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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Inom skolsköterskans arbetsfält ingår hälsofrämjande arbete med sexuell hälsa. I 
utbildningen till skolsköterska saknas antingen ämnet helt eller ges bristfälligt. Kunskap kring sexuell 
hälsa samt utformningen av det hälsofrämjande arbetet inhämtas istället via vidareutbildning som 
arbetsplatsen erbjuder. Tidigare studier har visat att utbildningsinterventioner inom arbetsområdet 
sexuell hälsa kan ge skolsköterskor ökad kompetens, liknande studier saknas i Sverige.  
 
Syfte: Syftet var att beskriva om en utbildningsintervention om sexuell hälsa påverkat 
skolsköterskornas arbetssätt med det hälsofrämjande arbetet inom sexuell hälsa.  
 
Metod: Studien var en enkätstudie bestående av slutna och öppna frågor och utgjordes av en jämförelse 
av svaren från två identiska enkäter som skickades ut före respektive efter en utbildningsintervention. 
De slutna frågorna i enkäten analyserades med hjälp av deskriptiv statistik och de öppna frågorna med 
hjälp av konventionell innehållsanalys. 
 
Resultat: Utbildningsinterventionen bidrog dels till att skolsköterskorna fick ökad kunskap i olika 
områden inom sexuell hälsa samt dels en känsla av ökad trygghet i samtalet kring sexuell hälsa. 
Skolsköterskorna ansåg även att samverkan med andra professioner var betydelsefullt för ett 
framgångsrikt hälsofrämjande arbete med sexuell hälsa.  
 
Slutsatser: Utbildningsinterventioner av liknande slag kan öka kompetensen och därmed öka 
tryggheten i arbetet kring sexuell hälsa.  
 
Nyckelord: distriktsköterska, elevhälsa, kompetenshöjning, sexuell hälsa 

 

  



Summary 
 
The school nurse’s health promoting work with sexual health. A survey study.  
 
Background: The school nurse's field of work includes health promotion work concerning sexual 
health. In school nurse education, either the subject is completely missing or given deficiently. Previous 
studies have shown that educational interventions in the area of sexual health can increase competence, 
similar studies are lacking in Sweden. 
 
Objective: The aim was to describe how an educational intervention on sexual health effect school 
nurses´ work procedure in the health enhancing work in sexual health. 
 
Method: The study was a questionnaire consisting of closed and open questions and consisted of a 
comparison of the answers from two identical questionnaires that were sent out before and after an 
educational intervention. The closed questions in the questionnaire were analyzed by using descriptive 
statistics while the open questions were analyzed using a qualitative, conventional content analysis. 
 
Results: The educational intervention has helped the school nurses to gain increased knowledge in 
various areas of sexual health, as well as having created a sense of increased security in talking about 
sexual health. The school nurses also considered that a collaboration with other professions was 
important for successful health promoting work within sexual health. 
 
Conclusions: Education interventions can increase competence and thus increase security in work on 
sexual health. 
 
Keywords: district nurse, increase competency, school health service, sexual health 
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Inledning 

Barnkonventionen förkunnar att alla barn och ungdomar över hela världen har rätt till god hälsa där 
hälso- och sjukvården har en betydelsefull roll i det hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbetet 
(UNICEF Sverige, 2009). 
 
Folkhälsomyndigheten (2017) har via en enkätstudie som genomfördes 2015 undersökt ungas sexuella 
och reproduktiva hälsa i Sverige. Av 7755 unga deltagare i åldern 16 - 29 år var det 70% som inhämtade 
kunskap kring den sexuella hälsan via internet och 49% angav att skolan delgivit kunskaper som bidragit 
till att själv kunna ta hand om den sexuella hälsan. För att vidareutveckla det hälsofrämjande- och 
sjukdomsförebyggande arbetet med sexuell hälsa krävs det att skola och hälso- och sjukvården 
analyserar och utvärderar nuvarande arbete med sexuell hälsa för att kunna sträva gentemot jämlik vård 
(Folkhälsomyndigheten, 2017).  
 
Skolsköterskans erfarenhet och utbildning påverkar förmågan att arbeta med sexuell hälsa hos elever 
(Brewin, Koren, Morgan, Shipley & Hardy, 2014). I utbildningen till skolsköterska i Sverige saknas 
kompetensutbildning inom sexuell hälsa eller också är den bristfällig. Kunskap kring hur det 
hälsofrämjande arbetet med sexuell hälsa ska utformas inhämtas via vidareutbildning som 
arbetsplatsen erbjuder. En gedigen erfarenhet bidrar till ökad trygghet i arbetet med sexuell hälsa, vilket 
i sin tur leder till att skolsköterskan lättare uppmärksammar problem hos elever som rör den sexuella 
hälsan. Är skolsköterskan otrygg med att samtala om sexuell hälsa kan det leda till att skolsköterskan 
undviker att ta upp ämnet till diskussion och då ges ej heller barnet samma förutsättningar att uppnå en 
god sexuell hälsa (Brewin et al., 2014).  

I en kommun i södra Sverige skickades en enkät ut till skolsköterskorna under december 2017/januari 
2018 för att ta reda på vilket behov av kompetensutveckling som fanns rörande sexuell hälsa. Utifrån 
svaren på enkäten planerades innehållet i en utbildningsintervention som skolsköterskorna sedan 
deltog i fram till sommaren 2019. Författarna har därför valt att i den här magisteruppsatsen skicka ut 
samma enkät efter utbildningsinterventionen för att undersöka om interventionen påverkat 
skolsköterskornas arbetssätt med det hälsofrämjande arbetet inom sexuell hälsa.  

 

Bakgrund 

Elevhälsans medicinska insats (EMI) 

En ny Skollag (SFS 2010:800) trädde i kraft den 1 juli 2011 och i samband med det skapades en samlad 
elevhälsa. I den samlade elevhälsan ingår skolhälsovården, den särskilda elevvården och de 
specialpedagogiska insatserna. Det innebär att elevhälsan inkluderar medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser (SFS 210:800; Socialstyrelsen, 2016). Elevhälsan styrs av 
ett flertal regelverk som huvudmän, rektorer, verksamhetschefer och personal som arbetar inom 
elevhälsan måste utgå ifrån i det dagliga arbetet. Inom skolans organisation finns det olika typer av 
huvudmän, vilka är: kommuner, landsting, stat och enskilda. Skolhuvudmannens ansvar är att sträva 
efter att uppnå de nationella målen i skolan genom verksamhetens arbete. En del av det arbetet är att ta 
beslut kring elevhälsans organisation och att erbjuda kompetensutveckling. Rektorns ansvar är att 
samordna och leda det pedagogiska arbetet samt att utveckla elevhälsan. Verksamhetschefens roll är att 
ha helhetsansvar över hälso- och sjukvården inom elevhälsan (Socialstyrelsen, 2016). 

I Sverige ska enligt skollagen (SFS 2010:800) alla elever från förskoleklass upp till gymnasiet ha tillgång 
till elevhälsan och därigenom ha möjlighet att söka hjälp vid olika bekymmer. Elevhälsan ska erbjuda 
eleverna möjligheten att komma i kontakt med skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator beroende 
på problemets karaktär. Målet med att ha olika professioner samlade inom elevhälsan är att bidra till 
ökat samarbete samt att sträva efter en god hälsa och lärandesituation för eleven (SFS 2010:800). För 
att samarbetet ska fungera optimalt krävs det att rektorn på skolan och andra ledande befattningar har 
inställningen att ett hälsofrämjande arbete är betydelsefullt för elevens utveckling och välmående 
(Reuterswärd & Lagerström, 2010). 
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Skolsköterskan och skolläkaren arbetar inom elevhälsans medicinska insats (EMI). Inom EMI ska 
skolsköterskans arbete i första hand inriktas mot hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande insatser 
samt kunna hjälpa elever med enklare sjukvårdsinsatser. Hälsobesök är en del av skolsköterskans 
hälsofrämjande arbete och under skoltiden ska alla elever erbjudas fyra hälsobesök. Tre av dess 
hälsobesök skall erbjudas i grundskolan samt ett hälsobesök i gymnasiet (SFS 2010:800; 
Socialstyrelsen, 2016). Skolsköterskorna på högstadiet träffade eleverna via hälsosamtalet i olika 
årskurser och med varierande intervall (Reuterswärd & Lagerström, 2010). Dock kunde en fördel ses 
med att förlägga hälsosamtalen tidigt i högstadiet, under årskurs 7. Skolsköterskan lärde då känna 
eleven i ett tidigt skede och därmed kunde även behov av stöd och åtgärder identifieras och initieras 
tidigare (Reuterswärd & Lagerström, 2010). Förutom skolsköterskans arbete med hälsosamtal ingår 
också ett hälsofrämjande arbete med sex- och samlevnadsfrågor (Socialstyrelsen, 2016). Det innebär 
dels att arbeta direkt med enskilda elever dels en stödjande roll gentemot skolans personal. Målet är att 
det finns ett samarbete mellan skolsköterskan och lärarna när det gäller planering, undervisning och 
utvärdering av arbetet med sexuell hälsa. För att stärka elevernas självkänsla och bidra till en god sexuell 
hälsa krävs det att skolsköterskan har goda kunskaper inom sexuell hälsa (Socialstyrelsen, 2016).  

Inom EMI ingår det ett hälsofrämjande arbete för skolsköterskan på både grupp- och individnivå. 
Insatser på gruppnivå involverar bland annat hälsofrämjande- och förebyggande arbete mot alkohol, 
tobak och droger. Även utbildning och vägledning kring sexuell hälsa, hälsa, kost och motion ingår i 
skolsköterskans arbete på en generell nivå. Skolsköterskan skall också kunna bidra med stöd till lärarna 
i undervisningen om sex- och samlevnad. Det innefattar bland annat stöd i psykologiska och fysiska 
faktorer som påverkar sexualiteten samt frågor gällande genus och HBTQ (homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och queera uttryck och andra identiteter). Insatser på individnivå handlar om syn- och 
hörselundersökning, vaccination och hälsosamtal (Socialstyrelsen, 2016).  

 

Hälsofrämjande arbete  

World health organization (WHO, 1946) definierar begreppet hälsa som “ett tillstånd av fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom”. WHO (1986) beskriver att god hälsa är 
en viktig resurs för social, ekonomisk och personlig utveckling och är en betydelsefull faktor för att 
uppnå god livskvalitet. Politiska, ekonomiska, sociala, kulturella, miljömässiga, beteendemässiga och 
biologiska faktorer kan både gynna och motverka målet att uppnå hälsa (WHO, 1986). Enligt hälso- och 
sjukvårdslagen är syftet att sträva efter en god hälsa för befolkningen där vård ges på lika villkor (SFS 
2018:1997). 

WHO (1986) beskriver att det krävs ett hälsofrämjande arbete från hälso- och sjukvården där individen 
erbjuds samt uppmuntras till delaktighet i den egna hälsan för att uppnå en god hälsa hos befolkningen. 
Begreppet hälsofrämjande arbete definieras som en process som gör det möjligt för människor att öka 
kontrollen över och förbättra hälsan. För att uppnå ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande krävs det att en individ eller grupp kan identifiera och förverkliga ambitioner, tillgodose 
behov och förändra eller hantera miljön. Hälsa ses därför som en resurs i vardagen och inte som målet 
med livet. Ett hälsofrämjande arbete har som mål att uppnå jämlik hälsa hos befolkningen. 
Hälsofrämjande åtgärder syftar till att minska skillnader i nuvarande hälsotillstånd och garantera lika 
möjligheter och resurser för att alla individer ska kunna uppnå god hälsa. Individen kan inte uppnå 
fullgod hälsa utan att ta kontroll över faktorer som påverkar hälsan. Ett hälsofrämjande arbete kräver 
också ett samarbete mellan olika instanser i samhället. Det handlar bland annat om en samverkan 
mellan hälso- och sjukvård, regering, lokala myndigheter, industrier och media (WHO, 1986). Begreppet 
hälsofrämjande arbete beskrivs som ett förebyggande arbete med eleverna i skolan innan ett problem 
uppkommer. I det hälsofrämjande arbetet ingår det att tro på elevernas egna resurser och att bistå med 
hjälp så att eleven själv kan utöva handlingar som bidrar till god hälsa (Rising-Holmström, Häggström 
och Kristiansen, 2015). Ett hälsofrämjande arbete som skolsköterska innebär både enskilda 
konsultationer med eleverna samt arbete på gruppnivå med en hel klass. Det handlar om att 
skolsköterskan identifierar ett problem hos eleven i ett tidigt skede för att därefter kunna sätta in 
åtgärder. En del i det hälsofrämjande arbetet omfattar unga kvinnor som söker skolsköterskan för frågor 
kring sexuell hälsa och där skolsköterskan identifierar ett behov av ytterligare kunskap och information 
inom området (Barnes, Courtney, Pratt & Walsh, 2004).  
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Skolsköterskans hälsofrämjande arbete 

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete bör utgå från de sex kärnkompetenserna, vilka är: 
personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 
kvalitetsutveckling, säker vård och informatik (Cronenwett et al., 2009). Kärnkompetenserna ska verka 
som ett stöd för skolsköterskan i det hälsofrämjande arbetet med eleverna. Personcentrerad vård 
innebär att skolsköterskan har eleven och vårdnadshavaren i centrum samt utgår från elevens 
upplevelse av hälsa och gemensamt vidtar åtgärder. Skolsköterskan arbetar tillsammans med andra 
professioner och har som uppgift att bidra med kunskap och samordna vården kring eleven. I det 
hälsofrämjande arbetet krävs det att skolsköterskan arbetar evidensbaserat och att åtgärderna utgår 
från vetenskap och beprövad erfarenhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Ett sätt att öka 
kompetensen i det hälsofrämjande arbetet som skolsköterska var att läsa vetenskapliga artiklar och att 
diskutera upplevelser med kollegor (Reuterswärd & Lagerström, 2010). För att kvalitetsutveckla EMI 
fordras det att skolsköterskan använder förbättringskunskap när nya metoder ska prövas för att 
förbättra vården. Att följa rutiner och riktlinjer i det hälsofrämjande arbetet innebär minskad risk för 
uppkomst av vårdskador hos elever. I arbetet är teknik och information två betydelsefulla komponenter 
för att kommunicera med elever och andra yrkeskategorier (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
Skolsköterskan beskriver det hälsofrämjande arbetet som dominerande i yrket och för att uppnå ett 
framgångsrikt hälsofrämjande arbete är det viktigt med samverkan både på grupp och organisationsnivå 
(Rising Holmström et al., 2015). På gruppnivå handlar det för skolsköterskan om samverkan mellan 
olika professioner, pedagoger och föräldrar. Även skolans organisation har en betydelsefull roll för 
möjlighet till samverkan kring bland annat sex- och samlevnad i det hälsofrämjande arbetet (Rising 
Holmström et al., 2015).  

Skolsköterskan har en betydelsefull roll i det hälsofrämjande arbetet gentemot eleverna (Reuterswärd 
& Lagerström, 2010). Att arbeta hälsofrämjande kräver uppgifter och åtgärder på generell nivå men även 
på en individuell nivå. På en generell nivå bör ett samarbete finnas mellan ledningen på skolan och 
skolsköterskan. För att skapa ett bra arbetsklimat med det hälsofrämjande arbetet i fokus fordras det 
stöd och förståelse från ledningen. Individuellt kan skolsköterskan möta eleverna via hälsosamtal där 
individens önskemål står i fokus och därifrån kan hälsofrämjande åtgärder vidtas tillsammans med 
eleven (Reuterswärd & Lagerström, 2010). Hälsosamtalet kan också bidra till att samla in information 
om elevernas hälsa i en klass eller i flera klasser för att därefter kunna vidta hälsofrämjande insatser på 
gruppnivå (Golsäter, Sidenvall, Lingfors & Enskär, 2011).  

Kunskap och erfarenhet kring barn och ungdomars fysiska och psykiska utveckling är en förutsättning 
för att skolsköterskan ska kunna fånga upp avvikelser i ett tidigt skede (Rising Holmström, Asplund & 
Kristiansen, 2013). Att arbeta som ensam skolsköterska kan vara en begränsning när det gäller att 
vidareutveckla yrkeskompetensen och därför är det betydelsefullt att skolsköterskan reflekterar över sitt 
arbete och sig själv för att utvecklas (Morberg, Dellve, Karlsson & Lagerström, 2006; Rising Holmström 
et al., 2015). Däremot ger ensamarbetet utrymme att lägga upp det hälsofrämjande arbetet utifrån 
behovet på skolan, men också möjlighet att självständigt planera och organisera arbetet (Morberg et al., 
2006). Skolsköterskor med lite erfarenhet uppgav att de saknade förmågan att upptäcka barn och 
ungdomars framsteg och problem i skolan. Det resulterade i att oerfarna skolsköterskor hade svårt att 
skilja på när barnet var i behov av en utredning av medicinska eller sociala anledningar till skillnad mot 
skolsköterskor med fler yrkesverksamma år som baserade sin bedömning på erfarenhet (Reuterswärd 
& Lagerström, 2010). 

Det behövs inte enbart kunskap kring barn och ungdomars utveckling utan också förmåga att bygga upp 
förtroende och tillit till eleven för att kunna vidta åtgärder som främjar hälsan. Individen bör vara i fokus 
och åtgärderna utgå från elevens önskan, vilket bidrar till att eleven känner sig respekterad och lyssnad 
på (Rising Holmström et al., 2013). Skolsköterskan behöver därför vara lyhörd och skapa tillit för att 
eleven ska våga berätta om underliggande problem. I det hälsofrämjande arbetet är det därför 
betydelsefullt att skolsköterskan är uppmärksam både på verbal och icke verbal kommunikation (Engh 
Kraft, Rahm & Eriksson, 2017). Har skolsköterskan också kunskap kring hur tillit byggs upp hos eleven 
så kommer fler elever våga öppna upp och även be om hjälp med exempelvis sexuella bekymmer (Brewin 
et al., 2014). Skolsköterskan hänvisar också eleverna till att samtala med sina föräldrar eller någon 
annan vuxen som det finns förtroende för. Samverkan mellan andra vårdgivare är också betydelsefullt 
då eleverna informeras om att kontakt kan tas med ungdomsmottagningen för bland annat gratis 
graviditetstest och för att kunna testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar (Brewin et al., 2014). 
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Sexuell hälsa 

WHO (2006) beskriver begreppet sexuell hälsa som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande i relation till sexualitet. Det innebär en positiv och respektfull inställning till sexualitet 
och sexuella relationer samt möjlighet till njutningsbara och säkra sexuella upplevelser med avsaknad 
av tvång, diskriminering och våld (WHO, 2006). I Sverige finns det elva folkhälsomål där syftet är att 
uppnå god hälsa hos befolkningen. Ett av folkhälsomålen är “trygg och säker sexualitet och en god 
reproduktiv hälsa”. Det innebär att en trygg och säker sexualitet bidrar till god hälsa hos individen och 
därför är det betydelsefullt att hälso- och sjukvården bland annat erbjuder undervisning inom sex- och 
samlevnad och olika insatser via kvinnohälsovården (Prop. 2002/03:35). 

År 2015 genomfördes en randomiserad populationsbaserad enkätstudie i Sverige som inkluderade unga 
i åldern 16-29 år, kallad UngKAB15 (Folkhälsomyndigheten, 2017). Syftet med studien var att studera 
hur unga i samhället bedömer sin hälsa och sexualitet. När det gäller den sexuella hälsan hos unga 
framkom det brister i informationen om sexuell hälsa från skolan. Informationen var främst inriktad på 
kroppens funktion, hur en graviditet uppstår och hur en kondom ska användas. Ungdomar önskade i 
stället mer kunskap kring genus, relationer, HBTQ samt HIV. Även vägledning i hur en relation byggs 
upp för att fungera önskade ungdomarna stöd och hjälp med från skolsköterskan 
(Folkhälsomyndigheten, 2017). Eleverna beskrev att skolsköterskan förmedlade information om bland 
annat preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar (Aranda et al., 2018). Önskan fanns att 
skolsköterskan i framtiden också skulle samtala om sexuella textmeddelanden mellan ungdomar och 
konsekvenserna av att inte följa sexuella hälsoråd som att exempel bli gravid i ung ålder (Aranda et al., 
2018). Ungdomar inhämtade information om sexuell hälsa från familjen, skolan, läkare, vänner och 
internet (Jones & Biddlecom, 2011). Internet användes som en informationskälla för att erhålla 
ytterligare kunskap inom sexuell hälsa, men informationen skulle motsvara det som framkommit via 
andra källor för att upplevas trovärdig. Informationen om sexuell hälsa på internet kunde ha skapats av 
någon som inte hade kunskap inom området och kunde därmed vara felaktig. Internet användes som 
ett verktyg för att stärka informationen som ungdomar tagit del av via skolan, familjen och vännerna 
(Jones & Biddlecom, 2011). 

Flertalet elever kände sig trygga med att samtala om sexuellt överförbara sjukdomar med 
skolsköterskan. Däremot ville eleverna inte samtala med skolsköterskan om HBTQ innan vetskapen 
fanns om skolsköterskans inställning till HBTQ. Kunskapen hos skolsköterskan om HBTQ sågs också 
som en betydelsefull del för att eleverna skulle vilja prata om sin sexuella hälsa (Raspberry et. al., 2015). 
Skolsköterskan hade mindre kunskap om frågor som rörde den sexuella hälsan hos sexuella minoriteter 
än vad skolkuratorer och socialarbetare hade (Mahdi, Jevertson, Schrader, Nelson & Ramos, 2014).  
 
Sexuella övergrepp är ett område inom sexuell hälsa som skolsköterskan anser vara svårt att samtala 
om med eleverna (Engh Kraft, Rahm & Eriksson, 2017). Skolsköterskan upplever att en del elever är 
öppna och berättar om vilka problem som finns samtidigt som andra elever söker för fysiska problem 
och där det finns andra underliggande bekymmer. Barn och ungdomar upplever en skam när det gäller 
sexuella övergrepp och berättar sällan om det spontant för skolsköterskan, vilket bidrar till att det är 
svårt för skolsköterskan att uppmärksamma tecken på att individen är utsatt för sexuella övergrepp. 
Skolsköterskan betonar därför vikten av arbetet med hälsosamtal där svaren på frågorna kan leda till en 
förståelse för att något inte är som det ska och där frågorna i sin tur kan öppna upp till diskussion (Engh 
et al., 2017).  
 
Den sexuella hälsan kan även påverkas av exponeringen av pornografi (Rothman, Kaczmarsky, Burke, 
Jansen & Baughman, 2015; Häggström-Nordin, Sandberg, Hanson & Tydén, 2006). Idag är det lätt för 
ungdomar att tillgå pornografiskt material via olika kanaler såsom tv, film och internet. Det finns 
motstridiga känslor hos ungdomarna gällande pornografi då det ses som ett sätt att inhämta information 
och lära sig nya saker samtidigt som pornografin kan ge negativa upplevelser genom en hård 
introduktion till sexualitet med avsaknad av kärlek, känslor och relationer (Häggström-Nordin et al., 
2006). Ungdomar inhämtade kunskap om sex genom att titta på pornografi och att imitera sexakter där, 
ibland med negativa effekter. Det kan i sin tur påverka ungdomar negativt, som fortfarande är relativt 
sexuellt oerfarna, i deras process att bli sexuellt socialiserade (Rothman et al., 2015). 
 
I det hälsofrämjande arbetet med sexuell hälsa använde skolsköterskorna gruppundervisning med 11 
och 12-åringar (Piercy & Hayter, 2008). Gruppundervisningen bestod av information om puberteten 
hos flickor och pojkar. Skolsköterskan hade också en grupp för enbart flickor med samtal om 
menstruation. Skolsköterskan efterfrågade också funderingar ifrån eleverna utöver det som samtalats 
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om i grupperna för att korrigera missuppfattningar och fylla kunskapsluckor (Piercy & Hayter, 2008). 
Skolsköterskan deltog i skolans sexualundervisning för att samtala om puberteten och kroppens 
utveckling och deltagandet bidrog inte bara till kunskap utan gav också en öppning för känslor och 
diskussion med eleverna (Engh et. al., 2017). Det krävs både tid och resurser för skolsköterskorna vad 
det gäller förberedelser och undervisning av sexuell hälsa (Beech & Sayer, 2018). Skolsköterskorna 
önskade utveckla rollen i arbetet med sexuell hälsa där förslag framkom gällande att skolsköterskorna 
skulle kunna erbjuda eleverna graviditetstest och även möjligheten att testa sig för sexuellt överförbara 
sjukdomar i skolan. Skolsköterskorna framförde att utbildning var en betydelsefull faktor för att kunna 
stödja ambitionerna i en utvecklad roll som skolsköterska inom sexuell hälsa (Beech & Sayer, 2018). 
Skolsköterskan behöver utbildning inom sexuell hälsa för att nå ut till eleverna på ett framgångsrikt sätt. 
Utbildningsmöjligheter inom sexuell hälsa som ges via verksamheten kan därmed bidra till en ökad 
trygghet hos skolsköterskorna i arbetet med sexuell hälsa gentemot eleverna (Brewin et al., 2014). 

 

Utbildningsintervention 

 
Seong-Sook, Hae, Jong-Eun och Shin-Jeong (2019) utförde en utbildningsintervention med 
skolsköterskor om medias inverkan på ungdomars kunskap om sexuell hälsa. Under tre veckor fick 
skolsköterskorna delta i två timmars sessioner tre gånger i veckan för att öka sin kunskap om hur media 
påverkar den sexuella hälsan hos ungdomar. Efter utbildningsinterventionen påvisades en signifikant 
ökning gällande sexuell mediakunskap hos skolsköterskorna (Seong-Sook et al., 2019). Vid en 
utvärdering av effekten av en nätbaserad utbildningsmodul (Rhodes, Visker, Cox, Sas & Banez, 2017) 
rörande skolsköterskors kunskap om HPV-vaccinationer sågs en signifikant kunskapsökning hos 
skolsköterskorna efter genomförd utbildningsintervention kontra kunskapsnivån före genomförd 
utbildning. Det visar att även en kortare webbaserad utbildningsintervention kan vara till stor nytta för 
skolsköterskan inom det hälsofrämjande arbetet med eleverna.  
 

Problemformulering 

 
I skolsköterskans hälsofrämjande arbete ingår området sexuell hälsa. Ungdomar inhämtar idag en del 
av kunskapen om sexuell hälsa via olika källor som kan ge en felaktig bild och där pornografi är en del 
av materialet som bidrar till en negativ inverkan på ungdomar. Det finns också en önskan hos ungdomar 
att skolsköterskan ska bidra med ytterligare kunskap inom sexuell hälsa samtidigt som det finns 
bristande kunskap och rutiner hos skolsköterskan när det gäller det hälsofrämjande arbetet med sexuell 
hälsa. Den bristande kunskapen hos skolsköterskan kring sexuell hälsa bidrar till svårigheter för 
skolsköterskan att veta hur arbetet med sexuell hälsa gentemot eleverna ska utformas. Kombinationen 
av bristande kunskap inom sexuell hälsa och avsaknad av riktlinjer leder till att barn och ungdomar inte 
har samma förutsättningar att uppnå en god sexuell hälsa. I Sverige finns det inga studier som undersökt 
om en utbildningsintervention påverkar skolsköterskans hälsofrämjande arbete med sexuell hälsa. 
Därför är målet med examensarbetet att undersöka om en utbildningsintervention inom området 
sexuell hälsa påverkat skolsköterskornas arbetssätt med det hälsofrämjande arbetet inom sexuell hälsa.  
 

Syfte 

Syftet var att beskriva om en utbildningsintervention om sexuell hälsa påverkat skolsköterskornas 
arbetssätt med det hälsofrämjande arbetet inom sexuell hälsa.  

 

Material och metod 

Design 

 
Studien var en retrospektiv enkätstudie utifrån kvalitativ och kvantitativ metod och utgjordes av en 
jämförelse av två identiska enkäter som skickades ut före respektive efter en utbildningsintervention 
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(Figur 1). Fördelen med en enkätstudie var att det skapade förutsättningar att ställa frågor med identisk 
utformning och med samma tillvägagångssätt till en större grupp människor (Kristiansson, 2014). En 
enkätstudie gav möjlighet till anonymitet för respondenterna vilket kunde ha varit avgörande i 
erhållandet av information om vissa beteende, val eller av egenskaper som skall utforskas. Öppna frågor 
tillåter respondenterna att svara med egna ord (Polit & Beck, 2016). 
 

 

Figur 1. Översikt över studiens genomförande. 

 

Urval 

 
Studien utfördes på uppdrag av Barn- och elevhälsoenheten på utbildningsförvaltningen i en kommun i 
södra Sverige. Inklusionskriterierna för studien var skolsköterskor anställda inom en kommun i södra 
Sverige och som arbetade med barn och ungdomar från förskoleklass upp till gymnasiet. Urvalet 
utgjordes av ett bekvämlighetsurval då samtliga skolsköterskor anställda i kommunen tillfrågades om 
deltagande via utskick av informationsbrevet. Det var ett urvalsförfarande som var enkelt och 
tidsbesparande men som även passar in då rekrytering av deltagare skulle ske från en specifik 
arbetsplats eller organisation (Polit & Beck, 2016; Kristensson, 2014).  

 

Datainsamling 

 
Data samlades in från Enkät 1 som utgjorde grunden till ett förbättringsarbete initierat av medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska (MLS). Målet med enkäten var att skapa en bild av skolsköterskornas 
arbetssätt och trygghet i att arbeta med frågor inom området sexuell hälsa samt vilket behov av 
kompetensutveckling som skolsköterskorna ansåg sig behöva. Utifrån svaren på enkäten utformade 
MLS innehållet i utbildningsinterventionen som skolsköterskorna sedan deltog i. Enkäten före 
utbildningsinterventionen, Enkät 1, skapades av MLS utifrån verksamhetens mål i enkät- och 
analysverktyget Esmaker och skickades ut elektroniskt via e-mail av MLS till alla anställda 
skolsköterskor inom kommunen under december 2017. Datainsamlingen pågick under sju veckor men 
hur många påminnelser som skickades ut av MLS under de aktuella veckorna är okänt. Då det vid 
skapandet av enkäten inte fanns någon planering att studien skulle ingå i ett vetenskapligt arbete 
genomfördes inget validitets/reliabilitetstest.  
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Våren 2019 gav MLS uppdraget till författarna av föreliggande studie att följa upp 
utbildningsinterventionen efter avslutat läsår 2018/2019. Samtliga skolsköterskor som fått utskick av 
Enkät 1 fick därefter information av MLS att enkäten kommer att ingå i studien. I samråd med MLS 
skickades en uppföljande enkät ut av MLS efter utbildningsinterventionen, Enkät 2, som i likhet med 
Enkät 1 skapades i Esmaker samt bestod av identiska frågor och utformning. Inför utskick av den 
uppföljande enkäten skickade författarna ut ett informationsbrev till verksamhetschefen som gav sitt 
godkännande via e-mail till att genomföra studien. Därefter skickade författarna via MLS ut ett 
informationsbrev till informanterna via e-mail tillsammans med en länk till enkäten (bilaga 1) för att 
inhämta samtycke till deltagande. Utskicket av Enkät 2 skedde under september 2019 av MLS och 
skickades ut till samma population som besvarade den första enkäten 2017/2018 (Figur 2). MLS 
skickade ut två påminnelser via e-mail och datainsamling pågick under totalt fyra veckor. Genom MLS 
erhöll slutligen författarna samtliga anonyma enkätsvar från både Enkät 1 och Enkät 2 under oktober 
2019. 

 
 
 
 
 

 
 
Figur 2. Flödesbeskrivning över studiens genomförande. 

 

Svarsfrekvens  
 
Svarsfrekvensen på Enkät 1 var 35 styck av totalt 42 styck skolsköterskor (83%). Svarsfrekvensen på 
Enkät 2 var 18 styck av totalt 45 styck skolsköterskor (40%). Efter utskicket av Enkät 1 hade fyra nya 
skolsköterskor anställts, en skolsköterska hade slutat samt en skolsköterska var långtidssjukskriven. 
 

Instrument 
 
Enkäten innehöll totalt sex frågor varav tre styck var öppna frågor och tre styck var slutna frågor (bilaga 
1). De slutna frågorna hade tre till fyra svarsalternativ med möjlighet att ytterligare utveckla svaret 
genom fri text om informanten önskade. En av de slutna frågorna rörde HPV-vaccinationer och 
exkluderades i analysen då den inte svarade till syftet. I slutet av båda enkäterna fanns det även 
möjlighet att ge övriga förslag, frågor eller tips. Även den delen exkluderades i analysen eftersom det 
inte svarade till studiens syfte. 
 
De fem enkätfrågor som var relevanta för studiens syfte var;  

• Hur arbetar du med det hälsofrämjande arbetet kring pubertet/sex och samlevnad på 
gruppnivå? Om du svarat “annat” beskriv hur du gör 

• Vad använder du för material i undervisningen? 

• Samarbetar du med andra aktörer (tex Ungdomsmottagningen), i så fall vilka? 

• Känner du dig trygg med att ta upp frågor om pubertet/sex/samlevnad/relationer i 
hälsosamtalen? Utveckla gärna 

• Vad behöver du/vad har du för önskemål gällande kompetensutveckling när det gäller 
pubertet/sex och samlevnad? 
 

Utbildningsinterventionen 
 
MLS sammanställde svaren från den första enkäten och där framkom ett behov av metodstöd och 
kompetensutveckling för skolsköterskorna, vilket ledde till en utbildningsintervention. 
Utbildningsinterventionen bestod av månatliga träffar under ett läsår med olika tematräffar inom 
området sexuell hälsa. Tematräffarna utgjordes i sin tur av olika föreläsningar från externa aktörer om 
sexuella övergrepp, relationer, pornografi och nätpornografi. Skolsköterskorna diskuterade sedan de 
olika ämnena utifrån specifika frågeställningar rörande sexuell hälsa. Utbildningstillfällena hade som 
syfte att ge skolsköterskorna kunskap i hur det hälsofrämjande arbetet med sexuell hälsa kan utformas.  

Utskick av första 

enkäten, Enkät 1,  

december 2017 

Datainsamling 

pågick under 7 

veckor 

Utbildnings-

intervention för 

skolsköterskor var 

månad (augusti 

2018-maj 2019) 

Utskick av 

informationsbrev 

till 

Verksamhetschef 

och skolsköterskor 

september 2019 

Utskick av 

uppföljande enkät, 

Enkät 2, i 

september 2019 

Datainsamling 

pågick i 4 veckor 
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Dataanalys 

Kvantitativ analys  
 
De två slutna frågorna hade variabler på nominalskalenivå vilket innebär att insamlad data kunde delas 
in i grupper men inte går att rangordna. Analys av denna datanivå utfördes med deskriptiv statistik 
genom att beskriva och syntetisera data i procent. Rådata matades in och processades i Excel och 
presenterades i resultatet via text och figurer (Polit & Beck, 2016). I Enkät 1 fanns det internt bortfall 
(n=1) på sluten fråga ”Känner du dig trygg med att ta upp frågor om pubertet/sex/samlevnad/relationer 
i hälsosamtalen? Utveckla gärna”. 
 

Kvalitativ analys 

De tre öppna frågorna analyserades genom en konventionell innehållsanalys med induktiv ansats enligt 
Hsieh och Shannon (2005) vilket innebär att insamlad data analyserades förutsättningslöst. Istället 
skapades kategorierna utefter innehållet i texten och på så sätt kunde nya insikter framträda i studien. 
Författarna hade begränsad förförståelse inom området då ingen arbetat inom EMI utan enbart vistats 
i verksamheten som elever på grundskola/gymnasium samt distriktssköterskeprogrammet. Viss 
förförståelse fanns även som förälder till barn i skolan. Dataanalysen började med att författarna var för 
sig läste igenom texten från de öppna frågorna i enkäten upprepade gånger för att skapa ökad förståelse 
och bidra till en helhetskänsla. Därefter lästes texten ord för ord varav författarna enskilt markerade 
nyckelord och begrepp i texten som författarna sedan tillsammans kondenserade till koder. Beroende 
på kodernas relation till varandra så sorterades koderna i grupper för att bilda kategorier och 
subkategorier. Författarna hade en kontinuerlig diskussion under det gemensamma analysarbetet för 
att placera koderna under rätt subkategori och kategori (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen. 

 
 

Etiska överväganden 

 
Innan studien påbörjades genomfördes etisk egengranskning i samråd med handledaren enligt 
Hälsohögskolans anvisningar. Då studien är en utvärdering av ett förbättringsarbete som inte är avsett 
att publiceras krävs ingen etikprövning enligt lag (2003:460 ) om etikprövning av forskning som 
omfattar människor (SFS 2018:1999).  
 
För att bidra till en ökad säkerhet och välbefinnande hos deltagarna i studien låg de etiska principerna 
till grund. De etiska principerna är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (WMA, 2018). Informationskravet avser att deltagarna i studien informerades om 
syftet. Det innebär att skolsköterskorna som besvarade enkäten vid första tillfället och de som besvarade 
den uppföljande enkäten informerades om syftet med studien. Informationen gavs genom 
informationsbrevet som MLS skickade ut i via e-mail i samband med utskick av Enkät 2. 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna beslutar om deltagandet i studien, varav skolsköterskorna 
tillfrågades om deras medverkan. Information gavs också till skolsköterskorna gällande att varje 
deltagare hade möjlighet att avbryta medverkan under hela studien. Konfidentialitetskravet beskriver 
att deltagarnas personuppgifter ska skyddas i från obehöriga och därmed har endast författarna haft 

Nyckelord Kod Subkategori Kategori 

”Mer kunskap om sexuellt 

överförbara sjukdomar. Det 

finns säkert en del symtom 

som man missar, eftersom de 

inte är bland de klassiska” 

Mer kunskap om 

sexuellt 

överförbara 

sjukdomar då 

symtom missas 

Fördjupade kunskaper Skolsköterskans 

säkerhet i arbetet 

med sexuell hälsa 
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tillgång till svaren på enkäterna. I och med att skolsköterskorna besvarade enkäterna anonymt så kan 
inte data härledas till en specifik person. Slutligen nyttjandekravet som betyder att uppgifterna som 
samlades in om individerna i studien endast får användas i forskningssyfte, vilket deltagarna 
informerades om (WMA, 2018). 
 

Resultat 

Resultatet inleds med en beskrivning av skolsköterskornas arbetssätt med det hälsofrämjande arbetet 
kring pubertet samt sex och samlevnad på gruppnivå före respektive efter utbildningsinterventionen. 
Andelen skolsköterskor som angav att de har egen gruppundervisning utan pedagoger var proportionellt 
fler efter utbildningsinterventionen (Enkät 1: 34%; Enkät 2: 44%). De skolsköterskor som uppgav 
”Annat” arbetssätt efter utbildningsinterventionen uppger att de har samarbete med externa aktörer, 
kuratorer samt lyfter frågan vid temadagar. Andelen skolsköterskor som uppgav ”Gör det inte alls” har 
proportionellt sett minskat efter utbildningsinterventionen (Enkät 1: 31%; Enkät 2: 11%) (Figur 3).  

 

 

 

 

Figur 3. Skolsköterskornas arbete på gruppnivå med frågor rörande pubertet samt sex och samlevnad 
före (Enkät 1) respektive efter utbildningsinterventionen (Enkät 2).  
 
 
Vidare beskrivs skillnader som föreligger gällande tryggheten hos skolsköterskan med att ta upp frågor 
rörande sexuell hälsa i hälsosamtalen före respektive efter utbildningsinterventionen. På frågan ”Känner 
du trygghet med att ta upp frågor om pubertet/sex/samlevnad/relationer i hälsosamtalen” framkom en 
proportionell ökning av antalet skolsköterskor som efter utbildningsinterventionen kände sig helt eller 
delvis trygga att lyfta frågan på hälsosamtalen (Enkät 1: 71%; Enkät 2: 78%). Oförändrad andel 
skolsköterskor kände sig otrygga att ta upp frågor av denna karaktär (Enkät 1: 6%; Enkät 2: 6%) (Figur 
4).  
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Figur 4. Skolsköterskans trygghet i att samtala om pubertet, sex- och samlevnad och relationer vid 
hälsosamtalet före (Enkät 1) respektive efter (Enkät 2) utbildningsinterventionen.  
 
 
Den kvalitativa analysen av texten från de öppna frågorna i båda enkäterna bidrog till två kategorier och 
fyra subkategorier (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier.  

Kategori Subkategori 

Skolsköterskans utformning av det 

hälsofrämjande arbetet med sexuell hälsa 

• Undervisning om pubertet samt sex- och 

samlevnad 

• Samarbete med andra aktörer 

Skolsköterskans säkerhet i arbetet med 

sexuell hälsa 

• Tryggheten i yrkesrollen 

• Fördjupade kunskaper  

 

 

Skolsköterskans utformning av det hälsofrämjande arbetet med sexuell hälsa 

 

Undervisning om pubertet samt sex- och samlevnad 

Såväl före som efter utbildningsinterventionen låg fokus hos skolsköterskan framförallt på att samtala 
om puberteten och hur kroppen fungerar. På gruppnivå innebar det att skolsköterskorna informerade 
årskurs 4 om puberteten och om hur kroppen förändras. Det diskuterades även med klassen om känslor. 
I årskurs 5 låg fokus på att samtala om identitet och självkänsla och i årskurs 6 handlade en del av 
samtalet om samtycke. Skolsköterskan träffade också flickorna i årskurs 5 för att informera om 
menstruation och olika menstruationsskydd. Samtal fördes också med eleverna i helklass eller i mindre 
grupper om sex- och samlevnad. Fokus här var hur ett barn blir till samt att information gavs till eleverna 
om att det fanns en kondomlåda hos skolsköterskan. Information gavs också om olika preventivmedel. 
En minimal del togs upp med eleverna om relationer. När skolsköterskan undervisade eleverna om 
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pubertet samt sex- och samlevnad framkom även frågor från eleverna som besvarades för att fylla 
kunskapsluckor.  

” Det kan vara svårt att veta vilken nivå man skall lägga det på och hur djupt man ska gå in på 
detaljer” 

(Enkät 1, n 31) 

Efter utbildningsinterventionen tog skolsköterskan initiativet till och skapade egna frågor som ansågs 
relevanta utifrån ämnet som var i fokus och togs upp till diskussion. Både före och efter 
utbildningsinterventionen användes bildspel och filmer för att framföra information till eleverna om 
pubertet samt sex- och samlevnad. Det som var nytt i undervisningen efter utbildningsinterventionen 
var att delar av undervisningsmaterialet nu i större utsträckning inhämtades från ungdoms-
mottagningen och RFSU. 

Hur arbetet bedrevs på individuell nivå framgick inte av svaren i enkäten som skickades ut före 
utbildningsinterventionen. Däremot framkom det efter utbildningsinterventionen att skolsköterskorna 
arbetade på en individuell nivå med enskilda samtal med elever som själva tog kontakt och önskade stöd 
och hjälp med olika bekymmer gällande den sexuella hälsan. Det uppgavs ibland vara lättare att samtala 
om sexuell hälsa i grupp då det är ett känsligt ämne som har ett nära samband med personlig integritet 
och psykisk ohälsa.  

Samarbete med andra aktörer 

Före och efter utbildningsinterventionen framkom det att skolsköterskorna hade ett samarbete med 
andra aktörer i det hälsofrämjande arbetet med sexuell hälsa. Framförallt fanns det ett samarbete 
mellan skolsköterskan och pedagogerna i skolan när det gäller undervisning om pubertet samt sex- och 
samlevnad. Det var vanligt att pedagogerna undervisade om sex- och samlevnad för eleverna i årskurs 
6. Undervisning om puberteten delade skolsköterskan med pedagogerna, vilket framförallt var en del i 
biologin och naturkunskapen. Däremot framträdde inte samarbetet med pedagogerna i samma 
utsträckning efter utbildningsinterventionen. 

Det fanns även samarbete mellan skolsköterskan och kuratorn. Skolsköterskan samarbetade även med 
aktörer utanför skolan och huvudsakligen med ungdomsmottagningen och barnmorskan på 
kvinnohälsovården, vilket framförallt var betydelsefullt i arbetet med eleverna på gymnasiet. Det som 
framkom efter utbildningsinterventionen var att skolsköterskorna samarbetade med externa föreläsare 
som bjöds in till skolan. Det framkom både före och efter utbildningsinterventionen att det även fanns 
de som inte samarbetade med andra aktörer alls. 

“Jag samarbetar inte med andra aktörer eftersom jag arbetar med barn från F-klass till åk 5” 

(Enkät 1, n 9) 

 

Skolsköterskans säkerhet i arbetet med sexuell hälsa 
 
Tryggheten i yrkesrollen 

Både före och efter utbildningsinterventionen framkom det att skolsköterskorna oftast kände sig trygga 
med att ta upp frågor om sexuell hälsa i hälsosamtalen. De kände en trygghet i att samtala om puberteten 
vid hälsosamtalet, men inte om sex- och samlevnad. Däremot hade tryggheten ökat efter 
utbildningsinterventionen vad det gäller att samtala om samlevnad med eleverna.  

Både före och efter utbildningsinterventionen upplevde skolsköterskorna det naturligt att diskutera 
puberteten som en del i hälsosamtalet när hen såg att eleven påbörjat utvecklingen av sin tillväxt och av 
kroppen. Fördelen med att samtala om den sexuella hälsan vid hälsosamtalet var att eleverna vågade 
ställa frågor inom området när de var ensamma med skolsköterskan, vilket bidrog till att svaren och 
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diskussionen individanpassades. Mottagligheten hos eleven i samtalet hade en avgörande roll för 
skolsköterskans trygghet i att samtala om den sexuella hälsan. Att integrera sexuell hälsa i arbetet med 
hälsosamtal sågs som en betydelsefull del i utformningen av det hälsofrämjande arbetet med sexuell 
hälsa då det i nuläget inte fanns många frågor i hälsoenkäten inom det området. Skolsköterskorna 
framförde att sexuell hälsa måste ses som en naturlig del i hälsosamtalet och för att det ska vara möjligt 
krävs det fler frågor om den sexuella hälsan i hälsoenkäten som eleven fyller i inför hälsosamtalet. Efter 
utbildningsinterventionen lyftes vikten av att regelbundet samtala med eleverna om sexuell hälsa fram 
för att öka tryggheten i att arbeta inom ämnet. 

En annan faktor som framkom både före och efter utbildningsinterventionen var att skolsköterskans 
erfarenhet påverkade tryggheten i att arbeta hälsofrämjande med sexuell hälsa. Skolsköterskor med lång 
erfarenhet i yrkesrollen ansåg att det bidrog till en ökad trygghet i arbetet med sexuell hälsa. Samtidigt 
var det betydelsefullt att hålla sig uppdaterad kring nyheter trots en lång erfarenhet som skolsköterska. 
De som var nya i yrkesrollen såg svårigheter kring arbetet med sexuell hälsa på gruppnivå. En kort 
erfarenhet bidrog till en otrygghet i hur det hälsofrämjande arbetet med sexuell hälsa skulle utformas 
då det saknades gemensamma riktlinjer. 

“Rätt så ny i min roll som skolsköterska och har inte riktigt satt mig in i vilket material som finns för 
gruppinformation” 

(Enkät 1, n 32) 

Efter utbildningsinterventionen beskrevs också situationer där eleverna inte hade några frågor om den 
sexuella hälsan och då ansåg skolsköterskorna att det var svårt att diskutera den sexuella hälsan 
ytterligare eftersom det är ett känsligt ämne.  

Sexuell hälsa ansågs vara ett känsligt område och därför är det betydelsefullt att ha en god relation med 
eleven för att kunna ställa frågor vid hälsosamtalet som berör den sexuella hälsan. Skapades en god 
relation mellan skolsköterskan och eleven så bidrog det till en trygghet hos båda parterna vilket i sin tur 
ökade chansen till ett ärligt svar på frågorna. Det var också viktigt att skolsköterskan visade för eleven 
att det inte fanns några dumma frågor. 

“Det är bland det viktigaste vid gör eftersom det är så relaterat till psykisk ohälsa, identitet och 
självkänsla. Det kan också leda till utanförskap därför är dessa samtal så viktiga. Även frågor 

gällande könsstympning och heder kommer in i dessa ämnen” 

(Enkät 2, n 17) 

Fördjupade kunskaper 

Före utbildningsinterventionen framkom det att skolsköterskorna hade baskunskaperna kring sexuell 
hälsa, men att en osäkerhet fanns kring det pedagogiska arbetet. Svårigheten låg i att lära ut sitt budskap 
på ett pedagogiskt sätt. Utbildning om sex- och samlevnad önskades då det fanns skolsköterskor som 
inte arbetat med det området tidigare. Det efterfrågades också kunskap kring sex hos elever som var 
omskurna. Det framkom också en önskan från skolsköterskorna om kompetensutveckling inom 
områden som kärlek och relationer samt HBTQ. Både före och efter utbildningsinterventionen 
efterfrågade skolsköterskorna mer kunskap kring sexuellt överförbara sjukdomar då det fanns bristande 
kunskap om en fullständig symtombild, då icke klassiska symtom lätt kunde bli missade. 

Efter utbildningsinterventionen framkom det att skolsköterskorna fått ta del av bra 
kompetensutveckling under året, men att det fortfarande fanns områden inom sexuell hälsa där det 
fanns kunskapsluckor. Skolsköterskorna hade fått ökad kunskap om pornografi och hur det påverkar 
eleverna, men det fanns en önskan att få kunskap om hur de ska arbeta praktiskt med eleverna. 

Det fanns också en önskan från skolsköterskorna att få mer kunskap om hur de ska arbeta med relationer 
samt åldersrelaterad kunskap för att veta hur det hälsofrämjande arbetet ska utformas på mellanstadiet, 
högstadiet och gymnasiet.  
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“Att den är åldersadekvat! Mera kring hur vi kan prata om de mjuka ämnena som kärlek, relationer, 
allas lika värde mm. Ibland upplever jag att vi kränker vissa elever som får reda på allt om sex, 

ställningar o leksaker, saker de kanske inte frågat efter” 

(Enkät 1, n 8) 

Skolsköterskorna efterfrågade också ett gemensamt material för att alla elever oberoende av skola ska 
kunna delges samma kunskap kring sexuell hälsa. 

“Ett material som efterföljs av alla. ska inte behöva vara skillnad på vilken skola du arbetar på 
beroende på vilken information och kunskap du erhåller” 

(Enkät 2, n 17) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 
För att bedöma och diskutera studiens kvalitet används vid kvalitativ forskning begreppen trovärdighet, 
pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Vid kvantitativ forskning används begreppen 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet (Polit & Beck, 2016; Henricson, 2017).  
 
Fördelen med en enkätstudie var att information kunde inhämtas på kort tid från en stor grupp med 
människor. Nackdelen var att låg svarsfrekvens på enkäten bidrog till svårigheter att dra slutsatser kring 
svaren i enkäten vilket påverkade studiens reliabilitet och validitet (Polit & Beck, 2016; Billhult, 2017). 
För att kunna utröna om utbildningsinterventionen hade någon effekt på skolsköterskornas 
hälsofrämjande arbete inom sexuell hälsa var det en fördel med en enkät bestående av både öppna och 
slutna frågor. De öppna frågorna bidrog till en bredare bild av hur skolsköterskorna arbetade 
hälsofrämjande med sexuell hälsa. De slutna frågorna kunde i sin tur stärka det som framkommit i 
svaren på de öppna frågorna i enkäten. Styrkan med en enkätstudie var att det gav möjlighet till 
anonymitet för respondenterna, vilket kunde vara avgörande i erhållandet av information om vissa 
åsikter eller egenskaper som ska utforskas. Ett annat alternativ av studiedesign hade varit att utgå från 
en kvalitativ design med intervjuer. Att utföra intervjuer hade varit mer tidskrävande än att använda en 
enkät, men det hade kunnat bidra till en ökad svarsfrekvens eftersom det är lättare att ignorera en enkät 
samt även kunnat ge mer djup till studien (Polit & Beck, 2016).  
 
Då studien utfördes på uppdrag av Barn- och elevhälsoenheten på utbildningsförvaltningen i en 
kommun i södra Sverige utgjordes datainsamlingen av ett bekvämlighetsurval då samtliga 
skolsköterskor som arbetade inom kommunen tillfrågades om deltagande i studien. Enligt Polit och 
Beck (2016) bör en enkät skickas ut till den andel deltagare som kan representera en större grupp för att 
resultatet skall vara generaliserbart/överförbart. Att urvalet i föreliggande studie grundades på ett 
bekvämlighetsurval kunde ses som en svaghet då det bidrog till svårigheter att generalisera resultatet på 
skolsköterskor i andra sammanhang och/eller organisationer. Urvalet till studien var litet trots att 
enkäterna skickades ut till hela populationen vid båda datainsamlingstillfällena men enligt Polit & Beck 
(2016) är inte ett stort urval en garanti för att studien skall vara representativ.  
 
Genom att använda en redan färdigkonstruerad enkät som använts i tidigare studier ökar säkerheten i 
att mäta det som är tänkt med studiens syfte (Polit & Beck, 2016). För att säkerställa reliabiliteten är det 
en fördel att använda enkäten i en pilotstudie för att se om frågorna är formulerade så att de kan besvaras 
på ett rimligt sätt (Polit & Beck, 2016). I föreliggande studie var enkäten redan konstruerad via 
kommunen och ej testad via en pilotstudie innan den skickades ut till skolsköterskorna. Eftersom syftet 
med studien var att jämföra enkätsvaren före respektive efter utbildnings-interventionen fanns det 
ingen möjlighet att formulera om frågorna i enkät 2 då det hade påverkat reliabiliteten negativt. Det 
hade dock varit önskvärt med tillägg av demografiska data i båda utskicken av enkäten för att stärka 
studiens validitet. Det hade då varit möjligt att kunna analysera svarsskillnader mellan erfarna och 
oerfarna skolsköterskor såsom år i yrket, specialistutbildning samt vilken/vilka årskurser som 
skolsköterskan arbetar inom. Styrkan med studien var att enkäterna som skickades ut vid båda 
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datainsamlingstillfällena var identiska samt att enkäterna skickades ut till samma population vid båda 
dessa tillfällen. Det faktum ökar reliabiliteten då det som mäts är det som är avsetts att mätas (Polit & 
Beck, 2016; Kristensson, 2014) 
 
Att skicka ut en enkät via datorn var en fördel då det är lätt för deltagarna att besvara enkäten samt att 
det var kostnadseffektivt (Polit & Beck, 2016). I studien skickades samtliga enkäter ut via e-mail, vilket 
var en fördel då deltagarna lätt kunde besvara frågorna. Det är betydelsefullt med en så hög 
svarsfrekvens som möjligt på en enkät för att resultatet ska bli tillförlitligt dock är det inte ovanligt att 
enkäter utskickade via e-mail understiger en svarsfrekvens på 50% (Polit & Beck, 2016). En 
svarsfrekvens på 70-75% eller mer är acceptabelt och bidrar till ett resultat med hög reliabilitet. För att 
bidra till en ökad svarsfrekvens på en enkät är det också vanligt att det skickas ut två påminnelser 
(Billhult, 2017). Svarsfrekvens på Enkät 1 var 83%, vilket bidrog till en ökad reliabilitet. Däremot var det 
bara en svarsfrekvens på 40% på Enkät 2, det oplanerade bortfallet minskar både validiteten och 
reliabiliteten. För att göra ett försök till att öka validiteten och reliabiliteten har två påminnelser skickats 
ut till skolsköterskorna efter utskicket av Enkät 2, men det har tyvärr inte bidragit till att öka 
svarsfrekvensen. Den låga svarsfrekvensen på Enkät 2 ses därför som en svaghet avseende ovan begrepp. 
Det har tyvärr inte gått att ta fram fakta rörande hur många påminnelser som skickades ut i samband 
med datainsamling av Enkät 1. Datainsamling av Enkät 1 pågick i totalt sju veckor och översteg därmed 
datainsamling av Enkät 2 med tre veckor, den förkortade datainsamlingstiden kan ha påverkat 
svarsfrekvensen av Enkät 2 negativt. Att datainsamling av Enkät 2 ej pågick lika länge berodde på 
tidsbrist men en styrka var att två påminnelser ändå hann skickas ut under de fyra veckor som 
datainsamlingen pågick.  
 
För att analysera kvantitativa data från de slutna frågorna har deskriptiv statistik använts. Variablerna 
på de slutna frågorna var på nominalskala och det i kombination med enkätfrågornas utformning samt 
en låg svarsfrekvens bidrog till att kvantitativ data inte möjliggjorde en analys genom analytisk statistik, 
vilket ses som en svaghet. Då svarsfrekvensen på Enkät 2 endast var 40% skapade det en skevhet vid 
jämförelse med svaren på Enkät 1 där svarsfrekvensen var 83%. Däremot kunde den deskriptiva 
statistiken som redovisades i procent också ses som en styrka då det bidrog till att komplettera det som 
framkommit genom innehållsanalysen av kvalitativ data (Polit & Beck, 2016).  
 
De öppna frågorna i både Enkät 1 och Enkät 2 gav ett fragmentariskt men rikt material att analysera. 
För att analysera kvalitativ data från de öppna frågorna valdes en konventionell innehållsanalys med 
induktiv ansats enligt Hsieh och Shannon (2005). En styrka med valet av en induktiv ansats kunde ha 
varit att det bidragit till en öppnare analys som kunde ha ökat trovärdigheten i studien i jämförelse med 
en deduktiv ansats som utgår ifrån en förutbestämd teori (Polit & Beck, 2016). Det fanns en begränsad 
förförståelse i ämnet eftersom ingen hade arbetat inom EMI och hade därmed ringa kunskap om hur 
skolsköterskan arbetar hälsofrämjande med sexuell hälsa. Den begränsade förförståelsen kan ha ökat 
studiens bekräftelsebarhet, eftersom analysen inte färgat data genom förförståelse. Ytterligare en styrka 
var att analysprocessen genomfördes gemensamt, vilket minskade risken för att tolka svaren på de 
öppna frågorna fel eller att gå miste om viktiga delar i materialet. En svaghet var att det fanns en 
begränsad erfarenhet av att genomföra en innehållsanalys och det kan ha påverkat trovärdigheten då en 
bredare kunskap kunde ha påverkat valet av innehållsanalys. Däremot har trovärdigheten och 
pålitligheten ökat genom att kompensera den begränsade kunskapen inom utförandet av en 
innehållsanalys genom att handledaren och studenter i handledningsgruppen under studiens gång 
granskat analysprocessen och resultatet (Polit & Beck, 2016).  
 
Studien har utgått från de fyra forskningsetiska grundprinciperna (WMA, 2018). Informationsbrev 
skickades ut till hela populationen med information om anonymitet vilket är en fördel då deltagarna kan 
uttrycka sina åsikter utan att vara rädda för att forskarna ska veta vem det är som besvarat varje enskild 
enkät. Skolsköterskorna fick också information om att ingen obehörig skulle få tillgång till svaren på 
enkäten. Genom att svara på den uppföljande enkäten efter utbildningsinterventionen har 
skolsköterskorna samtyckt till att delta i studien. Den låga svarsfrekvensen vid detta 
datainsamlingstillfälle följt av två påminnelser kan ställas mot det faktum att skolsköterskorna ej velat 
delta i studien och studien uppfyller då även samtyckeskravet (WMA, 2018).  
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Resultatdiskussion 

 
Huvudresultatet som framkom i studien var att utbildningsinterventionen bidragit till att 
skolsköterskorna upplevde ökad trygghet i att samtala om sexuell hälsa och att de fått fördjupad kunskap 
i olika områden inom sexuell hälsa, men att det fortfarande fanns kunskapsluckor att fylla. Det framkom 
också som huvudfynd att skolsköterskorna ansåg att ett samarbete med andra aktörer var betydelsefullt 
för ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete med sexuell hälsa. Fortsatt efterfrågades gemensamma 
riktlinjer för hur det hälsofrämjande arbetet inom sexuell hälsa skulle bedrivas. 
 
För att bidra till en ökad trygghet hos skolsköterskan i det hälsofrämjande arbetet med sexuell hälsa var 
det betydelsefullt med en god relation till eleven både för att skolsköterskan skulle våga prata om den 
sexuella hälsan men också för att eleven skulle våga svara ärligt på frågorna. Det stämmer väl överens 
med hur WHO (1986) beskriver begreppet hälsofrämjande arbete där individen ska bjudas in till att vara 
delaktig för att kunna hantera faktorer som påverkar hälsan och därmed uppnå god hälsa. Även Rising-
Holmström, Häggström och Kristiansen (2015) påtalade att det var centralt i det hälsofrämjande arbetet 
att det fanns en fungerande relation mellan skolsköterskan och eleven. Det var också betydelsefullt att 
skolsköterskan gav eleven tid i samtalet för att skapa en god relation (Morberg, Dellve, Karlsson & 
Lagerström, 2006). Både före och efter utbildningsinterventionen beskrev skolsköterskorna att 
mottagligheten hos eleven vid samtal om sexuell hälsa var en bidragande orsak till hur trygg 
skolsköterskan kände sig i mötet. Sexuell hälsa hade ett nära samband med den personliga integriteten 
hos eleven och hade de ingen relation till eleven sedan tidigare var det svårt att veta hur diskussionen 
skulle utformas för att inte inkräkta på den personliga sfären. Morberg, Dellve, Karlsson och Lagerström 
(2006) menar att det var betydelsefullt att se såväl helheten som individen för att skapa ett 
framgångsrikt möte med eleven. 
 
Efter utbildningsinterventionen upplevde skolsköterskorna det lättare att generellt samtala om sexuell 
hälsa i grupp, då det är ett känsligt ämne. Att arbeta regelbundet med det hälsofrämjande arbetet inom 
sexuell hälsa med eleverna bidrog till att skolsköterskorna blev tryggare i arbetet eftersom det blev en 
vana. Rembeck och Hermansson (2008) fann att 12-åriga flickor i Sverige var intresserade av att få mer 
information om sex och kände frustration över att inte ha mer kunskap inom området. Skolsköterskan 
glömde bort att samtala och får mer kunskap om sex och det fanns ett behov av att diskutera sex tidigare 
i skolan (Rembeck & Hermansson, 2008). Det lyfts även av Farrag och Hayter (2014) där åldern var en 
bidragande orsak till hur tidigt skolsköterskorna skulle börja arbeta med sexuell hälsa. Skolsköterskorna 
ville inte samtala om sexuell hälsa med eleverna för tidigt då det skulle kunna utveckla tillåtna attityder 
och beteenden gällande sex vid en för ung ålder.  
 
Skolsköterskornas arbete med sexuell hälsa påverkas av den egna inställningen och erfarenheten inom 
yrkesrollen (Farrag & Hayter, 2014). Kultur och religion kunde därmed vare en hämmande faktor som 
till exempel hos muslimska skolsköterskor bidrog till att de kände sig blyga i diskussioner med flickor 
om sexuell hälsa och därför var det en utmaning att samtala med pojkar om känsliga områden inom 
sexuell hälsa (Farrag & Hayter, 2014). Både före och efter utbildningsinterventionen framkom det att en 
lång erfarenhet som skolsköterska bidrog till en ökad trygghet i arbetet med sexuell hälsa. Trots en lång 
erfarenhet var det betydelsefullt att vara uppdaterat kring senaste forskningen i arbetet som 
skolsköterska. Reuterswärd och Lagerström (2010) belyser att skolsköterskorna kunde öka tryggheten 
och förmågan i arbetet genom att ta del av vetenskaplig forskning men även genom diskussion med 
erfarna kollegor för att utvecklas i rollen som skolsköterska (Reuterswärd & Lagerström, 2010). Lite 
erfarenhet inom yrkesrollen påverkade skolsköterskornas trygghet negativt och svårigheter fanns kring 
hur arbetet skulle utformas på gruppnivå kring sexuell hälsa när det saknades gemensamma riktlinjer. 
Både före och efter utbildningsinterventionen efterfrågade skolsköterskorna gemensamma riktlinjer 
och gemensamt material att arbeta utifrån vid undervisningen om sex- och samlevnad. Dels för att bidra 
till en ökad trygghet för oerfarna skolsköterskor och dels för att alla elever ska ha rätt till samma kunskap 
oberoende av skola. Fyndet kring gemensamma riktlinjer stärks av WHO (1986) som menar att det 
hälsofrämjande arbetet ska bidra till att minska skillnader i nuvarande hälsotillstånd och att alla ska 
garanteras lika möjligheter och resurser för att uppnå en god hälsa.  Det fastställer även 
barnkonventionen som från och med 1 januari 2020 blev en svensk lag (UNICEF Sverige, 2009). Därför 
kan det vara betydelsefullt att skolsköterskorna arbetar utifrån ett gemensamt material för att varje elev 
ska ha samma förutsättningar att uppnå god sexuell hälsa, men också för att utformningen av arbetet 
inom sexuell hälsa ska kunna anpassas utifrån om eleven går på låg-, mellan- och högstadiet eller 
gymnasiet.  
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Skolsköterskorna hade relativt goda grundkunskaper inom sexuell hälsa, men det fanns bristande 
kunskap i hur arbetet inom sexuell hälsa skulle utformas (Westwood & Mullan, 2006). Det bidrog till en 
osäkerhet hos skolsköterskorna i undervisningen av sex- och samlevnad. Trots det ansåg 
skolsköterskorna att sexuell hälsa var en del i deras roll i det hälsofrämjande arbetet gentemot eleverna, 
men att behovet fanns av mer tid och resurser (Westwood & Mullan, 2006). Det framkom även i 
föreliggande studie att skolsköterskorna före utbildningsinterventionen hade grundkunskaper kring 
sexuell hälsa, men att det fanns flera områden inom sexuell hälsa där de efterfrågade 
kompetensutveckling. En del var att skolsköterskorna önskade kunskap kring hur det pedagogiska 
arbetet skulle utformas i det hälsofrämjande arbetet med sexuell hälsa. Ytterligare kunskap 
efterfrågades inom områden som kärlek, relationer och HBTQ. McFadyen (2004) beskriver att det fanns 
bristande kunskap hos skolsköterskorna inom delar av ämnet sexuell hälsa. Skolsköterskorna arbetade 
i varierande grad med sexuell hälsa, men det fanns en osäkerhet i arbetet på grund av bristande kunskap. 
Kunskap efterfrågades om sexuella övergrepp, sexuell och reproduktiv hälsa, relationer, utveckling av 
arbetet med sexualundervisning för elever med särskilda behov och information om hur det pedagogiska 
arbetet ska läggas upp (McFadyen, 2004).  
 
Både före och efter utbildningsinterventionen framkom det att skolsköterskorna önskade ytterligare 
kunskap om sexuellt överförbara sjukdomar. Framförallt efterfrågades kunskap om symtombild och hur 
behandlingsrekommendationerna såg ut. Skolsköterskorna ville också veta hur de skulle hantera olika 
sexuellt överförbara sjukdomar hos eleverna. Det stärks av Westwood och Mullan (2006) som menar 
att brist på kunskap hos skolsköterskan inom sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel kunde 
bidra till en osäkerhet i undervisningen av eleverna (Westwod & Mullan, 2006). Efter 
utbildningsinterventionen hade skolsköterskorna däremot fått ökad kunskap om pornografi och dess 
påverkan på eleverna, men önskan fanns om ytterligare vägledning kring hur arbetet gentemot eleverna 
skulle utformas praktiskt kring pornografi. Mattebo, Larsson, Tydén, Olsson och Häggström-Nordin 
(2012) beskriver att ungdomar upplevde pornografi som lättillgängligt via media. Därmed kunde 
ungdomar få tillgång till pornografi i en tidig ålder, vilket kunde skapa en förvrängd syn på sex. Det 
framkom också via Mattebo, Larsson, Tydén och Häggström-Nordin (2013) att det var betydelsefullt 
med en professionell inställning i allt arbete med ungdomar. En professionell inställning ansågs ge ett 
större förtroende hos ungdomar. Det var inte bara kunskapen om pornografi som var viktig, utan även 
mötet med varje ungdom oavsett om det handlade om ett spontant eller planerat besök (Mattebo, 
Larsson et al., 2013).  
 
Samverkan mellan skolsköterskan, pedagogerna och rektorn på skolan var betydelsefull eftersom ett 
gemensamt mål inom det hälsofrämjande arbetet ökar möjligheten att uppnå en god hälsa och 
lärandesituation för eleven (Rising- Holmström et al., 2015). Rektorn och andra inom ledningen på 
skolan bestämde om och hur skolan skulle arbeta med sexuell hälsa, vilket bidrog till att skolans 
inställning till det hälsofrämjande arbetet med sexuell hälsa avgjorde i vilken utsträckning 
skolsköterskorna kunde arbeta med sexuell hälsa (Cleaver & Rich, 2005).  
 
Före och efter utbildningsinterventionen framkom det att skolsköterskan samarbetade med andra 
aktörer i det hälsofrämjande arbetet med sexuell hälsa. En betydelsefull del i skolsköterskans arbete 
med sexuell hälsa var att ha ett nära samarbete med pedagogerna i skolan, även om det inte framkom i 
samma utsträckning efter utbildningsinterventionen. Skolsköterskan och pedagogerna är bra på olika 
saker och genom att samarbeta förbättras möjligheterna för eleverna till en god sexuell hälsa.  
Cleaver och Rich (2005) beskrev att skolsköterskornas hälsofrämjande arbete påverkades av samarbetet 
med skolan och lärarna. Lärarna hade en avgörande roll i hur skolsköterskan arbetade med den sexuella 
hälsan hos eleverna. Ansåg lärarna sig trygga i att undervisa olika områden inom sexuell hälsa så fanns 
det en begränsad möjlighet för skolsköterskan att arbeta hälsofrämjande med sexuell hälsa på 
gruppnivå. Om lärarna i stället kände sig otrygga och osäkra i undervisningen om sexuell hälsa så fick 
skolsköterskan möjlighet att vara delaktig i det hälsofrämjande arbetet inom sexuell hälsa med eleverna 
i klassen (Cleaver & Rich, 2005).  
 
Vikten av samarbete med både interna och externa aktörer har lyfts av skolsköterskorna både före och 
efter utbildningsinterventionen. Internt samarbetade skolsköterskorna framförallt med kuratorn och 
externt var det samarbetet med ungdomsmottagningen som lyftes fram. Det framkom inte i föreliggande 
studie vilken möjlighet skolsköterskorna själva hade att påverka hur det hälsofrämjande arbetet skulle 
utformas. Även två andra studier har visat att det var betydelsefullt att skolsköterskan hade ett nära 
samarbete med andra professioner på skolan för ett framgångsrikt arbete med elevers sexuella 
hälsa (Westwood & Mullan, 2006; Reuterswärd & Lagerström, 2010). WHO (1986) beskriver att ett 
hälsofrämjande arbete kräver ett samarbete mellan olika instanser i samhället för att uppnå en jämlik 
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hälsa hos befolkningen, vilket i föreliggande studies resultat framkom genom att skolsköterskan 
samarbetade med aktörer utanför skolan. Bland annat ungdomsmottagningen hade en betydelsefull roll 
i samarbetet med skolsköterskan då de bistod med information om den sexuella hälsan och berättade 
om vilken hjälp som eleverna kunde erbjudas där vid olika bekymmer rörande den sexuella hälsan.   
 

Slutsatser 

Resultatet visade att en utbildningsintervention kan öka kompetensen hos skolsköterskor. 
Kompetenshöjning ger i sin tur en tendens till ökad trygghet med att arbeta hälsofrämjande inom sexuell 
hälsa och att våga lyfta frågor både på individ- och gruppnivå. Fortsatt efterfrågas ytterligare kunskap 
om specifika delar inom sexuell hälsa samt gemensamt arbetsmaterial och gemensamma riktlinjer för 
hur arbetet med sexuell hälsa skall utformas. Resultatet har även visat att samarbete med andra aktörer, 
både internt inom skolan och externt med aktörer utanför skolan, ses som ett betydelsefullt instrument 
för att nå ut till eleverna.  

 

Kliniska implikationer 

En utmaning för skolsköterskan i det hälsofrämjande arbetet inom sexuell hälsa är att det finns 
bristande kunskap inom området, vilket bidrar till en osäkerhet hos skolsköterskan i mötet med 
eleverna. Om utbildningen till skolsköterska skulle innehålla undervisning inom området sexuell hälsa 
så skulle det kunna bidra med en ökad trygghet hos skolsköterskan när hen kommer ut i verksamheten 
för att arbeta hälsofrämjande med eleverna. Det är också betydelsefullt om verksamheten bidrar med 
kontinuerlig utbildning för skolsköterskorna för att bidra med en kompetenshöjning som i sin tur kan 
öka tryggheten i arbetet med sexuell hälsa. I föreliggande studie framkom det efter 
utbildningsinterventionen att det fortfarande fanns en önskan om ytterligare kunskap om sexuellt 
överförbara sjukdomar samt kärlek och relationer men det efterfrågades också ett gemensamt material 
och vägledning i hur det hälsofrämjande arbetet med sexuell hälsa ska utformas pedagogiskt. 
Kunskapsluckorna som framkom i studien kan vara till hjälp för verksamheten genom att erbjuda 
skolsköterskorna ytterligare utbildning inom området sexuell hälsa. Vidare skulle en intervjustudie 
kunna genomföras för att få en djupare inblick i vad skolsköterskorna är i behov av för kunskap för att 
bidra till ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete inom sexuell hälsa.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Enkäten 

  

 
 
Hur arbetar du med det hälsofrämjande arbetet kring pubertet/sex och samlevnad på gruppnivå? (fler 
alternativ är möjliga)  

 
 
 

  Har grupper (utan pedagogerna)   

 

Tillsammans med pedagogerna    

  Gör det inte alls    

  Annat    

  
  
Om du svarat "Annat" beskriv hur du gör  

  
  
  

  
  
  
Vad använder du för material i undervisningen?  

  
  
  

  
  
  
Samarbetar du med andra aktörer (t.ex. Ungdomsmottagningen) i så fall vilka?  

  
  
  

  
  
 



 
 

 
 
Känner du dig trygg med att ta upp frågor om pubertet/sex/samlevnad/relationer i hälsosamtalen?  

  
  
  

  Ja    

  Nej    

  Ibland    

  
  
Utveckla gärna  

  
  
  

  
  
  
Vad behöver du/vad har du för önskemål gällande kompetensutveckling när det gäller pubertet/sex 
och samlevnad?   

  
  
  

  
  
  
När det gäller information om HPV-virus/vaccination till eleverna i åk 6; (fler alternativ är möjliga)   

  
  
  

  Informerar jag i klassen    

  Informerar jag på föräldramöte    

  Enbart skriftlig information via medgivandeblankett    

  Annat    

  Har inte årskurs 6    

  
  
Om du kryssat i "Annat", beskriv hur du gör  

  
  
  

  
  
  
Övriga förslag, frågor eller tips  

  
  


