolor där ungdomar fick 

komma på studiebesök för att se hur arbetet sker på plats. 

 

”Sen har vi ju kurator på skolan och… ja då samarbetar vi ju om man behöver stödsamtal 

och då är det ju kuratorn som skall ta hand om det” (3) 

 

Utvecklandet av undervisningen  

Något återkommande från sjuksköterskorna var att de vill vara med och förbättra och 

utveckla sex- och samlevnadsundervisningen för ungdomar. Flertalet hade egna idéer och 

visioner på hur det skulle kunna ske eller hade drömmar om en bättre undervisning. 

Sjuksköterskorna berättade att de vill få eleverna att medverka i upplägget av undervisningen 

för att göra dem mer involverade för att få en helhet i ämnet. Fler av  

sjuksköterskorna var positivt inställda till gruppundervisning på högstadiet med 

återkommande träffar med diskussioner kring självkänsla, självförtroende och sex och 

samlevnad. I och med det menade de på att genom upprepning av information finns det 

möjlighet att rädda någon som behöver hjälp även i ett tidigt skede av ett problem, psykiskt 

eller fysiskt. 

 

Det framkom att sjuksköterskorna vill använda sig av andra infallsvinklar för att kunna nå 

eleverna bättre, bland annat genom att undvika ”pekpinnar” inom undervisningen för att 

istället få eleverna att ändra synen på varandra. Det framkom också att sjuksköterskorna 

upplevde att elever idag inte har respekt för varandra och då vill delge för ungdomarna att 

vara rädda om varandra och ha respekt för varandra.  

 

” …det kommer nog dröja länge men att man måste förändra hela synen på varandra och 

vara mer rädda om varandra” (5) 

 

 

Att nå fram till ungdomar som sjuksköterska 

Denna kategori har följande subkategorier: Skapa förtroenden, Ungdomars 

självbestämmande, I mötet med ungdomar samt Effekten av god undervisning. I denna 
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kategori beskriver sjuksköterskorna hur de upplever det personliga mötet med ungdomar och 

vad som krävs för att nå fram till dessa.  

 

Skapa förtroenden 

Sjuksköterskorna förklarade att en stor del i mötet med eleven handlar om att skapa ett 

förtroende där eleven känner att den vågar anförtro sig till dem. När de upplevde att 

ungdomarna inte vågar prata kan sjuksköterskan då förklara att hon har tystnadsplikt vilket 

kan få ungdomarna att känna tilltro. Det är viktigt att få en relation till eleven för att 

underlätta förtroendeingivelsen, då flertalet beskrev att det är ett måste för att en elev ska 

våga prata med henne. Vissa möten med elever sker endast vid hälsosamtalet som sker en 

gång per år och därför kan det vara svårt att få den eleven att öppna sig vid så få träffar. 

 

”Men det som är viktigt också, är ju att man känner att man kan prata om det” (2) 

 

Ungdomars självbestämmande  

Självkänsla och självförtroende har en stor roll i elevernas mående, beskrev sjuksköterskorna, 

och brist på dessa kan ha ett samband med psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskorna pratar kring detta vilket bidrar till en ökad självkänsla och självförtroende. 

Det poängterades att sjuksköterskorna ansåg att självkänsla och självförtroende inte är 

detsamma utan att det då är viktigt att skilja dessa åt för att främja ungdomars hälsa. 

Sjuksköterskorna påpekade i studien hur viktigt det är, särskilt för unga kvinnor, att få dem 

att känna att de bestämmer över sin egen kropp och att våga säga nej till det som känns 

oangenämt. De påpekade även att sex bör göras naturligt och att ungdomar skall förstå att allt 

som står i tidningar och på Internet inte alltid behöver vara sann information. Det är viktigt 

enligt sjuksköterskorna att göra eleverna medvetna om att lyssna på sig själva och på det som 

de själva vill och inte göra saker för andras skull.  

 

“Förstå att det är jag själv som bestämmer, jag måste inte göra allting som det står i 

tidningarna att man gör, det är ju sjukt vad man kan få till sig…” (4) 

 

 

I mötet med ungdomar 

Sjuksköterskorna ansåg att ungdomar kan vara svåra att nå ut till. Många väljer att inte be om 

hjälp vilket försvårar sjuksköterskans arbete i att främja hälsa, dock finns det elever som är 
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hjälpsökande och vill prata om deras oro över kroppen. Flera medverkande sjuksköterskor 

anmärkte att minskad sömn, dåliga matvanor och brist på motion hos ungdomar bildar en 

helhet och bidrar alla till en ökad ohälsa i längden och att det är viktigt att förmedla det till 

ungdomar. Sjuksköterskorna berättade då för ungdomarna i fråga att det är en normal 

fundering men att det är viktigt att de vågar ha funderingar och vågar fråga. Sjuksköterskorna 

beskrev att de vill få ungdomarna de möter att känna sig värdefulla.  

 

“Det här med ohälsa och det är ju inte så lätt, utan det hänger ju ihop med hur man äter, 

sover och rör på sig, så är det ju…” (3) 

 

“Man kan ju vara jätteduktig och så, men man kan ju ha låg självkänsla ändå om man inte 

tror bra om sig själv” (1) 

 

I sjuksköterskans undervisning med eleven menade de på att de behöver arbeta individuellt 

och att det var viktigt att utgå ifrån dennes tidigare kunskaper då eleverna befann sig på olika 

kunskapsnivåer inom ämnet sex- och samlevnad. Vissa elever var mer medvetna och pålästa 

inom ovanstående ämne medan andra som hade mindre kunskap kunde tolka sex och 

samlevnad annorlunda på grund av det. Sjuksköterskorna ansåg att många elever ter sig 

odödliga och nonchalerar problem som skulle kunna uppstå efter kortsiktigt handlande utan 

eftertanke.  

 

“…ibland kan det ju vara så att de har pussat någon och så är de rädda för att det kan ha 

hänt någonting” (3) 

 

“Men nu finns det så bra mediciner, så jag tror lite att det har blivit så att “jaja,blir jag sjuk 

så tar jag medicin”, liksom…” (2) 

 

Effekten av god undervisning  

Sjuksköterskorna hade uppfattningen av att en bra sex och samlevnadsundervisning gör 

skillnad för eleven och dess framtida leverne. De pekade framför allt på att elevernas 

relationer stärks och förbättrar sättet hur man skall behandla andra medmänniskor. Samtidigt 

framkom uppfattningarna angående vikten av att undervisa kring information och prevention 

av oönskad graviditet och sjukdom. 
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“Så jag tror att det är jätteviktigt och bra med utbildning, det kan man aldrig få för lite av, 

man räddar ju alltid nån hela tiden tror jag…” (6) 

 

Det framkom även att det fanns en osäkerhet kring om sjuksköterskans information kring sex 

och samlevnad har någon god effekt på eleven. 

 

”Man vill ju att de skall ha någon som de känner att de kan komma till om det skulle vara 

något…” (6) 

 

Sjuksköterskans upplevelser av sin roll  

Denna kategori framställdes utifrån subkategorierna Upplevelsen av att känna 

trygghet/otrygghet i yrkesrollen, Känslan av att inte räcka till och Behovet av 

kunskapsutveckling. I denna kategori beskriver sjuksköterskorna sina personliga upplevelser 

inom dess egna roller inom yrket.  

 

Upplevelsen av att känna trygghet/otrygghet i yrkesrollen 

Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg sig trygga i att möta elever med sex och 

samlevnadsfrågor. Dock kände de sig tryggare i att samtala kring ämnet individuellt med en 

elev mer än framför en större grupp. Då flertalet ansåg sig ha breda kompetensområden 

kunde det kännas svårt att kunna besvara ingående på frågor som ingick djupare inom ett 

ämne. Det förekom dock att sjuksköterskorna fann sig trygga i att söka upp relevant 

information för att hjälpa en elev om det gäller frågor som är svårbesvarade för 

sjuksköterskan. 

 

”…vi ska ju ha sån bredd, så vi kan ju inte kunna allting” (1) 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de känner sig trygga i sin profession för att göra en första 

bedömning när ungdomar uppsöker denne. De beskrev även vikten av att ha en god intuition 

där att kunna se mellan raderna är en viktig del, då elever inte alltid söker hjälp medvetet utan 

där det gäller för sjuksköterskan att se en dold innebörd i frågan. Det förekom i studien att de 

ansåg att erfarenhet leder till en starkare intuition och magkänsla och att de vågar lita på 

denna. 
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”Och det kan ju vara andra saker där bakom, det försöker ju vi fånga upp, att kunna höra 

små små nyanser” (6) 

 

Känslan av att inte räcka till 

Samtliga sjuksköterskor beskrev en tidsbrist i sitt arbete. De har många elever per 

sjuksköterska och har mycket att göra under kort tid. Flera jobbar endast enstaka dagar på 

skolan i veckan och några är även på flertalet skolor per vecka. Arbetsuppgifterna är många 

och flertalet känner sig inte tillräckliga. De anser också att hälsosamtal och vaccineringar 

prioriteras vilket gör att blir mindre tid till att finnas till hands för spontana besök på 

sjuksköterskeexpeditionen. Många ansåg att det inte finns tid till utbildning för de själva 

inom sex och samlevnad vilket de ansåg också leder till att det bortprioriteras ifrån 

sjuksköterskans arbetsuppgifter. En stor roll för denne är att ha möjlighet till en öppen 

mottagning dit elever kan vända sig, bland annat med frågor  

inom sex- och samlevnad. Sjuksköterskorna upplevde att sex och samlevnad är ett viktigt 

ämne att delge eleverna men att det bortprioriteras, mycket på grund av besparingar från 

högre instanser. 

 

De medverkande sjuksköterskorna beskrev att de arbetar olika och därför ser verksamheten 

olika ut beroende på sjuksköterska och respektive upptagningsområde. Då alla sjuksköterskor 

har olika ämnen de brinner för är det lätt att den fria tid de har går åt till det ämne de 

intresserar sig för. Det förekom även att de önskar arbeta mer med sex och samlevnad i 

framtiden. 

 

Behovet av kunskapsutveckling 

Sjuksköterskorna upplevde att de har brist på utbildning inom sex och samlevnad. Dock 

förekom det att de var nöjd med den utbildning de fått inom ämnet. De upplevde att de 

behövde mer kunskap och önskar därför mer utbildning. Alla upplevde att det finns ett behov 

av kunskapsutveckling för sjuksköterskan. Vissa upplevde dock att ett behov av utveckling 

finns men att behovet uppfylls kontinuerligt i form av utbildningar. De ansåg att de behövde 

hålla sig uppdaterade inom sex och samlevnad vad gäller könssjukdomar och 

kondomanvändning. Vidare ansåg de att de konstant behöver utveckla sig själv och sin egen 

kunskap. 

 

”Egentligen kan jag väl känna att, eller jag önskar väl, att jag kunde lite mera…” (2) 
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Diskussion 
Huvudresultat 
De sex intervjuerna bildade totalt 17 subkategorier i tre kategorier vilka utgjorde studiens 

resultat. Samtliga sjuksköterskor berättade att deras undervisning i klasserna inte existerar 

utan att det är pedagogernas ansvar att undervisa i ämnet sex- och samlevnad i klasserna. 

Sjuksköterskorna beskrev att de istället har ett omfattande hälsosamtal med ungdomar i 

årskurs åtta där fokus ligger på psykisk ohälsa, känslor och kroppsuppfattning. Dessa ämnen 

diskuteras då och information kan ges till individen vid behov. Sjuksköterskorna berättade 

även att de arbetar preventivt för att fånga upp ungdomar med diverse problem samt vikten 

av att vara tillgänglig och finnas till hands för alla ungdomar på högstadiet. Sjuksköterskorna 

berättade om visioner innehållande förbättrande av sex- och samlevnadsundervisningen för 

att gynna eleverna. För att nå fram till ungdomarna i fråga ansåg sjuksköterskorna att ett 

förtroende bör skapas och att ungdomars självkänsla sätts i fokus samtidigt som god 

undervisning inom ämnet bidrar till ett stärkande av personlighet och relationer. Samtliga 

sjuksköterskor upplevde tidsbrist inom yrket och att sex- och samlevnadsfrågor 

bortprioriteras. Samtidigt upplevde majoriteten brist på kunskap inom ämnet och att 

kontinuerlig kunskapsutveckling är ett behov idag.  

 

Resultatdiskussion 

Samtliga sjuksköterskor i studien beskrev att deras roll inom sex- och samlevnad i 

klassrumsundervisning inte existerade utan att huvudansvaret för detta låg hos pedagogerna. 

Enligt Skolverket (2011) skall sex- och samlevnadsundervisningen ske invävt i de olika 

grundämnena som samhällskunskap och biologi och detta skall då huvudsakligen ske från 

pedagogerna inom skolan (Skolverket 2011). Detta bekräftar att sjuksköterskornas 

upplevelser av hur strukturen inom sex- och samlevnadsundervisningen ser ut stämmer 

överens med verkligheten. Socialstyrelsen (2004) beskriver att sexualitet, relationer samt 

samlevnad skall tas upp individuellt eller i grupp vilket sjuksköterskorna i föreliggande studie 

beskrev att de gjorde, då de har individuella hälsosamtal med ungdomar i högstadiet där de 

belyser relationer, samlevnad samt sexualitet (Socialstyrelsen 2004). Skolverket (2000) 

beskriver i läroplanen att alla ungdomar som går ut högstadiet skall haft möjligheten att ha 

samtalat kring preventivmedel, könssjukdomar, hur barn blir till och pubertet. Detta är 

ingenting som de deltagande sjuksköterskorna i föreliggande studie påtalat men författarna 
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till föreliggande studie tror att det är eftersom att ämnen som könssjukdomar och pubertet 

undervisas av pedagogerna och inte av sjuksköterskorna. En möjlighet till detta kan även vara 

att information kring hur barn blir till samt pubertet kan ske i tidigare åldrar vilket sträcker 

sig utanför föreliggande studies ramar.  

 

En viktig del i sjuksköterskerollen enligt sjuksköterskor i föreliggande studie är att identifiera 

omvårdnadsbehov och att kunna lita på sin intuition, något som även bekräftas i en studie 

gjord av Murray et al. (2008). Häggström-Nordin & Magnusson (2009) beskriver att 

samarbete mellan olika instanser är avgörande för en fungerande skolhälsovård. Henderson 

(1978) förespråkar att sjuksköterskan skall hjälpa patienten i sökandet efter rätt vård för att 

tillgodose omvårdnadsbehoven. Sjuksköterskorna i studien påvisade detta genom att beskriva 

hur de inom sitt arbete hjälpte ungdomar genom att ta kontakt med andra resurser som 

kuratorer, Barn och Ungdomspsykiatri, skolläkare eller ungdomsmottagning när de kände att 

det behövdes. För att ungdomar skall våga söka hjälp hos sjuksköterskan, för att sedan få dem 

att öppna sig krävs det att det finns ett förtroende mellan sjuksköterskan och ungdomen i 

fråga (Häggström-Nordin & Magnusson 2009). Detta är något som sjuksköterskorna i 

föreliggande studie trycker på och anser är viktigt att arbeta för i mötet med ungdomar. De 

deltagande sjuksköterskorna beskrev vikten av att poängtera tystnadsplikten vilket de ansåg 

underlätta för ungdomar att våga prata öppet om något de anser är komplicerat att tala om.  

 

Antalet ungdomar med psykisk ohälsa ökar (Socialstyrelsen 2009) samtidigt som en individs 

självkänsla kan påverka dess psykiska ohälsa. En god självkänsla kan även förebygga psykisk 

ohälsa vilket i sin tur kan leda till ett förebyggande av självmord (Sharaf et al. 2009). 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev vikten av att arbeta med ungdomars 

självkänsla och diskutera detta med ungdomarna för att förebygga psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskorna beskrev även att de önskar att ungdomar står upp för sig själva och sin egen 

kropp vilket de relaterar till god självkänsla. Enligt en studie av Trent et al. (2006) som 

utförts på ungdomar framkom det att många ungdomar inte vet vad sexuella kontakter kan 

medföra gällande biverkningar, såsom fertilitetsproblem (Trent et al. 2006). Skolverket 

(2000) säger att alla ungdomar som går ut högstadiet skall ha kunskaper angående sexuellt 

överförbara sjukdomar, preventivmedel och hur ett barn blir till (Skolverket 2000). 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att en del i hälsosamtalet de har med 

ungdomar i högstadiet handlar om sex. I och med detta tror författarna att sexuellt 

överförbara sjukdomar belyses under avsnittet i hälsosamtalet som innefattar sex vilket leder 
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till att ungdomar blir medvetna om risker vid sexuella förehavanden. Författarna tror att om 

ämnet belyses och leder till en diskussion medför det att ungdomar blir mer medvetna om sex 

och förhoppningsvis tänker till en extra gång innan de försätter sig i situationer om de inte 

kan ta ansvar för.  

 

Föreliggande studie har visat vikten av att sjuksköterskorna arbetar på en individuell nivå i 

mötet med ungdomar. Detta beskrivs i Hendersons (1978) teori då hon förespråkar 

individualism vilket innebär att hon utgår från att varje enskild individ skall behandlas som 

en egen för att se de individuella omvårdnadsbehoven. Sjuksköterskan skall kunna se den 

hjälpsökande ur ett helhetsperspektiv vilket innebär både dess psykiska samt fysiska tillstånd 

(Henderson 1978). Henderson (1978) beskriver vidare i sin teori att preventivt arbete är 

viktigt. Detta är något som genomsyrar föreliggande studies resultat då det sjuksköterskorna 

inom skolhälsovården beskriver är att de arbetar preventivt för att minska risken för psykisk 

ohälsa, vill motverka sjukdomar och oönskade graviditeter. Teorin beskriver att 

sjuksköterskan skall ta hjälp av andra instanser för att kunna tillmötesgå patientens 

omvårdnadsbehov (Henderson 1978). I föreliggande studie beskriver sjuksköterskorna att de 

tar hjälp av kuratorer, skolläkare eller ungdomsmottagning om de känner att de inte kan 

hjälpa ungdomarna i deras omvårdnadsbehov till fullo.  

 

I en studie av Gorosh (1981) står det beskrivet hur sjuksköterskan arbetade med sex- och 

samlevnadsundervisning. Resultatet i den studien visade att det som det främst samtalades 

om var kropp, fertilitet och preventivmedel. I samma studie angav många sjuksköterskor att 

de medverkade i sex- och samlevnadsundervisningen i klassrum (Gorosh 1981). I 

föreliggande studie framkom det att sjuksköterskorna inte har någon sex- och 

samlevnadsundervisning i klassrum, det framkom dock att de gärna önskade vara mer 

involverade i undervisningen. I föreliggande studie beskriver resultatet hur sjuksköterskorna 

arbetar idag med sex- och samlevnad. Författarna ser ett samband mellan föreliggande studie 

och Gorosh (1981) eftersom att de båda beskriver upplägget av undervisningen samt att 

undervisningen innefattar samma ämnen. Det som skiljer studierna är att Gorosh (1981) inte 

går in på samlevnad och självkänsla, vilket är ett större fokusområde bland sjuksköterskor 

idag enligt föreliggande studie. 
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Metoddiskussion  

Metoddiskussionen kommer att diskuteras utifrån Graneheim & Lundmans (2004) begrepp 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Författarna har beskrivit urval och analys för att 

läsaren själv ska kunna bedöma giltigheten, dessutom finns citat med i resultatet vilket 

stärker giltigheten ytterligare liksom rätt design för ändamålet är vald. Personer som har 

utbildning rörande ungdomar och arbetar med någon form av sex -och samlevnadsfrågor 

valdes för att få ut korrekt information (Graneheim och Lundman 2004). För att få fram så 

mycket information som möjligt utifrån intervjumaterialet valde författarna en deskriptiv 

design med kvalitativ ansats enligt Polit & Beck (2012) samt Graneheim och Lundman 

(2004). Detta även för att få fram de intervjuades egna tankar och känslor för att få en klar 

bild av deras uppfattningar av ämnet. Författarna omstrukturerade frågorna vid behov under 

intervjuerna för att få ut så mycket lämplig information som möjligt beroende på 

sjuksköterskornas individualitet.  

 

Vid samtliga intervjuer infann sig båda författarna varav en av författarna lyssnade aktivt vid 

intervjutillfällena. Båda författarna tog del av all material samtidigt som författarna efter 

intervjuerna kunde rådfråga handledaren. Detta har bidragit till att tillförlitligheten ökat enligt 

Graneheim och Lundman (2004). 

 

Vidare följde dataanalyseringen av materialet Graneheim och Lundman (2004) vilket har 

underlättat för författarna under intervjuerna och även stärkt trovärdigheten genom att 

författarna har följt en vedertagen process (Graneheim och Lundman 2004). En modell av 

denna finns under Dataanalys: Tabell 1. Intervjuprocessen har utförts på samma sätt i 

samtliga intervjuer och under ett kortare tidsintervall. För att avdramatisera det hela och för 

att få de deltagande att känna sig trygga talade författarna med samtliga sjuksköterskor via 

telefon. Samtidigt fick de deltagande sjuksköterskorna bestämma tid och plats för intervjun 

för att inte få dessa att känna en press ifrån författarna vilket författarna anser har underlättat 

för dem då intervjutillfällena tog rum. Intervjuerna spelades in med digital ljudinspelning 

med två enheter och ljudkvalitén undersöktes innan intervjuerna för att försäkra författarna 

om att ljudupptagningen skulle hålla hög kvalitet för att få med samtliga ord och viktiga ljud. 

Innan intervjuerna startades försäkrade sig författarna att de deltagande kände sig bekväma 

med inspelningen. En första testintervju utfördes på en sjuksköterska inom skolhälsovården 

för att öka trovärdigheten i arbetet och för att undersöka om frågor och svar kunde återkoppla 

till studiens syfte. Utfallet av intervjun blev så tillfredsställande att författarna valde att 
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använda den intervjun i resultatet. En av studiens styrkor är variationen mellan 

upptagningsområden, då deltagande sjuksköterskor arbetade på olika platser inom kommunen 

vilket medförde att de ansvarade för olika sorters ungdomar i olika samhällsskikt och 

etniciteter. Samtidigt var sjuksköterskornas upptagningsområden utspridda på både 

landsbygd samt stadsmiljö vilket visar på en variation i studien. I och med detta fick 

resultatet den bredd som författarna önskat. Författarna medvetna om att antalet intervjuade 

är relativt lågt men att det inte skadat studiens tillförlitlighet.  

 

Överförbarheten i föreliggande studie styrks då tillvägagångssättet finns beskrivet i 

metodavsnittet. Författarna anser det är möjligt för andra grupper att använda sig av 

informationen i resultatet (Graneheim och Lundman 2004). Det som underlättar för läsaren 

att avgöra överförbarheten i föreliggande studie är att studiens urval, undersökningsgrupp, 

analysprocess samt resultat med citat finns beskrivet (Polit & Beck 2012). 

 

Allmändiskussion 

Författarna anser att föreliggande studie är relevant för all personal i mötet med människor. 

Studiens resultat visar även vikten av att arbeta individanpassat och det kan all 

sjukvårdspersonal ha nytta av. Samtidigt tycker författarna att sjuksköterskor inom 

skolhälsovården kan använda sig av denna studie för att få en tankeställare och en möjlighet 

att utveckla sitt tänkande gällande ungdomar och sex- och samlevnad. Studien visar på brister 

inom sex- och samlevnad då de utlärandes kunskaper inom ämnet och tid visade sig vara mer 

eller mindre bristfälliga. Detta är viktigt även för chefer inom skolhälsovården och 

skolledningen att ta del av då sex- och samlevnadsundervisning är ett ämne som det bör 

satsas och forskas mer på enligt författarna. Författarna anser att det finns för lite forskning 

inom skolhälsovården och ämnet sex- och samlevnad. Föreliggande studie har betydelse för 

ämnet vårdvetenskap då författarna anser att det bör finnas fler studier som påvisar vikten av 

sex- och samlevnadsundervisning för ungdomar på högstadiet. Författarna ser gärna att det 

satsas på fler kvalitativa studier som får fram ännu mer om sjuksköterskans roll och vikt i 

sex- och samlevnadsfrågor. Författarna till föreliggande studie har en förhoppning om att fler 

kommer vilja satsa mer på forskning och att fler vill undervisa och utveckla sex- och 

samlevnadsundervisningen. Författarna anser att det behövs forskas mer om ämnet för att 

utveckla sex- och samlevnadsundervisningen som i sin tur kan leda till att minska ohälsa hos 

som psykisk ohälsa, sviktande självkänsla och sexuellt överförbara sjukdomar. Detta för att 

bryta den onda cirkeln där ungdomar inte har sex- och samlevnad i stor utsträckning och där 
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sexuellt överförbara sjukdomar samt psykisk ohälsa ökar (Socialstyrelsen 2009), (Richie 

2006).  

 

Slutsats 

Sjuksköterskorna som deltog i studien ansåg att de inte deltog i sex- och 

samlevnadsundervisning i den utsträckning som de önskar. Detta på grund av tidsbrist och 

stort antal elever per sjuksköterska.  
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