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Sammanfattning Många av de ungdomar som är sexuellt aktiva ligger i riskzon 
för att drabbas av en STD-sjukdom. En förbättrad sexualun-
dervisning skulle kunna leda till en ökad kunskap och förstå-
else gällande de risker som t.ex. oskyddat sex medför. Syftet 
med denna studie var att studera i huvudsak skolans sexual-
undervisning och hur den påverkar kunskapen om sexuellt 
överförbara sjukdomar bland ungdomar i åldern 13-17 år. 
Metoden som användes var en litteraturstudie där 19 veten-
skapliga artiklar granskades. Artiklarna inhämtades från ve-
tenskapliga databaser. Resultatet från denna litteraturstudie 
visade att sexualundervisningen i skolan var en betydelsefull 
kunskapskälla då majoriteten av ungdomarna inhämtade sin 
kunskap från andra källor som kan vara vilseledande. Ung-
domar hade en varierad kunskap om sexuell hälsa och även 
könsskillnader konstaterades. Sexualundervisning av special-
utbildad personal behövs i skolan då denna ökar ungdomars 
medvetenhet gällande den sexuella hälsan. Fortsatt forskning 
behövs inom ämnet, detta för att öka förståelsen för nödvän-
digheten av obligatorisk sexualundervisning i skolan. 
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Abstract Many of the young people that are sexually active lies in the 
danger zone to contract a sexual transmitted disease. An im-
proved sexual education can lead to an increased knowledge 
and understanding of the current risks that, for example, un-
protected sex means. The aim was to study mainly the sexual 
education impact of the knowledge about sexual transmitted 
diseases among young people in the age 13-17 years. The 
method used was a literature study there 19 scientific articles 
were analysed. The articles were acquired from scientific da-
tabases. The result from this literature study showed that sex-
ual education in school was one of the most important 
sources for knowledge. The study found that the majority ac-
quires its knowledge from other sources that can be mislead-
ing. The adolescents had a varied knowledge about sexual 
health. The study also found differences between the sexes. 
Sexual education by professionals is needed in schools be-
cause this increases young people's awareness regarding the 
sexual health. Continued research is needed within the matter 
in order to get an increased understanding and a need for 
compulsory sexual education in schools. 
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   Introduktion 

 
Den största sexuellt överförbara sjukdom (STD-sjukdom) i världen som hotar det 

mänskliga livet är HIV (Human Immunodeficiency Virus) och AIDS (Acquired Immu-

no Deficiency Syndrome). Asien och östra Europa har den snabbaste spridningen av 

HIV även om det är i Afrika som cirka 40 miljoner dog i aids 2004. De flesta dödsfallen 

i HIV/AIDS finns bland trettioåringar, detta betyder att de har smittats i tjugoårsåldern. 

Inkubationstiden från smitta till sjukdom är cirka tio år (Socialstyrelsen, 2005a). I Euro-

pa är det främst i de gamla Sovjetunionens länder som utvecklingen av HIV/AIDS ökar. 

Incidensen i Estland 2001 var 107 fall per 100 000 invånare vilket kan jämföras med 2,5 

fall per 100 000 invånare 2002 i Sverige (Socialstyrelsen, 2005b).  Anmälda fall av HIV 

infektioner i Sverige har dock ökat, då främst inom olika invandrargrupper (Socialsty-

relsen, 2005a). Tilläggas bör också att HIV/AIDS även har andra smittvägar än sexuella 

kontakter, till exempel (t.ex.) genom blod (Socialstyrelsen, 2005b). 

 

Gällande andra STD-sjukdomar så har i Norden och Storbritannien ökade fall av kla-

mydia setts. I Norge, Danmark, Storbritannien och Irland stiger även statistiken av go-

norré och i andra västeuropeiska länder ökar syfilis siffrorna (Socialstyrelsen, 2005b).  

 

STD-sjukdomar är ett av nutidens stora problem för folkhälsan, incidensen uppskattas 

årligen till 333 miljoner nya fall. Bara i Sverige anmäldes 32 0000 klamydiafall år 2004, 

även andra STD-sjukdomar har visat en ökning (Socialstyrelsen, 2005b; Selack, Juric, 

Hren & Juric, 2004). I Halland får två till tre hallänningar klamydia varje dag, fallen har 

mer än fördubblats på några år (Landstinget Halland, 2005). Oskyddat sex har blivit allt 

vanligare bland ungdomar, vilket har lett till en ökning av STD-sjukdomar. Även attity-

den till sex är en förklaring till denna ökning. En mycket liberal syn på sex (Folkhälso-

institut, 2005a) och ett ökat riskbeteende är vanligt bland just ungdomar när sexdebuten 

sker (Tripp & Viner, 2005). 

 

Sexualundervisningen i skolorna har som mål att ge ungdomar information om männi-

skokroppen, fortplantningen, puberteten, könssjukdomar och preventiva metoder (Stel-

lin-Kvist, 2006). Enligt EU-medicinska experten Fabio Piccini, läkare och psykotera-

peut, är sexualundervisningen en viktig del av skolundervisningen då den ökar med-

vetenheten och inställningen till sexualiteten. Detta gör det lättare för ungdomar att göra 
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kunskapsbaserade och genomtänkta val (Piccini, 2006). Detta är viktigt att studera på 

grund av (p.g.a.) den ökade statistiken av STD-sjukdomar vilket för oss till forsknings-

frågan; Hur sexualundervisningen i skolan påverkar kunskapen om sexuellt överförbara 

sjukdomar? 

  

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att studera i huvudsak skolans sexualundervisning 

och hur den påverkar kunskapen om sexuellt överförbara sjukdomar bland ungdomar i 

åldern 13-17 år. 

 

Bakgrund 

 

Sexuellt överförbara sjukdomar, en konsekvens av oskyddat sex 

Oskyddat sex har blivit allt vanligare bland ungdomar, vilket har visat sig i en ökning av 

STD-sjukdomar (Folkhälsoinstitutet, 2005b). En majoritet av dagens ungdomar blir 

sexuellt aktiva mellan 15-19 års ålder (Bruckner, Martin & Bearman, 2004). Det har 

blivit vanligare hos ungdomar att ha sex första kvällen, att ha fler sexpartners samt att 

ha så kallat kompissex (Folkhälsoinstitutet, 2005a).  

 

Könssjukdomar brukar benämnas i olika litteraturer som STI- eller STD-sjukdomar. 

Sexuellt överförbara infektioner (Sexual Transmitted Infections, STI) handlar om infek-

tioner som är orsakade av bakterier t.ex. syfilis, klamydia och gonorré, medan sexuellt 

överförbara sjukdomar (Sexual Transmitted Diseases, STD) orsakas av virus så som  

herpes, HIV och kondylom (Socialstyrelsen, 2005b). Fortsättningsvis kommer endast 

STD att användas som benämning för de båda begreppen. 

 

STD-sjukdomar så som kondylom, herpes och HIV kan inte behandlas, de ligger latent i 

kroppen hela livet, medan klamydia, gonorré och syfilis kan behandlas med antibiotika 

(Socialstyrelsen, 2005b). Klamydia har på senare år ökat, medan gonorré och syfilis har 

en mindre ökning jämfört med klamydia. Det förekommer bland STD-sjukdomar ett 

mörkertal då symtomen i vissa fall uteblir (Falk, Fredlund & Jensen, 2005; Landstinget 

Halland, 2005).  
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Sexuellt överförbara sjukdomar 

Könssjukdomen syfilis kan visa sig genom sår på könsorganet, svullnad i ljumskens 

lymfkörtlar, en längre gången syfilis kan ge feber och utslag på kroppen. En flerårig 

smitta kan angripa hud, ben, slemhinnor och inälvor men även hjärt-kärl- eller nervsy-

stemet (Svanström, 2003). Syfilis spridningen har de senaste fyra åren ökat, främst i 

Stockholmregionen och bland homosexuella män. År 2003 anmäldes 179 fall, varav 3/4 

var just män (Socialstyrelsen, 2005a).  

 

Klamydia är den mest förekommande STD-sjukdomen förutom HIV (Sedlecki, Marko-

vic & Rajic, 2001) och den är vanligast bland ungdomar, främst bland dem i ålder 15-24 

år (Landstinget Halland, 2005). Chlamydia trachomatis är en bakterie som finns i urin-

röret, ändtarmen och/eller i svalget, men hos kvinnor kan den förekomma även i slidan. 

Det är denna bakterie som orsakar klamydia och smittar via sexuella aktiviteter. Sym-

tom som kan förekomma är sveda/klåda vid vattenkastning p.g.a. en inflammation i 

urinröret och inflammation i livmoderhalsen kan uppstå hos kvinnor (Svanström, 2003). 

Klamydia kan p.g.a. oupptäckta symtom leda till infertilitet som är en fara för kvinnors 

reproduktiva hälsa (Paavonen, 2004). En oupptäckt klamydiainfektion kan ge allvarliga 

skador på äggledarna vilket kan leda till sterilitet hos kvinnor. Hos männen kan skador-

na istället visa sig genom inflammation i bitestiklarna (Svanström, 2003) och detta kan 

leda till fertilitetsproblem (Trent, Milstein & Ellen, 2006). Klamydia är idag anmäl-

ningspliktigt vilket det varit sedan 1988 och även partnerspårning är obligatoriskt (Soci-

alstyrelsen, 2005a, Svanström, 2003). Flickor är mer mottagliga för klamydiainfektioner 

än vuxna, då deras kroppar inte är färdigutvecklade speciellt deras livmoderhalsar 

(Tripp & Viner, 2005). 

 

En annan könssjukdom som visat en ökning är gonorré, där incidensen år 2003 var 600 

nya fall. Gonorré har samma sjukdomsförlopp som klamydia men det är fler män som 

smittas av sjukdomen (Socialstyrelsen, 2005a).  

 

Herpes är en vanlig virusinfektion som drabbar 1/4 av alla sexuellt aktiva individer. 

Herpes handlar om återkommande blåsor och smärtande sår. Vid en förstagångsinfek-

tion kan feber och allmän sjukdomskänsla uppstå. Det finns två olika herpesvirus, oralt 

(drabbar mun och munslemhinna) och genitalt (drabbar könsorganet).  
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Oavsett vart herpesinfektionen sitter kan den smitta både oralt samt de genitala delarna 

(Folkhälsoinstitutet, 2000c).  

 

HIV/AIDS är den största sexuellt överförbara sjukdomen i världen. I Sverige uppskatta-

des att cirka 3200 personer bar på HIV år 2003 (Socialstyrelsen, 2005a). HIV-

infektionens inkubationstid kan röra sig om några veckor och börjar oftast med ont i 

halsen, svullna lymfkörtlar, feber och utslag. Det kan dröja många år innan AIDS bryter 

ut. Det är ett humant immunbristvirus s.k. retrovirus som orsakar AIDS. Detta lagras i 

arvsmassan och kan då inte läka ut, utan viruset bärs resten av livet. Risken för smitta 

finns främst vid sex, samlag och vid blodkontakt.  Ännu finns ingen specifik behand-

ling, däremot finns bromsmediciner som hjälper till att fördröja sjukdomsutvecklingen 

(Svanström, 2003). 

 

Könssjukdomen kondylom är en vanlig vårtvirusinfektion bland ungdomar. Viruset vi-

sar sig genom vårtor kring könsorganet och ändtarms öppning upp till ett år efter smitto-

tillfället. Vårtorna kan variera i storlek och vara så små att de i vissa fall kan vara svåra 

att upptäcka. Detta kan leda till att smittan förs vidare då individen är ovetande att den 

bär på viruset. Vårtorna försvinner oftast av sig självt men det kan ta upp till två år 

(Folkhälsoinstitutet, 2000c). 

 

Omkring 70-80 % av alla kvinnor uppskattas under sin livstid att infekteras av det geni-

tala viruset HPV (humant papilloma virus). Detta vårtvirus försvinner hos de flesta, men 

hos en del stannar det kvar. Detta kan i vissa fall leda till cancer, livmodershalscancer. 

Kvinnor infekteras ofta strax efter den sexuella debuten (Socialstyrelsen, 2005b).  

  

Alla dessa STD-sjukdomar kan förebyggas, genom att använda preventivmedlet kon-

dom (Socialstyrelsen, 2005b).  

 

Sexualupplysning och sexualundervisning 

Inställningen till sex i Sverige under 1800-talet inriktade sig mest på äktenskap och bar-

nafödande snarare än som idag där lusten i många fall styr. Nu är det även tillåtet för 

kvinnan att känna njutning medan förr detta endast var något mannen troddes känna. I 

slutet av detta sekel ville fler modernisera sexualupplysningen genom att det inte bara 
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skulle handla om barnafödande. Detta ledde till att t.ex. kondomer började säljas för att 

skydda mot graviditet. Kondomförsäljningen förbjöds dock under några år, men förbu-

det hävdes 1938 (Katz, 2005). 

 

År 1942 blev sexualundervisningen i Sverige en del av utbildningen i folkskolan och 

1956 blev den obligatorisk. En ny handlingsplan för sexualundervisningen i skolan in-

fördes 1977. Denna innebar en ny syn där stöd och förståelse för sexuella kontakter före 

äktenskap, samt jämställdhet mellan könen uppmärksammades. Skolverket gav 1995 ut 

ett nytt referensmaterial som hette ”Kärlek finns” och detta material grundade sig på 

1977 års handlingsplan. I dagens grundskola är sexualundervisningen inte längre obliga-

torisk, utan omnämns endast som ”rektorns ansvar” i läroplanen. Numera behandlas 

sexualundervisning i ämnet biologi under rubriken ”Människan” (Katz, 2005). Under 

kapitlet ”Människan” ingår områden som berör kärlek, sexualitet och samlevnad. I slu-

tet av årskurs fem skall eleverna ha viss kunskap om människans fortplantning, pubertet 

och födelse medan i årskurs nio skall insikten i sexuallivets biologi, sexuellt överförbara 

sjukdomar, preventivmetoder samt innebörden av befruktning uppnåtts. Eleverna ska 

även kunna diskutera sexualitet och samlevnad samt respektera andras åsikter och rela-

tioner (Skolverket, 2000).  

 

Läroplanen används som skolans och lärarnas mall där bland annat (bl. a.) mål och rikt-

linjer anges för verksamheten i skolan. Dessa ligger till grund vid planeringen hos ex-

empelvis skolstyrelser och rektorer i de lokala regionerna. Gällande nuvarande läroplan 

är det rektorns ansvar att bestämma om schemats innehåll, aktiviteter och personalinsat-

ser (Jarlbro, 1995). Många lärare är oftast inte utbildade inom sexualområdet och har 

önskemål om fortbildning. De vill lära sig mer om bl. a. rollspel och homosexualitet 

(Katz, 2005).   

  

I en studie av Stellin-Kvist (2006) som jämför material som använts i sexualundervis-

ning mellan 1963 och 1995 definieras begreppet sexualundervisning som: ”sexualun-

dervisning är en del av biologiundervisningen som finns till för att ge eleverna kunskap 

om människokroppen, fortplantningen, puberteten, könssjukdomar, preventivmetoder 

men även om känslor och olika samlevnadsformer” (Stellin-Kvist, 2006, sid 4). 

I EU parlamentet har skillnader gällande sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa bl. a. 

inom sexualundervisningen framkommit (Europeiska unionens bulletin, 2002). En del 



 

 6 

av begreppet reproduktiv hälsa fokuserar på behandling och prevention av sjukdomar 

som kan skada förmågan att fortplanta sig, däribland STD-sjukdomar (Lindstrand, Ros-

ling, Bergström & Stenson, 2002). Parlamentet anser att varje land ska utarbeta en na-

tionell politik av hög kvalité gällande dessa områden inom den reproduktiva hälsan. 

Främst uppmanas medlemsländerna att utveckla sexualundervisning för att ge ungdo-

mar bättre information (Europeiska unionens bulletin, 2002). 

 

Definitionen av peer-led undervisning kan sammanfattas som att undervisning, informa-

tion, värderingar och beteende delas av deltagare i liknande ålder eller statusgrupp. 

Denna undervisningsform används för att se om det är ett effektivt sätt att ändra ung-

domars beteende (Stephenson et al., 2004). 

 

Inlärning och attityder 

En vanlig förekommande teori för inlärning är socialpsykologi. Denna handlar om hur 

individer påverkas av andra individer. En central del i socialpsykologin är att inlärning 

bygger på att förebilder används. Genom att ta del av vad andra individer gör och sedan 

ta efter detta beteende kan inlärning ske. Denna inlärning kallas ibland för modellinlär-

ning. För att förstärka beteendet kan belöning vara effektivt speciellt om individerna 

kan identifiera sig med förebilden. Motivation är en viktig faktor som påverkar inlär-

ning, t.ex. vilka förkunskaper och vilken inställning individer har. En annan faktor som 

har betydelse vid inlärning är aktivitet, d.v.s. att individer får vara delaktiga vid inlär-

ningsfasen (Levander, 2003). 

  

En inställning som en individ har till något kallas med ett annat ord för attityd. En atti-

tyd består av tre komponenter, en kognitiv-, en affektiv- och en handlingskomponent.  

Den kognitiva komponenten handlar om den kunskap som individer har om något, den 

affektiva om känslor och handlingskomponenten om själva beteendet. Att ändra på in-

dividers attityder kan vara svårt, speciellt när det handlar om känslor, såsom i den affek-

tiva komponenten. Känslor tenderar att hämma individer att inhämta kunskap på ett ob-

jektivt sätt. Dock är individers attityder nödvändiga för att t.ex. kunna organisera käns-

lor och tankar på ett bra sätt (Levander, 2003).  
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Ett riskbeteende hos ungdomar är vanligt och hur de beter sig kan ha att göra med atti-

tyder och värderingar inom t.ex. familj och sociala nätverk. Riskbeteenden i form av 

flera sexpartners och partnerbyten har blivit allt vanligare hos ungdomar under 2000-

talet. När det handlar om att skydda sig vid samlag tänker ungdomar främst på att skyd-

da sig mot graviditeter snarare än mot STD-sjukdomar. P-piller används exempelvis i 

större utsträckning än kondom. Att inte skydda sig vid sexuella kontakter påverkas av 

olika attityder t.ex. ungdomars föreställning om att sex är skönare utan kondom. Sexu-

alundervisningen i skolan är en faktor på samhällsnivå som kan vara med och påverka 

ungdomars attityder till oskyddat sex (Folkhälsoinstitutet, 2005b). 

 

Metod 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen, till denna litteraturstudie, av vetenskapliga artiklar och annat refe-

rensmaterial skedde genom artikelsökning i Högskolan i Halmstads databaser, biblio-

tekskatalogen Hulda och Internet tjänsten Leta.se. Sökord som svarade mot syftet an-

vändes. Kontakt togs även med två lärare för att få information om hur sexualundervis-

ningen är upplagd. 

 

 

 

 

 

Databas     Sökord     Träffar   Valda artiklar 
              
Academic Search Elite sex instruction AND   23   1 
     STD AND programmes      
     (Limits; Full text,        
     publicerade jan 2000- okt 2006)      
              
     sex instruction   26   3 

     
AND teena-
gers         

     AND adolescents        
     AND school        
     (Limits; Full text, publicerade      
     jan 2000-okt 2006)        
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PubMed    sex education AND   12   2 
     educational programme      
     (Limits; Full text, ålder 0-18 år)      
              
     sex education in schools 37   2 
     AND reproductive health      
     (Limits; Full text, ålder 0-18 år)      
              
     sex education AND behavior 18   3 
     AND teacher        
     (Limits; Full text, ålder 0-18 år      
              
     sexual transmitted diseases 26   1 
     AND school education AND      
     adolescent AND Europé      
     (Limits; Full text)        
              
     sex education interventions AND 7   1 
     school AND knowledge AND risk       
     behavior          
     (Limits; Full text)        
              
     sex education in school AND 26   1 
    Europé AND young people      
    (Limits; Full text)        
                  
              
Science Direct   education AND knowledge AND 26   4 
     sexual transmitted diseases      
              
     sexual health AND teenages 13   1 
                  

                                Summa: 19 

 

 

Inklusionskriterier 

Kriterierna för att inkluderas i studien var att artiklarna skulle handla om valt ämnesom-

råde. De vetenskapliga artiklarna skulle vara refereegranskade, helst innefatta Europa 

och vara publicerade inom de senaste 10-15 åren. Dock har vissa studier, utöver europe-

iska studier, inkluderats p.g.a. att de ansågs vara betydelsefulla för litteraturstudien. 

 

På databasen PubMed har vissa begränsningar i sökandet av vetenskapliga artiklar 

gjorts. Artiklarna skulle vara i full text samt innefatta barn 0-18 år. Begränsningar gjor-

des även på Academic Search Elite, där artiklarna skulle innefattade full text och vara 

publicerade från januari 2000 till oktober 2006. 
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Exklusionskriterier 

Artiklar som inte avsåg problemområdet och som var skrivna på andra språk än engels-

ka, exkluderades. Även artiklar som inte föll inom åldersgruppen 13-17 år, samt artiklar 

som inte höll sig inom den geografiska regionen exkluderades från studien.  

 

Databearbetning 

Vid sökningen av artiklarna i de olika databaserna gjordes en bearbetning i form av 

genomläsning av abstract och resultat. Därefter valdes de artiklar ut som bäst svarade 

mot syftet. Antal vetenskapliga artiklar i denna litteraturstudie blev 19 stycken. 

 

Under granskningen av det vetenskapliga materialet genomlästes varje artikel noggrant. 

Under detta arbete sammanfattades varje artikel med betoning på resultatdelen. Samti-

digt med genomgången sammanställdes en resultatmatris. Meningen med denna matris 

var att underlätta sammanställningen av litteraturstudiens resultat, samt att få en över-

blick av det insamlade materialet. Utifrån sammanfattningen av de vetenskapliga artik-

larna skapades ett antal kategorier som sedan blev grunden för resultatet. 

 

Resultat 

 

De kategorier som ligger till grund för resultatet är: Undervisningsmetoder och Kun-

skap. 

 

Undervisningsmetoder 

Sexualundervisningsprogram 

I Storbritannien gjordes en studie på 12-16 åringar där syftet var att utveckla och lära ut 

ett sexualundervisningsprogram som skulle kunna leda till en minskad sexuell aktivitet. 

Detta gjordes med hjälp av medicinsk kunnig personal som höll i vissa av föreläsning-

arna. Studien ledde till en marginell minskning av sexuell aktivitet. Resultat visade även 

en ökning av bl.a. kunskap relaterade till preventivmetoder och STD-sjukdomar (Mel-

lanby, Phelps, Crichton & Tripp, 1995). 

 

En metod som är tämligen outforskad är touch-pad metoden. I Canada har det dock 

gjorts ett försök att förbättra lärarundervisningen gällande sex och samlevnad med hjälp 
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av denna metod. Läkarstudenter i Canada som specialiserat sig inom gynekologi testade 

metoden på 285 ungdomar i åldern 14-15 år. Detta försök bestod av en föreläsning som 

pågick under tre timmar. Ungdomarna hade en månad innan föreläsningen fått skriva 

förslag på ämnen som skulle behandlas under detta tillfälle. Föreläsningen delades upp i 

sex olika ämnen och under varje del presenterades frågor på en bildskärm som ungdo-

marna besvarade med hjälp av en elektronisk dosa, en s.k. touch-pad. Utifrån den kun-

skap som ungdomarna uppvisade kunde föreläsarna se vart fokuseringen skulle läggas.  

Resultatet av denna studie visade en unik metod för att kunna ge anonyma svar vid 

känsliga ämnen och samtidigt få viktig feedback till läkarstudenterna att hjälpa dem att 

fokusera på sin presentation. Touch-pad metoden var uppskattad bland ungdomarna och 

läkarstudenterna kom fram till att fler studier bör göras med denna metod i sexualun-

dervisningssammanhang. Det framkom dock att det i framtiden bör hållas i mindre 

grupper, vara kortare föreläsningar samt att möjligheten till diskussion skulle finnas ef-

ter föreläsningen (Winsor, Case, Kwon & Rise, 1999).  

 

Tidigare interventioner som har gjorts i detta ämne är SHARE som står för Sexual 

Health and Relationships: Safe, Happy and Responsible och A PAUSE som betyder 

Added Power and Understanding in Sexual Education (Wight et al., 2002; Evans & 

Tripp, 2006).  

 

SHARE-programmet användes i en brittisk studie där lärare specialutbildades i sex och 

samlevnad för att se om denna teoribaserade sexualundervisning minskade oskyddat sex 

i relation till den traditionella. De specialutbildade lärarna genomgick ett fem dagars ut-

bildningsprogram kallat SHARE. Mellan dessa två undervisningssätt hittades inga stör-

re skillnader gällande sexuella aktiviteter och risktagande innan sexton års ålder. Inter-

ventionsgruppen rapporterade dock mindre ångrade samlag och ungdomarna utvärdera-

de interventionsprogrammet som positivt samt att deras kunskap om sexuell hälsa för-

bättrades marginellt (Wight et al., 2002). 
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Peer-led undervisning 

I Storbritannien gjordes en interventionsstudie på 29 skolor där syftet var att undersöka 

en form av peer-led undervisning och dess effektivitet. Interventionen designades av ut-

omstående personer som hade erfarenhet av att utforma sexualundervisning. Fjorton av 

dessa skolor utgjorde kontrollgruppen, vilka fortsatte sin traditionella lärarledda under-

visning, de resterande femton skolorna utgjorde interventionsgruppen. Ungdomarna i 

dessa skolor fick tre lektionstillfällen ersatta av peer-led undervisning utförda av ung-

domar i åldern 16- 17 år. Resultatet av denna studie visade att ungdomarna var mera 

nöjda med peer-led undervisning än den lärarledda. Ungdomarna som fått peer-led un-

dervisning kände att de kunde identifiera sig med föreläsarna genom att de hade liknan-

de värderingar om sex, använde ett bekant språk, var mindre moraliska, gjorde lektio-

nerna roligare samt upplevde att de behandlades med mer respekt. De stora skillnaderna 

i denna studie var att peer-led undervisningen var mer praktiskt upplagd gällande hur 

exempelvis en kondom används. Det framkom även att färre av flickorna i interven-

tionsgruppen hade haft samlag innan 16 års ålder än de i kontrollgruppen. Däremot 

fanns ingen skillnad mellan grupperna i praktiserandet av säkert sex (Stephenson et al., 

2004).  

 

I en brittisk jämförelsestudie mellan peer-led och lärarledd sexualundervisning deltog 

1685 ungdomar. Resultaten visade att peer-led undervisning var mer effektiv gällande 

att fastställa konservativa normer och attityder vid sexuellt beteende. Den lärarledda 

undervisningens effektivitet handlade om att de fick ungdomarna mer involverade i 

klassrumsaktiviteterna och ökade deras faktakunskap (Mellanby, Newcombe, Rees & 

Tripp, 2001).  

 

En mycket framgångsrik undervisningsmetod utformades i Australien, där syftet var att 

lära ungdomar om säkert sex i skolan innan de blev sexuellt aktiva, detta med hjälp av 

peer-led undervisning. Metoden gick ut på att läkarstudenter besökte sina ursprungliga 

grundskolor för att lära ut om säkert sex. Undervisningsformen har varit populär i Au-

stralien sedan 1992 bland både lärare, ungdomar och läkarstudenter. Denna lyckade me-

tod har exporterats till Kina för att se om effekterna blir desamma i en annan kultur 

(Shortu, 1998). Shortu (1998) menar att utbildning av ungdomar om säkert sex är det 

mest effektiva sättet att senarelägga samlagsdebuten och den bästa investering som kan 

göras för att säkra den reproduktiva hälsan.  
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Trots att peer-led undervisning har visat sig vara ett effektivt sätt att genomföra sexual-

undervisning, bör också denna metod vara en del av den traditionella undervisningsfor-

men, då de är betydelsefulla på olika sätt. Peer-led undervisningen var mer effektiv att 

fastställa konservativa normer och attityder, medan den lärarledda undervisningen öka-

de ungdomarnas faktakunskap (Mellanby et al., 2001; Stephenson et al., 2004).  

 

Annan kunskapsinhämtning 

I Asien har STD-sjukdomar ökat markant bland ungdomar och i Japan har en studie 

gjorts för att undersöka hur den sexrelaterade informationen från massmedia och andra 

källor påverkar ungdomar. Studien använde sig av tretton fokusgruppsintervjuer med 

sammanlagt 88 deltagare. Resultatet visade att de viktigaste kunskapskällorna var vän-

ner och äldre ungdomar. Ungdomarna kände sig dock mer hämmade när de fick infor-

mation om STD-prevention och preventivmedel av jämnåriga vänner.  Många av ung-

domarna uppgav att de inte kunde prata om sexualitet med sina föräldrar/förmyndare. 

Media som tv och tidningar var viktiga informationskällor och pojkarna använde sig 

även av pornografiska videos för att öka sin kunskap. Ungdomarna ansåg att den utbild-

ning de erhöll var av dålig kvalitet då de kände att kunskapen inte tillförde något nytt. 

Dock menade de att sexualundervisning var ett viktigt ämne som borde utvecklas (No-

noyama, Tsurugi, Shirai, Ishikawa & Horiguchi, 2005).  

 

Somers och Gleason (2001) har jämfört olika källors betydelse för att utvärdera vilka 

som bidrar till ungdomars kunskap, attityder och beteende gällande sexualitet. I denna 

studie jämfördes familj, vänner, media, skola och experter. Deras slutsats var att ett ökat 

sexuellt beteende upptäcktes hos ungdomar som fått mindre undervisning av skolan gäl-

lande samlag och mer information från släktingar angående preventivmetoder.  

 

Hyde et al., (2005) fann även i sin studie olika kunskapskällor varifrån ungdomar in-

hämtade sin information gällande sexuell hälsofrågor. De irländska pojkarna beskrev i 

fokusgruppsintervjuerna att de fått sin kunskap främst från tv och pornografiska videos. 

 

I en bosnisk studie, innefattande 120 deltagare, studerades vilka kunskapskällor ungdo-

mar använde sig av.  Det framkom att pojkarnas och flickornas kunskapskällor var tid-

ningar (68 %), tv/radio (50 %), skolan (37 %) samt vänner (36 %) (Selack et al., 2004). 
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Studien av Sydsjö et al., (2006) visade även att skolan var den viktigaste kunskapskällan 

hos svenska ungdomar följt av vänner och media. Pojkarna och flickorna värderade 

dock vännernas svar som viktigast.  

  

Undervisning ur ungdomars perspektiv 

I en Irländsk studie, vars syfte var att studera vilken form av sexualundervisning som 

behövdes, deltog 226 skolungdomar i åldern 15-19 år. Dessa delades upp i 29 fokus-

gruppsintervjuer.  Resultat visade att flickorna ville ha mera kunskap om t.ex. preven-

tivmetoder och STD-sjukdomar. De ville dessutom lära sig mera om skillnaderna mel-

lan könen gällande känslor och relationer. Pojkarna ville ha mer information om STD-

sjukdomar, men till skillnad från flickorna ville de ha hjälp med praktiska frågor t.ex. 

hur en kondom används (Hyde, Howlett, Drennan & Brady, 2005). Enligt Hyde et al., 

(2005) eftersträvade pojkarna en sexualundervisning som är baserat på den mansdomi-

nerade kulturen, eftersom pojkarna ofta har en bild av att de skall ta befälet när det gäll-

er sexakten, då det framställs så i media. 

 

Universitetsstudenter (2217st) i Turkiet svarade på ett frågeformulär gällande STD-

sjukdomar, deras sexuella attityder och beteenden, detta för att utforma ett undervis-

ningsprogram innehållande baskunskaper om sexuell hälsa.  Av ungdomarna uppgav 

1583 att de blev sexuellt aktiva mellan 15-19 år. Deras kunskap om sexuell hälsa och 

STD-sjukdomar visade sig vara låg och de ansåg att sexualundervisningen borde tidiga-

reläggas (Gökengin et al., 2003). I en studie av Stephenson et al., (2004) gjord på över 

8000 deltagare i åldern 13-14 år var ungdomar överens om att sexualundervisningen 

skulle införas tidigare. Dessutom framkom det att flickor kände att det var svårt att del-

taga och ställa frågor när de var i klasser med båda könen. Nära 60 % av flickorna och 

mer än 30 % av de pojkarna såg hellre att undervisningen var indelad i enkönade grup-

per (Ibid). 

 

Genom fokusgrupper framkom det i Bourton´s studie (2006) att mer kunskap om det 

andra könet och utomstående föreläsare önskades. Fokusgrupperna bekräftade att ele-

verna hade goda kunskaper om sexuella hälsofrågor. Ungdomarna ansåg dock att un-

dervisningen borde införas tidigare och vara mer omfattande, eftersom de redan hade 

kunskap om den information som gavs. Majoriteten trodde att ungdomarna, om sexual-
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undervisningen kom tidigare, i mindre utsträckning skulle experimentera i sexuella rela-

tioner (Ibid).  

 

Kunskap 

Kunskap hos ungdomar 

För att undersöka ungdomars kunskap inom sexuella frågor och deras syn på den obli-

gatoriska sexualundervisningen gjordes en brittisk studie på 20 ungdomar i åldern 16-17 

år. Ett frågeformulär och fokusgruppdiskussioner genomfördes och resultaten av fråge-

formulären visade att ungdomarna hade en god kunskapsnivå. Det framkom få skillna-

der mellan flickorna och pojkarna och 75 % av frågorna besvarades korrekt. Ungdo-

marna förstod konsekvenserna av sexuella relationer och visste vart de skulle vända sig 

om de behövde hjälp (Bourton, 2006).  

 

I en studie gjord i Italien var syftet att utvärdera 376 italienska ungdomars kunskap, atti-

tyder och påverkan av ett experimentellt program gällande sexualundervisning. Fem 

workshops, innehållande sexualundervisning, användes i fem olika skolor och utvärde-

rades sedan med hjälp av tre frågeformulär. Ett frågeformulär användes före program-

met för att utvärdera baskunskapen och ett formulär efter programmet för att se om kun-

skapen ökat samt ett tredje formulär besvarades fyra-sex månader efter det första, detta 

för att se om kunskapen var bestående. Resultatet visade att de flesta av ungdomarna 

ville ha sexualundervisning och att deras kunskap ökade med 50 % efter kursen. Flick-

orna visade en bättre kunskap än pojkarna och det tredje testet visade att ungdomarna 

behöll den kunskap de fått fyra-sex månader tidigare (Donati, Medda, Spinelli & Gran-

dolfo, 2000).  

 

På en ungdomsmottagning i Skottland undersöktes hur mycket ungdomarna kom ihåg 

av sin sexualundervisning från skolan. Studien baserades på 157 enkäter som besvara-

des av ungdomar i åldern 16-18 år. Av deltagarna var 85 % kvinnor. Resultaten visade 

att deltagarna kom ihåg områden som gällde reproduktion, pubertet, säkert sex och 

STD. Sociala kunskapsområden som exempelvis ansvarstagande och trohet inom rela-

tioner hade de minst kunskap om. De som kom ihåg att de fått sexualundervisning hade 

fått delar av undervisningen i form av videos och diskussioner (Black, McGough, Bi-

grigg & Thow, 2005). 
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I en Norsk kvantitativ studie på 1000 ungdomar studerades kunskapen om sex. Det vi-

sade sig att flickor hade mer kunskap än pojkarna samt att kunskapen ökade med åldern. 

Studien fann även att norska ungdomar hade en knapp kunskap om STD-sjukdomar. 

Pojkarna visste t.ex. inte att klamydia kunde smitta båda könen och nästan 40 % av 

ungdomarna trodde att p-piller förhindrade klamydiasmitta.  Dock hade de goda kun-

skaper om HIV/AIDS (Kraft, 1993).    

 

Kunskap om STD-sjukdomar 

I en studie av Hassan och Creatsas (2000) som utfördes i Grekland, studerades riskerna 

att drabbas av STD- sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser. Författarna menade 

att flickor ligger mest i riskzon att drabbas av STD-sjukdomar, då de tenderar att ha äld-

re samlagspartners som är mer erfarna och mer troliga bärare av infektioner. För att för-

hindra spridningen av STD-sjukdomar måste informationen komma innan sexdebuten. 

Författarna konkluderade att ju tidigare sexdebuten sker desto fler samlagspartners an-

vänds, vilket ökade risken för STD-sjukdomar. Sexuellt aktiva ungdomar löpte större 

risk att drabbas av STD-sjukdomar än någon annan åldersgrupp (Hassan & Creatsas, 

2000). 

 

I Canada gjordes en tvärsnittstudie med 523 deltagare för att se vad ungdomar i åldern 

15-20 år hade för kunskap om human papilloma virus (HPV). Ungdomarna besvarade 

frågor om HPV, STD-sjukdomar och livmodershalscancertest. Resultatet visade att näs-

tan 90 % aldrig hade hört talas om HPV.  Av ungdomarna kunde endast 45 % uppge 

klamydia och 63 % gonorré som vanliga STD-sjukdomar.  Kunskapen om HIV var 

dock bättre hos deltagarna. Ingen kände till symtomen för HPV men nära 30 % trodde 

att HPV var en orsak till HIV/AIDS. Av dem som var sexuellt aktiva upplevde bara 35 

% att de var i riskzonen för STD-sjukdomar (Dell, Chen, Ahmad & Stewart, 2000).   

  

I en studie gjord i Bosnien var syftet att studera ungdomars kunskap om preventivmeto-

der och sexuell hälsa. Ungdomarna (15-17 år) hade en generellt dålig kunskap om detta, 

dock hade flickorna en lite högre kunskapsnivå än pojkarna. Av de 120 deltagare hade 

96 hört talas om HIV/AIDS. Den STD-sjukdom som var minst igenkänd var klamydia, 

endast 32 ungdomar kunde nämna denna. Bara 86 deltagare visste att kondom var ett 

skydd mot STD-sjukdomar (Selack et al., 2004).  
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För att undersöka kunskapen om den reproduktiva fysiologin och anatomin samt utvär-

dera undervisningen bland ungdomar i Sverige utdelades ett frågeformulär till 206 del-

tagare. Hos deltagarna var HIV (91,3 %) den mest kända STD-sjukdomen följt av kla-

mydia (77,2 %), gonorré (52,4 %) och herpes (41,7 %). Mindre kända STD-sjukdomar 

var kondylom (16,5 %) och syfilis (14,1 %).  De fann att flera flickor kunde namnge 

olika STD-sjukdomar. Av de som besvarade enkätundersökningen hade 30 % någon 

gång varit orolig över att de i framtiden inte skulle kunna få barn beroende på att de 

skulle ha blivit smittade av någon STD-sjukdom. De tre vanligaste svaren på frågan vad 

infertilitet hos kvinnor berodde på, svarade flest klamydiainfektioner följt av försämrad 

kvalitet på äggstockarna och psykologiska faktorer. Det framkom även att ungdomarna 

som gick ut nionde klass inte hade den kunskap som de enligt skolplanen borde ha fått 

(Sydsjö, Ekholm-Selling, Nyström, Oscarsson & Kjellberg, 2006). 

 

En studie i USA hade som syfte att undersöka den upplevda kunskap ungdomarna hade 

om sex i relation till deras sexuella beteende. Resultatet från de 1985 deltagarna var att 

de sexuellt aktiva ungdomarna, med upplevd låg kunskap, hade större risk att utsätta sig 

för sexuella riskbeteenden. Ungdomarna med upplevd låg kunskap hade fler samlags-

partners än ungdomarna med hög upplevd kunskap (Rock, Ireland & Resnick, 2003).  

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att studera skolans sexualundervisning och hur den på-

verkar kunskapen om sexuellt överförbara sjukdomar bland ungdomar i åldern 13-17 år. 

Denna målgrupp valdes då de innefattar högstadiet och gymnasiet. Begränsning gjordes 

vid 17 års ålder då myndighetsåldern i Sverige är 18 år. Detta skulle innebära att andra 

aspekter borde tas hänsyn till i studien, t.ex. ungdomars lagliga rätt att gå på krogen, 

vilket innebär nya relationsmöjligheter.  

 

Syftet med en litteraturstudie är att granska och sammanställa det material som finns 

inom det specifika område som en studie belyser (Backman, 1998). Backman (1998) 

menar att tyngdpunkten ligger i att sammanställa t.ex. metoder eller resultat. Genom en 
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litteraturgranskning avslöjas de brister inom området som finns och vart fortsatt forsk-

ning bör genomföras.  

 

Inom området sexuellt överförbara sjukdomar och sexualundervisning bland ungdomar, 

fanns det mycket material. Då syftet avgränsade artikelsökningen gavs ett begränsat 

sökresultat. Svårigheter att finna relevanta artiklar uppkom då många av de artiklar som 

hittades var s.k. reviews, d.v.s. sammanställningar av flera studier (Backman, 1998). Då 

detta problem uppstod blev antalet valda artiklar färre än vad som var beräknat. Dock 

användes ett fåtal s.k. reviews då dessa gav väsentlig information till studien. 

 

Nitton vetenskapliga artiklar valdes ut från olika databaser och med hjälp av dessa ska-

pades studiens resultat. Både nationella och internationella artiklar användes, dock hit-

tades endast två nordiska artiklar.  Alla länder i världen har inte sexualundervisning i 

skolan, därför kan det vara svårt att applicera resultatet av denna litteraturstudie på om-

världen. 

 

Förutom artikelsökning i databaser användes även bibliotekskatalogen Hulda för att hit-

ta relevant litteratur inom området. Internettjänsten Leta.se nyttjades för att söka efter 

komplement till litteraturen. 

 

Majoriteten av de nitton vetenskapliga artiklarna har accepterats av etiska kommittéer. 

Detta innebär att deltagarna har varit väl medvetna om de olika studiernas syften samt 

att materialet behandlades konfidentiellt.  

 

Resultatdiskussion 

Sexuellt överförbara sjukdomar är ett stort folkhälsoproblem i världen. Sexuellt aktiva 

ungdomar är mer utsatta än någon annan åldersgrupp när det gäller risken för att drab-

bas av STD-sjukdomar (Hassan & Creatsas, 2000). Skolan är den ideala inlärningsmil-

jön eftersom skolan ofta är obligatorisk. Sexualundervisning är även av stor vikt då 

många ungdomar inte kan prata med sina föräldrar/förmyndare angående sex och sam-

levnad (Nonoyama et al., 2005).  
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Några undervisningsprogram som gjorts för att försöka förbättra sexualundervisning är 

SHARE, A PAUSE och en metod som kallas Touch-pad. SHARE-programmet visar sig 

inte vara bättre än traditionellt lärarledd undervisning bland ungdomar. Resultaten visa-

de inte någon större skillnad när det gällde mängden sexuell aktivitet och risktagande 

men gav dock andra positiva effekter. Ungdomarna visade bl.a. en ökad kunskap om 

sexuell hälsa samt ansåg de att denna undervisningsform var roligare (Wight, 2002), 

detta kan bero på att föreläsarna är kunniga inom området och på så sätt inger respekt. 

Specialutbildade lärare visar sig i studier genomförda både i Italien och i England vara 

ett önskemål bland ungdomar (Donati et al., 2000; Bourton, 2006). Även lärare menar 

att de behöver mer kunskap inom sex och samlevnad innan sexualundervisning genom-

förs (Black et al., 2005). Ungdomar upplever ofta att deras lärare känner sig oförbered-

da och generade när sexualundervisning utförs (Shortu, 1998). Detta bekräftas av Has-

san och Creatsas (2000) som skriver att lärare känner att de vill ha mer utbildning i sex-

uella hälsofrågor. Ett framgångsrikt undervisningssätt är A PAUSE-programmet som 

ungdomar uppskattar. Denna intervention har varit effektiv när det gäller att ändra ung-

domars beteende. Rollspel, som är undervisningsformen i A PAUSE, är ett minnesvärt 

sätt att lära ut om sex och samlevnad (Evans & Tripp, 2006). Detta bekräftas av Black 

et al., (2005) där deltagarna i studien önskar annorlunda undervisningsformer, som dis-

kussioner och videos. En metod som skulle kunna användas initialt i ungdomars sexual-

undervisning är, enligt vårt synsätt, Touch-pad. Med hjälp av denna teknik kan lärare få 

en inblick i var fokus bör läggas. Då kan bristerna i sex och samlevnad hos ungdomar 

studeras och på så sätt kan lärare utforma sexualundervisning. Detta kan hjälpa lärare att 

förbättra undervisningsinnehållet då det enligt Bourton (2006) framkom att ungdomar 

anser sig redan ha mycket av den kunskap som lärs ut. Vikt bör även läggas vid kvalité 

på undervisning, då många ungdomar inte kommer ihåg att de undervisats i viktiga 

aspekter gällande sex och samlevnad (Black et al., 2005). 

 

En annan metod som visat sig vara effektiv när det gäller sexualundervisning är Peer-

led undervisning, vilket innebär att ungdomar undervisar ungdomar (Stephenson et al., 

2004). Detta kan vara viktigt då deltagare känner sig likvärdiga med och har samma sta-

tus som föreläsarna. Då ungdomar är i liknande ålder och delar samma sociala värld, 

känns denna undervisning mer relevant för ungdomar. De som föreläser har möjligen 

även erfarenheter som deltagarna nu står inför. Detta förstärks av Stephenson et al., 

(2004) som menar att ungdomar som får denna form av undervisning kan identifiera sig 
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med föreläsarna genom att de har liknande värderingar om sex, använder ett bekant 

språk, är mindre moraliska, gör lektioner roligare samt upplever att de behandlas med 

mer respekt (Ibid). Belöning är ett sätt att förstärka beteenden hos ungdomar, t.ex. i 

form av uppmuntran, speciellt om ungdomar kan identifiera sig med föreläsare (Levan-

der, 2003). För att sexualundervisning skall bli mer intressant men ändå vara effektiv 

bör peer-led undervisning, enligt vårt synsätt, läggas till den traditionellt lärarledda. 

Detta styrks av att aktivitet har betydelse vid inlärning, d.v.s. att individer får vara del-

aktiga vid inlärningsfasen (Levander, 2003). Det bör betonas att peer-led undervisning 

inte skall ta över, utan vara ett hjälpmedel till den traditionella. Vissa ungdomar kan 

känna att det är svårt att förstå delar av traditionell undervisning och då kan peer-led 

undervisning förenkla sexualundervisningens budskap.   

 

Kirby et al., (1994) har i en granskning av effektivitet hos olika sexualundervisnings-

program funnit sex gemensamma komponenter. Den första komponenten är att de pro-

gram som varit effektiva har koncentrerat sig på ett specifikt beteende åt gången, dvs. 

haft en smalare fokus. Den andra komponenten handlar om att programmen har utveck-

lats utifrån sociala inlärningsteorier (Ibid). Många av de program som varit framgångs-

rika har haft sociala inlärningsteorier som en grund i utformningen. Det centrala i dessa 

teorier handlar om att kunna förstå individers beteenden, genom att förstå ungdomarnas 

sociala miljö samt deras intention och motivation (Evans & Tripp, 2006). De förkun-

skaper och den inställning som ungdomar har till sexualundervisning påverkar deras 

motivation till inlärning (Levander, 2003). Med andra ord är det inte tillräckligt att en-

bart ge kunskap utan ungdomars sociala värld måste förstås för att på ett effektivt sätt 

kunna få dem att välja mindre risk alternativ i samband med sex (Evans & Tripp, 2006).  

 

Den tredje komponenten är att de har använt sig av aktiviteter, t.ex. rollspel och lekar, 

för att lära ut korrekt kunskap och metoder för hur oskyddade samlag kan undvikas 

(Kirby et al., 1994). A PAUSE programmet, som är baserat på en socialpsykologisk teo-

ri, har använt sig av denna komponent där rollspel stod i fokus. Denna form av under-

visning värderades högt av ungdomarna (Evans & Tripp, 2006). Då rollspel har visat sig 

vara effektivt är detta en metod som borde, enligt vårt sätt att se på det, användas som 

en del i sexualundervisningen. Eftersom ämnet är av allvarlig karaktär och berör viktiga 

sexuella hälsofrågor kan rollspel vara ett bra komplement till den traditionella undervis-

ningen. Den traditionella sexualundervisningen kan möjligen i vissa fall uppfattas som 



 

 20 

enformig och ansträngd. Kirby et al., (1994) fann även en fjärde komponent som be-

handlade den påverkan som omgivningen och media kan ha på det sexuella beteendet. 

Där diskuterades bl.a. frågor gällande pressen att ha sex och hur media använder sex för 

att sälja olika produkter som t.ex. underkläder (Ibid). Denna komponent är, enligt vårt 

synsätt, av stor betydelse då media har en stor påverkan på individen, speciellt bland 

ungdomar som fortfarande kan tänkas söka efter sin identitet. Detta kan även kopplas 

samman med undervisning som är peer-led. Detta förstärks av Stephenson et al., (2004) 

som menar att ungdomar kan identifiera sig med föreläsarna genom att de upplever sig 

ha likartade värderingar om sex (Ibid). Den femte komponenten handlar om att stärka 

individers värderingar och gruppers normer. Detta gäller t.ex. att förstärka positiva vär-

deringar som ungdomar har om sexuella frågor. Den sista gemensamma komponenten 

är att programmen erbjuder övning i kommunikation samt förmåga att överväga risker 

vid t.ex. oskyddat sex (Kirby et al., 1994). Det är viktigt att ungdomar lär sig att kom-

municera med sin partner samt att våga säga nej till det de inte vill. Att lära sig att ta an-

svar och överväga för- och nackdelar med vad riskbeteenden kan medföra är betydelse-

fullt. 

 

 

 

En slutsats av materialet kan vara att många ungdomar anser att undervisning i vissa fall 

bör vara uppdelad mellan könen, eftersom olika slags kunskapsinformation efterfrågas, 

t.ex. flickor har större behov av kunskap rörande menstruation. Denna information be-

höver också pojkar till en viss del men kanske inte lika ingående som flickor. Flickor 

och pojkar behöver utrymme att våga ställa frågor, vilket de kanske inte gör fullt ut i 

helklass.  Det är dock av stor vikt att alla, såväl flickor som pojkar, får grundläggande 

kunskap men att även en fördjupning görs beroende av kön. Stephenson et al., (2004) 

visar att flickor känner sig hämmade att ställa frågor i klasser med båda könen. En ma-

joritet av flickorna och många av pojkarna ser hellre att undervisning är indelat i enkö-

nade grupper. Dock visar samma studie att föreläsare har svårt att engagera pojkarna 

och hantera deras beteende och uppträdande (Ibid).  

 

Stephenson et al., (2004) visar att ungdomar vill ha sexualundervisning tidigare under 

skolgången. Andra ungdomar har även nämnt att denna undervisning redan bör införas i 

lågstadiet (Hassan & Creatsas, 2000). I vissa av de länder som inte har sexualundervis-
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ning i skolan efterfrågas sådan undervisning. I Donati et al.,´s studie (2000) framkom 

det att 96 % av de 376 ungdomarna önskade att sexualundervisning borde inkluderas i 

skolan (Ibid). Sexualundervisning har stor betydelse då detta förhoppningsvis ökar kun-

skap och ändrar attityden till sex bland ungdomar. 

 

Att ta risker är vanligt i tonåren vilket leder till en ökad benägenhet att även ta risker när 

det gäller sex. Bristande kunskap om risker vid oskyddat sex är även en orsak till att 

ungdomar inte använder preventivmedel (Folkhälsoinstitutet, 2005b). Betydelsen av 

sexualundervisning stärks av Selack et al., (2004) som visar att ungdomar har en mycket 

dålig kunskap om sex och samlevnad. I Bosnien ges ingen undervisning i detta ämne 

och 48 % tycker att sex och samlevnadsundervisning bör introduceras i skolan (Ibid). 

Låg kunskapsnivå bland dessa ungdomar kan bero på att ingen undervisning ges och det 

är därför av stort vikt att detta introduceras i skolan. Detta bekräftas av Nonoyama et al., 

(2005) som hävdar att skolan är den ideala inlärningsmiljön. Sexualundervisning bör 

värderas högt i skolan då många ungdomar inte kan prata med sina föräld-

rar/förmyndare angående sex och samlevnad (Ibid).  Om skolan inte ger denna informa-

tion och om ungdomar inte heller kan räkna med sina föräldrar som kunskapskällor, kan 

då samhället förlita sig på att ungdomar får rätt kunskap?  

 

I Japan har Nonoyama et al., (2005) studerat ungdomars kunskapskällor och kommit 

fram till att ungdomar vänder sig främst till vänner, äldre ungdomar och media för att få 

information. Resultatet överensstämmer med studier gjorda på andra ungdomar i värl-

den gällande kunskapskällor (Hyde et al., 2005; Selack et al., 2004). Många irländska 

pojkar inhämtar även sin kunskap från tv och pornografiska videos (Ibid). Europeiska 

studier visar också hur viktig massmedia och vänner är som kunskapskällor för ungdo-

mar. Den bosniska och den italienska studien visar att tidningar är den största kun-

skapskällan följt av TV och vänner (Selack et al., 2004; Donati et al., 2000). Detta över-

ensstämmer med engelska och grekiska ungdomars kunskapsinhämtning (Bourton, 

2006; Hassan & Creatsas, 2000).  Även norska ungdomar anger vänner som en viktig 

källa (Kraft, 1993). Till skillnad från dessa studier finner Sydsjö et al., (2006) att svens-

ka ungdomar förlitar sig till skolans sexualundervisning följt av vänner och media 

(Ibid). Detta visar att sexualundervisning är betydelsefull och att ungdomar är beroende 

av att den finns. Det bör också tilläggas att det är viktigt med en neutral kunskap i sko-

lan, då t.ex. media och vänner kan vinkla denna upplysning på ett missvisande sätt. Me-
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dia kan försköna verkligheten och få ungdomar att känna sig tvingade till olika ageran-

den, medan vänner har sina subjektiva erfarenheter att dela med sig av.  I vissa fall kan 

den information ungdomar delar med varandra vara bra men då många ungdomar inte 

har sexualundervisning i sådan stor utsträckning kan denna information vara felaktig då 

fakta kunskapen möjligtvis saknas. Dock kan ungdomar dela sina erfarenheter med var-

andra vilket är en sorts kunskapsdelning och detta kan bidra till en positiv kunskap. 

 

Resultat i de vetenskapliga artiklarna visar generellt en låg kunskapsnivå bland ungdo-

mar gällande sexuell hälsa. Flickorna tenderar dock att ha en bättre kunskap än pojkar-

na. Detta bekräftas av Selack et al., (2004) som visar att endast 32 deltagare av 120 viss-

te att klamydia var en STD-sjukdom. Endast 86 av dessa deltagare visste att kondom 

skyddar mot STD-sjukdomar (Ibid). Brister bland ungdomars kunskap hittades också i 

den norska studien då exempelvis nära 40 % av de 1000 deltagarna trodde att p-piller 

förhindrade en klamydiasmitta (Kraft, 1993). Det intressanta, enligt vårt synsätt, är att 

en jämförelse av en studie från början av 90-talet (Ibid) och med en mer aktuell (Bour-

ton, 2006) är att kunskapen inte har utvecklats i någon större utsträckning. Trots 

påvisande av låg kunskapsnivå visar dock Bourton (2006) att engelska ungdomar har en 

god kunskap om sexuella hälsofrågor.  

 

En annan slutsats som kan dras utifrån materialet är att även om studier från vissa länder 

visar en låg kunskapsnivå hos ungdomar visar andra det motsatta, dvs. att ungdomar har 

en ganska god kunskap om den sexuella hälsan. Det framkom att svenska ungdomar i 

studien av Sydsjö et al., (2006) inte har den kunskap som skolplanen fastställer (Ibid), 

dock verkar svenska ungdomar ha en generellt god kunskap jämfört med ungdomar i 

övriga länder. Detta bekräftas av Selack et al.,´s studie (2004) där endast ett fåtal känner 

till att klamydia är en STD-sjukdom (Ibid), medan svenska ungdomar har en bättre kun-

skap om vilka STD-sjukdomar som finns (Sydsjö et al., 2006). Sexualundervisning har 

dock betydelse för ungdomar. En förklaring kan vara att svenska ungdomar har bättre 

kunskap då de oftast undervisas i ämnet, medan bosniska ungdomar saknar detta. Detta 

är intressant då Sydsjö et al., (2006) inte anser att ungdomar har tillräcklig kunskap. 

Dock finns det möjligtvis brister hos ungdomar som bidrar till att de inte kan tillämpa 

denna kunskap på ett bra sätt. De kanske har kunskap men ännu inte har förmåga att 

kunna praktisera den i det verkliga livet. Det är därför viktigt att anpassa information ef-
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ter ålder, kön och erfarenhet så gott det går. Det är möjligtvis här som uppmärksamhet 

delvis bör läggas när utformning av sexualundervisning planeras.  

 

Kontakt togs med två skolor i Götaland (hösten 2006) för att se hur sexualundervisning 

är upplagd i Sverige. Skillnader hittades mellan skolorna när det gäller antal undervis-

ningstimmar. På den ena skolan ges i sjätte klass sexualundervisning vid sex till åtta till-

fällen á 50 minuter. Dessa lektioner innefattar pubertet, kärlek, relationer, kamratskap, 

hygien, menstruation och onani. I årskurs åtta berörs frågor om pubertet, sexualitet, 

samlag, befruktning, graviditet, preventivmedel, abort, sjukdomar, manligt/kvinnligt, re-

lationer och familjebildning. Lektionerna varar i 50 minuter och ges vid 14-16 tillfällen. 

De är oftast integrerade i svenska, samhälls- och naturorienterade ämnen.  Evans och 

Tripp (2006) påpekar i sin studie att sexualundervisning bör vara schemalagd 12-14 

timmar för att vara effektiv (Ibid). På den andra skolan ges betydligt mindre sexualun-

dervisning. I sjätte klass ges tre till fyra tillfällen á 60 minuter inom pubertetsområdet. I 

årskurs åtta ges samma mängd sexualundervisning men med betoning på sjukdomar och 

relationer. Dock framkom det i Kirby et al.,´s studie (1994) att antal undervisningstim-

mar kanske inte har en sådan stor betydelse som tidigare framkommit (Ibid). Det är av 

stor betydelse vad sexualundervisning innehåller, fokus bör inte läggas på antalet tim-

mar. Det viktiga är att undervisning återkommer under ungdomars skoltid.   

 

Det är även viktigt att i planering av sexualundervisning ta hänsyn till att flickor har mer 

kunskap än pojkar. Ett förslag kan därför vara att dela in ungdomar i enkönade grupper. 

Detta kan bidra till att ungdomars motivation bibehålls då deltagare i varje grupp har en 

likvärdig kunskapsnivå som utgångspunkt. Det är också av vikt att sexualundervisning 

ges till ungdomar vid upprepade tillfällen under skoltiden. Sexualundervisning bör inte 

enbart ges i mellanstadiet och högstadiet utan även följas upp någon gång under gymna-

sietiden. Vissa ungdomar blir inte sexuellt aktiva förrän under gymnasiet och det är där-

för av stor betydelse att sexualinformation de tidigare fått även följs upp under gymna-

siet. 

 

Enligt Norman (2006) har skolverket kommit med förslag att sexualundervisning bör 

ingå i flera av gymnasieskolans kärnämnen, t.ex. historia, svenska, religion och sam-

hällskunskap. Områden som sexuell identitet, jämlikhet, genus och kränkande behand-

ling bör lyftas fram. Om förslaget ska vara genomförbart är det viktigt att kursplanen, 
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gällande sex och samlevnadsundervisning, för grund- och gymnasieskolan går in i var-

andra på ett övergripligt sätt. 

  

Sexualundervisning i skolan bör vara av god kvalitet och återkommande. Denna under-

visning måste upprepas eftersom ungdomar besitter olika nivåer av kunskap och är 

mottagliga för olika slag av information. Sexualundervisning bör utformas efter ungdo-

mars ålder och kön, dvs. i mellanstadiet är det viktigt att grunderna om pubertet behand-

las. Det skall även i denna ålder nämnas de risker som finns vid oskyddat sex. Över-

gripande information om vanliga STD-sjukdomar bör beröras men inte fördjupas. Den-

na information måste vara lättförståelig och enkel, men ändå vara ingående då grunden 

för vidare sexualundervisning läggs här. Under resterande skolgång bör grundläggande 

sexualundervisning som ungdomar får byggas på med mer fördjupad information om 

sex och samlevnad. Av förståeliga skäl är det svårt att utforma sexualundervisning pga. 

att ungdomar har olika erfarenheter och har kommit olika långt i sin mognad. Det är en 

stor utmaning att utforma sexualundervisning till den nivå som krävs för att ungdomar 

skall få en undervisning av bästa kvalitet. Sexualundervisning i skolan måste bli obliga-

torisk för att ungdomar skall få den kunskap som förhoppningsvis leder till att spridning 

av sexuellt överförbara sjukdomar minskar. 

 

Konklusion  

 

Resultatet från denna litteraturstudie visade att skolans sexualundervisning skulle kunna 

vara en betydelsefull arena för kunskapsinhämtning, då de huvudsakliga resultaten visa-

de att ungdomar hade en varierad kunskapsnivå gällande sexuell hälsa. Studien visade 

även skillnader mellan könen i form av att flickorna hade en bättre kunskap än pojkarna. 

 

Implikation  

 

För att studera vad som saknas inom studiens område behövs fortsatt forskning. Det 

vore intressant att utföra en kvalitativ studie med fokus på ungdomars och lärares attity-

der till sexualundervisning samt hur den kan förbättras. Även kvantitativa studier med 

fokus på vad ungdomar har för kunskap om sexuell hälsa, t.ex. STD-sjukdomar och re-

lationer är angelägna områden att studera. En sexualundervisning av god kvalitet skulle 
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hjälpa ungdomarna att bli medvetna om de risker som de utsätter sig för i samband med 

oskyddat sex, t.ex. att smittas av sexuellt överförbara sjukdomar. Sexualundervisningen 

måste få en större roll och personalen borde få specialutbildning inom ämnet då den 

ökar ungdomarnas medvetenhet om sexuell hälsa.  
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2005/Storbritannien Black, C.    What do clients of a young Att se hur mycket unga Kvantitativ metod. Många ansåg att kvalitén på 
   McGough, P. peoples sexual health service  människor minns av skolans Tvärsnittstudie. undervisningen borde för- 
   Bigrigg, A. recall about their sex education  sexualundervisning.   157 deltagare. bättras och flertalet kom ej 
   Thow, C.   programme at school.         ihåg att de undervisats i viktiga 
                        aspekter av sexuell hälsa. 
2006/Storbritannien Bourton, V. Sex education in school: young Undersöka ungdomars kunskap Kvantitativ metod. Eleverna hade en utmärkt 
       people´s views.   inom sexuella hälsofrågor och Tvärsnittstudie. kunskap vilket fokusgrupp.disk. 
           synen på den obligatoriska  Kvalitativ metod. bekräftade.   
           undervisningen.   Fokusgrupp.disk.     
                    20 deltagare.       
2000/Canada Dell, D-L.    Knowledge about human  Undersöka vad ungdomar har för Kvantitativ metod. Majoriteten hade aldrig hört talas 
   Chen, H.   papillomavirus among adole- kunskap om HPV.   Tvärsnittstudie. om HPV.    
   Ahmad, F. scents.        523 deltagare.     
    Stewe, D-E.                       
2000/Italien Donati, S.  Sex education in secondary Utvärdera ett programs påverkan Kvantitativ metod. Kunskapen ökade med 50 % 
   Medda, E. schools: an Italian experience. på tonåringars attityder och Tvärsnittstudie. från 1:a till 2:a frågeformuläret. 
   Spinelli, A.    kunskap.    376 deltagare. Det tredje visade att kunskapen 
   Grandolfo, M-E.            behölls. Flickorna hade  
                  bättre kunskap än pojkarna. 
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2003/Turkiet Gökengin, D. et al. Sexual knowledge, attitudes,  Att få information om studenters Kvantitativ metod. Kunskapen om sexuell hälsa  
       and risk behaviors of students kunskap om STD, attityder och  Tvärsnittsstudie. och STD var dålig, vilket visar 
       in Turkey.    beteenden för att utveckla ett 2217 deltagare. att STD-utbildning för ungdomar 
              utbildningsprogram.       behövs.     
2000/Grekland Hassan, E-A.  A developmental milestone or  Att belysa risken att drabbas Kvalitativ metod. Sexuellt aktiva tonåringar 
   Creatsas, G-C. risk-taking behavior? The role of av STD-sjukdom och dess    ligger i riskzonen att drabbas av 
       health care in the prevention of allvarliga konsekvenser.    STD, speciellt flickor.   
        sexually transmitted diseases.                 
2005/Irland Hyde, A.    Masculinities and young men´s Att presentera den sexual- Kvalitativ metod. Flickorna ville ha mer  
   Howlett, E. sex education needs in Ireland: undervisning som behövs enligt Fokusgrupps intervju. kunskap medan pojkarna 
   Drennan, J. problematizing client-centred gymnasieungdomar.   226 deltagare. ville ha mer praktisk information. 
    Brady, D.   health promotion approaches                 
1993/Norge Kraft, P.   Sexual knowledge among  Att studera ungdomars Kvantitativ metod. Visar att sexualundervisning 
        Norwegian adolescents. kunskap om sex.   1000 deltagare. behövs då kunskapen var låg. 
2001/Storbritannien Mellanby, A-R. A comparative study of peer-led Jmf peer-led med lärar-ledd Kvantitativ metod. Lärar ledda och peer-led 
    Newcombe, R-G. and adult-led school sex  sexualundervisning.   1685 deltagare. undervisning är effektiva på olika 
    Rees, J.   education.          sätt.    
    Tripp, J-H.                         
1995/Storbritannien Mellanby, A-R. School sex education:an Utveckla och lära ut ett sexual- Kvantitativ metod. Ändringar i attityd och ökad 
    Phelps, F-A. experimental programme with undervisnings program som leder Kohort studie. kunskap märktes i program 
    Crichton, N-J. educational and medical benifit. till en minskad sexuell aktivitet. 1175 deltagare. gruppen jmf med kontroll grupp. 
    Tripp, J-H.                         
2005/Japan Nonoyama, M.  Influences of sex related  Undersöka hur den sexrelaterade Kvalitativ metod. Ungdomar fick mest information 
   Tsurugi, Y. information for STD prevention. informationen från massmedia  Fokusgrupp intervju. från vänner och media så som  
   Shirai, C.      och andra källor påverkar unga. 88 deltagare. TV och tidningar.   
   Ishikawa, Y.                
   Horiguchi, M.                      
2003/USA   Rock, E-M.  To know that we know what we Att undersöka relationen mellan Kvantitativ metod. De med en     
    Ireland, M. know: Perceived knowledge and upplevd kunskap om sex och 1985 deltagare. är mer riskbenägna när det 
    Resnick, M-D. adolescent sexual risk behavior. sexuella beteenden.       handlar om sex.   
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2004/Bosnien och Selak, S.   What do young people from Att ta reda på vad ungdomar Kvantitativ metod. Ungdomarna hade en låg kun- 
Herzegovina Juric, V.   Mostar, Bosnia and   har för kunskap om preventiv Tvärsnittstudie. skap. Flickorna hade något  
   Hren, D.   Herzegovina know about metoder och sexuell hälsa. 120 deltagare. högre kunskap än pojkarna. 
    Juric, M.   contraception and sexual health?                 
1998/Australien Shortu, R.   Teaching safe sex in school. Lära ungdomar om säker sex i  Kvalitativ metod. Sexualundervisning behövs mer 
           skolan innan de blir sexuellt    innan sex debuten än efter. 
           aktiva. Detta med hjälp av         
              peer-led undervisning.           
2001/ USA Somers, C-L. Does source of sex education Utvärdera olika källor som Kvantitativ metod. Ökat sexuellt beteende hittades 
    Gleason, J-H. predict adolescents sexual bidrar till ungdomars kunskap, Tvärsnittstudie. hos de som fick mindre 
       knowledge, attitudes, and attityder och beteenden gällande 157 deltagare. undervisning av skolan gällande 
        behaviors ?   sexualitet.       samlag/preventivmetoder. 
2004/Storbritannien Stephenson, J-M. Pupil-led sex education in Undersöka en form av peer-led Kvantitativ metod. Interventionen gav mer effekt än 
   et al.   England (RIPPLE study): undervisnings effektivitet. Klusterrandomiserad den traditionella sexual- 
       cluster-randomised intervention       interventions studie. undervisningen.   
        trial.           8000 deltagare.       
2006/Sverige Sydsjö, G.  Knowledge of reproduction in  Undersöka kunskapen som Kvantitativ metod. Ungdomarna hade inte den 
    Ekholm-Selling, K. teenagers and young adults in ungdomar har om reproduktiv Tvärsnittstudie. kunskap som skolplanen 
    Nyström, K. Sweden.    fysiologi och anatomi samt 206 deltagare. kräver att nionde klassare har. 
    Oscarsson, C.     utvärdera den undervisning de        
    Kjellberg, S.       får.               
2002/Storbritannien Wight, D. et al. Limits of teacher delivered sex  Avgöra om teoribaserad Kvantitativ metod Interventionen visade inga större 
       education: interim behavioural  sexualundervisning av speciella Klusterrandomiserad skillnader mellan grupperna i 
       outcomes from randomised trial. lärare minskade oskyddade kohort studie. deras beteenden.   
          samlag, jmf med den nuvarande 5854 deltagare.     
              undervisningen.             
1999/Canada Winsor, S-H-M.  Touch-pad technology: imme- Designa och presentera ett Kvantitativ metod. Den nya metoden var ett bra sätt 
   Case, A-M. diate feedback for resident inovativt lärosätt till ungdomar Tvärsnittstudie. att utveckla undervisningen i 
   Kwon, J-S. educators in teenage repro- inom det reproduktiva hälso- 6 deltagare. sexuella hälsofrågor.   
    Reid, R-L.   ductive health.   området.               
                

 


