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ABSTRACT  

Uppsatsen undersöker vilka frågor en skolkurator möter angående sexualitet från ungdomar. 

Resultatet bygger på fem stycken kvalitativa intervjuer med skolkuratorer. Resultaten visar på 

att de frågor en skolkurator möter är av oerhört varierande karaktär men att man ser tendenser 

utifrån våra intervjupersoner att samtalen är utifrån den mer emotionella biten av sexualitet 

istället för den fysiska. Vidare visar det på att även om samtal om sexualitet sällan är något 

som förekommer i första hand tas det ändock upp under samtal förr eller senare. 
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den energi bägge medförde i skrivandet som gjorde hela processen till en rolig upplevelse.  
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1. INLEDNING 

Tonåren är en tid då vi blir mer medvetna om vår egen och andras sexualitet. Denna 

medvetenhet kommer både från inom våra egna kroppar och genom externa influenser. Inom 

oss i takt med att kroppen växer och hur vi ändrar våra tankar, förhållningssätt och relationer. 

De externa influenserna är till stor del om hur omgivningen ger uttryck för de osynliga regler 

som finns angående sex.  Ungdomsåren är en tid då förälskelse och sex börjar uppta en allt 

större del av ens tankar, medvetet eller omedvetet(http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Sex-

genom-livet/Sex-i-tonaren). Nedanstående citat belyser vikten av sexualitet. 

“Sexualiteten är en integrerad del av varje människans personlighet, och det gäller så väl man som 

kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas ifrån 

andra livsaspekter. Sexualiteten är inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha 

orgasmer eller inte, och inte heller summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en 

del av vår sexualitet. Sexualiteten är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, 

kontakt, värme och närhet. Den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid 

varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska 

och fysiska hälsa”(RFSU översättning av WHO tolkning av sexualitet) 

http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/ 

 

 Att ha en neutral part i ens liv att prata om sex med är något vi anser vara en enorm tröst för 

dagens ungdomar. En sådan part är skolkuratorn. Skolkuratorns roll tror vi blir allt större och 

mer betydelsefull på skolor runt om i vårt avlånga land. Dels för att stötta och ge chans till 

diskussion med elever men även att fungera som ett bollplank för ungdomar som behöver 

någon att prata med i sitt liv. Vi tror att en skolkurators dörr alltid står öppen och dit kan barn 

och ungdomar söka sig för att prata utan föräldrarnas kännedom. Kuratorns rum är enligt oss 

fristad där omsorg och uppmärksamhet ligger i fokus och alla barn ska kunna känna sig trygga 

och bli lyssnade på. 

Vi har i denna studie valt att fokusera på skolkuratorn och hur denne bemöter ungdomars 

frågor om sexualitet. Vårt valda syfte är att vi ska beskriva och analysera skolkuratorers 

erfarenheter och hur de möter ungdomars frågor om sexualitet.  

Tre frågeställningar har valts som ska underlätta för att svara på syftet. Dessa tre 

frågeställningar är. 

 Vilka frågor möter en skolkurator kring ungdomars sexualitet? 

 Hur beskriver kuratorn sina upplevelser av ungdomars situation kring sexualitet? 

 Vilka typer av åtgärder och råd samt stöd kan en skolkurator ge ungdomar? 

  

http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Sex-genom-livet/Sex-i-tonaren
http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Sex-genom-livet/Sex-i-tonaren
http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/
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2. BAKGRUND 

2.1 Skolkuratorns roll i skolan 

I Yvonne D-Westers(2005,kap 1) bok om skolkuratorns roll i skolan menar författaren på att 

skolkuratorn har ofta en socionomutbildning som grund men utöver det så består 

kompetensen även av kunskaper, erfarenheter och diverse vidareutbildningar. En skolkurator 

jobbar ofta med en stor och varierande mängd uppgifter som kan innefatta stöd och 

behandlingssamtal med elever, handledning och konsultation till skolpersonal, krishantering 

och organisatoriskt arbete (Ibid). Skolkuratorn är en resurs för skolan i deras arbete att skapa 

en god miljö för eleven men även för att främja utveckling och lärande(D-Wester, 2005, kap 

1). 

  En kurator möter ungdomar av många olika anledningar. Det kan vara exempelvis att 

ungdomen inte klarar av skolan och personalen blir orolig. Föräldrar kan höra av sig och vill 

att kuratorn ska prata med deras barn då denne har börjat uppvisa ett avvikande beteende(D-

Wester, 2005, kap 4). En skolkurator har ett stort nätverk av externa resurser att tillgå som 

exempelvis samarbete med socialtjänst, barn och ungdomspsykiatri, habilitering, polis och 

andra myndigheter som har fokus på barn och ungdomar (Ibid). 

 

Skollagen (2010:800) som trädde i kraft den 1 augusti 2010 innebar krav på elevhälsa i 

grundskolan. Elevhälsa innebär att eleven ska ha tillgång till medicinska, psykologiska samt 

psykosociala och specialpedagogiska kompetenser på skolan. Det innebär att det ska finnas 

tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Enligt skolagen ska elevhälsan 

stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

 

2.2 Samtalsmetodik som resurs 

Samtalsmetodik innebär i grund och botten om att kunna skapa ett bra möte. Att ha en god 

samtalsteknik är en nödvändighet för en samtalsledare för att kunna skapa en dialog till de 

personer hen möter (D-Wester, 2005, kap 6).  

Tom Barth(2006, kap 1) förklarar att en samtalsteknik som en skolkurator kan använda sig av 

är MI- Motivational Interviewing. Ett MI-samtal fokuserar på motivationsaspekten av 

förändring, inte hur förändringar ska ske utan snarare om den ska ske och då varför eller 

varför inte. En MI utövare försöker skapa ett rum där det är möjligt för samtalspartnern att 

stanna upp och reflektera över sin situation och själv hitta en lösning som passar 

samtalspartnern, inte vad samtalsledaren eller omgivningen vill(Ibid). MI utgår från 

klientcentrerat synsätt vilket innebär att man utgår ifrån människan och dennes möjligheter 

och kapacitet för förändring inom sig själv. Samtalet ska öka motivationen för förändring hos 

samtalspartnern och insikten i de val denne själv har att ta ställning till när det gäller 

förändring. En stor del av MI-samtalen läggs på samtalspartnerns självbestämmande, 

individen har alltid rätt att förkasta idéer från samtalsledaren och dessa respekteras av 

samtalsledaren(Ibid).    
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Enligt Malcolm Payne (2002, kap 12) är empowerment ett begrepp som syftar till att hjälpa 

individer att få makt över sina handlingar och beslut som rör deras liv. Detta kan uppnås 

genom att minska följder av personliga hinder mot att utöva denna makt, genom att stärka 

självförtroendet och den egna förmågan att använda makten och därför flytta över makt från 

omgivningen till klienten själv (Ibid). Magnusson(2009, kap 4) menar på att med dagens 

tillgänglighet av explicit pornografisk material på internet och via telefon behöver ungdomar 

få utbildning i konsekvenser av medias påverkan och ohämmad användning av teknologin 

som finns tillgängliga för att exempelvis skicka bilder på varandra eller lägga upp de på nätet. 

Magnusson(2009,kap 4) pratar om en slags ”media empowerment” som ska utbilda ungdomar 

och främja deras förmåga att motstå trycket som media och internet har på ungdomar 

angående sexuellt explicit material.   

 

Självkänsla handlar i grund och botten om hur individen ser på sina egna positiva och 

negativa egenskaper. Självkänslan hos ungdomar upp till 15 år är ofta är ostabil eftersom 

ungdomar genomgår många sociala och individuella förändringar. Tonåringar har ofta en 

lägre självkänsla, de är mer självupptagna och har en mer labil självbild, under tonårens 

senare år stabiliseras självkänslan hos ungdomar och de börjar utveckla en positiv självkänsla 

(Magnusson, 2009, kap 6). Med utgång i definitionen av självkänsla skulle man kunna tolka 

sexuell självkänsla som hur individen upplever sexualitet och sitt sexuella värde. Forskning 

inom sexuell självkänsla är oerhört begränsad. Rosenthal (1991) gjorde ett projekt som heter ” 

Tonåringars sexuella välbefinnande” för att studera sexuell självkänsla i en normal 

tonårsutveckling. Resultatet av projektet visade på att tjejerna ofta fick ta ansvar för 

konsekvenserna av sexuellt umgänge samt hur de kunde avstå från ofrivilligt samlag 

(Magnusson, 2009, kap 6)
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2. TIDIGARE FORSKNING  

När vi började leta tidigare forskning kring hur kuratorer arbetar med frågor kring sexualitet 

fann vi att det inte fanns mycket gjort i ämnet. Det var lätt att hitta forskning kring kuratorers 

arbete när det gäller andra fokuseringar inom sexualitet såsom HBTQ, diskriminering och 

sexuella övergrepp. Den forskning vi har hittat anser vi är relevant för vår studie och därför 

har vi presenterat den nedan.  

 

I artikeln ”Tentative statement of policy for secondary school counselors”(1963) beskrivs att 

den professionella identiteten hos en skolkurator grundas från olika sociala tjänster som ingår 

i dennes roll att utföra, såsom samtal. Detta inom ramen för pedagogiskt syfte och struktur.  

Perspektivet som används av ” American School Counselor Association” beskriver att 

kuratorns roll innebär att stödja eleven i de behov som eleven behöver stöttning och hjälp 

med. Behoven kan innebära direkta tjänster till elever som till exempel kan innebära att hjälpa 

studenten förstå och acceptera sig själv bättre, utveckla sin beslutfattande kompetens, att 

utforma och att genomföra planer för sin egen personliga utveckling. Kuratorn implementerar 

sina yrkeskunskaper i två områden, rådgivning och tillhörande rådgivning. Rådgivning 

handlar om att främja elevens självförståelse och själv acceptans, underlätta sitt personliga 

beslutfattande och planering samt att lösa särskilda problem. Rådgivning kan karakteriseras 

som ett konfidentiellt, acceptera, icke-värderande, tillåtande, ansikte mot ansikte relation, där 

kuratorn använder sin professionella kunskap och kompetens för att hjälpa eleven att lösa de 

problem och frågor som hen normalt sätt skulle lösa mindre tillfredsställande utan rådgivning 

eller assistans. Tillhörande rådgivning innebär elevbedömning som går ut på att kuratorn 

samlar, analyserar och tolkar information om en elevs färdigheter, intressen och attityder så 

att informationen kan användas i samråd med föräldrar, lärare och skolans personal för att 

kuratorn ska kunna förstå och planera den pedagogiska och psykosociala utvecklingen av 

eleven(statement of policy for secondary school counselors(1963). 

 

Kuratorns roll i skolan förändrades mellan 1960-1980 talet i USA enligt Tegtmeyer (1980), 

genom att gå från en mer akademisk riktning till att hjälpa ungdomar att bli mer medvetna och 

accepterande av deras behov och känslor. Fokus på att hjälpa ungdomen att bli mer medvetna 

om deras behov öppnade också för en medvetenhet om att sexualitet är en viktig del i 

människors tillväxt och utveckling som inte bara innefattar biologiska funktioner utan även 

psykologiska aspekter. Men trots att många ungdomar då börjat komma till kuratorerna för att 

försöka förstå sig på sin egen sexualitet utifrån deras behov och relationer, så menade 

Tegtmeyer(1980) att kuratorer ändå ignorerade ämnet sexualitet på grund av bristande 

kunskap eller pinsamhet. 1980 förespråkar han därför att kuratorer måste bli mer 

öppensinnade på detta område om de ska kunna fungera som förespråkare för sexualitet 

utifrån en sund relation och friheten att uttrycka affektion (Tegtmeyer, 1980). 

    

Hur ser det då ut idag, nästan 35 år senare, och vad spelar de yrkesverksammas attityder 

respektive kunskap för roll när det gäller rådgivning kring sexuell hälsa? 

I en amerikansk studie vid en klinik för psykisk hälsa från 2012 jämfördes personalens 

attityder respektive kunskaper gällande sexuell hälsa med huruvida kuratorerna diskuterade 
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sexualitet med sina klienter. Resultaten av studien visade att kuratorernas attityder kring 

sexuell hälsa spelade en större roll när det kommer till om de diskuterar sexualitet eller ej med 

sina klienter, alltså inte deras kunskapsnivå i ämnet (Elizabeth B. Russell, 2012). 

   Frågor om sexuell läggning är relevanta på flera olika nivåer inom skolan, både för 

studenter som yrkesverksamma. Jillian DePaul, Mary E. Walsh och Uma C. Dam (2009) 

menar att saker som utbildning inom barn-och ungdomars utveckling och ett engagemang för 

mångfald gör kuratorer idealiska i arbetet att främja för en mer sofistikerad dialog om frågor 

som rör sexuell läggning i skola men även att ge stöd till elever som är i processen att erkänna 

och acceptera sin egna sexuella identitet. 

 

Under de senaste decennierna har medvetenheten om mångfalden av sexuell läggning 

konsekvent ökat över olika områden i samhället, däribland skolor. I artikeln “The Role of 

School Counselors in Addressing Sexual Orientation in Schools” presenteras en tredelad 

handlingsplan som ger skolkuratorer verktyg för hur man kan ta upp och behandla frågan om 

sexuell läggning i sina skolor.  

   

Handlingsplanen består av tre delar. Dels att skolan ska arbeta förebyggande genom att skapa 

ett klimat som är säkert, bekräftar och främjar lärande och en sund utveckling för alla elever. 

Att det ska finnas ett målinriktat förebyggande som innebär att kuratorerna riktar fokus på 

särskilda grupper av studenter som står inför risker i större omfattning som t.ex. rasism, 

heterosexism. Men även att kuratorn arbetar individuellt med elever med som har dåliga 

erfarenheter. Genom att höja nivån på samtal om frågor som rör sexuell läggning och för stöd 

för HBTQ ungdomar på flera nivåer, kan skolkuratorer leda sina skolor mot en meningsfull 

och ansvarsfull förändring och ge deras elever en större chans mot ytterligare acceptans och 

möjligheter (Jillian DePaul et al., 2012) 

 

Brown(2009) förklarar i sin artikel ”X-rated” att ungdomar brukar bli mer nyfikna kring 

sexualitet i takt med att deras egna kroppar mognar under tonåren. Media kan vara en privat 

och bekvämlig väg att lära sig mer om sex och sexuella normer. Visuellt grafiska bilder och 

filmer har blivit alltmer tillgänglig under de senaste åren. Erotik och pornografiskt material 

har kommit ut och finns tillgängligt dels via tv men även telefoner med möjlighet att visa 

film. Med ett par knapptryckningar kan vem som helst med en internet tillgång vara på sidor 

som inkluderar betydligt mer sexuellt material än vad de pornografiska tidningarna någonsin 

gjorde. I kontext till en kultur som förser ungdomarna med lite information genom 

konventionella sociala kanaler såsom föräldrar, skola och religion angående sexualitet har det 

blivit att media fyllt den rollen(Brown 2009).  

Sedan 2006 har regeringen anvisat ett årligt hivanslag med syfte att stödja det förebyggande 

arbetet på en regional som nationell nivå. De senaste 20 åren har antalet HIV och klamydia 

fall ökat (Smittskyddsinstitutet, 2012). Ökningen kan bero på att ungdomars sexuella vanor 

förändrats under denna tid, allt fler ungdomar har tillfälliga partners och en relativt hög andel 

av ungdomarna använder inte kondom vid sina övergående sexuella kontakter. I kombination 

med detta har rädslan för att få HIV minskat bland unga (Smittskyddsinstitutet, 2012). Man 



10 
 

kan ställa sig frågande varför en del personer skyddar sig oftare vid nya sexuella förhållanden, 

varför vissa upplever mindre problem med sin sexuella hälsa och vilken positiv innebörd den 

sexuella hälsan har i jämförelse med den övriga hälsan och välmående (smittskyddsinstitutet, 

2012) 

Tonårsperioden är enligt Graber & Brooks-Gunn(1996) en tid då stora förändringar sker som 

kan ge stora vändpunkter i ungdomens karaktär. Dessa vändpunkter kan vara av två olika 

slag. Dels en inre övergång samt en rollövergång. Den inre övergången är kopplad till 

tonåringens psykiska tillstånd eller om man använder en enklare term, mognad. 

Rollövergången innebär att tonåringen har tillämpat sig nya beteende och sociala normer. 

Vändpunkter kan ha en kraft att kunna permanent förändra en individs förståelse av ett 

fenomen och ens självkänsla(Graber & Brooks-Gunn, 1996).   
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4. METOD 
I detta avsnitt kommer vi behandla den metod vi har använt oss av samt hur den har varit den 

mest relevanta. Vi kommer även grundligt förklara vårt tillvägagångssätt och hur detta är 

kopplat till vår validitet och reliabilitet. Vidare kommer vi redovisa för de forskningsetiska 

principerna. 

4.1 Val av metod 

Vi har utgått ifrån en kvalitativ forskningsmetod genom intervjuer. Genom den kvalitativa 

metoden menar Alan Bryman(2011, kap 15) kan vi få en djupare inblick i hur skolkuratorerna 

hjälper ungdomar med deras frågor och bekymmer angående sexualitet. 

  

Vi har använt oss utav semistrukturerade intervjuer vilket innefattar att vi har ställt ett antal 

frågor utifrån vår intervjuguide(se bilaga 2). Intervjuguiden är utformad på ett sådant sätt att 

vi hade en del övergripande frågor som var mest relevanta för studien men att det fanns 

utrymme att ställa ytterligare frågor som inte var med i intervjuguide men som kändes viktiga 

under intervjutillfället. Samma intervjuguide användes till samtliga intervjuer(Bryman, 2011, 

kap 17). Vi valde att genomföra intervjuer eftersom detta tillvägagångssätt har gett oss det 

djup vi önskat och därmed bästa möjlighet att besvara våra frågeställningar.  

4.2 Förförståelse 

Hermeneutiken menar på att människor aldrig är utan en förförståelse. Det råder alltid ett 

växelspel mellan vår förståelse samt erfarenhet vilket innebär att den kultur och de traditioner 

vi växer upp i tillsammans med de erfarenheter vi gör påverkar hur vi tolkar och förstår nya 

fenomen. Dock måste man ibland ändra sina uppfattningar om ett fenomen när ens 

erfarenheter av det inte överensstämmer med den förförståelse man hade på fenomenet 

(Thurén, 2007, kap 9) 

Vår tidigare begränsade erfarenheter och kontakter med skolkuratorer innebar att vår kunskap 

om deras arbetsuppgifter var begränsade. Vi hade olika uppfattningar vad en skolkurator 

behandlade när det gällde samtal om sexualitet. En av oss var mer av förståelsen att en 

skolkurator behandlar de praktiska aspekterna av sexualitet såsom preventivmedel och skydd. 

Den andre ansåg att en skolkurator var mer i linje att arbete med frågor angående relationer 

generellt. När vi gick i högstadiet var vi av uppfattningen att det var mer stigmatiserande och 

tabubelagt att gå till en skolkurator. Vi uppfattade kuratorn som en individ man pratade när 

man var absolut tvungen och hade väldiga problem både i skolan och utanför.  Vidare ansåg 

vi bägge att en skolkurator var osynlig på skolan och satt väldigt mycket på sitt kontor 

eftersom det är våra minnen från vår tid i högstadiet.    

 

4.3 Tillvägagångssätt och urval 

Studien bygger på fem intervjuer med olika skolkuratorer. Via kommunens hemsida letade vi 
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upp de skolor som har högstadieelever och en skolkurator. Sedan ringde vi till kuratorerna i 

namnordning och de första fem som svarade och tackade ja till att delta i vår studie blev vårt 

urval. Detta kallas för ett bekvämlighetsurval eftersom man inte slumpar fram individer som 

ska representera en hel population, i vårt fall skulle det bli skolkuratorerna i hela 

Sverige(Bryman, 2011, kap 11). Vårt urval blev således de skolkuratorer som jobbar i en 

större stad i Norra Sverige.  Vidare kan det nämnas att två av de som svarade när vi ringde 

tackade nej till att delta på grund av tidsbrist.  När intervjuerna var bokade skickade vi ut e-

post till de kuratorer som tackat ja till att delta ett informationsbrev(se bilaga 1) med mer 

ingående information om studien och upplägget samt våra övergripande frågeställningar och 

kontaktuppgifter till oss och vår handledare. Vi valde att skicka ut informationsbladet för att 

kunna förbereda våra intervjupersoner med hur vi tänkt intervjun skulle gå till och vilka 

övergripande teman som skulle tas upp. Vi genomförde intervjuerna på kuratorernas kontor på 

den skola de arbetade på.  

Vi använde en diktafon med medgivande från våra intervjupersoner för att banda våra 

intervjuer. Detta gör att risken för att viktig information missas minskar, vidare är det lättare 

för oss att gå tillbaka till materialet och få exakt såsom intervjupersonen sade angående en 

specifik fråga(Kvale, 2009, kap 10). Intervjuerna tog mellan 30-50 minuter. Bägge satt även 

med vid intervjuerna och en av oss fick i uppgift att anteckna under intervjuns gång i fall att 

diktafonen skulle sluta fungera. Efter intervjuerna påbörjade vi processen att transkribera. 

Detta innebär att man ändrar om något från en form till en annan. Från det talande levande till 

det skrivna hårda(Ibid). 

 

Hur mycket som ska skrivas ut och i vilken form beror på en rad olika faktorer såsom tid och 

syftet med undersökningen. Man kan anlita en utomstående som skriver ut ens intervjuer åt en 

för att inte sitta med den stressande och tidskrävande processen själv men problemet är att 

intervjuaren har varit med under det fysiska samtalet och kan därför lättare återkoppla känslor 

och stämningar än någon som bara lyssnar på det bandade samtalet(Ibid). Vi valde att skriva 

ut våra bandade intervjuer själva på grund av att vi ville få träning i transkribering samt att i 

början på varje intervju säger vår intervjuperson vilken skola vi genomförde intervjun på 

vilket skulle leda till att konfidentialitet vi lovade våra intervjupersoner skulle blivit skadad. 

Då det inte finns några generella regler för hur en utskrift ska ske är det upp till forskaren att 

välja hur noggrann utskriften av samtalet ska ske. Detta bör dock kopplas till syftet med 

undersökningen(Ibid). Vi valde att inte skriva ut alla pausar och “mm” ljud då dessa skulle 

leda till att flödet i utskriften skulle vara låg och göra det svårt att få ett bra helhetsperspektiv 

på texterna när analysen genomfördes. Transkriberingen skedde då det blev lättare för oss att 

överskådligt läsa igenom intervjuerna när vi påbörjade resultatdelen istället för att behöva leta 

igenom de bandade intervjuerna på svar efter en specifik fråga. 

 

4.4 Analys av materialet  
Våra resultat bygger på de fem intervjuer med skolkuratorerna. Efter att ha transkriberat de 

bandade intervjuerna har vi läst igenom alla transkriberingar var för sig och påbörjat enskild 

tematisering av materialet. Vi har utgått utifrån en tematisk analys för behandling av våra 

intervjuer, detta innebär enligt Bryman(2011, kap 21) att man ska skapa ett index av sitt 
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material med teman och underteman. De teman man skapade är i grunden återkommande 

utsägelser i materialet man har analyserat. Materialet lästes noggrant flera gånger för att 

kunna se mönster i texterna som löper genom de olika texterna. För att underlätta 

struktureringen av teman och underteman har vi använt ett “framework” där man först tar ett 

övergripande tema och sedan ska utröna underteman för huvudtemat. Ett exempel på detta är 

att i resultatdelen har vi ett huvudtema som heter vilka åtgärder och möjligheter kan en 

skolkurator ge ungdomar. Inom det temat skapade vi därefter utifrån vårt material tre 

underteman som vi har valt att kalla, ”åtgärder och möjligheter”, ”kuratorn och skolan” och 

sista temat heter ”förändringar över tid”. 

Det finns vissa saker som Ryan & Bernard(2003) rekommenderar att man håller utkik efter 

när man ska skapa sina teman. 

”Repetitioner -teman som återkommer gång på gång. 

  Likheter och skillnader - undersökning av hur intervjupersonerna kan diskutera ett tema på olika 

sätt och skilja sig från varandra på bestämda sätt, eller undersökningen av hela texter, till 

exempel utskrifter, för att se efter om och hur de skiljer sig från varandra.”(Bryman, 2011, s 529).  

 

Vi började med att göra ett bakgrundstema där vi kort har sammanfattat kuratorernas 

utbildning, arbetserfarenhet och val av samtalsmetoder. Därefter blev våra övergripande 

teman de frågeställningarna vi ställde i början av denna studie. 

 

Generaliserbarhet är ett begrepp som innefattar hur väl representerar materialet som 

presenteras hela urvalet. Enligt Silverman(2011, kap 11) är det dock svårt att påstå att det 

material man har producerat är generalisbart för populationen. Detta för att det inom kvalitativ 

forskning ofta är få respondenter men mycket djupgående fakta. Vidare är det svårt att påstå 

något representativt belägg för ens material om man som vi har gjort genomför ett 

bekvämlighetsurval där de som fanns tillgängliga fick bli de som skulle representera urvalet 

och inte slumpade fram dessa individer(Kvale, 2009, kap 10). Vad som dock kan nämnas 

inom ramen för kvalitativ forskning är en så kallad analytisk generaliserbarhet.  Analytisk 

generalisbarhet står för att man utifrån de resultat man producerar försöker ge vägledning 

inför hur man skulle kunna återskapa resultaten i en liknande situation(Kvale, 2009, kap 13).  

 

För att koppla begreppet analytisk generaliserbarhet till vår studie kan man genomföra studier 

med andra skolkuratorer på andra delar i Sverige. Kvale(2009, kap 15) menar på att man ska 

genomföra en analys utifrån de likheter och skillnader mellan situationerna som man jämför. 

Den analytiska generaliserbarheten bygger på en påståendelogik som innefattar att man med 

rika specifika beskrivningar för fram argument för generaliseringen av ens studie(Kvale, 

2009, kap 15). Då samtliga genomförda intervjuer av skolkuratorer angående ungdomars 

sexualitet visade på mångfacetterade svar kan slutsatsen dras att en generalisering till andra 

skolkuratorer i andra delar av Sverige skulle kunna ge liknande resultat. 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet i sin grund innefattar huruvida man kan ta en undersökning och återskapa den med 
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samma syfte, frågeställningar och metod och få samma resultat som tidigare forskare. När det 

gäller intervjuer och reliabilitet blir det problem eftersom metoden att överföra tal till skrift 

skiljer sig från vem som skriver. Vidare kan ljudkvaliteten göra att vissa ord missuppfattas 

vilket kan få att tolkningen av den skrivna texten blir annorlunda. Vidare kan 

meningsuppbyggnaderna i transkriberingarna göra att materialet får en annorlunda innebörd 

även om orden är densamma(Kvale, 2009, kap 10). Silverman(2011, kap 11) menar på att 

reliabilitet kan stärkas inom kvalitativ forskning om man uppnår en hög transparens. 

Transparens innefattar att man har en grundlig och genomförligt beskrivning utav hur ens 

arbete är upplagt samt ens tillvägagångssätt. Vi anser att vår reliabilitet är god eftersom vårt 

tillvägagångssätt är klart och tydligt specificerat. Problemet med att koppla reliabilitet till en 

kvalitativ ansats med fokus på människor är att fenomenet kan förändras över tid och rum och 

därmed kan vi inte garantera att ett försök till att återskapa våra resultat med våra metoder 

skulle fungera, detta kallas även extern reliabilitet. Inom reliabilitet finns även begreppet 

intern reliabilitet. Den interna reliabiliteten innefattar den arbetsmetod författarna använder 

för att behandla och analysera sitt material samt att det görs konsekvent(Bryman, 2011, kap 

15).  

 

Validitet innebär att undersökningen undersöker det som den avsett att undersöka, att man 

håller sig till sitt syfte och sina frågeställningar i resultaten(Bryman, 2011, kap 15). Även 

inom validitet kan man använda begreppen intern och extern validitet. Den interna validiteten 

innefattar huruvida författarna ser och tolkar deras material i korrespondens med teori. Det 

vill säga om teori och empiri går hand i hand under analysen. Den externa validiteten 

påminner mycket om den externa reliabiliteten då man ska försöka återskapa resultaten fast 

inte i samma situation utan i en liknande(Bryman, 2011, kap 15). Att fastställa validiteten på 

en transkribering är mer komplicerat än att bekräfta dess reliabilitet enligt Kvale(2009, kap 

10). Detta på grund av att det inte finns någon praxis för hur man ska överföra det komplexa 

talade språket där man inte uttrycker pauser eller meningsavslut specifikt utan istället är det 

en tolkande fråga för den som lyssnar.  Kvale(2009, kap 10) anser att man istället borde 

fokusera på att transkribera sitt material så det passar in på vad man vill undersöka. Är det 

essensen i materialet som är intressant eller tonläge, pauser och upprepningar. Vad gäller vår 

validitet tycker vi att undersökningens syfte har uppnåtts och frågeställningarna har besvarats 

utifrån det material vi haft tillgång till. 

 

4.6 Forskningsetiska reflektioner  
Det finns fyra huvudkrav på forskaren för att skydda individen i forskningssammanhang. Det 

första kravet är informationskravet. Detta innefattar att man har informerat deltagarna i 

studien om villkoren för deras deltagande samt att medverkan är frivillig som de kan avbryta 

när de vill. Samtyckes kravet består av att deltagarna ska lämna samtycke till att delta i 

studien och att respondenterna har rätt att avbryta deltagandet när de vill utan konsekvenser. 

Vidare får deltagarna inte stå i något beroendeförhållande till forskaren(Kvale, 2009, kap 10). 

Konfidentialitetskravet trycker på att alla uppgifter om individer som deltar i studien skall 
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bevaras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan ha möjlighet till uppgifterna. Kvale(2009, 

kap 10) förklarar att man ska värna om konfidentialitet när man skriver ut en intervju eftersom 

intervjun kan innehålla känsliga uppgifter som kan röja konfidentialiteten hos dem man har 

intervjuat. Vidare för att ytterliga värna om konfidentialiteten anser Kvale(2009, kap 10) att 

man ska göra förvaringen av inspelat intervjumaterial samt information om ens deltagare så 

säker som möjligt och när man inte är i behov av de uppgifterna längre ska man göra sig av 

med dem. Vidare bör man inte redovisa för material som kan röja identiteten hos individer 

man har intervjuat, detta är allt ifrån namn till händelser eller beskrivningar som gör 

individerna i intervjun lätta att känna igen(Ibid). Nyttjandekravet innefattar att det insamlade 

materialet inte får på något vis användas i ett annat syfte än det som deltagarna godkände. 

(codex.vr.se) En aspekt vi har förhållit oss restriktiva till är hur mycket information som kan 

härledas till våra intervjupersoner ska presenteras.  Kalman(2012, kap 3) förklarar begreppet 

informant i sin bok Etiska dilemman som då är mer anpassat till samhällsvetenskaplig 

forskning än försöksperson som författaren anser hör mer hemma inom medicinsk, 

psykologisk aspekt. Då informanter inom samhälsvetenskaplig forskning informerar om deras 

personliga erfarenheter och reflektion anser Kalman(2012,kap 3) att anonymisering och 

konfidentialitet är av oerhörd vikt. Med informerat samtycke bör här avses att man som 

informant godkänner att bli intervjuad samtidigt som man godkänner att forskarna får 

handskas med det uppgifterna informanten delgett på ett etisk försvarsbart sätt. Då 

informanter berättar om sig själva och de sociala sammanhang, något som kan stå i direkt 

fokus för forskningsfrågan. Sammanhangen kan innefatta närstående, men även individer som 

informanten står i beroendeställning till såsom chefer, handläggare eller kuratorer. Även 

instanser som informanten står i beroendeställning till kan tas upp under insamlandet av 

material, såsom arbetsplats, socialtjänst mer mera. Kalman(2012, kap 3) menar därför att man 

ska ta särskild hänsyn när de gäller individers anonymitet då deras utsagor av sammanhangen 

eller fenomen kan leda att de blir igenkända av samma sammanhang de har beskrivit. Med 

detta menas att andra individer inom sammanhanget man vill studera ska vara ovetande om att 

intervjun ska genomföras. Desto färre som vet att intervjun har blivit genomförd desto större 

försäkring har man att skydda individens anonymitet.  

 

Vi har hela tiden haft dessa etiska krav i åtanke under intervjutillfällena och gjort vårt yttersta 

för att inte bryta mot dem. Inför varje intervju har vi först per telefon informerat våra 

deltagare att deras medverkan har varit frivillig, vidare har vi frågat om godkännande att vi 

spelar in intervjun samt att vi har suttit två och två under intervjun. I början av varje samtal 

har även muntligt bandat samtycke införskaffats före genomförande av intervjun samt 

samtycke till att inspelning skedde. För att på bästa sätt behålla konfidentialitet har vi inte 

redovisat vare sig skolor eller kommun som våra intervjupersoner jobbat på. Vidare har vi inte 

redovisat namn eller händelser som kan härleda vem den intervjuade individen är. Utöver det 

redovisas inte intervjupersonernas uppgifter var för sig utan snarare tillsammans och 

sammanfattat vilket gör att det blir svårare att veta vem av intervjupersonerna som sade vad. 

Vidare kommer allt material där det framgår kontaktuppgifter för våra intervjupersoner att 

förstöras efter att uppsatsen har blivit godkänd. Vad gäller den eventuella faran med studien 
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rent etiskt har vi förhållit oss ganska lugna till detta. Om en intervjuperson ansåg att de inte 

ville ställa upp då valde de att avstå som två stycken gjorde. Vidare fick de information om att 

de närsomhelst kunde avbryta deras deltagande utan några som helst problem.  När det gäller 

anonymiten i förhållande till våra intervjupersoner har vi valt att utelämna en majoritet av 

informationen angående våra intervjupersoner för att till största mån säkra anonymiteten.  
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5 Empiri  
I detta avsnitt kommer vårt empiriska material att presenteras. Först kommer 

bakgrundsinformationen om våra intervjupersoner presenteras för att ge en lättare förståelse 

för yrkesrollen. Därefter kommer våra tre frågeställningar att presenteras med de resultat vi 

har kommit fram till att presenteras var för sig. Vi har i citaten valt att skriva intervjuperson 

A-E, dock är ordningen under vilken intervjuerna genomfördes samma som namnen för att 

ytterligare värna om intervjupersonernas anonymitet. Vidare redovisas detta endast i citaten 

för att man inte ska kunna utröna ett tydligt mönster mellan intervjupersonerna som kan 

härledas till deras person.  

5.1 Bakgrund  

Det var en väldig vidd och djup på erfarenheten hos våra intervjupersoner. Den som hade 

arbetat kortast som kurator hade en erfarenhet på cirka fem år och den som hade längst 

erfarenhet hade jobbat i cirka 25 år. De övriga intervjupersonerna hade blandad erfarenhet.  

Fyra av de kuratorer vi intervjuade nämnde att de hade en socionomutbildning som grund 

samt en som antydde det men aldrig sa det rakt ut. När det kom till andra tidigare utbildningar 

och jobberfarenheter så skilde det sig bland intervjupersonerna. Det var ett brett spektrum av 

tidigare jobberfarenheter bland intervjupersonerna som beskrevs t.ex. jobb inom kommunen, 

arbete inom skolverksamhet, olika assistentjobb, jobb inom vården och diverse 

chefspositioner. När det kom till utbildningar så var det även där skillnader i bakgrunden hos 

intervjupersonerna. Tidigare utbildningar kunde exempelvis vara kurser med inriktning mot 

barn- och ungdomspsykiatri samt andra vårdutbildningar. Det nämndes också av en kurator att 

det fanns mycket kurser och utbildningar inom jobbet som hen fått ta del av genom årens 

gång. 

 

5.1.1 Samtalstekniker och förhållningssätt 

En av bakgrundsfrågorna vi ställde var om intervjupersonerna använde sig av någon 

samtalsteknik. Flera av intervjupersonerna berättar att fokus i samtalen brukar vara att förhålla 

sig till vad klienten berättar, bekräfta det men sen att jobba framåt i samtalet, alltså att inte 

fokusera så mycket på vad som har hänt utan vad som kan förbättras, de beskriver det som att 

arbeta mer salutogent och ha mer med lösningsfokus i samtalet. Ett par stycken nämnde att de 

hade studerat “motiverande samtals” kurser och att de arbetar mycket för att motivera 

ungdomarna för att dem ska kunna hitta sig själva och hitta vad dem själva vill göra i livet. 

 

“De tycker det är jobbigt. Ehm, och då handlar det om det här med motiverande samtal mycket för att 

de på något vis ska hitta sig själv och hitta vad dom vill. Så de får en egen drivkraft.” Intervjuperson 

D. 

 

En kurator beskriver att hen arbetar med ungdomarna genom att ge dem verktyg i hur man 

kan förändra sitt sätt att tänka för att ungdomen själv ska kunna förändra sin situation. Det 

beskrivs av en annan kurator att det arbetas mycket med olika KBT, kognitiv beteende terapi, 

varianter som samtalsmetod. Men hen beskriver också att samtalsmetod varierar beroende på 



18 
 

vad ungdomen vill prata om. Men att grund och botten handlar det om att se, höra och lyssna 

på vad ungdomen har att säga och arbeta utifrån det. En av intervjupersonerna arbetar med en 

metod som kallas “DISA, Din inre styrka aktiveras” det innebär att ungdomen jobbar med 

pappersformulär där de kan fylla i rutor med sina tankar och hur man kan förändra sitt sätt att 

tänka, även om detta är mer tänkt för gruppsamtal hade kuratorn funnit att det fungerade lika 

bra i enskilda samtal. 

 

Kuratorernas personliga regler och förhållningssätt vid samtal med ungdomar är ganska lika. 

Något de alla har gemensamt är anmälningsskyldigheten de har utifall de märker att en 

ungdom far illa. De flesta pratar om ett förhållningssätt som innebär att vara öppensinnade 

och att inte diskriminera på någon på något sätt 

 

5.1.2 När och varför kommer ungdomarna 

Kuratorerna beskriver att det finns olika anledningar till att ungdomar kommer till dem med 

frågor om sexualitet. Det kan handla om att elever kommer självmant med funderingar de har, 

att föräldrar tycker de ska prata med kuratorn, men även att lärare ger indikationer till 

kuratorn om en ungdom som kan behöva stöd. En av intervjupersonerna berättar att det även 

händer att föräldrar ringer direkt till kuratorn för att de är oroliga om sin ungdom och vill att 

kuratorn ska samtala med denne. Flera av intervjupersonerna beskriver att ungdomarna sällan 

kommer till dem med frågor om sex och sexualitet utan att samtalen brukar handla om 

någonting annat till en börja och sedan leda vidare till ämnet. En kurator beskriver att det 

finns mer provocerande ungdomar som kommer in och ställer tuffa frågor för att testa 

kuratorn för att se hur hen reagerar. Men att de allra flesta de träffar är genuint intresserade 

och har frågeställningar kring sex och sexualitet. Att ha samtal med kuratorn beskrivs av en 

intervjuperson som helt frivilligt och att ungdomen kan avbryta samtalet om hen vill. 
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5.2 Vilka frågor möter en skolkurator kring ungdomars 

sexualitet? 
De frågor våra intervjupersoner möter angående sexualitet är oerhört varierande. Det är allt 

ifrån till hur man genomför den sexuella akten till graviditet och preventivmedel. Dock 

förklarade några av våra intervjupersoner att skolans sjuksköterska ha fått ta över ansvaret för 

detta med preventivmedel och det kroppsliga. Detta har lett till att skolkuratorn sköter mer 

utav den emotionella delen av sexualitet. Dock är det svårt att generalisera så som en av våra 

intervjupersoner sade.  

 

“Det är svårt att förhålla sig till ibland för vissa dem, de har inte ens kommit dit i tanken medan 

andra är fullfjädrade redan i 7an och då när man kommer upp i 9an så har vissa passerat väldigt 

många förhållanden och haft sex i tre år medan andra inte ens är där.” Intervjuperson C. 

 

Detta citat visar på svårigheten att få ett likformigt svar genom våra intervjuer angående de 

frågor en skolkurator möter. En av intervjupersonerna nämnde att det brukar vara 

kärleksbekymmer i 7-8an, såsom att man gillar någon men den andra är inte intresserad. 

Under den senare delen av högstadiet förklarade intervjupersonen att det handlar mer om att 

en vill ha sex men den andra vill inte.  

 

Ett av de få enhetliga ämnena våra intervjupersoner nämnde var att de diskuterade rätten att 

säga nej, och rätten till sin egen kropp.  

 

“Det vanligaste är nog det här kring att diskutera med gå med på saker eller inte, vad vill jag själv, 

att kunna säga nej, att kunna stå för sin egen kropp och sådär.” Intervjuperson C. 

 

“Rätt till sina egna känslor, rätt till egen kropp. Att de känner att de kan säga nej fast någon annan 

vill. Det är mycket sådana frågor.” Intervjuperson A. 

 

“Åter igen så tänker jag att det är så viktigt det här med att på något vis ska bli trygg i sig själv för att 

man ska må bra nu och senare i livet. Det handlar både om sexualitet och om ens liv i stort. Att 

grunden att den jag är och får vara den jag är och att det handlar inte om det jag presterar utan den 

jag är som människa. Att det är ok. “ Intervjuperson B. 

 

En annan vanligt förekommande aspekt av samtalen som kuratorerna nämnde var detta med 

p-piller och graviditet. Även om intervjupersonerna nämnde att skolsköterskan är den som 

sköter de flesta av dessa praktiska aspekter var det en del ungdomar som kom till kuratorerna 

med frågor om p-piller och hur de skulle göra om de blev gravida eller var gravida.  

 

Frågor om sexualitet är enligt våra intervjupersoner sällan högst upp på agendan. Våra 

intervjupersoner uppskattar att ungefär en 20-25% av deras samtal handlar om sexualitet. 
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“Det är inte så ofta. Om man jämför med andra. Det finns mycket andra bekymmer som oftare 

kommer. Men sen kan det här vara en del också som jag sa tidigare. Det är en identitetsdel också som 

finns i deras tankar och så.” Intervjuperson D. 

 

Även om frågor om sexualitet inte alltid är en prioritet bland ungdomarna enligt våra 

intervjupersoner är det ändå något som man kommer in på förr eller senare. Anledningen till 

detta är att sexualitet ändå är en del av ungdomarnas liv och skolkuratorerna försöker få en så 

bra helhetsbild av ungdomen som möjligt.   

 

För att summera och svara på frågan om vilka frågor en skolkurator möter kring ungdomars 

sexualitet kan man säga att det inte finns något kort svar. Dock finns det ett fåtal tendenser 

och ämnen som är vanligare. Rent generellt kan man dock säga att en skolkurator får sällan 

frågor angående skydd, eller samlag. Istället möter de frågor angående den emotionella biten 

av sexualitet, att vara i ett förhållande. Hur man ska göra för att visa sin affektion för någon 

man tycker om. Vi kan ej glömma att det ändå finns ett ämne som är vanligt bland 

skolkuratorerna. Det ämnet är rätten att säga nej, och rätten till sin egen kropp. Bara för man 

är i ett förhållande betyder det inte automatiskt att man behöver ställa upp på sexuella akter 

om man inte själv vill.  
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5.3 Hur beskriver ungdomar sin situation kring sexualitet? 
Enligt intervjupersonerna finns det en mängd olika sätt som ungdomar skildrar sin situation 

kring sexualitet. När vi frågade om detta fick vi väldigt varierande svar.  

En av intervjupersonerna tycker att ungdomar verkar ha mindre respekt för sex nu än för 5-10 

år sedan. Saker som att få könssjukdomar, att bli gravid och göra ingrepp i kroppen har blivit 

allt mer avdramatiserat och kommit att tas lättare på. Enligt intervjupersonen kan detta bero 

på att ungdomar kanske inte få samma information kring dessa frågor idag eller att det istället 

är ett överflöd med information. Intervjupersonen tror också att det kan bero på en ökning av 

droganvändande som gör att ungdomarna inte tänker på konsekvenser lika mycket. 

   En annan av intervjupersonerna beskriver att tjejer i större utsträckning söker bekräftelse 

och därför har många olika sexuella relationer, ett självdestruktivt beteende. Kuratorn menar 

att tjejer som mår dåligt ofta behöver en kille som ger uppmärksamhet för att hon ska känna 

sig sedd, sen går tjejen vidare till nästa kille om hon blir dåligt behandlad fastän hon kanske 

innerst inne inte vill det. 

 

En av kuratorerna beskrev att ungdomarna ofta är uppdelade i två olika läger. Att vissa 

ungdomar kan diskutera sexualitetsfrågor med andra på internet medan andra kan sitta själva 

och känna sig utlämnade och inte veta vart de ska vända sig med sina frågor. Kuratorn menar 

att internet har öppnat upp för en ny form av forum som möjliggör det för ungdomar att hitta 

jämlikar och att kunna diskutera sina frågor särskilt när det gäller könsidentitetsfrågor. 

Kuratorn beskriver också att ungdomar ofta inte upplever att de har problem medan det kan 

uppfattas som det ifrån kuratorns perspektiv. Det gäller oftast saker som gränssättningar och 

att hamna i olika typer av problem när det gäller sex. Det beskrivs också att ett gott samarbete 

med exempelvis fritidsgården underlättar till uppföljning på ungdomar som kan vara i 

riskzonen. 

   Genom samtalen med intervjupersonerna beskrevs det att utåtagerande ungdomar tar sig 

ofta friheter och ska försöka provocera kuratorn och lärare med frågor om sexualitet, såväl i 

klassrummet, i korridorerna samt i kuratorns rum. Generellt upplevs ungdomar blyga när det 

kommer till samtal om sex och sexualitet men att ungdomar har en tendens att öppna upp sig 

när det kommer till exempelvis NO-lektioner där de lättare kan diskutera frågor kring ämnet 

med lärare och andra ungdomar i klassen.  

   En av kuratorerna menade också att ungdomar ofta pratar om saker som hänt på exempelvis 

fester, att ungdomen varit för full som har lett till konsekvenser. Ofta kommer ungdomen till 

kuratorn med anledningar som magont, huvudvärk och att de känner stress över skolan men 

ofta börjar samtalen i den änden men mynnar sedan ut i samtal om sex och sexualitet. Då kan 

frågorna handla om kärlek och ofta om att killen vill göra saker mer och fortare än vad tjejen 

vill.  Därför pratar kuratorn ofta om olika strategier om hur tjejen ska förhålla sig i relationen. 

 

5.3.1 Uppskattning/ vikten av samtal 

När vi frågade kuratorerna huruvida de tror att ungdomarna uppskattar samtalen med dem 

beskriver de flesta ungdomar i allmänhet att de vill prata. Kuratorerna förklarade att detta 
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visar sig då ungdomarna återkommer för fler samtal och de utvecklar en relation där 

ungdomarna vågar öppna upp sig mer och mer med deras frågor.  

En kurator beskriver att när denne började sin karriär så kändes det mer som att ungdomen 

upplevde att den gjort något dåligt för att behöva träffa kuratorn. 

 

“När jag började jobba så var det vanligare att om jag kom och sa att jag skulle vilja prata med råd 

med dig så svarade ungdomar allmänt såhär " vad har jag gjort?" ungefär som att om man hade gjort 

nått kom kuratorn och ville träffa dem.” Intervjuperson A. 

 

Det beskrivs av en kurator att ungdomen uppskattar samtalen eftersom det bara är en bråkdel 

som pratar med sina föräldrar om denna typ av frågor, vilka enligt kuratorn fortfarande är 

väldigt tabubelagda. Vidare beskrivs det att ungdomar tycker det är skönt efter samtalet och 

att ungdomarna upplever som att en tung börda försvunnit från deras axlar. 

 

”Så att de vill ju verkligen prata. De tycker det är jätteskönt. Och efteråt ja men du vet, de kan dansa 

på molnen här i flera veckor.“ Intervjuperson B. 

 

En av intervjupersonerna beskriver att ungdomen inte uppskattar samtalen lika mycket när 

lärare eller föräldrar lägger tryck på att ungdomen ska prata med kuratorn. Men att kuratorn 

alltid förklarar att samtalet är frivilligt och att ungdomen kan avbryta vid egen vilja. De flesta 

ungdomar brukar då stanna kvar på ett första samtal. 

 

5.3.2 Ungdomars öppenhet kring sexualitet 

De flesta kuratorerna beskriver i intervjuerna att ungdomar är öppna att prata kring sex och 

sexualitet.  

Intervjupersonerna beskriver också att ungdomars öppenhet ofta påverkas av miljön runt dem. 

Från lärare hör kuratorerna att ifall klimatet i klassrummet är öppet och att ungdomen kan 

göra sig hörd utan att få höra fniss och skratt ifrån sina klasskamrater underlättar det för 

ungdomen att prata kring ämnet.  

 

“Svårt att generalisera, beror på vilket klimat det är i klassrummet. En del kan bli blyga när det 

fnissas i klassen. Macho killar och macho tjejer sätter ofta ribban.” Intervjuperson A. 

 

Andra menar att det skiljer sig bland ungdomarna och att det är svårt att generalisera. En 

kurator beskriver att det beror mycket på ungdomens personlighet, vissa är blyga och vissa är 

mer spontana och öppna. Vidare beskrivs det att ungdomens öppenhet påverkas av hur dennes 

relation är till kuratorn. Kuratorn beskriver att ett bra förhållningssätt till ungdomen öppnar 

lättare upp samtal kring ämnet. Vid denna typ av samtal gäller det att inte vara fördömande 

utan istället vara lyhörd och uppmärksam och visa ett genuint intresse för ungdomen och 

deras historia och successivt jobba framåt utan att ställa för mycket obekväma frågor.  
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5.3.3 Skillnader mellan könen 

Flera av intervjupersonerna beskriver att det skiljer sig vad tjejer och killar diskuterar med 

kuratorn men att det framförallt handlar om skillnader i hur pojkar och flickor uttrycker sig. I 

samtalen med flera av kuratorerna beskrivs pojkar vara mer utmanande och vulgära i sitt sätt 

medan tjejer beskrivs ha en mer försiktig framtoning. 

 

I intervjuerna beskriver flera av intervjupersonerna att samtal med flickor ofta rör 

graviditetsfrågor, rädsla att bli gravid, preventivmedel och funderingar kring press från killar 

när det gäller sex. En av intervjupersonerna berättar att killar ofta har frågor om hur ett samlag 

praktiskt genomförs men inte så mycket frågor om känslor och kärlek. Killar beskrivs vara 

mer oseriösa när de pratar med kuratorn till skillnad mot tjejerna som beskrivs vara mer 

frågvisa och öppna för diskussioner. 

 

“Ja men att man inte tar saker och ting seriöst, när de frågar utan känns mer som att de utmanar mig 

också, att vara lite vulgära och sådär. Men sen är de ju inne på, kanske är lite mera inne på tekniken, 

inte det här med känslorna, känslorna där är det lite skillnad tycker jag.” Intervjuperson A. 

 

En av intervjupersonerna berättar att killar ytterst sällan har frågor kring preventivmedel och 

att det nästan alltid är tjejer som lyfter funderingar kring ämnet. Kuratorn anser också att när 

det gäller frågor kring relationer så brukar det vara likt mellan könen men att kuratorn får i 

större utsträckning prata med killar om språkbruk kring frågor som tangerar sex. 

 

En av kuratorerna upplever att frågor kommer betydligt oftare från tjejer än killar och killar 

upplevs ha svårare att prata kring sexualitet.  

 

“Killar tror jag har svårare att prata om det på något sätt. Det kommer inte upp på samma sätt. Tjejer 

är mer att de kan ta upp det själv, men det är mer sällan att killar gör det själv tycker jag.”   

Intervjuperson E.  

 

De flesta av kuratorerna menar att det är en större del tjejer än killar som söker stöd hos 

kuratorn för att diskutera kring sex och sexualitet. En kurator beskriver att killar ofta kommer 

två och två än ensamma vid besök hos skolkuratorn. En av intervjupersonerna uppskattar att 

det är ungefär lika många tjejer som killar som söker stöd gällande ämnet.  

En av intervjupersonerna beskriver att denne vill ha mer tid med killar för att kunna samtala 

kring sexualitetsfrågor. Denne beskriver också att samtal kring sex och samlevnad inte ska 

vara en punktinsats utan det ska finnas med kontinuerligt under skolgången och ämnet ska 

belysas från flera håll.  

 

För att sammanfatta och försöka svara på frågan om hur ungdomar beskriver sin situation 

kring sexualitet finns inget enkelt svar. Saker som nämndes i intervjuerna var exempelvis att 

ungdomar tar idag allt lättare på sex och dess möjliga konsekvenser, att flickor i större 

utsträckning söker bekräftelse vilket tar sig i uttryck av olika sexuella relationer och att 

internet har öppnat upp ett nytt forum dit många ungdomar söker sig för att hitta information 
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och kunna diskutera sexualitetsfrågor med likassinnande. Vidare beskrivs det genom 

intervjuerna att ungdomar har allt lättare att öppna upp sig och diskutera sex och 

samlevnadsfrågor på lektioner i skolan med andra ungdomar och lärare. Det lyfts även i 

intervjuerna att ungdomar söker sig till kuratorn för olika anledningar men att det ofta mynnar 

ut i samtal om sex och sexualitet. 
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5.4 Vilka typer av åtgärder och möjligheter kan en 

skolkurator ge ungdomar? 
Frågeställningen om åtgärder och möjligheter kommer nedan att besvaras, dock på grund av 

frågans omfång kommer den delas in i tre stycken underteman, det första temat är åtgärder 

och möjligheter som ger svar på de praktiska möjligheterna och åtgärderna en skolkurator kan 

ge. Nästa undertema är Kuratorn och skolan. Det temat behandlar oskrivna regler och 

riktlinjer en kurator har. Det sista undertemat har vi valt att kalla förändringar över tid, där vi 

ser vilka förändringar som har skett angående sexualitet under de åren våra intervjupersoner 

har jobbat. 

5.4.1 Åtgärder och möjligheter 
När frågor angående vilka åtgärder och möjligheter skolkuratorerna kunde ge ungdomar var 

de första svaren de olika instanserna som en skolkurator har kontakt med. Vanligaste 

exemplen innefattade ungdomsmottagningar, vårdcentraler och BUP. Dessa exempel belyser 

specialistkompetens som en skolkurator inte har samt en möjlighet att göra vissa tester som en 

skolkurator ej kan göra på sitt kontor såsom graviditetstest. När vi fortsätta att gräva i vilka 

möjligheter en skolkurator kan ge en ungdom började de prata om rådgivningen och samtalen. 

Genom att vara en neutral part i ungdomarnas liv som dessutom finns där för deras skull att 

hjälpa dem med frågor som de kanske tycker är för pinsamma eller jobbiga att ta upp med 

föräldrar kan en skolkurator enligt våra intervjupersoner vara någon man bollar idéer mer. En 

intervjuperson pekade mycket på möjligheten att hjälpa ungdomarna med strategier som var 

anpassade för just dem och den situationen de var i. Den strategi de utvecklade skulle helst 

innefatta så mycket som möjligt och därmed kunde vara om allt ifrån att hur man skulle 

undvika jobbiga situationer sexuellt till ungdomens förhållningssätt angående vissa fenomen.  

För att kunna förse ungdomar med strategier eller för att ens kunna ha ett öppensinnat samtal 

angående sexualitet menade dock våra intervjupersoner att man behövde utveckla en trygghet 

för ungdomen angående sexualitet. Dock påpekade samtliga intervjupersoner att detta gällde 

alla ämnen och inte endast sexalitet. För att utveckla en trygghet menade våra 

intervjupersoner att man skulle visa sig genuint intresserad av ungdomens frågor, att man 

känner av stämningen och inte bara kör på med ens frågor utan man ska ta det successivt och 

försiktigt. När denna trygghet var etablerad bland ungdomarna upplevde kuratorerna att de 

hade betydelse för ungdomarna.  

 

”Jag tror att dom som ändå jag möter och har kontakt med känner att jag gör skillnad, jag känner att 

de att det betyder nått och att dom kan känna sig trygga med min hantering och så.” Intervjuperson B. 

 

5.4.2 Kuratorn och skolan 

Alla yrkesroller har regler och förhållningssätt från deras arbetsgivare och från den arbetsplats 

man är på. När vi frågade skolkuratorerna om de hade några särskilda riktlinjer från skolan 

angående samtal om just sexualitet blev svaren lite olika. Det varierade allt ifrån att 

intervjupersonerna inte trodde att skolan visste vad kuratorn sysslade med till att de hade 

personliga förhållningssätt till samtal med sexualitet och då att de skulle vara öppensinnad.  
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“Så att man inte glömmer bort att ta upp vi är faktiskt olika, att vi har ju olika läggningar och sådär, 

och att det är ju liksom inget konstigt man är inte sjuk för det.” Intervjuperson B. 

 

En av kuratorerna nämnde att man ej ska glömma bort att skolkuratorer inte är anställda av 

skolan. Det är elevhälsan som är deras arbetsgivare och även om de sitter och arbetar på 

skolan får de sina direktiv och regler från elevhälsan. 

När frågan ställdes om kuratorerna har några oskrivna regler angående samtal kring sexualitet 

tänkte våra intervjupersoner främst på sekretessen de har samt anmälningsskyldigheten vid 

misstanke om att ett någon av ungdomarna far illa. Angående anmälningsskyldigheten 

förklarade intervjupersonerna att då de såg eller antog att ungdomen har ett destruktivt 

beteende kring sexualitet att de tog upp frågor kring det. En av intervjupersonerna menade 

dock på att man ska vara lite försiktig i sådana lägen också som följande citat belyser.  

 

”Jag måste ta reda på om det är destruktivt och vems ögon är det, är de, man får ju akta sig så inte 

mina egna fördomar och sådär eller andras fördomar, eller vems, eller varför tycker jag det är 

destruktivt.” Intervjuperson A. 

 

5.4.3 Förändringar över tid 

När frågorna angående vilka förändringar kring sexualitet våra intervjupersoner har sett över 

tid blev även svaren här blandade men innehållsrika. En förändring är när det gäller frågor om 

könsidentitet och sexuell identitet. Intervjupersoner som nämnde detta menade på att det inte 

fanns många diskussioner kring detta för 10-15 år sedan. Samma intervjuperson förklarade 

också att denne tyckte att respekten för könssjukdomar har minskat vilket skulle kunna 

förklara den ökade andelen av ungdomar med könssjukdomar i dagens samhälle. Denna 

information är dock motsägelsefull mot en annan intervjuperson som menade på att ungdomar 

i dagens samhälle är inte lika sexuellt aktiva som de var för 10 år sedan.  

En annan stor aspekt av utveckling av sexualitet är hur internet präglar och informerar 

ungdomar. Tre olika infallsvinklar till internet har våra intervjupersoner nämnt. En är kopplat 

till mobiltelefoni och bilder. Med andra ord hur ungdomar skickar eller lägger upp bilder på 

varandra utan några kläder. 

 

“Det här det här med sociala medier och att tjejer även via telefon, men att killar ska kräva att de ska 

klä av sig och visa sig naken till exempel.  Och sen utnyttjas det här, bilderna.” Intervjuperson C. 

 

En annan del av bilder och internet är ett fenomen som heter grooming och enligt 

intervjupersonen innebär det att individer tar kontakt med barn och ungdomar på nätet och 

agerar vänligt mot dem för att etablera kontakt. Därefter vill den vuxne ha bilder och mer och 

mer detaljerade information om ungdomen och dennes kropp.  

 

Den sista kopplingen till internet våra intervjupersoner nämnde är hur attityden till internet 

och hur materialet som läggs upp behandlas. Intervjupersonerna nämnde exempelvis att man 

förr i tiden kunde lägga upp eller skicka bilder på sig själv utan något som helst respekt för 

konsekvenserna. Intervjupersonen som nämnde detta menade på att dagens ungdomar vet på 
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vilket sätt bilderna utnyttjas och fast de fortfarande lägger upp eller skickar bilder på sig 

själva till varandra sker detta mer restriktivt.  

 

För att summera de åtgärder och möjligheter en skolkurator kan ge ungdomar kan man enklast 

sammanfatta genom ett ord: samarbete. Då skolkuratorerna har samarbete med flera olika 

instanser som alla jobbar med ungdomar som har problem kan en skolkurator enkelt och utan 

större problem hjälpa en ungdom vidare om den har problem eller frågor som skolkuratorn 

inte kan ta hand om. Detta gäller även praktiska ting såsom graviditetstest eller abort.  
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6. DISKUSSION AV RESULTAT 

Resultaten i denna studie visar på att de frågor en skolkurator möter angående ungdomars 

sexualitet är oerhört mångfacetterad och svåra att generalisera. Dock syns vissa tendenser 

såsom att ungdomar inte frågar angående samlag eller skydd utan istället riktar sina frågor till 

en mer emotionell bit med frågor om förhållande och vad man kan förvänta sig av varandra 

inom ett förhållande.  

 

Om man ser bakåt i tiden till 1980 diskuterade Tegtmeyer(1980) att kuratorer behövde bli mer 

öppensinnade när det gäller samtal om sexualitet om de ska kunna agera förebild för 

ungdomar i detta ämne. År 2013 kan vi bekräfta utifrån våra intervjupersoner att detta har 

uppnåtts till en viss grad. De skolkuratorer vi intervjuade nämnde att man inom arbetet 

behöver vara öppensinnad och inte får diskriminera eller låta sina personliga åsikter lägga sig 

i. Russel(2012) menar på att ens attityder kring sexualitet är viktigare än ens kunskap om 

sexualitet när man har samtal. Följande citat från en av våra intervjupersoner visar på hur 

attityd spelar stor roll när det gäller samtal om destruktiv sexualitet och hur man bör förhålla 

sig till det.  

 

”Jag måste ta reda på om det är destruktivt och vems ögon är det, är de, man får ju akta sig så inte 

mina egna fördomar och sådär eller andras fördomar, eller vems, eller varför tycker jag det är 

destruktivt.” Informant A. 

Att vara öppensinnad och ha rätt attityd till ett relativt känsligt ämne som sexualitet är något 

vi ser som en självklarhet. Men vi får dock ej glömma att människor är präglade av fördomar. 

Även hur mycket vi önskar att vi kan acceptera allt och alla tvivlar vi att det kan tas hur långt 

som helst utan att kuratorn kommer reagera på det. Ett exempel vi har diskuterat är om en 

ungdom skulle diskutera incest med en kurator. Även om kuratorn bör förhålla sig neutral och 

icke dömande är det något tämligen svårt tror vi för en kurator att inte reagera med starkare 

känslor än vad som man tycker bör vara tillåtet i ett sådant läge. Vad vi vill ha sagt med detta 

är att även om vi förespråkar att man har ett öppet sinne och en bra attityd till alla människor 

är detta något som få människor besitter utan istället får man lära sig acceptera sina bristande 

attityder till vissa ämnen.  

   På vilket sätt kan då en skolkurator förmedla en bra attityd och att de är öppensinnade? 

Genom samtal självfallet. En skolkurators främsta verktyg är dess samtal och förmåga att 

bygga en tillitsfull relation med ungdomar vilket leder till att minska ångesten att prata om 

känsliga ämnen såsom sexualitet. D-Wester(2005, kap 6) förklarar att samtalsteknik är en 

nödvändighet för att kunna skapa en dialog till den individ man möter. Våra intervjupersoner 

nämnde att bygga kontakt är något av de främsta de gör. Genom att finnas tillgängliga på 

skolan och ute i korridorerna blev det inte tabubelagt att kika in hos kuratorn för ett kort 

samtal under en rast eller så. Från vår sida kan det ses som givet att när man arbetar med 

samtal att man behöver en gedigen teknik och självinsikt i hur man själv är och samtalar men 

vi har inte funnit något stöd i vårt material som stärker detta. Det faktum att våra 

intervjupersoner även nämnde att de fick arbeta fritt utifrån deras riktlinjer från elevhälsan 
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känns också till viss del oroväckande eftersom det kan leda till man kan bli förvirrad i hur 

man ska arbeta.   

Begreppet empowerment har sin grund i att hjälpa individer stärka deras självkänsla genom 

att låta dem få makt över sina beslut och sedan omvandla dessa beslut till deras önskade 

resultat. När man tar bort de personliga hindren som arbetar emot denna makt kan individen 

flytta över makten i besluten från omgivningen till sig själv(Payne, 2002, kap 12).  

Våra intervjupersoner har ett exempel som vi kopplar till empowerment och det är hur 

skolkuratorer pratar med ungdomar om rätten att få säga nej, och rätten till sin egen kropp. 

Följande citat från en av våra intervjupersoner angående detta belyser klart kopplingen anser 

vi. 

 

“Åter igen så tänker jag att det är så viktigt det här med att på något vis ska bli trygg i sig själv för att 

man ska må bra nu och senare i livet. Det handlar både om sexualitet och om ens liv i stort. Att 

grunden att den jag är och får vara den jag är och att det handlar inte om det jag presterar utan den 

jag är som människa. Att det är ok. “Informant B. 

Våra intervjupersoner blev tillfrågade huruvida de använde någon speciell samtalsteknik när 

de pratade med ungdomar. De flesta diskuterade att de använde ett hopkok av teorier och 

samtalsmetoder. När frågan ställdes huruvida de har gått några samtalsutbildningar var MI det 

vanligaste svaret. Barth(2006, kap 1) menar på att MI syftar på att skapa ett rum där klienten 

själv ska komma fram till lösningarna på deras problem. Vi anser att MI är en lämplig och 

relevant samtalsteori när det gäller samtal med ungdomar och om sexualitet eftersom det leder 

till att ungdomarna själva får känna på möjligheterna de står inför istället för att bara bli 

tillsagda att det ska vara si eller så då detta är hur vi uppfattar dagens skolsystem.  

 

6.1 Frågor till skolkuratorn 

Enligt våra intervjupersoner möter skolkuratorer ofta frågor om den emotionella biten av 

sexualitet och sällan den fysiska biten. Vi tror att anledningen till att frågor angående den 

fysiska biten av sexualitet, exempelvis samlag sällan förekommer hos skolkuratorer numera är 

på grund av all information om detta finns tillgänglig på internet. Som en av 

intervjupersonerna samt Brown(2010) nämnde fanns det för cirka 10 år sedan väldigt lite 

sexuellt material tillgängligt för ungdomar. Det var någon som hade en pornografisk tidning 

eller liknande. Idag finns pornografiskt material och forum för att diskutera sex överallt och 

väldigt lättillgängligt och öppet vare sig man vill det eller ej(Brown, 2010). Brown(2010) 

menar på att sexuellt explicit material är tillgänglig för den som är villig att söka efter det. Vi 

tror att ungdomar har ett större intresse av att diskutera frågor om den emotionella delen av 

sexualitet såsom relationsfrågor eftersom det kan vara svårt att relatera till den informationen 

via nätet och att en skolkurator kan bidra med mer av ett genuint intresse att diskutera just 

ungdomens problem. Även om man på nätet kan vara anonym kan man ändå bli hånad och 

kränkt med ens frågor.  
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En av de vanligaste frågorna en skolkurator möter är om rätten att få säga nej och rätten över 

sin egen kropp. Det är en återkoppling till Rosenthals(1991) studie om sexuell självkänsla 

bland tonåringar. Den visade på att tjejers självkänsla ofta innefattade deras förmåga att säga 

nej till oönskade sexuella aktiviter(Rosenthal, 1991). Vi anser att dessa frågor är en spegling 

av osäkerheten som ungdomar har i dagens samhälle.  Samhället sätter allt större och större 

press på ungdomarna och de blir bombarderade med hur de ska vara dels från skolan samt 

media och familj. När ungdomen möter kuratorn är detta på neutral mark där inga frågor är 

för dumma och ingen press läggs på ungdomen att prestera.  

De frågor en skolkurator möter enligt våra intervjupersoner är oerhört varierande på grund av 

hur olika långt ungdomarna har kommit i sin sexuella utveckling. En av våra intervjupersoner 

nämnde att vissa ungdomar i början på högstadiet redan har haft sexuellt umgänge medan en 

annan som går i slutet på högstadiet inte ens har kommit dit i tanken ännu. Detta kopplat till 

vad Graber & Brooks-Gunn(1996) diskuterar kring vändpunkter och hur de kan påverka 

tonåringens beteende och identitet tolkar vi genom exempelvis hur samlag kan påverka 

ungdomen och deras mognad och förståelse inför sexualitet.  

    

D-Wester(2005, kap 4) menar på att det finns flera olika anledningar varför en ungdom 

kommer i kontakt med en skolkurator, exempelvis lärare eller föräldrar uttrycker oro för 

ungdomen. Enligt våra intervjupersoner kommer sällan ungdomar direkt med frågor om 

sexualitet, utan istället är det andra ämnen som har prioritet. Dock menar kuratorerna att de 

ändå förr eller senare ofta kommer in i samtal om sexualitet då det ändå en del av 

ungdomarnas liv. Vi anser att skolkuratorn i samtal med ungdomen kan få små ingångar till 

att prata om sexualitet och använder dessa för att få en bättre helhetsbild av ungdomens liv.  

 

6.2 Ungdomars situation 

Vad gäller frågan om hur ungdomar beskriver sin situation kring sexualitet så var det ett svar 

som vi fastnade på. Det var då en av intervjupersonerna nämnde att ungdomar har förlorat 

respekten för exempelvis könssjukdomar och aborter än vad det var för cirka tio år sedan. 

Enligt smittskyddsinstitutet (2012) har ungdomars tillfälliga sexuella relationer ökat i 

kombination med att rädslan för att få HIV minskat de senaste 20 åren. Vi tror detta dels beror 

på att den medicinska utvecklingen har gått framåt vilket gör att exempelvis könsjukdomar är 

lättare att behandla och att media avdramatiserar och förlöjligar exempelvis graviditet genom 

tv-serier såsom Sixteen and pregnant, där man får se ungdomar i USA genom processen av 

graviditet och de runtomkring liggande faktorerna. Oftast slutar det dock i vad man skulle 

kunna kalla en emotionell katastrof där mamman får klara sig själv och fadern inte vill ha 

något med barnet att göra samt att mamman står i ekonomisk kris. Genom att inte ha respekt 

för könssjukdomar och graviditeter tror vi att ungdomar inte tror att de behöver skydda sig vid 

samlag då de vet eller antar att det är bara att man tar några pillar under en kort period så är 

man frisk igen och om man blir gravid är det “bara” att göra abort.  

Vi tror media har en oerhört stark påverkan på människor, särskilt på barn och ungdomar. Via 

nätet får de flesta med en mailadress reklam för prestationshöjande piller vid samlag och 

information om hur de aldrig kommer tillfredsställa någon i sängen om de inte läser deras 
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manual för samlag. Då vi bägge är män får vi inte någon reklam för kvinnor som kan öka 

deras lust eller prestation i sängen så vi kan därmed ej kommentera om de får sådan reklam. 

Dock anser vi att denna reklam kan förstöra självkänslan hos ungdomar som är väldigt osäkra 

kring deras sexualitet och sig själva. Magnusson(2009, kap 4) menar på att man behöver 

utbilda ungdomar i hur media påverkar dem och hur de ska kunna stå emot trycket från media 

och de konsekvenserna av att exempelvis lägga upp explicita bilder på sig själv har, och han 

benämner att ungdomar behöva få en slags ”media empowerment”.     

Med all press från omvärlden kan det vara skönt för en ungdom att prata med någon som står 

på neutral mark, som inte dömer och försöker vara objektiv. En skolkurator är dels utbildad 

att kunna förmedla och förklara på ett sätt som ungdomars föräldrar sällan är. I USA har the 

american school counselor association beskrivit att en av skolkuratorernas uppdrag är att 

erbjuda stöd och rådgivning till elever(Tentative statement of policy for secondary school 

counselors, 1963). Våra intervjupersoner nämnde att ungdomarna sällan pratar om sexualitet 

med sina föräldrar utan istället söker sig till vänner eller skolkuratorn. Vi anser att ungdomar 

inte pratar om sexualitet med sina föräldrar då det är något som känns pinsamt och tabubelagt. 

Vidare tror vi att ungdomar är väldigt osäkra kring vad som är acceptabelt att diskutera med 

sina föräldrar och därmed hellre väljer att prata med en skolkurator som objektivt kan försöka 

förhålla sig till deras problem utan att döma eller göra en stor sak av småsaker.  

6.3 Åtgärder och möjligheter 
De primära åtgärder och möjligheter skolkuratorer har enligt våra intervjupersoner är att ha ett 

etablerat kontaktnät med olika instanser som kan de sedan kan hänvisa ungdomar till om de 

har problem som behöver specialistkompetens. Dessa instanser kan vara 

ungdomsmottagningar och vårdcentraler. Vi anser att detta nätverk av kontakter en 

skolkurator har är av oerhört vikt för att kunna genomföra deras arbete vilket är att främja 

ungdomars fysiska och psykiska hälsa och att de ska klara av studierna. Om en skolkurator 

stöter på ett problem de inte har kompetens eller utbildning att bemöta såsom exempelvis att 

genomföra abort krävs det att de har en trygg kontakt med läkare som genomför de ingrepp 

som behövs. Våra intervjupersoner nämnde också att de känner ansvar fast de har hänvisat 

ungdomen vidare och följer ibland med på möten om ungdomen så önskar. Ett exempel på 

detta är möte med BUP eller på ungdomsmottagningen. D-Wester(2005, kap 3) menar på att 

en skolkurator har ett stort och etablerat kontaktnät genom olika instanser som kan hjälpa 

ungdomen vidare med frågor eller problem som kuratorn inte har möjlighet att lösa själv.  

6.4 Förändringar över tid 

Även om förändringar över tid inte var en ursprunglig frågeställning anser vi att den var 

alldeles för intressant för att inte presentera enskilt. En stor aspekt som vi har själva funderat 

mycket över är internet och hur det har präglat synen på sexualitet genom omfattande 

tillgänglighet av sexuellt material. Magnusson(2005, kap 4) förklarar hur en stor andel av 

dagens ungdomar är medlemmar på olika sidor på nätet där de kan lägga upp bilder på sig 

själva. Dessa kan vara av sexuell natur även om det inte alltid är fallet. En av våra 

intervjupersoner nämnde hur ungdomar i förhållande önskar få nakenbilder av varandra 
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skickade över mobiltelefoni och internet.  Vi tycker det är till en del bra med tillgängligheten 

eftersom ungdomar blir informerade och självutbildade i sexualitet på ett helt annat sätt än 

vad de blev för 10 år sedan. Samtidigt anser vi att ungdomar har lite respekt för internet och 

risken att exploateras är stor om man hamnar i ovilja med den individ som har bilder av 

sexuell karaktär på en.  

 

Ett begrepp som vi stötte på under en av intervjuerna var grooming vilket innefattar att vuxna 

individer tar kontakt med barn och ungdomar på nätet och agerar vänligt för att etablera 

kontakt(www.polisen.se/Om-polisen/lan/os/op/Polisen-i-Ostergotlands-lan/Projekt-och-

samverkan/Projekt-Tindra/Grooming/). När kontakt är etablerad begär den vuxna bilder av 

barnet eller ungdomen och vill ha bilder och mer och mer detaljerad information om den 

unges kropp. Då detta är ett fenomen som är obekant för oss har vi svårigheter att fullt ut 

förstå tillvägagångssättet men vi är väl införstådda med dess avskyvärda mening. Dessvärre 

har vi under diskussion kommit fram till att det finns väldigt få adekvata lösningar på detta 

fenomen eftersom man på internet kan utan svårigheter få vara anonym och utge sig att vara 

någon annan. Exempelvis kollar inte internetsidor med spel på om man använder sitt riktiga 

namn vid registrering eller ålder vilket gör det lätt för äldre att utge sig från att vara barn.  

 

 

http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/os/op/Polisen-i-Ostergotlands-lan/Projekt-och-samverkan/Projekt-Tindra/Grooming/
http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/os/op/Polisen-i-Ostergotlands-lan/Projekt-och-samverkan/Projekt-Tindra/Grooming/
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Nu under skrivandets slutfas har vi resonerat fram och tillbaka angående vad i uppsatsen vi 

anser har gått bra och vad vi anser har gått mindre bra. En sak vi kände i början av uppsatsen 

var en osäkerhet inför ämnet och hur det skulle utmynna sig här på slutet. När vi sedan satt 

med våra intervjuer transkriberade och klara insåg vi att det valde ämnet är något som latent 

är oerhört intressant men väldigt outforskat och svårt att på ett enkelt sätt arbeta sig igenom i 

hopp om att täcka allt man vill undersöka. Detta märkte vi även när vi sökte tidigare forskning 

inom ämnet då vi inte hittade något skrivit om hur kuratorer bemöter ungdomars frågor om 

sexualitet. Vi fann heller inte mycket om hur skolkuratorer arbetar med ungdomar när det 

gäller sexualitet, förutom i HBTQ sammanhang. 

Den solklart mest intressanta delen var när vi skulle redovisa våra resultat och se på papper 

vad som sägs om just hur sexualitet bemöts av skolkuratorer eftersom vi hade, och fortfarande 

har, väldigt begränsad erfarenhet av hur skolkuratorer arbetar. Sexualitet är för oss ett ämne 

som i rätt sammanhang ska kunna diskuteras fritt utan att man ska behöva vara orolig att bli 

kränkt medan det samtidigt finns instanser där samtal om sexualitet i någon form är oerhört 

tabubelagt. Vi tror, och har delvist fått bekräftat via våra intervjuer, att inom familjen är det 

tämligen ovanligt att prata om sexualitet och dagens ungdomar har nog sällan ett etablerat 

nätverk där de kan känna sig trygga att diskutera sin sexualitet utan fruktan för att bli kränkta. 

Som vi även tidigare har visat på är sexualitet ett oerhört brett ämne och innefattar inte en 

eller två enskilda aspekter utan det är en aspekt av ungdomars liv som skiljer sig från individ 

till individ.   

Om vi blickar framåt och ska försöka skapa ett syfte till ett eventuellt framtida arbete hade vi 

valt att fokusera mer på samtalsmetodik. Vi har genom våra intervjuer fått upp blicken för 

vikten av samtal och god samtalsmetodik. Vad god samtalsmetodik innebär är en fråga vi ej 

genom denna uppsats kan svara på men det är definitivt något vi skulle kunna tänka oss att 

fokusera på i ett framtida arbete. Samtalsmetodik genomsyrar enligt vår uppfattning hela 

samtalet och styr på både ett medvetet och omedvetet plan hur samtalet går och det förtroende 

klienten får för utövaren under pågående samtal och framtida samtal. Enligt vår uppfattning är 

förtroende något som byggs upp under en lång tid och då anser vi att kuratorn behöver vara 

väldigt försiktigt i vad de säger och på vilket sätt de uttrycker sig. Om vi skulle välja att 

fokusera på samtalsmetodik i en framtida uppsats då skulle vi kunna intervjua både 

samtalsledaren och klienten i essensen av hur själva samtalet gick och de upplevelserna av 

samtalet utan att vi inskränker på naturen av samtalet.  

 

Avslutningsvis har vi ställt oss frågan vad har vi lärt oss under processens gång och hur är det 

relevant inför vår framtida yrkesroll som socionomer? 

  Vi har erhållit kunskaper om skolkuratorn och att deras arbetsmetoder är oerhört fria att 

formas efter eget tycke och smak så länge man håller sig inom de givna reglerna från 

elevhälsan. En annan stor aspekt är vikten av god samtalsmetodik och hur det formar samtalen 

både på en medveten samt en omedveten nivå, denna insikt kom inte under intervjuerna utan 

istället under reflektionerna efteråt. Inför vår framtida yrkesroll har vi lärt oss att en skolkurator 
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har ett oerhört varierande arbete och en eventuell ändring på deras arbetstitel från vår sida som 

kanske är mer förståeligt för gemene man är ”professionell kompis”.  Som skolkurator ska man 

bemöta ungdomar med respekt och hänsyn samtidigt som man ska hålla deras utveckling och 

välmående under uppsikt. Även om det har visat sig att sexualitet är ett ämne som sällan 

förekommer i första rum med ungdomarna är det ändock en del av deras liv och därmed av 

intresse för skolkuratorn i deras samtal. 
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8. BILAGOR 

8.1 Bilaga 1 Informationsbrev 

God Dag “Namn” 

Tack för ett trevligt telefonsamtal nyss. Som vi kom överens om i telefon så skickar vi härmed 

skriftlig information om vår C-uppsats. 

Vi är två studenter som studerar på Socionomprogrammet på Umeå universitet. För tillfället 

skriver vi vår C-uppsats och vi har valt att studera vilka frågor skolkuratorer får från 

ungdomar angående sexualitet, och hur de bemöter dessa. Vi har valt detta ämne då det är 

något vi intresserade av och vi skulle behöva just din hjälp att få den informationen vi söker. 

Vår ingång till ämnet är ungdomar i åldrarna 13-16 och deras frågor och funderingar till dig 

som skolkurator angående sexualitet (exempelvis allt ifrån frågor om preventivmedel, 

könssjukdomar, ideal, till normalitet och avvikelse) Vi önskar därför få genomföra en intervju 

med dig kring dessa frågor. 

Som vi sa i telefon är din medverkan frivillig, och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande. Intervjun kommer att ta omkring som vi sade på telefon maximalt en timme. 

Intervjun kommer med ditt medgivande att spelas in med bandspelare för lättare hantering av 

material. Allt intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt, och när studien är 

genomförd och vår uppsats godkänd kommer allt material från intervjun att förstöras. Varken 

ditt namn eller skolans namn kommer att vara känt för någon annan än oss som skriver 

uppsatsen, och vår handledare. Vi kommer att förvara och behandla materialet i enlighet med 

de forskningsetiska riktlinjer som ges av Vetenskapsrådet (codex.vr.se). Efter att uppsatsen är 

klar får ni naturligtvis ta del av denna, om intresse finns. 

Övergripande frågeställningar som vi kommer utgå ifrån under intervjun 

·         Vilka frågor möter du kring ungdomars sexualitet? 

·         Hur beskriver ungdomar sin situation kring sexualitet? 

·         Vilka typer av åtgärder och möjligheter kan du ge ungdomar? 

 

Om du har några som helst frågor så är det bara att kontakta någon av oss eller vår handledare 

via telefon eller mail. 

Vi ser framemot att träffa dig på “dag” 

Med vänliga hälsningar Matthis och Sebastian 

Matthis Lomvall                                                           Sebastian Moser 

Mobilnummer: 070 043 70 29                                      Mobilnummer: 073 030 92 04 

Email: 

Matthis.lomvall@gmail.com                                Email:Sebastian_Moser86@hotmail.com 

 

Handledare 

Docent Hildur Kalman, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet 

Telefon: 090 786 65 72 

Email: Hildur.Kalman@socw.umu.se 

 

http://codex.vr.se/
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8.2 Bilaga 2 Intervjuguide 

Före intervjun, återigen: i) inhämta samtycke; ii) inhämta samtycke till inspelning 

 

Intervjuguide- Sexualitet 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat som kurator? 

2. Vad har du för tidigare utbildning och erfarenheter inom socialt arbete? 

3. Vad använder du för samtalsteknik? 

5. Vad brukar vara anledningen till att du möter ungdomar som har frågor som berör 

sexualitet? (söker själva?, hänvisade? Frivillig basis? Frågorna dyker upp i samband 

med andra ärenden de har hos dig?) 

6. Har du några regler som du brukar/ska följa vid samtal om känsliga ämnen? 

 

Vilka frågor möter du kring ungdomars sexualitet? 

1. Hur ofta kommer ungdomar till dig med frågor om sexualitet i jämförelse med andra 

ämnen/problem? 

2. Vilka är de vanligaste frågorna vad gäller sexualitet? (preventivmedel, graviditet, 

tankar om egen kropp, sexuell läggning/orientering, normalitet/avvikelse, ideal, 

normer och ideal för sex och sexual debut, övergrepp?) 

Hur beskriver ungdomar sin situation kring sexualitet? 

1. Upplever du att ungdomen uppskattar samtalen? På vilket sätt? Hur visar sig detta? 

2. Upplever du att ungdomarna är öppna att diskutera kring sexualitet? 

3. Har du uppfattat skillnader mellan könen när det gäller frågor kring sexualitet? 

4. Skiljer det sig hur många som söker rådgivning och stöd hos dig ang sexualitet bland tjejer 

och killar? 

Vilka typer av åtgärder och möjligheter kan du ge ungdomar? 

1. Vad tror du att du har för betydelse för ungdomen när det gäller vägledning angående 

sexualitet? 

2. Särskilda riktlinjer från skolan när det gäller samtal om sex? 

3. Finns det några oskrivna regler vid samtal om sex? 

4. Vad gör du för att ungdomen ska känna sig trygg i att prata om sexualitet med dig? 

5. Brukar ni fråga ungdomen frågor om dennes sexualliv om ni anser att det är 

destruktivt för ungdomen? 

6. Vid behov hjälper ni ungdomen vidare med frågor på något sätt? Upparbetad 

samverkan med ungdomsmottagning/vårdcentral/andra aktörer? Externa resurser? 

7. Har du märkt någon förändring av ungdomars problematik under den tid du arbetat? 

 

Är det något vi har glömt/missat att fråga om? Något du vill tillägga? 

TACK – för din medverkan! 

Intresse av att få uppsatsen tillskickad efteråt? 


