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Sammanfattning 

Den unga människan ska utforska och utveckla sin egen sexualitet och identitet och ett viktigt stöd 

i denna process är skolan. Syftet med studien var att undersöka vilket kunskapsbehov inom sex – 

och samlevnad eleverna uttryckte i årskurs tre på gymnasiet. Likaledes undersöktes om det går att 

utifrån bakgrundsfaktorer urskilja särskilda grupper av gymnasieelever årskurs tre som uttryckte 

ett behov av sex– och samlevnadsundervisning. Metod: Studien genomfördes som en 

enkätundersökning med 248 elever, 154 män och 92 kvinnor (Mdn=18 år). Resultatet visade att 

det fanns ett kunskapsbehov inom särskilda områden, till exempel hur man får en relation att 

fungera bra, hur könssjukdomar smittar och hur man undviker att en kondom går sönder. Kvinnor 

samt elever på högskoleförberedande program uttryckte ett större kunskapsbehov än män och 

elever på yrkesförberedande program. Slutsats: Det finns ett kunskapsbehov hos särskilda grupper 

och det behövs sålunda mer forskning för att kunna förstå de bakomliggande psykologiska 

aspekterna av detta behov.  

 

Nyckelord: sex – och samlevnadsundervisning, adolescens, sexuell utveckling, 

enkätundersökning, skolundersökning. 
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Abstract 

The adolescens is about to explore and develop its sexuality and identity and the school is a big 

support in this process. The purpose of this study was to examine which knowledge of sex and 

coexistence students in high school desired. The intention was likewise to examine if backgrounds 

variables could explain differences in requested knowledge. Method: The study was conducted 

through a questionnaire survey with 248 participants, whereof 154 were men and 92 were 

women (Mdn=18). The result demonstrated that students desired more knowledge in specific 

areas, for example how to managed a relationship, how sexually transmitted diseases (STD) infect 

and how to avoid the condom bursting. Women and students at pre-university programs expressed 

to a greater degree that they desired more knowledge then men and students at vocational 

programs. The conclusion indicated that specific groups requested more knowledge and more 

research requires to understand the underlying psychological aspects of the requirement. 

 

Keywords: sex-education, sexual education, adolescence, sexual development, questionnaire 

survey, school survey. 
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Introduktion 

Hälsopsykologin innefattar att befrämja och bevara hälsa men även preventera och 

behandla sjukdom (Andersson, 2009). Psykologens forskningsområde inom hälsopsykologin 

avser: ”hur psykologiska, sociala, kulturella och beteendefaktorer sammanhänger med hälsa och 

sjukdom” (Andersson, 2009, s.19). Inom hälspsykologin beskrivs hälsans bestämningsfaktorer 

(Figur 1) åsyftar på att individens hälsa påverkas av inre och yttre faktorer. Figuren illustrerar 

komplexiteten och samspelet mellan dessa faktorer. Kärnan består av grundläggande faktorer som 

det genetiska arvet, ålder och kön och dessa faktorer är svåra att förändra. Däremot kan 

psykologen, inom två närmaste skikten, arbeta med hälsobefrämjande insatser d.v.s. områden som 

innefattar socialt nätverk och stöd (relationer och barns vuxenkontakter) samt människans 

levnadsvanor (matvanor, motion, alkohol och sex och samlevnad). De två yttersta skikten är 

svårare att påverka och innefattar livs- och arbetsvillkor och miljö – och samhällsekonomiska 

aspekter (Andersson, 2009).  

 

Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer efter Dahlgren (Andersson, 2009) 

 

Sexuallivet är viktig aspekt för välbefinnande och hälsa. Ogden (2007) skriver om hur litteraturen 

över tid har förändrats angående sex i relation till hälsa. Sex är fortfarande en aktivitet vilken ses 

som positiv, men perspektivet har utvidgats i avseende kring risker och konsekvenser. 

Komplexiteten i att studera hälsoriskerna med individers sexuella beteende är uppenbar genom att 

den innefattar komponenter från individnivå till samhällsnivå.  

Folkhälsomyndigheten beskriver följande; ”Att förebygga hälsorisker förknippade 

med sexuellt beteende handlar förutom att stärka individens egen identitet och självkänsla också 

om saklig sexualkunskap och ökad förmåga att hantera relationer till andra människor ” 
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(Folkhälsomyndigheten, 2014). Vidare beskriver Utrikesdepartementet (2006) att: ”bristen på 

jämställdhet, fattigdom, sociala orättvisor, otillräcklig hälso- och sjukvård, brist på information 

och inflytande är alla faktorer som står i vägen för en god sexuell och reproduktiv hälsa.” 

(Utrikesdepartementet, 2006, s. 6-7). Får den unga i ett tidigt skede ökad förståelse, information 

och kunskap om sex och samlevnad samt frisk – och riskbeteende, skulle detta kunna förebygga 

och främja utvecklingen av en god hälsa som präglas av en hög livskvalité. Med detta som 

bakgrund avser föreliggande uppsats att kartlägga vilket kunskapsbehov som finns hos elever 

inom gymnasieskolan. 

 

Utvecklingspsykologiskt perspektiv 

 Ur ett utvecklingspsykologisk perspektiv utgör tonårsperioden en tid av prövningar och 

utforskande där ungdomen ska frigöra sig själv från sina föräldrar (Frisén & Hwang, 2011), och 

genomgå en fas från att ha förlitat sig på föräldrar till att härbärgera sina egna känslor (Wrangsjö 

& Winberg Salmonsson, 2007). Denna fas innebär att testa olika roller och utveckla sin egen 

identitet och sexualitet, vilket sker i samspel mellan fysiologiska, sociala och psykologiska 

faktorer (Frisén & Hwang, 2011). Detta går linje med Erikssons utvecklingsteori där människan 

genom livet måste hantera åtta olika psykosociala faser. Faserna genomsyras av en särskild 

utmaning som individen måste bemästra. När individen är mellan 12 – 20 år infaller den femte 

fasen och individen tampas här med utmaningen att utveckla en identitet. Om detta inte sker 

kommer individen att få problem i senare faser (Pervin & John, 2001). 

Tonåringens kropp genomgår fysiska förändringar vilket också väcker förväntningar och 

kritiska tankar och känslor om den egna kroppen. Den unga individen måste således förhålla sig 

till sina kroppsförändringar samtidigt som sociala medier, filmer, tv-program, bilder och författare 

producerar mängder av information, åsikter och intryck som den unga människan måste förhålla 

sig till. Det blir därmed oundvikligt att den unga individen, ifrågasätter om det finns ett äkta själv 

där ungdomen får en upplevelse av att aldrig räcka till (Frisén & Hwang, 2011). 

Med pubertetens intåg växer även den sexuella lusten vilken tonåringen måste integrera i 

sin sexuella identitet. Under tonårsperioden möter många kanske sin första kärlek, vilket givetvis 

väcker känslor och tankar som tonåringen också måste utforska och införliva i sin egen identitet. 

Det mest intima och fundamentala är kärleken och sexualiteten vilket också speglar 

självuppfattningen (Frisén & Hwang, 2011). Steinberg (2010) beskriver fyra viktiga faktorer för 

en positiv sexuell utveckling. Den första faktorn är att känna sig bekväm med sin egen kropp och 

den andra faktorn är att acceptera och förstå att sexuell lust är normalt. Den tredje faktorn 

inrymmer att känna sig bekväm med att vara eller inte vara sexuellt aktiv och att denna aktivitet 
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präglas av en frivillighet. Slutligen handlar den fjärde faktorn om att praktisera säkert sex vilket 

involverar preventivmedel (Steinberg, 2010). 

Tonårstiden genomsyras av flera olika vägval och tonåringen ska i denna komplexitet 

sammanföra alla bilder av sig själv med samhällets inflytande. Heteronormen har länge präglat 

samhället och för individer som inte följer denna norm kan processen bli svår, även om det 

heteronormativa synsättet inte längre anses lika självklart. Det finns implicita och explicita 

stereotypa och psykologiskt styrda föreställningar och förväntningar om hur de olika könen bör se 

ut och agera. Den unga människan som inte följer den stereotypiska strömmen måste mötas av 

stöd och rollmodeller. Likaså tampas ungdomen som är starkt påverkad av sina kulturella rötter 

med att utforma en sexualitet som tar den etniska identiteten i beaktning. Människan vill känna 

tillhörighet och vara del av ett sammanhang och påverkas av samhällets sammansättning och 

historia (Frisén & Hwang, 2011). Ungdomen spenderar större delar av sin vakna tid i skolan och 

ska inom skolans ramar få möjlighet att utforska kunskapssyn, värderingar, normer och sig själv 

(Wrangsjö & Winberg Salomonsson, 2007). Lundberg & Löfgren-Mårtenson (2010) skildrar hur 

unga människor med stöd från skolan och samhället ska kunna påbörja och utveckla sitt sexualliv 

under betryggande omständigheter; “Utgångspunkten är att främja den goda sexualiteten men 

detta sägs sällan explicit utan istället diskuteras oftast de risker och problem som kan vara 

aktuella” (Löfgren-Mårtensson, 2010, s. 91).  

Mot bakgrund av detta har vi ställt oss frågan vilket stöd och vägledning ungdomar får i 

denna process. Ett viktigt stöd och ledstjärna i denna process är idag skolan, vilket inkluderar 

instanser som t.ex. elevhälsoteam, som ska främja elevens utveckling, lärande och hälsa genom att 

skapa en god miljö. Kunskap kan hjälpa ungdomen i sina vägval och utvidga sitt eget perspektiv 

samt främja utvecklingen av en god fysisk och psykologisk hälsa. För att kunna förebygga 

hälsorisker behöver ungdomen dels saklig kunskap men även inneha vetskap om hur ungdomen 

stärker sig själv och bemästra relationer. Den här uppsatsen skildrar därför unga elevers 

kunskapsbehov inom sex - och samlevnad och är, till vår kännedom, den enda nuvarande studie 

som undersöker vilka bakomliggande aspekter som kan förklara kunskapsbehovet.  

 

Ett historiskt perspektiv 

Erik Centerwall (2005) beskriver i antologin “Hela livet - 50 år med sex - och 

samlevnadsundervisning” hur samhället har utvecklats tillsammans med sex - och 

samlevnadsundervisningen. Sexualupplysning har alltid funnits i olika utsträckning i olika tider. 

Böcker, skrifter, konst och hörsägen har tillsammans med talesmän från olika professioner speglat 

sin tids sexualsyn. I takt med samhällets reformerande förändras även sexualsynen, vilket har 
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präglat skolans formulering av sex och samlevnadsundervisningen under 1900-talet. Huruvida 

samhällets syn speglade verkligheten går att diskutera men budskapet som genomsyrade sex - och 

samlevnadsundervisningen under 1900-talet var både moraliserande och problematiserande 

(Centerwall, 2005). 

År 1945 kom den första officiella lärarhandledningen och några år senare utkom ytterligare 

en handledning för de högre skolstadierna. Under 1940 - och 1950-talet förekom inga stora 

förändringar gällande skolans rekommendationer för sex - och samlevnadsundervisning 

(Centerwall, 1995). Lärarhandledningen från 1945 hade som främsta budskap att rekommendera 

sexuell återhållsamhet. Handledningen speglar sin tids samhällsstruktur och normsystem. 

Samhällets byggstenar bestod av att bilda familj och skaffa barn som förbinds med normen av det 

äktenskapliga samlivet mellan man och kvinna (SOU, 1946). Detta skildrar även handledningen 

från 1956 tydligt genom att beskriva farorna med att foga sig efter sexualdriften utan att inneha en 

känslobetonad anknytning till motparten. Handledningen inrymde lektionsexempel och 

momentformuleringar för vad undervisningen kunde innehålla i de olika åldrarna där bland annat 

homosexualitet benämndes som en avvikelse (Skolöverstyrelsen, 1956).  

Lennerhed (2002) beskriver att med åren kom sexualundervisningen att kritiseras av 

organisationen RFSU (Riksförbundet för Sexuell Upplysning) för bristande realism och för att 

vara alltför problemorienterade och moraliserande (Lennerhed, 2002). De unga människorna 

varnades överlag för abnormiteter, könssjukdomar och tidig samlagsdebut (Lennerhed, 2002; 

Centerwall, 2005). År 1977 formulerades en ny lärarhandledning där sex - och 

samlevnadsundervisningen präglades av ett mer liberalt innehåll där undervisningen bland annat 

hade inslag av ökad tolerans mot homosexualitet, rätten till personlig integritet och att motverka 

inrotade könsroller (Skolöverstyrelsen, 1977). Den föråldrade synen på återhållsamhet som skolan 

en gång rekommenderade har här ersatts med “psykisk djupt tillfredställande 

gemenskapshandling” (Skolöverstyrelsen, 1977, s. 51). 

Undervisningen beskrevs som objektiv där eleven styrs mot vissa värderingar samtidigt 

som handledningen åberopade vikten av att eleven självständigt ska undersöka, pröva och ta 

ställning, för att kunna utforma en individuell livssyn. Lärarhandledningen genomsyrades av 

utförliga exempel gällande hur undervisningen skulle gå till och vad den skulle innehålla 

(Skolöverstyrelsen, 1977). Maria Bäckman (2003) och Erik Centerwall (1995) beskriver att under 

denna tidsperiod bidrog samhället på sitt sätt med en ny lagstiftning om fri abort, lättillgängliga 

preventivmedel och nyinrättade ungdomsmottagningar. Helt plötsligt kunde de unga planera sitt 

sexualliv (Bäckman, 2003; Centerwall, 1995). Likaså förändrades homosexualitetens beteckning 

och roll i samhället. Homosexualitet betecknades i Socialstyrelsen sjukdomsregister som “mental 
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rubbning” eller “sexuella abnormiteter” fram till 1979 (Centerwall, 1995). En fortsatt 

liberalisering inom detta område kunde också skönjas 1987, då regeringen presenterade en 

proposition med intentionen att förbättra homosexuellas situation i samhället men även för att 

åstadkomma en attitydförändring hos unga för att sålunda motverka särbehandling av 

homosexuella (Petersson, 1997). Detta förändringsarbete skulle bland annat ske i skolan, 

framförallt i sex - och samlevnadsundervisningen (Petersson, 1997), vilket framgår av 

Skolöverstyrelsens handledning 1977 (Skolöverstyrelsen, 1977). 

År 1994 fastslogs en ny läroplan där de tidigare utförliga exemplen tagits bort och där 

skolledningen nu fick ansvaret att formulera en sex - och samlevnadsundervisning utifrån allmänt 

hållna mål. Rektorn hade ett särskilt ansvar för att ”eleverna får kunskaper om sex och samlevnad, 

trafikfrågor samt riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger” 

(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 16). I läroplanen betraktades sex och samlevnad som ett 

ämnesövergripande kunskapsområde (Utbildningsdepartementet, 1994). Året därpå publicerade 

Skolverket ett referensmaterial, “Kärlek känns! Förstår du?”, om hur lärare kunde samtala och 

undervisa i sex - och samlevnad. Referensmaterialet behandlade olika teman t.ex. identitet, 

könsroller, sexuell vilja, faktakunskaper samt kommunikation och präglades av olika etiska 

frågeställningar samtidigt som närliggande begrepp berördes. Homosexualitet var ett övergripande 

tema som genomsyrade hela referensmaterialet. Tanken var att skapa ett forum för samtal genom 

exempelvis värderingsövningar, diskussioner och grupparbete i ett syfte att skapa en individuell 

sexualsyn (Centerwall, 1995). 

 

Vad säger skolverket och andra svenska myndigheter idag? 

I skolverkets senaste nationella kvalitetsgranskning 1999, framkom stora skillnader mellan 

skolors sex- och samlevnadsundervisning. Av de 29 gymnasieskolorna som deltog i granskningen 

delades skolorna upp i tre kategorier beroende på huruvida eleverna fått sex- och 

samlevnadsundervisning och hur väl organiserad denna undervisning var. Sex av dessa 29 skolor 

tillhörde den översta kategorin, där eleverna gavs en varierad undervisning utifrån elevernas behov 

med tydliga mål. Undervisningen var även, med hjälp av rektor, integrerad i de olika 

undervisningsämnena. I kontrast var det elva gymnasieskolor som i princip inte hade gett någon 

undervisning alls. Slutsatsen var att det fanns en stor variation i undervisningen både inom och 

mellan skolorna, vilket innebar att elever fick olika förutsättningar att få kunskap inom området 

(Skolverket, 1999). Vad hände sedan efter kvalitetsgranskningen? Efter sex år fanns det 

fortfarande skolor som i princip inte gav någon sex - och samlevnadsundervisning alls. Rektorerna 

förklarade svårigheten med att inneha en överblick över hur alla lärare behandlade det 
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ämnesövergripande ämnet men också avsaknaden av tydliga beskrivningar om området i 

ämnesplaner (Nilsson, 2005). 

Sex och samlevnad ska idag vara integrerat i de gymnasiegemensamma ämnena och 

rektorn är ytterst ansvarig för att detta förverkligas. Efter kvalitetsgranskningen utgavs 2013 ett 

stödmaterial av skolverket riktat till lärare och rektorer för att ge dem förutsättningar att utveckla 

ett kollegialt lärande inom området sex- och samlevnad. Stödmaterialet riktade sig till alla 

gymnasiegemensamma ämnen, vilket gav eleverna samma möjlighet att få undervisning 

oberoende av om de gick på ett högskoleförberedande eller yrkesförberedande program. Vidare 

beskrev stödmaterialet hur lärare inom respektive ämne skulle kunna implementera sex- och 

samlevnad i sin undervisning. Hur denna fördelning sedan görs är däremot upp till varje skolas 

rektor att bestämma. Undervisningen ska innefatta områden såsom sexualitet, relationer, 

jämställdhet, normer, identitet och andra närliggande begrepp som en naturlig del i flera 

ämnesplaner (Skolverket, 2013). I exempelvis naturvetenskap ska undervisningen enligt 

ämnesplanen behandla begrepp som exempelvis normer, sexualitet och jämställdhet men även 

relationer, lust och sexuell hälsa. Eleven ska i undervisningen även få utrymme att med 

naturvetenskapligt förhållningssätt kritisk granska ovetenskapliga fakta och myter (Skolverket, 

2016). Stödmaterialet belyser olika infallsvinklar som lärarna kan använda sig av för att kunna 

fördjupa och utveckla begreppen i undervisningen. Exempel på infallsvinklar och 

diskussionsämnen kan vara; ”vem förväntas ta med sig kondomen?” eller ”varför är sex skönt?” 

samt andra närliggande begrepp som sexuellt överförbara sjukdomar, transpersoner, etiska 

aspekter gällande t.ex. surrogatmödraskap och tvåsamhetsnormer o.s.v. (Skolverket, 2013). 

Ämnesplanerna för svenska 1-3 och matematik innehöll inte något begrepp som direkt associeras 

med sex – och samlevnad (Skolverket, 2016), men däremot beskrev stödmaterialet hur 

jämställdhet, kön, relationer och sexualitet kan implementeras genom t.ex. muntliga presentationer 

eller statistiska beräkningar om ungdomars attityder och kondomanvändning (Skolverket, 2013). 

Således är det upp till läraren att formulera en sex – och samlevnadsundervisning utifrån 

ämnesplanerna vilket också innebär att undervisningen kan se olika ut på olika skolor (Skolverket, 

2013). 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) poängterar att skolverkets 

breda definition av vad som ingår i sex och samlevnad gör att lärarna behöver integrera detta i sitt 

eget ämne. Dessa lärare ska även inkludera och exkludera det som ska finnas med i 

undervisningen (MUCF, 2015). Om lärarna känner sig osäkra på hur eller vad de ska undervisa 

om kan det medföra att de förlitar sig mer på metodböcker. Det kan i sin tur göra att 

undervisningen hämmar reflektionen mellan lärare och elever (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 
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Vidare beskrivs vad som betecknas som en sex - och samlevnadsundervisning av god kvalité. 

Eleverna ska då exempelvis få en undervisning som har en balans mellan positiva och negativa 

aspekter, ha möjlighet att påverka vad som ingår i undervisningen utifrån deras egna frågor och 

perspektiv, samt möjlighet till reflektion och samtal. MUCF (2015) beskriver vidare att skolan 

enligt diskrimineringslagen (2008:567) ska arbeta för att främja lika rättigheter bland eleverna. 

Dels handlade lagstiftningen om arbetet för lika behandling gällande bland annat könsidentitet och 

könsuttryck dels även om att åtgärda och preventera diskriminering kopplat till exempelvis etnisk 

tillhörighet och sexuell läggning (MUCF, 2015).  

 

Tidigare forskning 

RSFU (2004) gjorde en granskning av hur många av lärarstudenterna som hade genomgått 

sex- och samlevnadskurser. Det visade sig att hälften av de lärosäten som hade lärarprogram inte 

erbjöd någon kurs alls inom ämnet och de lärosäten som hade kurser inom sex- och samlevnad 

oftast endast informerade om kursens existens muntligt. Vidare visade granskningen att endast sex 

procent av lärarstudenterna hade läst en kurs inom ämnet under en termin. Även att det fanns 

skillnaderna i vad som ansågs ingå i sex - och samlevnadsundervisningen, vilket är ett problem, 

eftersom många av lärarna saknar kompetens att avgöra vad som borde ingå i undervisningen eller 

inte (RFSU, 2004). 

 I studien “Unga sex och Internet” (Svedin, Priebe, Wadsbi, Jonsson och Fredlund, 2015) 

beskrivs att majoriteten av unga (95,6%) använder Internet eller mobiltelefoni dagligen. Tiden på 

Internet ägnas till största del åt att spela olika onlinespel, studera, ha kontakt med vänner via 

sociala medier samt titta på videoklipp. Vidare används Internet för att inleda relationer eller 

sexuella kontakter. Det inkluderar olika typer av sex såsom att ha sex med någon annan via 

webbkamera, pornografi och sexting1. Trots att det till stor del kan vara spännande med Internets 

möjligheter finns det även en baksida med negativa konsekvenser som kan innebära att de unga 

utnyttjas. Det kan exempelvis innebära att bilder och filmer sprids vidare eller att den person som 

individen haft kontakt med visar sig vara någon annan (Svedin et al., 2015). I rapporten av RFSL 

Ungdom (2015) undersöktes bland annat varifrån hbtq-personer i 14 till 25 års-åldern ville få mer 

kunskap. De mest valda informationskällorna var via egen sökning på Internet, följt av personer i 

sin närhet såsom vänner och sexpartners och därefter genom specifika sajter (RFSL Ungdom, 

2015). 

Lindberg & Maddow-Zimet (2011) beskriver i sin studie riktad mot unga, 15-24 år i USA, 

att oavsett vilken typ av sex- och samlevnadsundervisning de fick senarelades ungas sexuella 

                                                 
1 Sexting är när en individ exponerar sig sexuellt genom att skicka, eller lägga ut, avklädda bilder på nätet (Svedin et al. 2015). 
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debut till skillnad från de som inte fått någon undervisning alls. Undervisningen hade tre olika 

fokusområden; avhållsamhet, avhållsamhet och preventivmedel eller inget av de tidigare nämnda. 

De kvinnliga eleverna som hade fått undervisning i både avhållsamhet och preventivmedel 

använde kondom i större utsträckning vid sin sexuella debut än de kvinnliga eleverna som endast 

fått undervisning i avhållsamhet. Studien visade även signifikanta skillnader mellan de elever, 

både män och kvinnor, som fått undervisning inriktad på avhållsamhet och preventivmedel. 

Skillnaden visade att det fanns en större sannolikhet att dessa individer använde preventivmedel 

vid sin sexuella debut jämfört med elever som inte fått någon undervisning (Lindberg & Maddow-

Zimec, 2011). En annan amerikansk studie beskrev vikten av att unga får sex- och 

samlevnadsundervisning då detta kan hjälpa dem med sin sexuella utveckling och hälsa (Barr, 

2014). Vidare beskrevs att det idag finns ett stort antal unga som har olika typer av könssjukdomar 

och blir oönskat gravida. Detta förhållande understryker vikten av att lärarna som undervisar sex- 

och samlevnad är väl förberedda inom området. Likaså att det är viktigt att se till vad elevernas 

behov är och skapa en trygg miljö för dem där det även finns utrymme att prata om känsliga 

ämnen (Barr, 2014). Sexualitet kan för många upplevas som ett känsligt ämne. Priebe, Bäckström 

& Ainasaar (2010) visade i sin studie att majoriteten inte uppfattade deras frågor, om bland annat 

sexuella erfarenheter och övergrepp, som obehagliga. Däremot fanns det en koppling mellan 

individer som är sexuellt oerfarna och ökad upplevelse av obehag. 

En tidig sexuell debut, innan 14 års ålder, korrelerar med flera riskbeteenden såsom 

rökning, alkohol- och droganvändning samt antisociala beteenden som att individen rymmer 

hemifrån, stöld samt våldsamt beteende. Dessa problematiska beteenden och sårbarhet hos 

individen kan senare i tonåren ge upphov till sjukvårdsinsatser och ett ökat behov av stöd från 

föräldrarna (Kastbom, Sidsjö, Bladh, Priebe & Svedin, 2014). Liknande resultat framgår i 

Kastbom, Sidsjö, Bladh, Priebe & Svedin (2016), det vill säga att individer som ännu inte haft en 

sexuell debut vid 18 års ålder, uppgav sig haft mindre av samma problematiska beteende som 

visades hos de individer som haft en tidig sexuell debut. Vidare levde de individer som inte 

debuterat i större utsträckning hos båda sina biologiska föräldrar. Däremot var det två gånger så 

många tjejer och killar, inom gruppen icke-debuterade, som kände sig osäkra på sin sexuella 

identitet till skillnad från de som haft sin sexuella debut (Kastbom et al., 2016). En svensk studie 

visade även att ungdomar som sexdebuterat tidigt oftare tog större risker gällde könssjukdomar 

(Tikkanen, Abelsson & Forsberg, 2011). Häggström-Nordin, Hansson & Tydén (2002) beskriver i 

sin artikel att de elever som läste ett yrkesförberedande program hade haft sin sexuella debut i 

större utsträckning än de som läste ett högskoleförberedande program. Elever som läste ett 
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yrkesförberedande program hade även en större sexuell erfarenhet än eleverna på ett 

högskoleförberedande program. 

Ekstrand, Tidén, Darj & Larsson (2007) intervjuade manliga 17-åringar, som studerade på 

antingen högskoleförberedande eller yrkesförberedandeprogram, och fann att även om mannen 

och kvinnan åtminstone teoretiskt sätt delade ansvar för säkert samlag, så stämde detta inte med 

verkligheten. Majoriteten beskrev att kvinnan i heterosexuella par fick ta ett större ansvar gällande 

preventivmedel. En del av ungdomarna förlitade sig även på att kvinnan efter oskyddat samlag tog 

dagen efter-piller. Ungdomarna beskrev hur sexualundervisningen varierade i skolorna men även 

att skolan ansågs vara en neutral och bra kunskapsbank i motsats till andra informationsskällor. En 

elev beskrev följande; ‘The risk is that you gather your knowledge from pornography . . . which 

gives you a totally twisted picture of sex!’ (Ekstrand et al., 2007, s. 115). 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) tyckte två av tio elever att deras sex- och 

samlevnadsundervisning var ganska bra eller mycket bra. En studie gjord i Italien visade att endast 

nio procent av undersökningsgruppen, vilket bestod av män och kvinnor i 14-21 års ålder, 

uttryckte att sex - och samlevnadsundervisningen i skolan har varit bra. Vidare beskrevs att 37 

procent av urvalet använde sig huvudsakligen av föräldrar/förälder samt lärare för att få svar på 

frågor rörande sex. Det var även endast 22 procent av urvalet som visste att det enda som kunde 

skydda från könssjukdomar var kondom, alternativt avhållsamhet från sexuell aktivitet (Drago et 

al., 2016). Tikkanen et al. (2011) visade i sin undersökning att en stor andel av deltagarna 

upplevde att de var nöjda med sin sex- och samlevnadsundervisning under grund- och 

gymnasieskolan men långt ifrån alla. Kvinnor och deltagare med okategoriserat kön upplevde att 

de i större utsträckning än män hade bristande kunskaper inom området. Vidare pekade studien på 

att det fanns ett stort kunskapsbehov kring relationer hos deltagarna, speciellt kring att få en 

relation att fungera. Det fanns även ett kunskapsbehov om hur HIV och andra könssjukdomar 

smittar (Tikkanen et al., 2011). 

 

Syfte 

För att kunna förebygga hälsorisker och ge ungdomen möjlighet att utveckla en god hälsa 

som präglas av en positiv sexuell utveckling behöver ungdomen saklig kunskap men även 

färdigheter i att bemästra områden som inkluderas i sex – och samlevnadsundervisningen. Syftet 

med examensarbetet var att undersöka kunskapsbehovet inom området hos elever på 

gymnasieskolor. 
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Frågeställningar 

 Vilket kunskapsbehov inom sex- och samlevnad uttrycker eleverna i årskurs tre på 

gymnasiet? 

 Går det att utifrån bakgrundsfaktorer urskilja grupper av gymnasieelever som uttrycker ett 

behov av sex- och samlevnadsundervisning? 

 

Metod 

Deltagarna 

Urvalet bestod av gymnasieelever i årskurs tre på kommunala skolor och friskolor i en 

mellanstor ort i Sverige. Undersökningen vände sig till elever i denna årskurs därför att eleverna 

troligtvis hunnit få sex – och samlevnadsundervisning i större utsträckning än elever i årskurs ett 

och två. Skolorna hade 18 olika nationella program, varav 12 var yrkesförberedande och sex var 

högskoleförberedande. Gymnasiesärskolor, introduktionsprogram och programinriktat individuellt 

val exkluderades eftersom en inkludering hade försvårat en jämförelse samtidigt som det möjligen 

hade kunnat finnas svårigheter att förstå och fylla i enkäten. Alla skolor som hade elever i årskurs 

tre fick frågan om att delta i undersökningen. Det preliminära urvalet bestod av sammanlagt 1235 

elever. En tillfrågad skola uteslöts eftersom skolan inte responderade trots återupprepade försök 

till kontakt. En skola ville inte medverka i studien. En av skolorna var i processen att avveckla sin 

verksamhet och hade därför endast fåtal elever i årskurs tre på skolan. Antalet elever bedömdes 

vara för få för att kunna delta i studien och med hänsyn till anonymitet genomfördes istället en 

pilotstudie på dessa elever. Urvalsmetoden var ett bekvämlighetsurval där fyra av sju skolor 

accepterade förfrågan om att delta i studien. Undersökningsgruppen bestod slutligen av 154 män 

och 92 kvinnor med ett åldersspann på 17-21 år (Md=18 år, SD=11,4).  

 

Svarsfrekvens. Sammanlagt gavs 433 elever möjlighet att besvara enkäten, varav 253 

elever endast fick möjlighet att besvara pappersenkäten och 180 elever endast fick möjlighet att 

besvara webbenkäten. Antalet elever som besvarade pappersenkäten motsvarar 207 elever vilket 

gav en svarsfrekvens på 81,8 procent. Webbenkäten skickades ut till 180 elever varav 42 elever 

valde att delta i studien, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 23,3 procent. Totalt besvarade 248 

elever pappers - och webbenkäten.  

 

Externt bortfall. Det externa bortfallet på pappersenkäten motsvarade 22,2 procent 

respektive 76,7 procent på webbenkäten. Det externa bortfallet för pappersenkäten bestod av 46 

elever som antingen valde att inte besvara enkäten eller inte närvara vid administreringen. Det 
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externa bortfallet för webbenkäten bestod av 138 elever. Det var tio elever som uppgav att de inte 

ville delta i studien men alla 180 elever förväntades ha blivit informerade om studien men inte 

svarat på samtyckesfrågan.  

 

Internt bortfall. Av de 42 elever som valde att besvara webbenkäten bedömdes en tillhöra 

det interna bortfallet eftersom eleven hade uppgett vad som bedömdes som oseriösa svar och 

exkluderades därför från studien. En individ identifierade sig som ett annat kön och en individ 

hade inte angett sitt kön; båda uteslöts i analyser med kategorin kön men är med i resterande 

analyser. Deltagarnas ofullständiga svar behandlades som “missing value” och uteslöts från 

berörda analyser. Det interna bortfallet på enkätens frågor var mindre än 5 procent på samtliga 

frågor.  

 

Instrument 

Mätinstrumenten som har använts bestod av en sammanställning av befintliga frågor, som 

författaren har gett tillåtelse att använda, samt frågor som konstruerades utifrån frågeställningarna 

(se Bilaga 3 för källförteckning). Bakgrundsfrågorna formulerades för att kunna ge en 

demografisk beskrivning av urvalet men även för att kunna genomföra mellangruppsjämförelser. 

Enkäten lyfte fram områden som berörde sexuella erfarenheter, vilken sex - och 

samlevnadsundervisning eleverna uttryckte att de hade fått, vilken kunskap eleverna önskade mer 

av och varifrån eleverna ville ha denna kunskap. Utifrån skolverkets rekommendationer om 

undervisningens innehåll konstruerades även frågor om jämställdhet, identitet och relationer 

(Skolverket, 2013). Med Lundberg, P. O. & Löfgren-Mårtensson (2010) och MUCF (2015) som 

utgångspunkt konstruerades även en enkätfråga om hur eleverna upplevde undervisningen i syftet 

att undersöka huruvida gymnasieeleverna upplevde att sex - och samlevnadsundervisning lyfte 

negativa och positiva aspekter i samma utsträckning. Utifrån Priebe et al. (2010) konstruerades 

ytterligare en fråga för att ge en bild av hur eleverna upplevde besvarandet av enkäten.  

En pilotstudie genomfördes sedan på enkäten där två oberoende parter, utan teoretisk 

förankring, samt en grupp gymnasieelever som representerade urvalet granskade enkäten. 

Enkätens språkbruk, formuleringar samt frågornas ordningsföljd reviderades utifrån elevernas 

kommentarer. Enkäten bestod sammanlagt av 25 frågor och tog ca 10-15 minuter att besvara. 

Utgångspunkten var från början att endast administrera en pappersenkät, men eftersom det 

fanns en efterfrågan på webbenkät konstruerades även en sådan för att fler skulle kunna delta i 

studien. Enkäten skapades i programmet Google Formulär. Webbenkäten skilde sig från 

pappersenkäten genom att frågan om samtycke och frågan där eleven skulle ange unik kod blev 
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obligatorisk, resterande frågor kunde eleven välja att inte besvara, därför att eleven inte skulle 

känna sig tvingad att svara. Designsvårigheter gjorde även att vissa frågor delades upp i flera. 

 

Procedur 

Ett informationsblad om studien samt en förfrågan om att få administrera enkäten på 

skolan formulerades (se Bilaga 1) och skickades sedan via mejl till skolornas rektorer. Förfrågan 

skickades till rektorerna då de är ytterst ansvariga för verksamheten och har en övergripande bild 

av skolans lärare och elever. Rektorerna som valde att medverka hanterade förfrågan på olika sätt. 

Det kunde vara att rektorn direkt föreslog klasser där enkäten kunde administreras eller att rektorn 

lämnade över samordnandet till en administratör som föreslog klasser. Slutligen kunde rektorn 

vidarebefordra informationen till skolans mentorer eller lärare som själva fick ta ställning till 

förfrågan. En påminnelse skickades till rektorerna som inte svarade på förfrågan och steget 

därefter var att försöka nå rektorerna via telefon. Sista steget blev att skicka förfrågan och 

information om studien till alla lärare på skolan, vilket i enstaka fall utmynnande i en medverkan i 

studien. Datainsamlingen gjordes under vecka 7 till vecka 12, 2016.  

Administreringen skilde sig åt mellan pappers - och webbenkäten. Projektledarna 

administrerade pappersenkäten på plats för att minska mellanhänder, bortfall och för att kunna 

besvara eventuella frågor. Samtliga klasser fick muntliga instruktioner om studien och att de 

skulle behålla informationsbladet på enkätens förstasida, där det fanns kontaktuppgifter till 

projektledarna, handledare och organisationer som bland annat ungdomsmottagningen. Vidare fick 

eleverna instruktioner om att sitta kvar på sin plats oavsett om de valde att besvara enkäten eller 

inte, för att minska risken att någon skulle känna sig utpekad. En skola efterfrågade en webbenkät 

och fick via mejl information om studien samt en länk till enkäten. Att bibehålla anonymiteten var 

en viktig aspekt, således kunde alla med tillgång till länken besvara enkäten istället för att kräva 

att eleven loggar in med avslöjande inloggningsuppgifter. Detta skapade ett dilemma eftersom det 

blev svårt att avgöra huruvida det faktiskt var elever i årskurs tre på gymnasiet som besvarade 

enkäten. Därför skapades en unik kod för varje program som endast lärare och elever hade tillgång 

till i ett försök att begränsa risken att andra än gymnasielever skulle besvara enkäten.  

 

Statistisk bearbetning. Datamaterialet analyserades med hjälp av Statistical Package of 

the Social Sciences (SPSS) version 23. Resultatet redovisas med hjälp av frekvenstabeller och 

korstabeller som sedan signifikanstestades med Chi2. Ett p-värde < 0,05 ansågs vara statistiskt 

signifikant. Frekvenser redovisas med hjälp av antal (n), procent (%), medelvärde (M) och 

medianvärde (Mdn) med tillhörande standardavvikelse (SD). Inför valet av analysmetod av 
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datamaterialet undersöktes om materialet uppfyllde de fyra kraven för parametriska test. 

Materialet uppfyllde inte dessa krav på grund av snedfördelning och att data låg på nominalnivå, 

varför icke-parametrisk analys som Chi2 valdes.  

 

Bearbetade kategorier. Somliga kategorier slogs ihop för att göra det möjligt att använda 

bakgrundsfaktorer i analyserna och för att inte redovisa enskilda svar. Ett fåtal bakgrundsfaktorer, 

sexuell identitet, föräldrarnas sysselsättning, elevernas självkänsla, religionens påverkan och 

sexuella erfarenheter, uteslöts från analyserna i de berörda kategorierna eftersom dessa grupper 

ansågs vara för små eller hade en för liten svarsvariation. 

 

Etik  

En etikansökan genomfördes där Etikkommitén Sydost granskade studentprojektet och 

utifrån deras rekommendationer reviderades i huvudsakligen informationsbrevet till eleverna. 

Informationsbrevet framhöll att enkäten var frivillig att besvara och att elevens svar skulle 

behandlas konfidentiellt. Eleven hade även möjlighet att fritt välja att avbryta sin medverkan. 

Denna information angavs även muntligt när pappersenkäten administrerades för att poängtera 

vikten av dessa aspekter. Eftersom enkäten lyfte frågor som kunde upplevas som känsliga eller 

stötande inrymde även informationsbrevet kontaktuppgifter till olika organisationer där eleven 

hade möjlighet till chattsamtal, finna information samt boka tid vid frågor eller är behov av stöd.  

Projektledarna administrerade själva pappersenkäten, dels för att höja svarsfrekvensen och 

minska mellanhänder, men framförallt för att kunna besvara eventuella frågor som kunde uppstå. 

Kontaktuppgifter fanns likaledes till projektledare och handledare om frågor skulle uppstå i 

efterhand. Samtycke inhämtades genom att undersökningspersonen besvarade en samtyckefråga. 

Informationsbrevet beskrev likaså vad enkätsvaren skulle användas till, hur svaren skulle 

presenteras, förvaras och hanteras. Elever och lärare blev informerade om att uppsatsen skulle 

komma att skickas till respektive skola. Eleven blev också informerad om att inga enskilda svar 

skulle redovisas utan att detta skulle ske på gruppnivå. Enkäten lyfte som sagt frågor som skulle 

kunna upplevas som känsliga eller stötande och därför gavs möjligheten att kunna lägga till 

svarsalternativ för att minska risken att eleverna skulle uppleva att inget svarsalternativ stämde in 

på dem.  

Studien har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, där fyra huvudkrav 

(samtyckeskrav, informationskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav) beskrivs 

(Vetenskapsrådet, 2002).  
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Resultat 

Demografisk beskrivning  

Tabell 1 visar att nästan två tredjedelar av deltagarna identifierade sig som män och drygt 

en tredjedel identifierade sig som kvinnor. Individen som identifierade sig som annat kön 

betraktades tillhöra bortfallet eftersom inga enskilda svar skulle redovisas. De flesta elever uppgav 

att de hade en heterosexuell identitet och övriga uppgav att de hade en homosexuell eller bisexuell 

identitet, vilka i tabellen redovisas som annan sexuell identitet. Nästan två tredjedelar av eleverna 

studerade en yrkesförberedande utbildning medan drygt en tredjedel studerade en 

högskoleförberedande utbildning. En övervägande del av eleverna var födda i Sverige medan 

resterande var födda inom eller utanför Europa. Eleverna som hade invandrat till Sverige hade bott 

i landet mellan fyra och 18 år (Mdn=9 år, SD=17,9). Fyra femtedelar av föräldrarna var födda i 

Sverige medan en femtedel av eleverna hade en eller två föräldrar med utländsk bakgrund. En 

övervägande del av elever med utländsk bakgrund kom till Sverige tillsammans med sina föräldrar 

och ett fåtal elever kom till Sverige ensamma eller via adoption. De flesta elever bodde hemma 

hos sina föräldrar. 

På frågan om eleverna hade partner svarade drygt hälften att de var singlar, en tredjedel av 

eleverna hade fast partner och resterande andel hade en tillfällig partner eller en KK2. Majoriteten 

av eleverna uppgav att religion påverkade deras vardag ganska lite eller inte alls. De flesta 

eleverna beskrev att de hade en bra självkänsla, motsvarande ett medelvärde på 4,32 (SD=6,1) på 

en skala ett till fem. Cirka tre femtedelar ville fortsätta studera i framtiden. 

  

                                                 
2 En KK-relation är en återkommande sexpartner (Svedin et al. 2015). 
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Tabell 1. Demografisk beskrivning av undersökningsgruppen (n=248). Andelar presenteras i 

procent. 

 Totalt 

n=248 

Procent 

           % 

 

Kön* 

Man 

 

154 

 

62,1 

 

Kvinna 92 37,1  

Sexuell Identitet**    

Heterosexuell 

Annan sexuell identitet 

235 

10 

94,8 

4,0 

 

Inriktning    

Yrkesförberedande 86 34,7  

Högskoleförberedande 162 65,3  

Elevens födelseland 

Sverige 

  

222 

 

89,5 

 

Inom eller utanför Europa 26 10,5  

Föräldrarnas födelseland 

Sverige 

Inom eller utanför Europa 

 

196 

52 

 

79,0 

21,0 

 

*Bortfall = 2 individer 

**Bortfall = 3 individer 

  

 

Sexuella erfarenheter 

Andelen elever som hade sexdebuterat bestod av 189 individer och 52 individer uppgav att 

de inte hade sexdebuterat. Bortfallet bestod av sju individer. Åldersspannet för sexdebuten sträckte 

sig från sex till 19 år (M=15,43 år, SD=1,6). Elevernas sexuella erfarenheter var förhållandevis 

överensstämmande mellan könen. De kvinnliga eleverna hade lite mer erfarenhet av oral- och 

analsex till skillnad från de manliga eleverna. Däremot hade de manliga eleverna till en viss grad 

mer erfarenhet av annat slags sex. Tre fjärdedelar av deltagarna (72,8 % av männen och 77,8 % av 

kvinnorna) rapporterade att de hade haft smek/gnidsex.  

Tabell 2 visar att två tredjedelar av eleverna ansåg att de kunde tillräckligt mycket om 

sex medan cirka en tredjedel av elever ansåg att de kunde nästan tillräckligt mycket om sex. 

Endast en liten grupp av eleverna ansåg att de kunde lite för lite eller alldeles för lite om sex. Inga 

omedelbara könsskillnader går här att urskilja i resultatet.  
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Tabell 2. Vilket av följande stämmer bäst in på dig? (n=246). Andelar i procent.  

 Totalt 

n=246* 

% 

Män 

n=154 

% 

Kvinnor 

n=92 

% 

Jag kan tillräckligt mycket om sex 64,2 63,6 65,2 

Jag kan nästan tillräckligt mycket 

om sex 

27,2 28,6 25,0 

Jag kan lite för lite om sex   6,9   6,5   7,6 

Jag kan alldeles för lite om sex   1,6   1,3   2,2 

*Bortfall = 2 individer.     

 

Elevernas erfarenheter av sex- och samlevnadsundervisning på gymnasiet 

På frågan om elevernas generella upplevelse av sex - och samlevnadsundervisningen 

(Tabell 3) uttryckte 40,7 procent av kvinnorna att undervisningen endast innefattade negativa 

aspekter, i kontrast till 13 procent av männen. En stor grupp av eleverna (26,0 % av männen och 

20,9 % av kvinnorna) visste inte hur de upplevde undervisningen i skolan. I denna fråga hade 

eleverna möjlighet att lämna en kommentar. Könssjukdomar och oönskad graviditet förekom ofta 

bland kommentarerna där eleven svarat att undervisningen endast hade berört negativa aspekter. 

En elev beskrev undervisningen på följande sätt; “det är mycket akta dig för könssjukdomar, 

skydda dig annars kan du inte gå klart skolan”. När eleven svarat ”jag vet inte” har svaret följts av 

kommentarer som; ”jag kommer inte ihåg” eller ”vi har inte haft någon undervisning”. 

 

Tabell 3. Sex- och samlevnadsundervisningen kan innehålla positiva aspekter, exempelvis kärlek 

eller sexuell njutning, och negativa aspekter exempelvis könssjukdomar eller oönskade 

graviditeter. Hur upplever du undervisningen? (n=245). Andelar i procent.  

 Totalt 

n=245* 

% 

Män 

n=154 

% 

Kvinnor 

n=91 

% 

Både positiva och negativa aspekter  49,0 55,8 37,4 

Endast positiva aspekter    3,7   5,2   1,1 

Endast negativa aspekter  23,3 13,0 40,7 

Vet inte  24,1 26,0 20,9 

*Bortfall = 3 individer.  

 

Oönskade graviditeter 

På frågan om eleverna fått lära sig hur de skyddar sig mot oönskade graviditeter (Tabell 4) 

uttryckte 36 procent av eleverna som var utlandsfödda, att de inte fått undervisning alternativ fått 

det i för liten utsträckning. Detta skiljer sig åt bland eleverna som är födda i Sverige, där endast 

18,5 procent av eleverna uttryckte att undervisningen var otillräcklig. Kön, inriktning, sexdebut, 

relationsstatus och föräldrarnas utbildning kunde inte förklara eventuella skillnader i svaren 

(resultaten ej medtagna), dock gick det att urskilja ett samband, Chi2 (3, n=247) = 9.16, p = .03., 
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hos elever vars föräldrar var födda Sverige som i högre grad uttryckte att de inte fått alternativt fått 

för lite undervisning.  

 

Tabell 4. Jag fick lära mig om hur man skyddar sig mot oönskade graviditeter (n=247). Andelar 

presenteras i procent.  

 Totalt 

n=247* 

% 

Elever födda i 

Sverige 

n=222 

% 

Utlandsfödda 

elever 

n=25 

% 

p 

Nej   7,3   6,8 12,0 .0031 

Ja, men för lite 13,0 11,7 24,0  

Ja, tillräckligt 76,9 79,7 52,0  

Ja, för mycket   2,8   1,8 12,0  

*Bortfall = 1 individ, 1 Chi2 test mellan elever födda i Sverige och inom/utanför Europa. 

 

Kondomanvändning 

Gällande kondomanvändning (Tabell 5) var det 41,4 procent av de kvinnliga eleverna som 

uttryckte att de inte fått någon, alternativt fått för lite undervisning, vilket även 21,5 procent av de 

manliga eleverna uttryckte. Utifrån frågan om kondomanvändning är det alltså nästan dubbelt så 

många kvinnor som män som uppger att de saknar undervisning i området. Föräldrarnas 

utbildning och deras födelseland, elevernas födelseland, inriktning, relationsstatus och sexdebut 

kunde inte förklara eventuella skillnader i svaren (resultaten ej medtagna). 

 

Tabell 5. Jag fick lära mig om kondomanvändning (n=245). Andelar presenteras i procent.  

 Totalt 

n=245* 

% 

Män 

n=153 

% 

Kvinnor 

n=92 

% 

p 

Nej 10,2   6,5 16,3 .0071 

Ja, men för lite 18,8 15,0 25,0  

Ja, tillräckligt 64,1 69,9 54,3  

Ja, för mycket   6,9   8,5   4,3  

*Bortfall = 3 individer, 1 Chi2 test mellan män och kvinnor. 

 

Könssjukdomar 

Även på frågan kring undervisning om könssjukdomar (Tabell 6) fanns det en skillnad 

mellan könen. Utifrån de kvinnliga eleverna var det 46,8 procent som uttryckte att de inte fått 

någon eller fått för lite undervisning om könssjukdomar, vilket även 26,8 procent av männen 

uttryckte. Kvinnor uttryckte sålunda i större utsträckning än män att de inte fick lära sig om 

könssjukdomar.  
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Tabell 6. Jag fick lära mig om könssjukdomar (n=245). Andelar presenteras i procent.  

 Totalt 

n=245* 

% 

Män 

n=153 

% 

Kvinnor 

n=92 

% 

p 

Nej   6,1   2,6 12,0 .0031 

Ja, men för lite 28,2 24,2 34,8  

Ja, tillräckligt 60,0 66,7 48,9  

Ja, för mycket   5,7   6,5   4,3  

*Bortfall = 3 individer, 1 Chi2 test mellan män och kvinnor. 

 

Vidare fanns det en skillnad mellan yrkesförberedande – och högskoleförberedande 

inriktning om hur eleverna upplevde undervisning om könssjukdomar (Tabell 7). Av de som 

studerade på högskoleförberedande program uttryckte 40,4 procent av eleverna att de inte fått 

alternativt fått för lite undervisning om könssjukdomar. I kontrast till detta uttryckte 22,1 procent 

av de elever som studerade på ett yrkesförberedande program att de inte fått alternativt fått för lite 

undervisning om könssjukdomar. Elever med högskoleförberedde inriktning uttryckte således i 

större utsträckning att de inte hade fått kunskap om könssjukdomar. Föräldrarnas utbildning, 

elevens födelseland, sexdebut och relationsstatus kunde inte förklara skillnader i svaren (resultaten 

ej medtagna). Det gick att urskilja ett samband, Chi2 (3, n=247) = 9.57, p = .02., hos elever vars 

föräldrar var födda i Sverige då dessa elever i större utsträckning uttryckte att undervisningen om 

könssjukdomar var bristfällig. 

 

Tabell 7. Jag fick lära mig om könssjukdomar (n=247). Andelar presenteras i procent.  

 Totalt 

n=247* 

% 

Yrkesförberedande 

n=86 

% 

Högskoleförberedande 

n=161 

% 

p 

Nej   6,1  0,0   9,3 .0011 

Ja, men för lite 27,9 22,1 31,1  

Ja, tillräckligt 60,3 67,4 56,5  

Ja, för mycket   5,7 10,5   3,1  

*Bortfall = 1 individ, 1 Chi2 test mellan yrkesförberedande och högskoleförberedande linjer. 

 

Sexuell hälsa 

På frågan om undervisning kring den sexuella hälsan uttryckte 55,0 procent av kvinnorna 

att de inte hade fått, alternativt fått för lite, undervisning vilket även 31,8 procent av männen 

uttryckte (Tabell 8). Föräldrarnas utbildning, föräldrarnas och elevernas födelseland, sexdebut och 

relationsstatus kunde inte förklara skillnaderna i svaren (resultaten ej medtagna). Det går att 

urskilja ett samband, Chi2 (3, n=247) = 8.33, p = .04., hos elever som studerade på 

högskoleförberedande program som i större utsträckning uttryckte att det inte hade fått någon eller 

fått för lite undervisning. 
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Tabell 8. Undervisningen gav mig kunskaper som jag sedan kunde använda för att ta hand om 

egna sexuella hälsa (n=245). Andelar presenteras i procent.  

 Totalt 

n=245* 

% 

Män 

n=154 

% 

Kvinnor 

n=91 

% 

p 

Nej 18.8 16,2 23,1 .0021 

Ja, men för lite 21,6 15,6 31,9  

Ja, tillräckligt 58,0 66,9 42,9  

Ja, för mycket   1,6   1,3   2,2  

*Bortfall = 3 individer, 1 Chi2 test mellan män och kvinnor. 

 

Jämställdhet 

Utifrån frågan om eleverna fick lära sig om jämställdhet (Tabell 9) uttryckte 70,6 procent 

av kvinnorna att de inte hade fått, alternativt fått för lite, undervisning inom området. Inom detta 

ämne går det att urskilja skillnader hos könen sedan 28,7 procent av de manliga eleverna uttryckte 

att de inte hade fått kunskap eller fått för lite kunskap om jämställdhet.  

 

Tabell 9. Jag fick lära mig om jämställdhet (n=245). Andelar presenteras i procent.  

 Totalt 

n=245* 

% 

Män 

n=153 

% 

Kvinnor 

n=92 

% 

p 

Nej 20,0 12,4 32,6 .0001 

Ja, men för lite 24,5 16,3 38,0  

Ja, tillräckligt 51,4 66,0 27,2  

Ja, för mycket   4,1   5,2   2,2  

*Bortfall = 3 individer, 1 Chi2 test mellan män och kvinnor. 

 

Ytterligare en skillnad förekom mellan de olika inriktningarna på frågan om jämställdhet 

(Tabell 10). Mer än hälften (53,1 %) av eleverna på högskoleförberedande program uttryckte att 

de inte hade fått någon eller fått för lite undervisning om jämställdhet. Av eleverna som studerade 

på ett yrkesförberedande program uttryckte 27,1 procent att de inte hade fått någon eller fått för 

lite undervisning om jämställdhet. Föräldrarnas utbildning, föräldrarnas och elevernas födelseland, 

sexdebut och relationsstatus kunde inte förklara skillnader i svaren (resultaten ej medtagna). 

 

Tabell 10. Jag fick lära mig om jämställdhet (n=247). Andelar presenteras i procent.  

 Totalt 

n=247* 

% 

Yrkesförberedande 

n=85 

% 

Högskoleförberedande 

n=162 

% 

p 

Nej 19,8 11,8 24,1 .0011 

Ja, men för lite 24,3 15,3 29,0  

Ja, tillräckligt 51,4 64,7 44,4  

Ja, för mycket   4,5   8,2   2,5  

*Bortfall = 1 individ, 1 Chi2 test mellan yrkesförberedande och högskoleförberedande linjer. 
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Identitet/identitetsutveckling 

På frågan om eleverna fått lära sig om identitet/identitetsutveckling (Tabell 11) uttryckte 

68,5 procent av kvinnorna respektive 43,1 procent av männen att de inte hade fått någon eller fått 

för lite undervisning inom området.  

 

Tabell 11. Jag fick lära mig om identitet/identitetsutveckling (n=245). Andelar presenteras i 

procent.  

 Totalt 

n=245* 

% 

Män 

n=153 

% 

Kvinnor 

n=92 

% 

p 

Nej 27,3 22,9 34,8 .0021 

Ja, men för lite 25,3 20,3 33,7  

Ja, tillräckligt 44,9 54,2 29,3  

Ja, för mycket   2,4   2,6   2,2  

*Bortfall = 3 individer, 1 Chi2 test mellan män och kvinnor. 

 

Vidare uttryckte 44,0 procent av eleverna som var utlandsfödda att de inte hade fått 

någon eller fått för lite undervisning om identitet/identitetsutveckling (Tabell 12). Av eleverna 

som var födda i Sverige uttryckte 53,2 procent att de inte fått någon eller fått för lite undervisning 

inom området. Föräldrarnas utbildning och födelseland, inriktning, sexdebut och relationsstatus 

kunde inte förklara skillnader i svaren (resultaten ej medtagna). 

 

Tabell 12. Jag fick lära mig om identitet/identitetsutveckling (n=247). Andelar presenteras i 

procent.  

 Totalt 

n=247* 

% 

Elever födda i 

Sverige 

n=222 

% 

Utlandsfödda 

elever 

n=25 

% 

p 

Nej 27,1 27,5 24,0 .0001 

Ja, men för lite 25,1 25,7 20,0  

Ja, tillräckligt 45,3 45,9 40,0  

Ja, för mycket   2,4   0,9 16,0  

*Bortfall = 1 individ, 1 Chi2 test mellan elever födda i Sverige och inom/utanför Europa. 

 

Hantera olika typer av relationer 

På frågan om eleverna fick lära sig om hur de ska hantera olika typer av relationer (Tabell 

13) fanns det en skillnad inom flera grupper. Av de kvinnliga eleverna uttryckte 75,0 procent att 

de inte hade fått någon eller fått för lite undervisning. I kontrast till detta uttryckte 49,4 procent av 

de manliga eleverna att de hade fått tillräcklig undervisning i att hantera olika typer av relationer.  
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Tabell 13. Jag fick lära mig om hur jag hanterar olika typer av relationer (n=245). Andelar 

presenteras i procent.  

 Totalt 

n=245* 

% 

Män 

n=154 

% 

Kvinnor 

n=92 

% 

p 

Nej 

Ja, men för lite 

35,0 

23,6 

27,3 

21,4 

47,8 

27,2 

.0001 

Ja, tillräckligt 40,2 49,4 25,0  

Ja, för mycket 1,2 1,9 0,0  

*Bortfall = 3 individer, 1 Chi2 test mellan män och kvinnor. 

 

I gruppen elever som hade utlandsfödda föräldrar uttryckte 55,8 procent av eleverna att de 

inte hade fått någon, alternativt fått för lite undervisning, om hur de skulle hantera olika typer av 

relationer. I gruppen med elever som hade svenskfödda föräldrar uppgav 58,7 procent samma svar 

(Tabell 14). 

 

Tabell 14. Jag fick lära mig om hur jag hanterar olika typer av relationer (n=248). Andelar 

presenteras i procent.  

 Totalt 

N=248 

% 

Föräldrar födda 

i Sverige 

n=196 

% 

Utlandsfödda 

föräldrar 

n=52 

% 

p 

Nej 34,7 32,7 42,3 .0021 

Ja, men för lite 23,4 26,0 13,5  

Ja, tillräckligt 40,7 41,3 38,5  

Ja, för mycket 1,2 0,0 5,8  
1 Chi2 test mellan utlandsfödda- och svenska föräldrar. 

 

En signifikant skillnad sågs också mellan utlandsfödda respektive svenskfödda elever 

(Tabell 15). Där uttryckte 42,3 procent av de utlandsfödda eleverna och 59,9 procent av de 

svenskfödda eleverna att de inte hade fått någon, alternativt fått för lite undervisning, inom 

området. 

 

Tabell 15. Jag fick lära mig om hur jag hanterar olika typer av relationer (n=248). Andelar 

presenteras i procent.  

 Totalt 

N=248 

% 

Elever födda i 

Sverige 

n=222 

% 

Utlandsfödda 

elever 

n=26 

% 

p 

Nej 34,7 35,1 30,8 .0061 

Ja, men för lite 23,4 24,8 11,5  

Ja, tillräckligt 40,7 39,6 50,0  

Ja, för mycket   1,2   0,5   7,7  
1 Chi2 test mellan elever födda i Sverige och inom/utanför Europa. 
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Slutligen fanns det en signifikant skillnad mellan inriktningarna (Tabell 16). 

Resultatet visar att 66,1 procent av eleverna som studerade på ett högskoleförberedande program 

uttryckte att de inte hade fått någon eller fått för lite undervisning. I kontrast till detta var det 43,0 

procent av eleverna som studerade på ett yrkesförberedande program som uttryckte detsamma. 

Föräldrarnas utbildning, relationsstatus och sexdebut kunde inte förklara skillnaderna i svaren 

(resultaten ej medtagna). 

 

Tabell 16. Jag fick lära mig om hur jag hanterar olika typer av relationer (n=248). Andelar 

presenteras i procent.  

 Totalt 

N=248 

% 

Yrkesförberedande 

n=86 

% 

Högskoleförberedande 

n=162 

% 

p 

Nej 34,7 26,7 38,9 .0051 

Ja, men för lite 23,4 16,3 27,2  

Ja, tillräckligt 40,7 54,7 33,3  

Ja, för mycket   1,2   2,3   0,6  
1 Chi2 test mellan yrkesförberedande och högskoleförberedande linjer. 

 

Uttryckt kunskapsbehov hos eleverna 

På frågan vad eleverna önskade mer kunskap om (Tabell 17), uttryckte drygt hälften (51,5 

%) av de kvinnliga eleverna att de skulle behöva mer kunskap om hur andra könssjukdomar 

smittar. Närmast därefter ansåg de kvinnliga eleverna att de skulle behöva mer kunskap om hur 

man får en relation att fungera bra, (38,0 %), och därnäst uttryckte 33,7 procent av kvinnorna att 

de önskade mer kunskap om hur hiv smittar. En stor andel (37,0 %) av de manliga eleverna visste 

inte vad de behövde mer kunskap om. Vidare uttryckte 24 procent av de manliga eleverna att de 

önskade mer kunskap hur man får en relation att fungera bra, 22,7 procent önskade mer kunskap 

om hur andra könssjukdomar smittar och 20,8 procent önskade mer kunskap om hur man undviker 

att kondomen går sönder. En liten grupp av elever önskade annan kunskap som inte 

exemplifierades i frågan och uppgav ämnen som preventivmedel, vad en hälsosam relation är och 

hur man talar med omgivningen om oönskad graviditet.  
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Tabell 17. Vad eleverna uttrycker att de behöver mer kunskap om. Här har eleverna haft möjligt 

att markera flera svarsalternativ (n=246). Andelar presenteras i procent. 

 Totalt 

n=246* 

% 

Män 

n=154 

% 

Kvinnor 

n=92 

% 

Hur man flirtar/raggar 19,9 17,5 23,9 

 

Säkrare sex 

 

11,0 

 

   7,1 

 

17,4 

 

Hur hiv smittar 

 

21,5 

 

14,3 

 

33,7 

 

Hur andra könssjukdomar smittar 

 

33,3 

 

22,7 

 

51,1 

 

Hur man talar om risker för 

könssjukdomar med en sexpartner 

 

20,7 

 

14,9 

 

30,4 

 

Hur man undviker att kondomen går 

sönder 

 

 

23,6 

 

20,8 

 

28,3 

Hur man undviker oönskade graviditeter 

 

14,6 

 

10,4 21,7 

Hur man hittar någon att inleda en 

relation med 

22,0 20,1 25,0 

 

Hur man får en relation att fungera bra 

 

29,3 

 

24,0 

 

 

38,0 

 

Vet inte 

 

28,9 

 

37,0 

 

15,2 

 

Annan kunskap 

 

   4,1 

 

   3,2 

 

    5,4 

*Bortfall = 2 individer.  

 

Varifrån vill eleverna få mer kunskap om sex- och samlevnad 

På frågan varifrån eleverna skulle vilja få mer kunskap om sex och samlevnad visar 

resultatet (Tabell 18) ingen märkbar skillnad mellan könen. Kvinnorna skulle i första hand vilja få 

mer kunskap från skolan (58,7 %). Därefter använder sig kvinnorna av Google (55,4 %), 

ungdomsmottagningen (55,4 %) och Umo.se (53,3 %) för att inhämta mer kunskap om sex och 

samlevnad. Männen använder sig i första hand av Google (46,8 %), därefter skolan (44,2 %) och 

ungdomsmottagningen (27,9 %) för att inhämta mer kunskap. Ett vanligt svarsalternativ på annan 

internet sida var porrsidan ”Pornhub.com”.  
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Tabell 18. Varifrån vill du få mer kunskap om sex och samlevnad, om du känner att du vill ha det? 

Här har eleverna haft möjlighet att markera flera svarsalternativ (n=246). Andelar i procent.  

 Totalt 

n=246* 

% 

Män 

n=154 

% 

Kvinnor 

n=92 

% 

Ungdomsmottagning 38,2 27,9 55,4 

Ideell organisation  3,7 3,2 4,3 

Skolan 49,6 44,2 58,7 

Informatörer på t.ex. 

musikfestivaler 

1,2 1,3 1,1 

Sexpartners 21,6 20,3 23,9 

Kompisar 28,0 20,8 40,2 

Föräldrar/närstående 

vuxna 

13,4 10,4 18,5 

Syskon eller liknande 7,3 6,5 8,7 

Umo.se 28,0 13,0 53,3 

Rfsu.se 14,6 11,7 19,6 

Rfsl.se 6,1 4,5 8,7 

Sex.rfsl.ungdom.se 2,0 1,9 2,2 

Sexperterna.org 1,6 1,9 1,1 

Ungdomar.se 4,1 3,9 4,3 

Jag googlar 50,0 46,8 55,4 

Annan internet sida 2,4 3,2 1,1 

Broschyrer 4,1 1,3 8,7 

Annat sätt 1,6 1,9 1,1 

Jag har inget bra sätt att 

få mer kunskap om sex 

fast jag vill ha det 

6,1 7,1 4,3 

Jag vill inte ha mer 

kunskap om sex 

7,3 7,8 6,5 

*Bortfall = 2 individer.     

 

Hur upplevde eleverna frågeformuläret 

På frågan hur eleverna upplevde frågeformuläret svarade 33,3 procent att frågorna var 

viktiga, 43,9 procent upplevde att frågorna var roliga och 59,3 procent hävdade att de svarat 
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uppriktigt på frågorna. Endast 8,1 procent av eleverna upplevde att frågorna var obehagliga och ett 

lika stort antal tyckte att frågorna var svåra att svara på. 

 

Ytterligare synpunkter 

Eleverna hade även möjlighet att ge ytterligare synpunkter. Dessa synpunkter handlade om 

brist på undervisningen på gymnasiet. Enligt eleverna var det svårt att särskilja mellan 

undervisningen de fick på högstadiet och gymnasiet. Eleverna beskrev även att undervisningen 

förekom på högstadiet men inte alltid på gymnasiet. Det fanns även en önskan hos några elever att 

undervisningen bör lyfta ämnen som njutning, onani, orgasm och menstruation.  

 

Diskussion 

Sex - och samlevnadsundervisningen har historiskt sätt gått ifrån att förespråka 

återhållsamhet och samlag inom äktenskapliga förbindelser till att den unga människan idag 

uppmuntras att utforska och utveckla sin egen sexualitet. Sexualiteten är fundamental och den 

oerfarna och vilsna ungdomen behöver därför all kunskap och stöd i göra rätt vägval. Utifrån vår 

kännedom är vår studie en av få som fokuserar på vad eleverna uttrycker för kunskapsbehov och 

har visat att det finns grupper som har särskilda behov, något som är en viktig aspekt ur ett 

hälsopsykologiskt perspektiv.  

 

Sammanfattande huvudresultat 

Ett viktigt fynd i denna studie var att en tredjedel av eleverna uttryckte att de hade vissa 

eller bristfälliga sexualkunskaper. Eleverna önskade i första hand mer kunskaper om hur 

könssjukdomar smittar, hur man får en relation att fungera bra, hur man undviker att en kondom 

går sönder och hur man hittar någon att inleda en relation med. Resultatet visade även att det fanns 

särskilda grupper som uttryckte ett kunskapsbehov av sex - och samlevnad. Det gick bland annat 

att urskilja könsskillnader samt skillnader mellan högskoleförberedande och yrkesförberedande 

program. Nästan en fjärdedel av eleverna upplevde att undervisningen i skolan endast hade inrymt 

negativa aspekter. Eleverna uttryckte att de i första hand vände sig till Google och skolan, om de 

önskade mer kunskap om sex - och samlevnad och i andra hand ungdomsmottagningen och deras 

hemsida, kompisar samt sexpartners. 

 

Diskussion av resultat utifrån teori och tidigare studier  

Folkhälsomyndigheten (2015) och Drago et al. (2016) beskrev att det finns ett missnöje 

hos unga över sex - och samlevnadsundervisningen i skolan vilket även visas i denna studie. I 
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enlighet med Tikkanen et al. (2011) fanns det även en relativt stor grupp som ansåg att de hade fått 

för lite eller ingen undervisning alls i ämnet. Eleverna uttryckte ett kunskapsbehov inom områdena 

relationer, HIV och könssjukdomar vilket även stämmer överens med ungdomarnas upplevelse 

från UngKAB09 (Tikkanen et al., 2011). Tikkanen et al. (2011) undersökte dock inte huruvida 

ungdomarna fick lära sig om jämställdhet, identitet/identitetsutveckling, och olika typer av 

relationer vilka var områden där det fanns störst behov inom enligt resultaten från vår studie. 

Drygt hälften av eleverna uttryckte att de inte hade fått, alternativt fått lära sig för lite om dessa 

områden, trots att skolverket syftar på att sex -och samlevnadsundervisningen särskilt ska lyfta 

dessa begrepp. Kunskapsbehovet kan förklaras genom att ungdomen, ur ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv, går igenom ett stadium av utforskande där ungdomen ska 

utveckla en identitet, testa roller och gränser i olika typer av relationer och börja ifrågasätta 

normer och värderingar (Frisén & Hwang 2006). Det är i denna fas som psykologisk kunskap 

inom området sex och samlevnad kan bidra till och underlätta övergången från sökandet efter sin 

egen sexuella identitet till att förhindra eller motverka sexuellt riskbeteende. I likhet med 

Tikkanen et al. (2011), fanns ett större kunskapsbehov hos kvinnorna än hos männen, vilket inte är 

i linje med vad Skolverket (2016) och MUCF (2015) förespråkar. Alla elever har rätt till lika 

behandling, oavsett kön och etnisk tillhörighet, i enlighet med diskrimineringslagen (2008:567), 

vilket resultatet från denna studie visar inte sker. Sex - och samlevnadsundervisningen ska 

genomsyras av likvärdig kunskap och kvalité oavsett skola och inriktning men ändå vittnar 

resultatet om betydande skillnader mellan olika grupper. En förklaring till att elever på 

högskoleförberedande program i större utsträckning önskade mer kunskap kan vara bristande 

erfarenhet. Häggström-Nordin et al. (2002) visade att elever på yrkesförberedande program hade 

mer sexuell erfarenhet samt hade sexdebuterat i större utsträckning. De yrkesförberedande 

klasserna hade till skillnad från högskoleförberedande klasser också ett lägre antal elever, vilket 

möjligen kan medföra att eleverna hade en närmare och mer personlig relation till sina lärare. Små 

klasser skulle även kunna innebära ett större utrymme för varje enskild elev att uttrycka sig och 

synas, och det kan därför vara lättare för lärare att anpassa undervisningen utifrån ett fåtal elever. 

Resultatet visade att kvinnor i större utsträckning uttryckte ett kunskapsbehov. Möjligen tar 

kvinnor ett större ansvar gällande informationsinhämtning och risker. Ekstrand et al. (2007) 

beskriver hur kvinnor fick ta ett större ansvar gällande preventivmedel och kanske läggs det ett 

större ansvar på kvinnan att bemästra eller ta ansvar för reproduktionen. Elever med utländsk 

bakgrund var i denna studie en minoritet, vilket skulle kunna medföra att undervisningen inte 

anpassas till denna grupp. En annan aspekt är att elever med utländsk bakgrund möjligen tampas 

med att integrera sin etniska identitet (Frisén et al., 2011) då identitet/identitetsutveckling var ett 
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område som dessa elever, i jämförelse med svenskfödda elever, uttryckte sig behöva mer kunskap 

om. Samtidigt uttryckte elever med utländsk bakgrund i större utsträckning att de hade fått 

tillräcklig undervisning om relationer jämfört med svenskfödda elever. 

Eleverna önskade främst mer kunskaper ifrån Google, skolan och ungdomsmottagningen. 

Vårt resultat liknar resultat i RFSL Ungdom (2015) rapport där sökning på internet är den mest 

valda informationskällan. Dock riktade sig rapporten endast till hbtq-personer men vittnar ändå 

om, precis som (Svedin et al., 2015) beskriver, vilken utsträckning unga använder sig av Internet 

men också vilka negativa konsekvenser det kan få. Skolan får här en viktig roll i att erbjuda 

neutral och god kunskap men även utveckla elevens kritiska tänkande kring olika typer av 

kunskapskällor. Likaledes är det viktigt att professioner inom hälsa och omsorg förstår i vilken 

utsträckning unga söker sig till internet, att det kan stjälpa och hjälpa, men även att internet kan bli 

ett viktigt forum för att bedriva stöd eller behandling.  

Sammantaget visar resultatet att det finns ett stort behov av kunskap inom området och att 

detta kan vara ett uttryck för det moderna samhällets möjligheter till personlig och psykologisk 

utveckling men samtidigt även svårigheter. 

 

Metodologisk diskussion 

Svagheter med studien är att resultatet inte var representativt, eftersom det fanns grupper 

som var underrepresenterade, t.ex. elever med annan sexuell identitet. Därför är inte resultatet 

generaliserbart för alla elever i Sverige men kan ändå ge en inblick i hur det ser ut i en mellanstor 

ort i Sverige. Å andra sidan har undersökningen koncentrerat sig på flera olika skolor, klasser och 

inriktningar, vilket är en styrka. 

Det finns både för - och nackdelar med enkätundersökningar. Nackdelar med enkäter är 

dels att frågorna kan tolkas på olika sätt men också svårigheten för respondenten att fördjupa 

svaren. Med detta i beaktning fanns det i vår enkät möjligheter att utveckla sitt svar samt att lämna 

en kommentar eller synpunkt. Fördelar med en enkät är att den når ut till ett högre antal individer, 

särskilt webbenkät. I denna studie prioriterades pappersenkät, dels för att enkäter som samlas in på 

plats höjer svarsfrekvensen (Trost, 2007) och dels för att administratören lättare får ett naturligt 

utrymme att besvara eventuella frågor. Andra faktorer som hade kunnat förklara den låga 

svarsfrekvensen på webbenkäten är dels bristande tillit till projektledaren (Trost, 2007) men också 

den tekniska säkerheten. En unik kod för varje program skapades med tanken att endast lärare och 

elever skulle få tillgång till koden och länken till webbenkäten. Detta gjordes i ett försök att 

begränsa risken att ingen annan än gymnasielever kunde besvara enkäten. Det fanns begränsningar 
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med denna kod, eleverna kunde t.ex. skriva in en valfri kod, alltså inte den angivna och det fanns 

även en risk att länken och koden vidarebefordrades till obehöriga, vilket är en brist i studien.  

Flera skolor uppgav att de fått många förfrågningar från olika universitetsutbildningar 

angående enkätundersökningar. Ejlertsson (2014) beskriver hur utvecklingen av 

informationssamhället bidragit till att människan ständigt utsätts för intryck och någonstans i 

denna informationsström ska respondenten ta ställning till enkätdeltagande. Vidare studerade 

eleverna i vår studie i större utsträckning på högskoleförberedande program, vilket kan förklaras 

av att elever som studerade yrkesförberedandeprogram tillbringade mycket av skoltiden ute på 

olika praktikplatser och därför fanns det inte utrymme för dessa elever att delta i vår studie. Staden 

där studien genomfördes hade också fler elever som studerade på högskoleförberedande program 

jämfört med yrkesförberedande. 

Majoriteten av frågorna hade används i tidigare undersökningar, vilket gjorde att det fanns 

en möjlighet att jämföra resultatet med tidigare studier. En pilotstudie gjordes på hela enkäten 

främst för att undersöka hur eleverna tolkade och uppfattade de egenkonstruerade frågorna. Inga 

standardiserade skattningsskalor användes i enkäten för att kunna ge en tydligare bild av elevernas 

kunskapsbehov. Utifrån vår kännedom finns det inte heller några tidigare standardiserade 

skattningsskalor. Alla dessa aspekter ses som styrkor i vår studie. Enkäten utgick från att alla 

elever hade fått någon form av sex - och samlevnadsundervisning, vilket i efterhand kan ses som 

en brist, eftersom flera elever kommenterade att de inte hade fått någon undervisning eller att sex - 

och samlevnadsundervisningen endast förekom på mellan - och högstadiet. Ytterligare en aspekt 

som inte tydliggjordes var att ett fåtal elever beskrev att det var svårt att förstå om enkäten gällde 

för högstadiet och/eller gymnasiet. Däremot kunde projektledaren, som var på plats vid 

administreringen av pappersenkäten, många gånger fånga upp dessa missförstånd samt svara på 

eventuella frågor. När eleverna skulle uppge hur det var att besvara frågeformuläret kunde de inte 

skatta sin upplevelse på varje svarsalternativ, detta tror vi kan ha haft en inverkan på resultatet. 

En del elever uttryckte att det var svårt att komma ihåg om de hade fått någon 

undervisning och vilka aspekter undervisningen berörde. Likaledes var det svårt för elever att 

särskilja mellan undervisningen som skedde på högstadiet och gymnasiet. En förklaring till detta 

är att det är lättare att få ett tillförlitligt svar om enkäten undersöker nutida förhållande (Trost, 

2007). Eftersom sex - och samlevnadsundervisningen i dagsläget är integrerad kan det vara svårt 

att särskilja mellan undervisningen som sker på en implicit eller explicit nivå, vilket möjliggör att 

eleverna kan ha fått undervisning utan att de har varit medvetna om det. Samtidigt som det inte 

utesluter att eleverna kan ha saknat undervisning helt och hållet.  
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Praktiska implikationer och framtida forskning 

Barr (2014) beskrev att det måste skapas forum där eleven under trygga och säkra 

omständigheter kan lyfta känsliga ämnen. Ungdomen ska kunna utforska sin sexualitet under 

betryggande omständigheter men frågan är om denna möjlighet ges när en relativt stor del av 

ungdomarna, särskilt kvinnorna, uttryckte att undervisningen endast innehöll negativa aspekter. 

Vidare beskrev Barr (2014) vikten av att skolans lärare ska ha goda kunskaper om hur de ska 

undervisa sex - och samlevnad och även vad den undervisningen ska innehålla. Frågan är vilka sex 

och samlevnadskunskaper lärarna faktiskt har när endast sex procent har läst en kurs inom ämnet 

(RFSU, 2004). Det finns ett tolkningsutrymme där lärarna själva får avgöra vad som bör ingå i sex 

- och samlevnadsundervisningen. Frågan är om lärarna har tillräcklig kompetens för att själva 

kunna avgöra vad som bör ingå i undervisningen och hur medvetna lärarna är om existensen om 

stödmaterialet. Risken finns att undervisningen utesluts eller brister eftersom lärarna möjligen inte 

har tillräcklig kompetens om ämnet samt att det inte finns några tydliga kunskapskrav i 

kursplanerna. Det gör i sin tur att det inte finns någon garanti för att alla elever får likvärdig 

kunskap som präglas av kvalité, utan undervisningen kan formuleras på olika sätt beroende på 

skolledning och lärare. Andra aspekter som kan påverka sex - och samlevnadsundervisningen är 

att det är ett ämnesövergripande ämne. Precis som Nilsson (2005) beskriver finns det svårigheter 

med styrningen av sex och samlevnad som ett ämnesövergripande område. Vilka för - och 

nackdelar finns det med en sådan utformning och hur påverkar detta kvalitén på undervisningen?  

Elevernas uttryckta kunskapsbehov behöver å andra sidan inte innebära att undervisningen 

är bristfällig och att eleverna saknar kunskap utan det kan mycket väl vara så att eleverna har goda 

kunskaper men önskar mer. Resultatet visar även att eleverna tycker att skolan är en viktig aktör 

som bidrar med kunskap, men att det även finns andra, vilka förslagsvis kan användas under 

samverkande former. Samtidigt visar skolverkets kvalitetsgranskning (Skolverket, 1999) att elva 

av 29 skolor i princip inte har sex - och samlevnadsundervisning vilket också innebär att 

ungdomen måste inhämta kunskap via andra kanaler. Man kan fråga sig om det är rimligt att 

skolverket och skolan ensamma ska ansvara för sex - och samlevnadsundervisningen eller om 

ansvaret bör läggas på fler aktörer som tillsammans ska hantera den komplexitet som det nya 

informationssamhället har bidragit till? Eller bör ansvaret läggas på föräldern/föräldrarna andra 

instanser i större utsträckning? 

Lindberg & Maddow-Zimet (2014) beskrev hur sex – och samlevnadsundervisningen 

senarelade den sexuella debuten. Vidare leder tidig sexuell debut (<14 år) till fler riskbeteenden 

och psykisk ohälsa bland ungdomar (Kastbom et al., 2014). Således blir undervisningen en viktig 

faktor för att förebygga riskbeteende samt för att främja ungdomens välbefinnande. Vår studie 
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visade att ungdomarna upplevde att undervisningen brast vilket väcker funderingar kring möjliga 

riskbeteenden hos ungdomarna.  

Det fanns aspekter som vi inte kontrollerade för, vilka kan ha påverkat resultatet, som 

innefattar det sociala nätverket och stödet, erfarenheter, hemförhållande och samhällets struktur. 

Möjligtvis är sex och samlevnad, ur samhällsenligt perspektiv, i vissa avseende fortfarande ett 

känsligt och tabubelagt område vilket kan leda till en begränsad kommunikation om ämnet. Hur 

ungdomens relation till föräldrar och vänner är sammansatt kan även påverka resultatet, om det 

exempelvis finns utrymme att lyfta frågor som rör sex och samlevnad. Likaså kan ungdomen växa 

upp i olika familjekonstellationer som präglas av olika normer och värderingar och där sex och 

samlevnad inte anses vara ett viktigt område eller ett område som inte bör uppmärksammas. 

Vidare hade möjligen andra erfarenheter som individen bär med sig, t.ex. sexuella övergrepp eller 

sexuell exploatering, kunnat trigga ett ökat kunskapsbehov. Andra aspekter som kan förklara 

skillnaderna är elevens personlighet. Costa och McCraes femfaktormodell beskriver 

personligheten genom fem dimensioner; extraversion, samvetsgrann, öppenhet, neuroticism och 

vänlighet. Individer som har höga nivåer på dimensionen öppenhet är mer benägna att vara 

nyfiken och öppen för ny information (Larsen & Buss, 2010). Individer som är samvetsgranna tar 

mer ansvar (Larsen & Buss, 2010) och skulle därmed kunna ta mer ansvar för 

kunskapsinhämtning för att exempelvis minimera risken för könssjukdomar eller att bli oönskat 

gravid. Möjligtvis hade ett större kunskapsbehov kunnat uttryckas om det inte hade varit för den 

sociala jämförelsen. Det finns en möjlighet att eleverna jämförde sin kunskapsnivå i relationen till 

andra d.v.s. att eleven värderar sina förmågor genom att jämföra sig med andra för att hävda sig 

själv (Myers, Abell, Kolstad & Sani, 2010). Social önskvärdhet kan förklara varför endast 59,3 

procent uppgav att de hade svarat uppriktigt på frågan. Möjligen besvarade eleverna frågorna på 

ett visst sätt för att ge ett bättre intryck än vad det sanningsenliga svaret hade gett (Myers et al., 

2010). 

Kunskapsbehovet kan beskriva att eleven tampas med frågor och har svårigheter att 

bemästra vissa områden och att ungdomen möjligen behöver stöd och hjälp att hantera t.ex. 

relationer eller identitetsintegrering. Således är det viktigt att instanser och professioner inom 

hälsa och omsorg vågar ställa frågor om sex och samlevnad och att sexualitetens betydelse 

integreras i sättet att arbeta. Utrikesdepartementet (2006) beskriver hur bristande information 

påverkar utvecklingen av en god reproduktiv och sexuell hälsa. Denna studie belyser 

kunskapsbehovet, särskilt hos vissa specifika grupper. Hela 40,4 procent av eleverna upplevde att 

undervisningen inte innefattade tillräcklig kunskap för att eleven skulle kunna ta hand om sin egen 

sexuella hälsa. Genom att berika ungdomen med kunskaper om hur man tar hand om sin egen 
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sexuella hälsa kan möjligen hälsorisker förebyggas. Information och kunskap kan hjälpa 

ungdomen att under trygga omständigheter utveckla en god sexuell hälsa. Psykologen får här en 

viktig roll i att bidra med kunskap men även stötta ungdomen i dess psykosociala utveckling. 

Slutsatsen för denna studie är att det behövs mer forskning om vilka grupper som uttrycker 

ett kunskapsbehov och vilka psykologiska faktorer som kan förklara kunskapsbehovet. Likaså 

belyses vikten av att det skapas ett tryggt forum där ungdomen har möjlighet att lyfta känsliga 

frågor om att sex och samlevnad, där även stöd kan ges vid behov, för att ungdomen ska få 

möjlighet att utveckla en god psykisk hälsa som innefattar en positiv sexuell utveckling.  
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Bilaga 1 

Följebrev 

 
 

Hej! 

 

Våra namn är Cecilia Gunnarsson och Veronika Jan. Vi studerar sista terminen på 

psykologprogrammet vid Linnéuniversitet i Växjö och skriver för närvarande vår masteruppsats. 

Vi kontaktar Er då vår uppsats innefattar en enkätundersökning riktad mot gymnasieungdomar 

årskurs tre. Vi vill med hjälp av enkäten undersöka vilken upplevelse eleverna har av skolans sex - 

och samlevnadsundervisning samt vilka behov eleverna själva upplever sig ha gällande 

information och stöd i sin sexualitet- och identitetsutveckling. Enkäten kommer att vara helt 

frivillig att fylla i och elevernas svar kommer att behandlas konfidentiellt. Likaså kommer allt 

insamlat material förvaras på institutionen för att bibehålla sekretess och säkerhet. Det kommer att 

finnas en möjlighet för eleverna att kontakta undertecknad och andra organisationer exempelvis 

UMO och RFSU om de skulle uppleva ett behov av stöd och/eller vid eventuella frågor. Vår tanke 

är att vi delar ut enkäten under lektionstid för att höja svarsfrekvensen och för att minska antalet 

mellanhänder samt för att kunna svara på eventuella frågor. Således krävs det inget märkbart 

arbete från lärarnas sida förutom 15-20 minuter av deras lektionstid. Vi kommer även att kontakta 

andra skolor i Växjö för att få ett större urval till vår masteruppsats. Vi hoppas att vi får Ert 

godkännande att administrera enkäten och önskar Ni att ta del av uppsatsen kommer det att finnas 

möjlighet till det.  

 

Har Ni några frågor angående uppsatsen eller enkäten är Ni välkommen att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Cecilia Gunnarsson   Veronika Jan 

Psykologkandidat   Psykologkandidat 

XXX XX XX XXX                                         XXX XX XX XXX 

XXXX@gmail.com    XXXX@student.lnu.se 

  

mailto:cec.gunnarsson@gmail.com
mailto:vj222bu@student.lnu.se
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Bilaga 2 

Enkät 

 

 
 

Till dig som är student i årskurs tre på gymnasiet i Växjö 

 

Här följer information och en förfrågan gällande deltagande i en enkätundersökning. Våra namn är 

Cecilia Gunnarsson och Veronika Jan. Vi studerar sista terminen på psykologprogrammet vid 

Linnéuniversitet i Växjö och skriver för närvarande vår masteruppsats. Vi önskar genom vår enkät 

att undersöka vilken upplevelse gymnasieelever i XXXX har av skolans sex- och 

samlevnadsundervisning. Enkäten är frivillig att fylla i och kommer att vara anonym, likaså kan ni 

välja att avbryta ert deltagande när ni vill. Alla svar kommer att presenteras i form av 

tabellsammanställningar, det vill säga att inga enskilda svar kommer att redovisas. Datamaterialet 

kommer sedan att förvaras på institutionen för psykologi vid Linnéuniversitet tills dess att 

uppsatsen är slutförd och därefter markuleras enkäterna. Det är endast undertecknad och 

handledare som kommer att ha tillgång till era svar. Tidsåtgången för att besvara enkäten beräknas 

till 10-15 minuter. Skulle ni vara intresserade av resultaten kommer ett exemplar av uppsatsen att 

skickas till er skola i juni. Om frågor skulle uppstå efter ni besvarat enkäten och/eller ni upplever 

ett behov av stöd, finns möjligheten att kontakta oss alternativt en av följande organisationer: 

 

För stöd eller rådgivning: 
Ungdomsmottagningen, Växjö 

Adress: Västra Esplanaden 9a, 352 31 Växjö 

E-post:Isv-kk-vaxjo-ungdmott@kronoberg.semailto:Isv-kk-vaxjo-ungdmott@kronoberg.se 

Telefon tidbokning: 0470-586979 

Rådgivning barnmorska kl 13.00-14.00 på telefon 0470-586962 

http://www.umo.se/Ungdomsmottagningar/Ungdomsmottagningen-Vaxjo/   

 

Vid frågor, information och stöd (om exempelvis sex, relationer och identitet):  
pegasus.se Chattsamtal. Öppettiderna för chatten är måndagar kl.14:00 - 16:00 och onsdagar 

kl.17:00 - 19:00. 

http://www.umo.se 

http://www.rfsu.se/ (endast för information) 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Veronika Jan, Psykologkandidat, XXX XX XX XXX, XXXX@student.lnu.se  

Cecilia Gunnarsson, Psykologkandidat, XXX XX XX XXX, XXXX@student.lnu.se  

Gisela Priebe, Leg Psykolog/psykoterapeut, handledare, docent i psykologi, universitetslektor vid 

institutionen för psykologi i Lund, XXX - XXX XXXX, XXXX@psy.lu.se 

  

mailto:Isv-kk-vaxjo-ungdmott@kronoberg.se
mailto:Isv-kk-vaxjo-ungdmott@kronoberg.se
http://www.umo.se/Ungdomsmottagningar/Ungdomsmottagningen-Vaxjo/
http://pegasus.se/
http://www.umo.se/
http://www.rfsu.se/
mailto:vj222bu@student.lnu.se
mailto:XXXX@student.lnu.se
mailto:gisela.priebe@psy.lu.se


41 
 

Enkäten består av 25 frågor och det kommer finnas frågor på båda sidorna av pappret. Frågorna 

kommer antingen att ha svarsalternativ där du kryssar i det alternativ som bäst stämmer överens 

eller att ha ett tomt utrymme där du själv får fylla i ett svar.  

 

  □ Jag vill delta i enkätundersökningen □ Jag vill inte delta i enkätundersökningen  

  

Här kommer några frågor om din bakgrund 

 

1. Ange din ålder _________ 

 

2. Ange ditt kön:  

□ Kvinna  □ Man  □ Intergender/no gender  □ Annat  _________ 

 

3. Vilken inriktning studerar du? 

□ Yrkesförberedande (ex: frisör och fordon)  □ Högskoleförberedande  (ex: samhäll och natur) 

 

4. Planerar du att läsa vidare de närmaste 5 åren? 

□ Ja  □ Nej  □ Vet inte 

 

5. Var är du född?  
Jag kommer från:   

□ Sverige Gå vidare till fråga 8  

□ Inom Europa 

□ Utanför Europa  

□ Vet inte 

 

6. Om du kommer från/ är född i annat land än Sverige: Hur länge har du bott i Sverige?  
 

Cirka ______ år 

 

7. Om du kommer från/ är född i annat land än Sverige: Hur kom du till Sverige? 

□ Ensam 

□ Tillsammans med föräldrar/förälder 

□ Tillsammans med släkting/släktingar 

□ Via adoption 

□ Genom giftemål 

□ Annat sätt _________ 
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8. Har någon av dina föräldrar invandrat till Sverige från något annat land? 

□ Ja      

□ Nej  Om du svarade nej på frågan, gå vidare till fråga 10. 

 

9. Varifrån kommer dina föräldrar? 
En förälder kommer från:  

□ Sverige  □ Inom Europa  □ Utanför Europa □ Vet inte 

 

Den andra föräldern kommer från:  

□ Sverige  □ Inom Europa □ Utanför Europa □ Vet inte 

 

 

10.  Vad är dina föräldras huvudsakliga sysselsättning 
 

  Ena förälder Andra föräldern  

Arbetar    □  □ 

Långtidssjukskriven/pensionär  □  □ 

Studerar    □  □ 

Arbetslös/arbetssökande   □  □ 

Hemma    □  □ 

Avliden    □  □ 

Vet inte    □  □ 

 

11. Vilken utbildning har dina föräldrar? 
 

   Ena föräldern Andra föräldern 

Grundskola    □  □ 

Gymnasieskola   □  □ 

Universitet/högskola   □  □ 

Har ingen utbildningen   □  □ 

Vet inte    □  □ 
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12. Vem/vilka bor du tillsammans med?  

□ Ensam   

□ Hos föräldrar/förälder 

□ Hos fosterföräldrar/familjehem/på institution 

□ Hos kompis/kompisar 

□ Med partner (maka/make/flickvän/pojkvän) 

□ På annat sätt, nämligen _________ 

  

 

13. Religion påverkar oss olika mycket. Hur är det för dig?  

□ Religion påverkar mitt vardagsliv mycket 

□ Religion påverkar mitt vardagsliv ganska mycket 

□ Religion påverkar mitt vardagsliv ganska lite 

□ Religion påverkar inte mitt vardagsliv alls 

 

 

14. Jag upplever att min självkänsla är: 
 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 

Mindre bra    Mycket bra 

 

 

15. Har du för tillfället en partner?  

□ Singel 

□ Fast partner 

□ Tillfällig partner/KK 

□ Annat _________ 
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Här kommer några frågor om din sexualitet 

 

 

16. Vilken sexuell identitet anser du att du har idag? 

□ Homosexuell 

□ Heterosexuell 

□ Bisexuell 

□ Annat 

 

17. Har du någon gång haft:  
Här kan du kryssa i flera svarsalternativ 

             nej, aldrig      ja, med en kille     ja, med en tjej 

Smek/gnidsex med någon annan  □ □ □ 

Oralsex (slickat eller sugit av någons könsorgan)  □ □ □  

Analt samlag (penis i analen)  □ □ □ 

Vaginalt samlag (penis i slidan)  □ □ □ 

Annat slags sex med någon annan  □ □ □ 

 

 

18. Hur gammal var du den första gången du hade sex med någon annan?  
 

Om du inte minns exakt kan du uppskatta hur gammal du var:____________år 

□ Jag har inte haft sex med någon annan 

 

 

Nu kommer några frågor om dina kunskaper om sex och samlevnad 

 

 

19. Undervisningen om sex- och samlevnad kan man ha i flera olika ämnen i skolan. Vad av 

nedanstående stämmer för dig? 
 

A. Jag fick lära mig om hur man skyddar sig mot oönskade graviditeter 

□ ja, men för lite  □ ja, tillräckligt □ ja för mycket □ nej 

 

B. Jag fick lära mig om kondomanvändning 

□ ja, men för lite  □ ja, tillräckligt □ ja för mycket □ nej 

 

C. Jag fick lära mig om könssjukdomar 

□ ja, men för lite □  ja, tillräckligt □ ja, för mycket □ nej 
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D. Undervisningen gav mig kunskaper som jag sedan kunde använda för att ta hand om min egen 

sexuella hälsa 

□ ja, men för lite □  ja, tillräckligt □ ja, för mycket □ nej 

 

E. Jag fick lära mig om jämställdhet 

□ ja, men för lite □  ja, tillräckligt □ ja, för mycket □ nej 

 

F. Jag fick lära mig om identitet/identitetsutveckling 

□ ja, men för lite  □ ja, tillräckligt □ ja, för mycket □ nej 

 

G. Jag fick lära mig hur jag hanterar olika typer av relationer   

(ex: kompis-, föräldrar- och kärleksrelationer) 

□ ja, men för lite  □ ja, tillräckligt □ ja, för mycket □ nej 

 

20. Sex - och samlevnadsundervisningen kan innehålla positiva aspekter, exempelvis kärlek 

eller sexuell njutning, och negativa aspekter exempelvis könssjukdomar eller oönskade 

graviditeter. Hur upplever du undervisningen? 
 

□ Jag upplever att undervisningen har fokuserat på både positiva och negativa aspekter 

□ Jag upplever att undervisningen endast har fokuserat på positiva aspekter 

□ Jag upplever att undervisningen endast har fokuserat på negativa aspekter 

□ Jag vet inte 

 

Kan du ge något exempel?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

21. Vilken av följande stämmer bäst in på dig: 

□ Jag kan tillräckligt mycket om sex 

□ Jag kan nästan tillräckligt mycket om sex 

□ Jag kan lite för lite om sex 

□ Jag kan alldeles för lite om sex 
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22. Vad tycker du att du behöver mer kunskap om?  
Här kan du kryssa i flera svarsalternativ 

□ Hur man flirtar/raggar 

□ Säkrare sex 

□ Hur hiv smittar 

□ Hur andra könssjukdomar smittar 

□ Hur man talar om risker för könssjukdomar med en sexpartner 

□ Hur man undviker att kondomen går sönder 

□ Hur man undviker oönskade graviditeter 

□ Hur man hittar någon att inleda en relation med 

□ Hur man får en relation att fungera bra 

□ Jag vet inte 

□Annat 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

23. Varifrån vill du få mer kunskap om sex och samlevnad, om du känner att du vill ha det? 
Här kan du kryssa i flera svarsalternativ  

 

□ Ungdomsmottagningen, annan typ av mottagning _________ 

□ Ideell organisation (ange gärna vilken) _________ 

□ Skolan 

□ Informatörer på exempelvis musikfestival 

□ Sexpartners 

□ Kompisar 

□ Föräldrar/närstående vuxna 

□ Syskon eller liknande 

□ Umo.se 

□ Rfsu.se 

□ Rfsl.se     Fortsättning på nästa sida 
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□ Sex.rfsl.ungdom.se 

□ Sexperterna.org 

□ Ungdomar.se 

□ Centry.nu 

□ Rodaparaplyet.org 

□ Jag googlar 

□ Annan Internet sida (ange gärna vilken)________________________  

□ Broschyrer (ange gärna vilka)________________________________ 

□ Annat sätt (ange gärna vilket sätt)_____________________________  

□ Jag har inget bra sätt att få mer kunskap om sex efter fast jag vill ha det 

□ Jag vill inte ha mer kunskap om sex 

Kommentarer: ______________________________ 

 

 

24. Hur var det för dig att svara på det här frågeformuläret? 
Här kan du kryssa i flera svarsalternativ 

□ Frågorna var viktiga 

□ Frågorna var obehagliga 

□ Frågorna var roliga att svara på 

□ Frågorna vara svåra att svara på 

□ Jag svarade uppriktigt på frågorna 

 

  

 

25. Har du några ytterligare synpunkter eller något du vill tillägga så finns det utrymme för 

att göra det här. 
  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 

Källförteckning för frågeformulär 

 

Fråga Författare Titel 

 

1. Ange din ålder 

  

 

Egenformulerad 

 

2. Ange ditt kön: 

 

Egenformulerad  

3. Vilken inriktning studerar du? 

 

Egenformulerad  

4. Planerar du att läsa vidare under närmaste 

fem åren? 

 

 

Tikkanen et al. 2009 

 

UngKAB09 

5. Var är du född? 

 

Tikkanen et al. 2009 UngKAB09 

6. Om du kommer från/ är född i annat land än 

Sverige: Hur länge har du bott i Sverige? 

 

 

Tikkanen et al. 2009 

 

UngKAB09 

7. Om du kommer från/ är född i annat land än 

Sverige: Hur kom du till Sverige? 

 

 

Tikkanen et al. 2009 

 

UngKAB09 

8. Har någon av dina föräldrar invandrat till 

Sverige från något annat land? 

 

 

Tikkanen et al. 2009 

 

UngKAB09 

9. Varifrån kommer dina föräldrar? 

 

Tikkanen et al. 2009 UngKAB09 

10. Vad är dina föräldras huvudsakliga 

sysselsättning? 

 

Svedin et al. 2015 Unga sex och 

internet 

11. Vilken utbildning har dina föräldrar?  Svedin et al. 2015 Unga sex och 

Internet 

 

12. Vem/vilka bor du tillsammans med? 

 

Tikkanen et al. 2009 UngKAB09 

13. Religion påverkar oss olika mycket. Hur är 

det för dig? 

 

 

Tikkanen et al. 2009 

 

UngKAB09 

14. Jag upplever att min självkänsla är 

 

Egenformulerad  

15. Har du för tillfället en partner? 

 

Egenformulerad  

16. Vilken sexuell identitet anser du att du har 

idag? 

 

 

 

 

 

 

Egenformulerad 
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17. Har du någon gång haft:  

o Smek/gnidsex med någon annan 

o Oralsex (slickat eller sugit av någons 

könsorgan)  

o Analt samlag (penis i analen) 

o Vaginalt samlag (penis i slidan) 

o Annat slags sex med någon annan 

 

 

 

 

 

 

 

Tikkanen et al. 2009 

 

 

 

 

 

 

UngKAB09 

 

18. Hur gammal var du den första gången du 

hade sex med någon annan?  

 

 

Tikkanen et al. 2009 

 

UngKAB09 

19. Undervisningen om sex- och samlevnad kan 

man ha i flera olika ämnen i skolan. Vad av 

nedanstående stämmer för dig? 

A. Jag fick lära mig om hur man skyddar sig mot 

oönskade graviditeter 

B. Jag fick lära mig om kondomanvändning 

C. Jag fick lära mig om könssjukdomar 

 

 

 

 

 

 

 

Tikkanen et al. 2009 

 

 

 

 

 

 

UngKAB09 

E. Jag fick lära mig om jämställdhet 

F. Jag fick lära mig om 

identitet/identitetsutveckling 

G. Jag fick lära mig hur jag hanterar olika typer 

av relationer   

(ex: kompis-, föräldrar- och kärleksrelationer) 

 

 

 

 

 

 

Egenformulerad 

 

 

20. Sex - och samlevnadsundervisningen kan 

innehålla positiva aspekter, exempelvis kärlek 

eller sexuell njutning, och negativa aspekter 

exempelvis könssjukdomar eller oönskade 

graviditeter. Hur upplever du undervisningen? 

 

 

 

 

 

Egenformulerad 

 

21. Vilken av följande stämmer bäst in på dig: 

o Jag kan tillräckligt mycket om sex 

o Jag kan nästan tillräckligt mycket om sex 

o Jag kan lite för lite om sex 

o Jag kan alldeles för lite om sex 

 

 

 

 

 

Darj et al., 2015 

 

 

 

 

Sex för X 

22. Vad tycker du att du behöver mer kunskap 

om?  

 

 

Tikkanen et al. 2009 

Modifierad 

 

UngKAB09 

23. Varifrån vill du få mer kunskap om sex och 

samlevnad, om du känner att du vill ha det? 

 

 

Darj et al. 2015 

 

Sex för X 

24. Hur var det för dig att svara på det här 

frågeformuläret? 

 

Tikkanen et al. 2009 

Modifierad 

 

UngKAB09 

25. Har du några ytterligare synpunkter eller 

något du vill tillägga finns det utrymme för att 

göra det här: 

 

 

Tikkanen et al. 2009 

Modifierad 

 

 

UngKAB09 

 


