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Abstract 

The purpose of this scoping review has to bee to search for research about the 

support that parents need when it comes to speaking about sexuality with their 

children with disabilities on the autism spectrum disorder (AST), intellectual 

disability (IF) and physical disability (RH). The result showed that there is a 

need to educate parents and that this related resultated in improvement for the 

groups AST and IF. They found it was easier to discuss sex at home with the 

child. There was no interventions for the children with RH but the needs of both 

parents and children were discribed.  

Keywords: sexuality, sex education, autism spectrum disorder, intellectual 

disorders, cerebral palsy, parents. Sökning i PsycInfo, Eric, Cinahl Complete, 

APA PsycArticles, PubMed 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

I denna scoping review har syftet varit att söka efter forskning kring vilket behov 

föräldrar har av stöd för att kunna prata om sexualitet med sina barn som har 

funktionsnedsättning och om det finns beprövad intervention. Totalt nio artiklar 

har granskats som har innefattat barn med autismspektrumtillstånd (AST), 

intellektuell funktionsnedsättning (IF) och rörelsenedsättning (RH). Resultatet 

visade behov av utbildning till föräldrar samt att föräldrautbildning gav positivt 

resultat för grupperna AST och IF. Sex blev mer pratbart i hemmet med barnet. 

För barn med RH framkom ingen intervention däremot beskrevs föräldrarnas 

och barnens behov 

Nyckelord: sexualitet, sexualundervisning, autismspektrumstörning, 

intellektuell funktionsnedsättning, celebral pares, föräldrar. Sökningen 

PsycInfo, Eric, Cinahl Complete, APA PsycArticles, PubMed  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Tack! 

Författarna skulle vilja tacka alla som varit med och bidragit för att göra denna studie 

möjlig. Vi vill tacka våra chefer som gav oss förtroendet och tiden för att genomföra studien. 

Det har varit mycket lärorikt och värdefullt för oss. Stort tack till vår handledare Martin 

Bergström som lugnt och pedagogiskt har tagit emot alla frågor under arbetets gång. Vi tackar 

våra informationsspecialister som metodiskt guidat oss genom databaser. Vi vill tacka våra 

familjer som har stöttat oss för att kunna ägna den tid vi behövde. Vi tackar varandra för alla 

diskussioner som har gjort att vi lärt känna varandra på ett alldeles speciellt sätt. Sist men inte 

minst vill vi tacka alla underbara familjer vi träffar i vårt arbete som har gett oss kunskap om 

att ha ett barn med funktionsnedsättning. Vi är mycket ödmjuka för denna situation. 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

Stöd till föräldrar och barn med funktionsnedsättning att prata om blommor och bin - 

en kartläggande litteraturöversikt ................................................................................. 1 

Habiliteringens uppdrag ............................................................................................ 2 

Kortfattad beskrivning av den nedsatta förmågan inom funktionsnedsättningar ... 2 

Syfte och frågeställning ............................................................................................. 4 

Bakgrund och tidigare forskning .............................................................................. 4 

Metod ........................................................................................................................ 7 

Metodologi för att granska den vetenskapliga kvalitén ....................................... 11 

Etiska övervägande .............................................................................................. 15 

Resultat ................................................................................................................... 15 

Sammanfattning av artiklarna (tabell och text) .................................................... 15 

AST, översiktstabell 1 och sammanfattning av artiklarna ................................... 16 

”I'm not sure we're ready for this…”: Working with families toward facilitating 

healthy sexuality for individuals with autism spectrum disorders ....................... 17 

A randomized controlled trial to examine the effects of the Tackling Teenage 

psychosexual training program for adolescents with autism spectrum disorder. . 19 

Feasibility and preliminary efficacy of a parent-mediated sexual education 

curriculum for youth with autism spectrum disorders ......................................... 20 

IF, översiktstabell 2 och sammanfattning av artiklarna ....................................... 22 

Evaluation of Effectiveness of Parent Health Education About the Sexual 

Development of Adolescents with Intellectual Disabilities ................................. 23 

Supporting parents as sexuality educators för individuals with intellectual 

disability: The development of the home B.A.S.E curriculum. ........................... 24 

Comparing the effects of two educational interventions on mothers´awareness, 

attitude, and self-efficacy regarding sexual health care of educable intellectually 

disable adolescent girl; a cluster randomized control trial. .................................. 25 

RH, översiktstabell 3 och sammanfattning av artiklar ......................................... 27 



 

 

Somebody Else´s job: Experiences of sex education among health professional, 

parents and adolscents with physical disabilities in Southwestern Ontario ......... 28 

Sexual self-esteem and sexual needs of young adults with cerebral palsy .......... 29 

Sexuality Education Intervention for Parents of Children with Disabilities: A Pilot 

Training Program ................................................................................................. 29 

Diskussion ............................................................................................................... 31 

Föräldrars perspektiv ............................................................................................ 31 

Barnens perspektiv ............................................................................................... 32 

Interventioner ....................................................................................................... 32 

Våra resultat i jämförelse med andra litteraturstudier .......................................... 34 

Studiens tillförlitlighet .......................................................................................... 34 

Framtida tankar…. ............................................................................................... 35 

…. och behov av forskning .................................................................................. 36 

Referenser ................................................................................................................... 38 

Bilaga 1, bedömning av bias (RCT) ........................................................................... 43 

Bilaga 2, bedömning av vetenskaplig kvalité (RCT) ................................................. 44 

Bilaga 3, bedömning av vetenskaplig kvalité (övriga artiklar) .................................. 45 

Bilaga 4, skala för interventionsforskning (alla artiklar) ............................................ 46 

 

 

 



 

 

1 

 

Stöd till föräldrar och barn med funktionsnedsättning att prata om blommor och bin 

- en kartläggande litteraturöversikt 

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning har olika behov, möjligheter och hinder, 

precis som alla barn. En funktionsnedsättning innebär att barnet har en nedsatt förmåga fysiskt, 

psykiskt eller intellektuellt som medför ett hinder för barnet i relation till sin omvärld och miljö 

(Socialstyrelsen, 2019). Graden av funktionsnedsättning varierar men påverkas av kunskap och 

anpassningar i omgivningen likväl som av samhällets syn och attityder.  

Enligt Folkhälsomyndigheten (2020) riskerar barn, ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättning att möta negativa attityder kring sexualitet, relationer, reproduktion och 

föräldraskap. Dessa negativa attityder behöver motverkas med en främjande och inkluderande 

syn på sexualitet och alla människors lika värde. Personer med funktionsnedsättning har samma 

behov av sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) som alla människor (World Health Organisation 

(WHO), 2009). Sexuell och reproduktiv hälsa innebär ett erkännande av sexuella rättigheter 

som baseras på allas lika rätt till ett privatliv. Var och en av oss, med eller utan 

funktionsnedsättning, ska få avgöra om vi vill vara sexuellt aktiva. Alla ska på egen hand få 

välja partner och kunna ha säkra och njutbara sexuella upplevelser. Därtill ska alla själva få 

bestämma om, när och med vem vi vill vara tillsammans med eller om vi vill gifta oss (a.a). 

Under hela livet har alla dessutom rätt att få det stöd som behövs för att uppnå detta 

(Folkhälsomyndigheten, 2020). Samtal om sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 

behöver förstärkas. Kunskap inom området måste nå fram till dem som behöver den. Personer 

med stora behov av stöd och service från andra i vardagen behöver stärkas vad gäller deras 

integritet, självbestämmande och rätten till ett privatliv. Barnen med funktionsnedsättning 

behöver kunskap om sig själva anpassad utifrån sina förmågor.  

Vi som är författare till denna studie vill i detta arbeta lyfta fram att sexualitet är för alla 

ungdomar oavsett funktionsförmåga. När barn är i behov av stöd och extra tillsyn upp i tonåren, 

finns det risk att omgivningen inte uppfattar att kroppen och sexuella behov utvecklas i samma 

takt som för andra barn. För vissa barn med funktionsnedsättning inträder puberteten till och 

med tidigare för att det finns hormonella avvikelser (Westgren, 2010). I habiliteringens 

verksamhet där vi verkar finns inte inarbetade metoder som kan erbjudas när föräldrar ställer 

frågor om sex- och samlevnad. I en studie från Malmö Universitet framkommer att samtal om 

sexualitet på habiliteringen ofta uppkommer i samband med problematiska beteenden och är 

förbehållet vissa funktionsnedsättningar (Bengtsson, 2020). Rekommendation är ett proaktivt 
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arbetssätt och att kunskapen inom området behöver stärkas inom alla yrkesgrupper som arbetar 

på habiliteringen. Dessutom behöver det finnas rutiner på organisationsnivå för att sexuell hälsa 

ska bli implementerad i habiliterande verksamhet. 

Vår förhoppning med denna studie är att medvetenheten om sexualitet ökar inom 

habiliterande verksamhet. Att kunskapen förmedlas vidare genom anpassade 

utbildningsinsatser riktade till barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras 

föräldrar. Med intentionen att barnen och ungdomarna genom livet ska kunna värna om sin 

integritet, rätten till ett privatliv och ha en hälsosam relation till sin egen sexuella utveckling.  

Habiliteringens uppdrag 

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar bor vanligtvis hemma hos sina 

familjer. För att få stöd och underlätta vardagen har barnen med sina familjer rätt till 

habiliterande insatser. Habiliteringens uppdrag är att genom utredande och behandlande 

insatser stärka funktioner och ge strategier som kompenserar funktionsnedsättningen i ett 

livsperspektiv. Habiliteringens insatser riktar sig till barnen i deras närmiljö. Barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning och deras familjer ska känna en trygghet och ha ett stöd i 

tillvaron trots olika utvecklingssvårigheter. Insatserna ska stärka barnen att utvecklas efter egen 

förmåga. Barnen får verktyg för att hantera sin situation för att öka deras förutsättningar för 

delaktighet i samhället. Föräldrar får stöd i sin föräldraroll, kunskap om funktionsnedsättningen 

genom utbildning samt tips och råd om annat samhälleligt stöd. Habiliteringen är främst en 

pedagogisk verksamhet. Vi erbjuder behandlingsinsatser på grupp- och individnivå till 

föräldrar, syskon, barn och ungdomarna. Samtliga habiliterande insatser är hälsofrämjande i 

syfte att förebygga ohälsa.   

Kortfattad beskrivning av den nedsatta förmågan inom funktionsnedsättningar  

Funktionsnedsättning finns i många variationer av utvecklingsavvikelser. De 

funktionsnedsättningar som vi kommer att beröra i den här studien brukar generellt delas in i 

tre huvudgrupper på habiliteringen. Autismspektrumstörning (AST), intellektuell 

funktionsnedsättning (IF) och fysisk funktionsnedsättning (RH- Rörelsehinder). Även barn med 

syn och/eller hörselnedsättning har kontakt med habiliteringen men dessa 

funktionsnedsättningar berörs inte i den här studien.  

 Barn med AST har svårigheter i social interaktion och kommunikation med andra 

människor.  Barnen att svårt att förstå helheten i ett sammanhang, dela uppmärksamhet med 

andra och de har en begränsad fantasi och föreställningsförmåga. Barnen kan ha en känslig 
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perception och kan reagera starkt på yttre stimuli. Barnen utgår från sitt perspektiv, ogillar 

förändring och har begränsad flexibilitet. En AST-diagnos kan ges i tre nivåer utifrån barnets 

begränsningar. Nivå ett innebär att barnen är i behov av stöd och anpassningar i sin vardag.  

Nivå två betyder att barnet är i behov av mer omfattandet stöd i vardagen och nivå tre innebär 

att barnet är i behov av mycket omfattande stöd för att vardagen ska bli begriplig. Barn med en 

autismdiagnos på nivå 1 och 2 har vanligtvis ett IQ över 70, vilket innebär normalbegåvning. 

På nivå 3 är autismdiagnosen ofta i kombination med en IF (MINI-D 5, 2014). 

Barn och ungdomar med IF har en begränsad och mer långsam inlärningsförmåga. De 

har svårare att generalisera kunskap och har en nedsatt förmåga att förstå och använda språket. 

Det är svårare för barnen att bedöma situationer och andra människors intentioner. Ibland har 

de svårt att minnas saker och de förstår inte alltid konsekvensen av sina handlingar. Vardagliga 

uppgifter som att sköta hygien och hantera pengar kan vara svårt. En IF kan diagnostiseras 

utifrån fyra nivåer; lindrig, måttlig till medelsvår, svår eller mycket svår (MINI-D 5, 2014). Ett 

barn med lindrig IF har en utvecklingsnivå som vuxen jämfört med ett barn mellan 10-12 år 

och ett barn med mycket svår IF har som vuxen en utvecklingsnivå som ett barn mellan 0-2 år. 

Rörelsenedsättning är ett samlingsbegrepp som innehåller flera olika diagnoser med 

motorisk nedsättning som exempelvis cerebral pares, ryggmärgsbråck och ataxi. RH hos barn 

och ungdomar kan bero på flera orsaker men ofta beror det på hjärnskador, kromosomavvikelser 

eller andra orsaker som ibland är okända (Westberg, 2010). För barn med RH kan det vara svårt 

att klara vardagliga aktiviteter som förflyttning, kommunikation, hygien, måltider samt av- och 

påklädning. Möjligheterna att utveckla självständighet kan påverkas. Inom denna grupp finns 

också barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning. Det innebär ofta att barnen har en svår 

kognitiv nedsättning samt nedsatt syn eller hörsel. Dessa barn och ungdomar är i behov av 

omfattande stöd i vardagen under dygnets alla timmar. Även en rörelsenedsättning kan graderas 

i nivåer som beskriver funktionsförmågan. Vid en Cerebral pares klassificeras funktionen enligt 

nivå I - går utan begränsningar, nivå II - går med begränsningar, nivå III - går med ett handhållet 

förflyttningshjälpmedel, nivå IV - begränsad självständig förflyttning (kan använda eldriven 

förflyttning) och nivå V - transporteras i manuell rullstol (Palisano, et al., 2007). 
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Syfte och frågeställning 

Sexualitet är ett brett begrepp som innehåller flera olika dimensioner som t.ex. identitet, 

relationer, emotioner och biologiska aspekter. I den här studien kommer vi som författare ha 

fokus på att hitta tillvägagångssätt för att göra sexualitet pratbart mellan förälder och barn som 

har funktionsnedsättning. Sexualitet är ett intimt och känsligt ämne. Det kan vara svårt för 

vilken förälder som helst att samtala med sina barn och ungdomar om sexualitet utan att det 

känns pinsamt och genant. Utifrån vår kliniska erfarenhet har vi identifierat att det finns ett 

behov hos föräldrar och barn på habiliteringen att samtala om sex och samlevnad. Dock finns 

en risk att samtal om sexualitet tappas bort i all annan omvårdnad runt barnen. Vår avsikt med 

den här studien är att medvetandegöra sexualitet på habiliteringens agenda som en 

hälsofrämjande insats.  

Vårt syfte med den här undersökningen är att vända oss till aktuell forskning och ta reda 

på vilket stöd det finns som är riktat till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning för 

att underlätta samtal om sex- och samlevnad med barnen. Finns det studier som visar vad 

föräldrar och barn uttrycker är svårt och vad de behöver hjälp med? Vad säger forskningen är 

hjälpsamt för habiliteringens målgrupper för att få tillgång till SRHR? Vilken vetenskaplig 

kunskap finns inom området? Finns det beprövad utbildning i sex- och samlevnad riktad till 

föräldrar och barn som är till nytta för dem? Om det finns? Finns det interventioner som är 

användbara och möjliga att implementera i habiliterande verksamhet? 

Bakgrund och tidigare forskning 

Ungdomars medvetenhet om det sexuella perspektivet grundar sig på föreställningar 

och förhållningssätt som internaliserats under uppväxten, med inspiration från föräldrar, skolan 

och samhället. Det är utgångspunkten för deras möjlighet att utforska och lära sig att hantera 

sin egen sexualitet (Helmius, 2010). Utifrån ett livscykelperspektiv handlar tonårsperioden om 

att gå från ett mer vårdande till ett mer flexibelt omsorgssystem (Mc Goldrick et al., 2016). 

Tonårsperioden är en utmanande period för barn och föräldrar där gränser, ansvar och 

beslutsprocesser ska omförhandlas. Detta är vanligtvis en svår period för de flesta familjer men 

det kan vara särskilt svårt för föräldrar och barnet om barnet har funktionsnedsättning. 

Det känslomässiga bandet mellan föräldrar och barn med funktionsnedsättningar är ofta 

täta och nära vilket kan försvåra frigörelse och separationsfasen under tonåren (Löfgren-

Mårtensson, 2010). Som förälder kan det vara svårt att veta vad barnet förstår och klarar av. 

Det kan även finnas en osäkerhet kring hur mycket man som förälder ska tillåta. När barn har 



 

 

5 

 

stora hjälpbehov som vid fysiska funktionsnedsättningar kan det vara svårt att upprätthålla den 

psykiska och fysiska intimitetsgräns som alltsomoftast utvecklas mellan barn och vuxna efter 

hand. Att vara i beroendesituation och samtidigt utveckla sin självständighet är komplicerat 

både för barnet och för dem som tillhandahåller stödet. Detta medför konsekvensen att barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning växer upp i en skyddad värld (a.a). Hos personer med 

medfödda skador och funktionsnedsättning råder ofta stor osäkerhet kring sexualitet, vad 

sexuell aktivitet är och vad det innebär (Westgren, 2010). Hos barn med kognitiv och fysisk 

funktionsnedsättning finns en ökad sårbarhet som omgivningen behöver ta hänsyn till. 

Föräldrar som känner sina barn väl har ibland svårt att anpassa stödet till barnen i en tid när 

barnets självständighet ökar. Oroliga föräldrar ser kanske behoven men har svårt att veta hur de 

ska stödja barnen under en period i livet som vanligtvis handlar om frigörelse. 

Enligt Cheak-Zamora et al. (2016) är det många ungdomar med AST som vill vara i en 

relation men de flesta upplever att de inte lyckas och känner sig ensamma. De som är i en 

relation är oftast inte tillsammans med den de önskar. Ungdomarna uttrycker behov av 

utbildning kring säkerhet, sexuell hälsa och relationsbyggande (Cheak-Zamora et al., 2016). 

Ungdomar med AST har en lika stor önskan om sexuell relation som alla andra. Ungdomarnas 

sexuella intresse är dessutom större än vad föräldrarna är medvetna om (Hartmann et al., 2019). 

Att föräldrar underskattar ungdomarnas sexuella intresse påverkar kommunikationen i familjen. 

Det bidrar till att föräldrarnas förmåga att guida sina barn blir bristfällig (Dewinter et al., 2015). 

Dock är föräldrar till barn med AST mer oroliga för sina barns sexualitet än föräldrar till andra 

barn (Stokes & Kaur, 2005). Enligt Dekker et al. (2017) talar ungdomar om att de upplever 

svårigheter inom psykosexuell självkänsla och psykosexuell socialisering. Föräldrarna däremot 

tror att bekymren finns inom sexuell intimitet. Föräldrar har betydande oro för att barnet med 

AST ska utsättas för sexuellt utnyttjade eller övergrepp samt är oroliga över samhällets attityder 

om barnets sexualitet (Holmes et al., 2015). Autism som är en social funktionsnedsättning 

kombinerat med en önskan om interpersonella relationer kan öka risken för att vara delaktig i 

brott eller utsättas för sexuellt riskbeteende. Därför rekommenderar forskare specialiserade 

sexutbildningsprogram med fokus på social interaktion (Stokes & Kaur, 2005). 

Föräldrar till barn med AST är mer benägna att uppfatta sina ungdomar som 

ointresserade av att lära sig om sexualitet. Detta resultat tyder på att föräldrar behöver stöd för 

att förmedla kunskap om sexualitet och värderingar till sina barn (Holmes et al., 2020). Att 
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förbättra sexuell kunskap kan leda till mindre olämpligt sexuellt beteende och förbättra den 

sexuella hälsan hos barn och ungdomar som en del av ett hälsosamt liv (Turner, 2017). 

Mammor som behöver hjälpa sina barn mycket blir hindrande när det kommer till att 

prata om ämnet sexualitet med sina barn. Ämnet framkallar rädsla och oro hos föräldrar inför 

framtiden (Pownall et al., 2011). Mammor till barn med IF upplever en sexuell sårbarhet hos 

barnen. Det bidrar till att de både begränsar information och pratar med sina barn om sexualitet 

senare under uppväxten än vad andra föräldrar gör (Dawn Pownall et al., 2012).  

I en studie framkommer att mammor till söner med AST kombinerat med IF vill ge sina 

barn kunskap men har en oro att sönerna ska utveckla ett mer problematiskt beteende om de 

pratar om sex eller ser anpassat material för att beskriva sexualitet (Pryde & Jahoda, 2018).  

Föräldrar önskar därför mer stöd och kunskap för att kunna förmedla om sexualitet till sina 

barn. Mammorna bär också en oro över vem som kommer att älska sonen när han växer upp. 

Enligt Akhtar (2018) har flickor med IF en förhöjd risk att bli utsatta för övergrepp, 

eftersom de har en längtan efter en relation. Det är därför viktigt med information till barnen 

med IF om relationer och gränser, anatomi, samlag och sexuellt överförbara sjukdomar. 

 Ungdomar med genetiska syndrom har ofta ett annorlunda utseende på något sätt 

(Plaks, 2010). I den här undersökningen framkommer också att ungdomar med genetiska 

syndrom och intellektuell funktionsnedsättning behöver kunskap om sig själva, sina 

begränsningar och acceptera sina förmågor. Plaks kommer fram till att det är betydelsefullt att 

ge barn och ungdomar med IF utbildning i sexualitet redan innan tonåren börjar och att 

informationen till dem fortsätter genom vuxenlivet.  

I en studie om ungdomar med RH visar det sig att självkänsla och självständighet kring 

sexualitet påverkas av föräldrars uppfostran och upplevelsen av positiva sociala relationer 

(Wiegerink, 2006). Ungdomar med fysisk funktionsnedsättning har samma utmaningar som 

andra vad gäller identitet, självbild och social acceptans. Men ungdomar med RH riskerar att i 

större utsträckning bli ignorerade och förbisedda av vuxna när de ställer frågor kring sexualitet. 

Studie av East och Orchard (2014) legitimerar emotionella och sexuella behov hos ungdomar 

med RH och fyller ut kunskapsluckor och missuppfattning i dessa frågor.  Shakespeare (2000) 

menar dock att det är minst lika viktigt att prata om vänskap och intimitet med barn och 

ungdomar som har funktionsnedsättning så inte allt handlar om sexualitet. Kunskapen till 

ungdomen behöver komma i rätt ordning.  I arbete med barn och ungdomar som har en 

funktionsnedsättning bör det även ingå identitet, solidaritet och respekt inom alla områden av 
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den funktionshindrades liv. För att kunna ha hälsosamma sexuella relationer behöver man innan 

dess ha möjlighet att skapa vänskapsrelationer. Då frågan om sexualitet inte enbart handlar om 

sexuell lust och fysisk närhet utan i begreppet ingår också vänskap och intimitet (a.a).  

Metod 

Den här studien är inspirerad av en scoping review som är en form av översiktsstudie 

för att få en bild av existerande forskning inom området sexualitet och funktionsnedsättning 

(Forsberg & Wengström, 2015). Enligt Forsberg och Wengström kan en scoping review med 

fördel användas inom områden där forskningen är under uppbyggnad och där det saknas 

randomiserade kontrollerade studier i större utsträckning. Förmånen med en scoping review är 

att vi som författare kan använda en bredd av publicerade artiklar med olika design och relevant 

litteratur för att få en överblick av kunskapsområdet som vi vill undersöka. Enligt Forsberg och 

Wengström är ambitionen inte att inkludera alla artiklar i ämnet. Urvalet är en interaktiv process 

som inkluderar sökning samt granskning av funna artiklar. Eftersom vår studie bygger på 

sekundära data från redan publicerade studier behövs inget etiskt godkännande av etikrådet. 

Däremot lyfter Forsberg och Wengström (2015) fram betydelsen av att vi bör välja studier som 

är godkända av en etisk kommitté och där etiska övervägande redan har gjorts.  

För att vår sökning ska gå rätt till har vi tagit hjälp av erfarna informationsspecialister 

på Hälsobiblioteket i Växjö. För att få fram de rätta begreppen och sökorden som används för 

funktionsnedsättningar och sexualundervisning inom vetenskapen har vi tagit hjälp av 

Thesaurus i PsycINFO och MESH terms via PubMed. Alla våra sökningar har skett via 

LUBsearch på Lunds universitet.  

På PsycINFO använder vi databaserna, Cinahl Complete, Eric, APA PsycINFO, APA 

PsycArticles. Aktuella sökord är inom tre områden, sexualitet/sexualundervisning, de tre 

grupperna av funktionsnedsättningar samt föräldrar. Aktuella sökord blir följande; sex 

education, sexology, sexual health och sexuality. För de olika funktionsnedsättningarna är 

aktuella sökord; autism spectrum disorders, intellectual development disorder, “cerebral palsy”, 

“physical mobility”, “physical disorders” och “multiple disabilities” och för föräldrar är aktuellt 

sökord parents. Filtrering har varit under tidsintervallen år 2000-2021. Vi har sökt på barn och 

ungdomar i åldern birth-12 samt 13-18 år. Gällande språk har inställningen varit på engelska, 

svenska, norska och danska. Filtreringen är även inställd på enbart academic journal därför att 

vår informationsspecialist tipsade oss om det. 
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På PubMed har sökorden varit desamma för AST, IF och parents. Men inom området 

sexualitet/sexualundervisning har vi behövt skriva ”sex education” och ”sexual health” för att 

få fram artiklar inom rätt område. MESH Term visar andra sökord inom fysiska 

funktionsnedsättningar. Därför har vi istället använt disabled och handicapped samt cerebral 

palsy. Disabilities och disability är inte MESH Term enligt PubMed. Vi filtrerade på samma 

årtal 2000-2021 samt på samma språk engelska, svenska, norska och danska som i PsycINFO. 

Åldersintervall på barn och ungdomar är Child Birth-18 år och adolescence 13-18 år. På 

PubMed sökte vi mer brett därför att det inte är lika tydligt med academic journal i filtrering 

som det är på PsycINFO. Sista sökningen är 2021-03-22.  

Inställningen i databaserna är på det mest relevanta som matchar våra sökord. Första 

sökningen är inom området sexualitet/sexualundervisning, där antal träffar på PsycINFO är n= 

33335 och på PubMed är n= 26849. Sedan söker vi på varje funktionsnedsättning enskilt var 

för sig i alla databaser. Resultat i PsycINFO är för AST n= 2237, IF n= 7343 och RH n=14954. 

I PubMed är resultatet AST n=17524, IF n= 20837 och RH n=20964. I nästa sökning lägger vi 

samman sexualitet/sexualundervisning + funktionsnedsättning (var för sig) + parents. 

Resultatet på PsycINFO är för AST n=94, IF n=57 och RH n=115. På PubMed är resultatet för 

AST n=21, IF n=18 och RH n=30.  

I alla databaser utgår vi från de 30 mest relevanta artiklarna som kommer fram i 

sökningen inom grupperna var för sig. Tillsammans läser vi igenom samtliga titlar, abstracts 

och keywords. I en första sållning plockar vi ut 68 artiklar för mer noggrann genomläsning. 

Inkluderingskriterier vid denna sållning är våra aktuella sökord. Exkluderingskriterier är 

sexualundervisning enbart riktad till vård- och skolpersonal och andra systematiska 

litteraturstudier. Eftersom sökningen sker i olika databaser plockas dubbletter bort. 

Tillsammans diskuterar vi abstract på 30 av artiklarna för att vara överens om dess relevans. 

Återstående 38 artiklar delar vi mellan oss. Var och en väljer ut de mest relevanta. Efter denna 

sållning återstår 39 artiklar. Utifrån kunskapskrav i examensuppgiften väljer vi i första hand ut 

RCT/jämförelsestudier och studier om sexualundervisning/interventioner riktade till barn och 

föräldrar. 

 Inom området RH har vår sökning i databaser inte gett träff på RCT-studie. Därför 

söker vi vidare i referenslistor men finner ingen RCT-studie inom området. Däremot hittar vi 

en kvantitativ enkätundersökning på ungdomar med RH som vi inkluderar i studien. När man 

gör litteraturstudier inom omvårdnad som vi gör menar Pearson et. al. (2007) att det är angeläget 
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att andra studier än enbart experimentella ingår, vilket stämmer väl överens med vår metod. 

Utöver effekten av en behandling är det viktig att belysa lämpligheten, möjligheten och 

meningsfullheten av interventionen för att uppnå evidensbaserad vårdpraxis. Det slutgiltiga 

urvalet för denna studie blir tre artiklar om varje funktionsnedsättning eftersom vi vill att det 

ska vara en synonym och jämn fördelning mellan målgrupperna. I första hand väljer vi 

experimentella studier och jämförelsestudier med interventioner. I andra hand väljer vi studier 

med kvalitativ metod. Två av artiklarna har en blandning av kvalitativ metod och 

jämförelsestudie med före- och eftermätning. En artikel beskriver utveckling av en läroplan och 

där finns inget urval eller mätresultat. Vi har valt att ta med denna artikel då den är högaktuell 

för vår studie. Pilotstudie pågår på läroplanen för bedömning om den är till nytta för 

målgruppen. Vi kommer att följa denna forskning. Forsberg och Wengström (2015) 

rekommenderar att inte använda artiklar som är publicerade för lång tillbaka i tiden. Nu gör vi 

ytterligare ett urval och ingen artikel är äldre än 2010. En del av de resterande artiklarna används 

som stöd för aktuellt forskningsläget tillsammans med annan relevant litteratur inom området 

som vi undersöker. Flödesschema för våra sökningar på PsycINFO och PubMed går att utläsa 

i tabell 1. 
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Tabell 1 

Flödesschema över sökningar i databaser 
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Sexualitet+ Parents 

+ AST  (n = 94) 

+ IF (n = 57) 

+ RH (n = 115) 
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Sexualitet+ Parents 

+ AST  (n = 21) 

+ IF (n = 18) 
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Totalt som inkluderas 

(n = 9 ) 

AST(n = 3) IF (n =3) RH (n=3) 

PsycINFO 

(n = 33335) 

 

PubMed  

(n = 26849) 

Sexualitet 

  

Urval av de 30 mest relevanta 

artiklarna från varje diagnos 

PubMed 

+ AST  (n = 5) 

+ IF (n = 10) 

+ RH (n = 8) 

Resterande artiklar efter 

exkludering 

Psyc Info 

+ AST  (n = 14) 

+ IF (n = 10) 

+ RH (n = 2) 

 (n = ) 

Resterande artiklar efter 

exkludering 

PubMed 

+ AST  (n = 3) 

+ IF (n = 6) 

+ RH (n = 4) 

 (n = ) 

Sökning i 

referenslista 

RH (n=1) 
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Metodologi för att granska den vetenskapliga kvalitén 

Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2020) innebär 

alltid en bedömning en subjektiv risk. Därför krävs det enligt deras metodbok att minst två 

personer granskar studiers vetenskapliga kvalité. Först var och en för sig och sedan gemensamt. 

Det tillvägagångssätt använder vi i vår granskning. Vi sorterar och granskar artiklarna utifrån 

deras forskningsmetod. Kvantitativa studier (RCT) redovisas först. Därefter redovisas 

jämförelsestudier med kvantitativ metod tillsammans med artiklar med kvalitativ metod.  

För att värdera de inkluderade artiklarnas interna validitet finns det mallar att nyttja som 

bidrar till att vår bedömning utförs på ett systematiskt och likartat sätt (Folkhälsomyndigheten, 

2017). Enligt Folkhälsomyndigheten ska kvalitetsmallarna som används för bedömning av 

inkluderade studier motiveras tidigt i studien. I omfattande systematiska litteraturöversikter bör 

väletablerade mallar användas medan i begränsade varianter går det att inspireras av dessa 

mallar och skapa en som ämnar syftet på den aktuella produktionen. Kvalitetskriterier bör 

oavsett om det används originalmallar eller anpassade mallar diskuteras utförligt och i samråd 

med ämnesexperter inom området. Mallarna behöver även samstämma så pass bra att den 

aktuella frågeställningen på studien besvaras (a.a). 

För bedömning av den metodologiska aspekten i artiklar med RCT-design är vi 

hänvisade av institutionen för psykologi och i samråd med vår handledare till att använda SBU:s 

granskningsmall för randomiserade studier (SBU, 2020). För värdering av den vetenskapliga 

kvalitén hänvisas vi av desamma till skala enligt Kocsis et al. (2010).  

SBU:s granskningsmall är väletablerad enligt Folkhälsomyndigheten (2017). Lika 

väletablerat är American Psychiatric Association Committee (APA) som lokaliserat ett behov 

av ett mer standardiserat sätt att bedöma kvalitén av befintliga randomiserade studier av 

psykodynamisk psykoterapi (Kocsis et al. (2010). Sedan tidigare finns den mest användbara 

och kända mallen Consolidated Standard of Reporting Trails (Consort). Consort är mer 

träffsäker i bedömningen av RCT-gällande farmakologisk behandling än behandling av 

psykoterapi. Kocsis et al. skala är utvecklad för att fånga specifika och väsentliga 

frågeställningar för psykoterapi/interventioner som längd på behandling, uppföljning av den 

samma, utbildning hos utföraren, tillgång till handledning och följsamhet i utförandet under 

behandlingen. Inom forskningsvärlden och enligt vår bedömning är mallarna vi använder i 

studien erkända och därför valida och reliabla.  
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Både SBU och Kocsis et al. värderingsverktyg har frågeställningar inom områden som 

vi besvarar för att se om resultatet är snedvridet och/eller om det finns risk för bias vilket är det 

engelska uttrycket för systematiska fel (SBU, 2020). För tydlighet har vi kursiverat de begrepp 

som granskas när vi gör en bedömning av den vetenskapliga kvalitén. I en granskning tänker vi 

på flera aspekter inom samma område. För att få en uppfattning vad vi har tagit ställning till 

kommer här en beskrivning av begreppen i stora drag. I en välgjord randomisering är grupperna 

jämnt fördelade vad gäller ålder, kön och med kända eller okända egenskaper. Uppstår det 

avvikelser från den planerade interventionen, t.ex. om individer i kontrollgruppen förändrar sitt 

beteende, behöver det framgå varför avvikelsen uppstår. Risk för bias ökar om deltagare och 

behandlare vet vilken grupp de tillhör. Är bortfallet obalanserat mellan grupperna kan det vara 

ett tecken på risk för bias. Det finns inga regler för hur stort ett bortfall får vara men understiger 

det 5% minskar risken för snedvridning. Har de som mäter utfall för studien kännedom om 

vilken grupp deltagaren tillhör ökar risk för bias. Ytterligare tecken på bias är selektiv 

rapportering och sammanställning av data. Bedömningen avslutas med en sammanvägning av 

resultatet inom samtliga områden. För att utfallet ska bli låg risk av bias måste låg risk av bias 

bedömas inom alla områden. För hög risk av bias måste utfallet bli hög risk för bias inom ett 

område eller att studien bedöms ha måttlig risk inom flera områden (SBU, 2020). För vår 

bedömning av metodologisk aspekt enligt SBU, hänvisas till tabell 5, se bilaga 1. 

För att värdera den vetenskapliga kvaliteten i studierna gör vi bedömning inom sex olika 

områden (Kocsis et al., 2010).  

1. Beskrivning av deltagarna – här granskas urval, inkludering/exkluderingskriterier och 

om det finns samsjuklighet.  

2. Beskrivning av genomförande av interventionen – här granskas interventionen, 

terapeutens kunskap och tillgång till handledning.  

3. Mätverktyg – här granskas validiteten i mätverktyg, ev. hypoteser om resultatet och 

om studien är dold för forskaren.  

4. Analys av resultat – här granskas om urvalet är tillräckligt stort, lämpliga statistiska 

mått, beskrivning av bortfall och ev. andra sidoeffekter. 

5. Bedömning av genomförandet – här granskas randomisering, om grupperna är 

likvärdiga och motivering till kontrollgrupp.  

6. Övergripande kvalité av studien – här granskas risk för jäv och en helhetsbedömning 

av studien görs. 
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Varje fråga inom ovanstående områden graderas från 0=låg, 1= måttlig och 2= hög kvalité. 

Sista frågeställningen innebär en helhetsbedömning av kvalitén. Denna skala är graderad från 

exceptionellt låg, mycket låg, ganska låg, genomsnittlig, övervägande bra, mycket bra eller 

exceptionellt bra. Vår bedömning av den vetenskapliga kvalitén av studier med RCT-design 

går att utläsa i tabell 6, se bilaga 2. 

När det gäller granskning av litteraturöversikter med kvalitativ forskning finns det enligt 

Folkhälsomyndigheten (2017) inte enighet ifall det är eftersträvansvärt med samma stringens i 

granskningen så därför finns inga antagna gemensamma riktlinjer och mallar att följa. Därför 

har vi i de övriga sex artiklarna i vår studie valt att granska utifrån relevans, selektionsbias, 

reliabilitet/validitet, generaliserbarhet/överförbarhet där vi också gör en helhetsbedömning av 

studiens kvalité (SBU, 2020). För relevans hänvisar SBU till PICO. PICO handlar om att 

forskaren har en specifik fråga som berör en preciserad målgrupp. Är frågeställning relevant 

för patientgruppen (Population), är interventionen (Intervention) av tillräcklig kvalité i 

jämförelse med annan metod, placebo eller ingen åtgärd (Control) och ger behandlingen önskat 

utfall (Outcome) i t.ex. förbättrad livskvalité. Livskvalité är det vi hoppas att barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning får om de tillhandahåller utbildning i sex- och samlevnad. 

 Selektionsbias handlar om identifikation av risker i förhållande till urval av deltagare 

(Forsberg & Wengström, 2015). Det kan röra sig om att interventionsgrupp och kontrollgrupp 

inte är lika från början. Detta är ingenting vi har bedömt i våra artiklar eftersom de inte har 

någon kontrollgrupp. Däremot har vi beaktat att de som deltar i studierna är dem som är mest 

intresserade av att tillhandahålla en intervention. Därav kan det finnas en risk för selektionsbias.  

Bedömning av reliabilitet handlar om att vi har värderat om undersökning är pålitlig och 

om resultaten är möjliga att upprepa (Eliasson, 2018). Reliabilitet utgår från det engelska 

uttrycket rely on som betyder att lita på. Begreppet validitet hänger samman med valid som är 

lika med giltigt. Här bedömer vi om resultaten går att lita på och om forskaren mäter det som 

undersökningen är avsedd att mäta.  

Generaliserbarhet och överförbarhet innebär att vi granskar hur användbar kunskapen 

är (Forsberg & Wengström, 2015). Kan kunskapen i studier som vi granskar säga någonting 

utöver grupperna som deltagit i studierna? Går kunskapen att sättas i relation till annan 

forskning? Om en person eller några kan tänka på ett sätt, är det möjligt att kunskapen är 

överförbar till annan population och ger vägledning för vad som kan gälla i liknande kontext. 
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Även denna bedömning sammanfattas med en helhetsvärdering av studiernas kvalité. Vår 

bedömning av övriga artiklar går att läsa i tabell 7, se bilaga 3. 

En av artiklarna beskriver pågående utveckling av en intervention som är en läroplan 

till föräldrar. Artikeln tillsammans med de andra artiklarna i vårt urval granskas enligt en skala 

av Fraser och Galinsky (2013). Skalan är i fem steg som beskriver utformning och utveckling 

av sociala program och interventioner. I första steget identifieras ett problemområde. Här 

bedöms risk och skyddsfaktorer och en teori om förändring utvecklas. I andra steget anges 

strukturer och processer för programmet. Ett utkast skickas för expertgranskning. En pilotstudie 

inleds och innehållet i utbildningen beprövas och implementeras. I steg tre utvecklas 

effektivitetsstudier av interventionen. I steg fyra påbörjas effektivitetsstudier med 

interventionsgrupp och kontrollgrupp. Slutligen i steg fem är program, resultat och material 

redo att spridas. Utbildningsmaterial certifieras. Vår granskning enligt Frasers och Galinsky 

skala i utveckling av sociala program och interventioner går att finna i tabell 8, se bilaga 4. 
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Etiska övervägande  

Beroende på vilken metod som utvärderas menar SBU (2020) att det kan räcka med en 

kortare information om etiska aspekter medan andra studier kan behöva en mer omfattande 

etisk analys.  Eftersom det här är en scoping review med sekundärdata från redan publicerade 

artiklar krävs ingen omfattande etisk analys från oss. Vi har gått igenom samtliga nedstående 

artiklar och alla forskare har gjort etiska ställningstagande. De större studierna med många 

deltagare har ansökt om godkännande från etisk kommitté. De studier som har färre deltagare 

har inhämtat samtycke och materialet har hanterats varsamt och konfidentiellt. Frank och 

Sandmans (2019) artikel innehåller endast en beskrivning av en intervention och omfattas inte 

av några deltagare. Då behövs inget etiskt ställningstagande. I Vissers et al. (2017) undantas 

ungdomar med problematiskt sexuellt beteende från studien därför att det inte är etiskt 

försvarbart att låta dem vara utan insatser under tiden forskning pågår. I studie av Goli (2021) 

ser de till att den aktuella kontrollgruppen får tillgång till den skriftliga informationen av 

utbildningen efter att den sista mätpunkten på studien är gjord.  

Resultat 

Sammanfattning av artiklarna (tabell och text) 

Nedan kommer vi att redovisa artiklarna för målgrupperna var för sig. Redovisningen 

inleds med en översiktstabell på artiklarna där vi har valt att redovisa titel, författare och år, 

land, syfte, urval, metod, design, resultat och rekommendationer. Anledningen till detta är att 

snabbt få en överblick över artiklarna och deras studiedesign. Vi redovisar artiklarna i 

kronologisk ordning för att ge tidsperspektiv och geografiskt för att få en omvärldsblick, därför 

att det stärker undersökningens validitet och generaliserbarhet. Vi har valt ut artiklar som 

innehåller vad föräldrar och ungdomar upplever som svårt, deras behov av stöd samt 

interventioner. I artiklarna söker vi efter svaren på syfte och frågeställningar för den här studien. 

Innehållet i varje artikel sammanfattas enskilt efter översiktstabellen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

 

AST, översiktstabell 1 och sammanfattning av artiklarna 

Titel Författare 

(år) 

Land Syfte Urval Metod Design Resultat Rekommendation 

”I'm not sure we're ready for 

this…”: Working with 

families toward facilitating 

healthy sexuality for 

individuals with autism 

spectrum disorders. 

Nichols & Blakeley-

Smith (2010) 

USA Del 1. Inventera behov 

av stöd hos föräldrar. 

Del 2. Utveckla och 

utvärdera läroplan i 

sexualundervisning 

riktad till föräldrar  

Del 1. Mammor och 

pappor till barn med 

AST 8-18 år med IQ 

<65 - < 115. (n=21) 

Del 2. Mammor och 

pappor till barn med 

AST 10-14 år med IQ 

>80 (n=10) 

Del 1. Kvalitativ  

Del. 2. 

Kvantitativ  

Del1.Fokusgrupp 

Del. 2 Kvasi-

experimentell 

med före- och 

eftermätning 

Del 1. Föräldrar bär på 

oro och är i behov av stöd. 

Del 2. Föräldrar uppnår 

mål med utbildningen, 

uppskattar gruppmoment 

med andra föräldrar. 

Det finns behov av utbildning till 

föräldrar som omfattar sex-och 

samlevnad.  

Mer forskning behövs för att bättre 

förbereda barn med AST för 

vuxenlivet.  

A randomized controlled 

trial to examine the effects of 

the Tackling Teenage 

psychosexual training (TTT) 

program for adolescents 

with autism spectrum 

disorder. 

Visser, Greave-

Lord, Tick, 

Verhulst, Maras & 

van der Vegt  

(2017) 

Nederländerna Utvärdera effekten av 

TTT.  

Ungdomar med AST 

och normalbegåvning 

12-18 år (n=189) 

och 

Föräldrar (n=174) 

 

Kvantitativ RCT 

Intervention 

Kontrollgrupp på 

väntelista (n=94) 

Före- eftermätning 

med uppföljning 

efter 12 månader 

Alla deltagare ökar sin 

sociala respons och 

sexuella kunskap. 

Sexuella 

problembeteende 

minskade. 

Bäst resultat hos de 

yngsta deltagarna 

Erbjuda TTT i yngre ålder.  

Finns behov av mer forskning för att 

utvärdera om interventionen ökar 

romantiska färdigheter hos ungdomar 

samt förebygger utveckling av 

problematiska sexuella beteenden och 

utsatthet.  

Feasibility and preliminary 

efficacy of a parent-

mediated sexual education 

curriculum for youth with 

autism spectrum disorders 

Pugliese, Ratto, 

Granader, Dudley, 

Bowen, Baker & 

Gutermuth Anthony 

(2019) 

USA Bedöma acceptansen 

och effekten av 

läroplanen STAR.  

Ungdomar med AST 

med normalbegåvning 

9-18 år 

och  

Föräldrar (n= 84) 

 

Kvantitativ RCT 

Ledarledd grupp 

(n=31) 

Självguidad grupp 

(n=25) 

Kontrollgrupp med 

annan intervention 

(n=28) 

Före-eftermätning 

efter 12 veckor 

Acceptans och 

genomförande totalt sett 

högt. Både barnen och 

föräldrar ökar sin 

kunskap. 

För bättre genomförande 

rekommenderas att föräldragrupp får 

stöd av yrkesprofessionell. Fler 

studier behövs för att replikera 

resultatet.  
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”I'm not sure we're ready for this…”: Working with families toward facilitating healthy 

sexuality for individuals with autism spectrum disorders  

Denna artikel innehåller svar på vad föräldrar upplever är svårt, deras behov av stöd 

samt intervention via utbildning riktad till föräldrar. Artikeln är en tvådelad studie med 

fokusgrupp och intervention. I studiens första del tar Nichols och Blakeley-Smith (2010) via 

fokusgrupper reda på vilket behov av stöd föräldrar till barn med AST har gällande barnens 

sexuella utveckling. I andra delen skapas och utvärderas en läroplan i sexualundervisning riktad 

till föräldrarna utifrån behoven som de har uttrycket i del ett. Målsättningen med utbildningen 

är öka föräldrarnas bekvämlighet att prata med barnen om puberteten och sexuell utveckling.  

I fokusgruppen är det betydelsefullt att föräldrar förstår det breda begreppet av 

sexualitet. Att det innehåller mer än psykologi, biologi och beteende.  Föräldrarna tilldelas en 

visuell bild av the Sexual Wheel med de olika dimensionerna av mänsklig sexualitet, se nedan. 

De får även information om definitionen för mänsklig sexualitet och sexualitet för människor 

med funktionsnedsättning. 

 

The sexuality wheel, (Teaching sexual health.ca, 2019) 

Föräldrarnas oro kretsar främst runt sex huvudteman: 

1. Betydelsen av sexuell hälsa för barn med AST 

2. Önskan om stadigvarande förhållanden för sina barn 

3. Betydelsen av det sociala funktionshindret inom diagnosen 

4. Förebyggande prevention - både mot risk och skydd 

5. Ökad kunskap och stöd till målgruppen inom vård, skola och samhälle 

6. Riktlinjer och utbildning i sex och samlevnad riktad till föräldrar 

Alla föräldrar som deltar i första delen av undersökningen har en stark önskan att deras barn 

ska växa upp och leva i ett stadigvarande förhållande. Samtliga föräldrar bär på en oro att deras 
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barn ska misslyckas och bli ensamma. Alla föräldrar uttrycker en oro för att deras barn ska bli 

utnyttjade men erkänner även oron att barnen kan uppträda olämpligt och skada andra. 

Föräldrarna återkommer ständigt till behovet av utbildning både generellt i samhället om 

funktionsnedsättning men också individuellt till dem som förälder.  Föräldrarna ser sig själva 

som barnets beskyddare. De vill kunna hjälpa sina barn att uppnå sin fulla potential och 

samtidigt vara trygga. Temat för sociala funktionsnedsättningar som kännetecknar diagnosen 

autism är slående. Det betonar att sexuell utbildning behöver innehålla inslag om social 

kompetens och utvecklingspsykologi. Föräldrarna indikerar också att de är motiverade att 

utbilda sina barn men att de saknar kunskap och resurser för att göra det självständigt. Föräldrar 

är bekymrade över att professionella som arbetar med målgruppen inte kan erbjuda den 

välbehövliga hjälp de är i behov av kopplat till sexualitet.  

I andra delen av undersökningen utvärderas effekten av den läroplan som skapats utifrån 

från behoven föräldrar har uttryckt. Läroplanen är upplagd på åtta veckor med ett 

utbildningstillfälle i veckan på en timme. De första fyra tillfällena omfattar frågor som berör 

sexualitet kopplat till unga med autism. Utvecklingspsykologi om den sexuella utvecklingen 

under tonåren. Föräldrarna får utforska sina egna attityder angående sexuell inlärning (tro, hopp 

och rädslor). De får perspektiv på hur de kan prata om sex- och samlevnad med sina barn. 

Föräldrarna får ta del av en översikt i hur de kan skapa ett team runt barnet för sexuell 

undervisning (hem, skola och habilitering) och de får sätta upp mål med utbildningen. Nästa 

fyraveckorsperiod består av följande ämnen; integritet, hygien, onani, känslor, personliga 

gränser, attraktion/dating, bekräfta barnens framsteg och läran om prevention för att undvika 

utnyttjande.  

Nichols och Blakeley-Smith (2010) får fram i sin undersökning att föräldrarna har vitt 

skilda mål för sig själva angående deltagande i utbildningen. Vissa föräldrar har en vånda runt 

sexualitet och målet för dem är att känna sig mer bekväma med ämnet i relation till sina barn. 

Andra föräldrar har mer specifika mål som att lära sig prata om onani med sina barn. Överlag 

når föräldrar målen de har med att delta i utbildningen.  

Föräldrarna tycker om problemlösning i grupp och möjligheten som ges att skratta 

tillsammans i genanta erfarenheter de tidigare har upplevt. Det bästa med utbildningen för dem 

är att höra om andra föräldrars erfarenheter och strategier med sina barn. Föräldrarna uppskattar 

att få information i ämnet av en yrkesprofessionell som är expert inom området och som är 

bekväm att prata om sexualitet och samtidigt stötta föräldrarna. Föräldrarna känner sig hörda 
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och lyssnade på under utbildningen. Dock tycker de att en timme i veckan inte räcker för att 

hinna gå igenom ett ämne tillräckligt noga. Föräldrarna förmedlar även att en utbildning på åtta 

veckor är för kort tid. Föräldrarna önskar fler lektioner med undervisande inslag. Föräldrarna 

uttrycker också behov av att vissa lektioner kan vara gemensamma med barnen för att 

underbygga hälsofrämjande samtal om sexualitet (Nichols & Blakeley-Smith, 2010). 

A randomized controlled trial to examine the effects of the Tackling Teenage psychosexual 

training program for adolescents with autism spectrum disorder. 

Denna artikel beskriver en intervention som riktar sig till ungdomars behov av 

sexualundervisning samtidigt som föräldrarna parallellt involveras i processen genom veckovis 

uppdatering. Tackling Teenage Training (TTT) är ett manualbaserat program om sexuell hälsa. 

Programmet är utvecklat för att ge individuell vägledning till ungdomar med en AST-diagnos i 

ålder 12-18 år med normal begåvning (Visser et al. 2017). För att få leda en ungdom genom 

TTT krävs att personalen har en grundläggande master antingen i psykologi eller socialt arbete 

och minst tre års erfarenhet av arbete med människor med AST. Terapeuten har därutöver en 

tvådagarsutbildning i programmet och kunskap om hur lektionerna kan anpassas till ungdomens 

specifika behov. Alla terapeuter deltar i handledning var tredje månad för möjlighet att lyfta 

frågeställningar och diskutera olika scenarier.  

Programmet består av 18 utbildningstillfällen och täcker följande ämnen; prata om 

puberteten (med vem och hur), avvikande beteende, första intryck, fysisk och emotionell 

utveckling i tonåren, hur man blir en vän och behåller vänskap, bli kär och dating, sexualitet 

och sex (sexuell läggning, onani och samlag), graviditet, upprätta/respektera gränser och säker 

internetanvändning. Ungdomarna tillhandahåller en arbetsbok med information, övningar och 

illustrationer. Varje lektion pågår i ca 45 minuter. Sammanlagt innehåller TTT 112 övningar 

som består av kunskaps- och insiktsquizz samt rollspel. Varje vecka förs den vägledda lektionen 

in i arbetsboken. På så sätt skapas en handbok med utbildningens innehåll till ungdomen att 

blicka tillbaka i. Därutöver skickar terapeuten varje vecka e-post om processen till föräldrarna. 

Mejlet är strukturerat och innehåller information om ämnen som tagits upp på lektionen, 

hemläxan för veckan och vilka styrkor och svårigheter ungdomen haft under passet. Syftet med 

mejlet är att stimulera kommunikationen om känsliga ämnen mellan ungdomen och föräldrarna. 

Hemläxan kan handla om att ungdomen ska öva på att sätta gränser till någon som överträder 

dem eller boka en träff med en vän.  
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TTT-program kan användas dels som intervention därför att psykosexuella problem har 

uppstått eller som prevention för att förbereda ungdomen på en hälsosam psykosexuell 

utveckling. Enligt Visser et al. (2017) är TTT-programmet ett effektivt psyko-pedagogiskt 

program för att ge ungdomar med AST den kunskap och de insikter de behöver för att förbereda 

sig på en hälsosam psykosexuell utveckling. Utbildningen ökar ungdomarnas psykosexuella 

kunskap, de får adekvat insikt i att sätt gränser och de får högre social funktion. Ungdomarnas 

problematiska sexuella beteende minskar över tid för studien oberoende av tillstånd. Enligt 

studien är TTT-programmet mest effektivt för yngre ungdomar med AST. Vid uppföljning efter 

12 månader kvarstår effekten men det påvisas också att ungdomar i kontrollgruppen har ökat 

sin sociala respons och problembeteenden har minskat. Detta visar på att det finns en generell 

mognad inom målgruppen.  

Feasibility and preliminary efficacy of a parent-mediated sexual education curriculum for 

youth with autism spectrum disorders 

Denna artikel innehåller en intervention riktad till föräldrar och barn för att underlätta 

för dem att kommunicera om sex- och samlevnad. Enligt Puglieses et al. (2019) är underlag för 

studien att ungdomar med AST kan möta sociala och kommunikativa utmaningar relaterade till 

sexualitet, dejting och vänskap. Supporting Teens with Autism on Relationship program 

(STAR) är en läroplan designad till föräldrar som har barn mellan 9-18 år med autismdiagnos. 

STAR består av två komponenter; Charting the Cours som är en läroplan till föräldrar och 

Boardwalk Adventure som är ett interaktivt dataspel för barn och ungdomar.  

Charting the Cours är en handbok till föräldrar med undervisande inslag som är relaterat 

till pubertet, hygien och socialt accepterat beteende i privata och offentliga miljöer. Läroplanen 

innehåller ett urval av förslag på konversationer som föräldrar och barn kan föra med varandra. 

Det finns också en lista på vanliga frågor och svar som ungdomar med AST funderar på. Språket 

är konkret. Innehållet är strukturerat med enkla bilder och diagram. Läroplanen består av fyra 

kapitel;  

1. Pubertet (reproduktiv mognad och hygien)  

2. Relationer (vänskap, attraktion och intresse för andra)  

3. Sexuella känslor och beteende (onani och intima relationer)  

4. Upprätthålla sexuell hälsa (sexuell läggning, könsidentitet och sexuella 

trakasserier).  
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Varje kapitel följs upp med praktiska uppgifter för att underlätta för föräldrar att på ett 

lämpligt sätt prata om sex- och samlevnad med sina barn och ungdomar. Det finns möjlighet 

till variation. Föräldrar tillåts att anpassa läroplanens uppgifter till barnets mognadsnivå samt 

till familjens moral och kulturella värderingar. I början av läroplanen får föräldrar 

psykoedukation om värdet att börja samtala och utbilda sina barn i sex- och samlevnad redan i 

yngre år då det är ett viktigt och omfattande ämne. Föräldrarna uppmuntras också till att beröra 

alla områden i läroplanen i samtal med sina barn. 

Boardwalk Adventurer, som finns tillgängligt både som videospel och som 

telefonapplikation, är tänkt som ett komplement till föräldrarnas handbok. Spelet riktar sig till 

barn och ungdomar för att träna på de abstrakta övningarna som finns i läroplanen. Spelaren 

gör en avatar. Avataren vinner biljetter till en konsert genom ett spel på en strandpromenad. 

Under strandpromenaden berörs ämnen som hygien, vänskap, pubertet, dejting och sex på ett 

interaktivt och roligt sätt. Varje område i spelet överensstämmer med kapitel i läroplanen för 

att förstärka inlärningsprocessen. Första delen innehåller frågor om hygien och kommunikation 

med jämnåriga. Andra delen innehåller frågor om skillnad på vänskaps- och kärleksrelationer 

samt personliga gränsdragningar. Del tre berör puberteten, sexuella behov och beteenden 

(onani) och skydd från trakasserier. Spelet är anpassat till barn och ungdomar med AST på olika 

utvecklingsnivåer och åldersspann. Det är även möjligt för föräldrar att göra anpassningar, i 

spelet, efter vad de anser är en lämplig nivå utifrån barnets utveckling och familjens 

värderingar.  

I den här artikeln framgår det att den ena föräldragruppen träffas varannan vecka i 90 

minuter under sex veckor och vägleds genom läroplanen av en terapeut med kunskap inom 

området. Den andra föräldragruppen som tillhandahåller STAR får genomföra övningarna på 

egen hand med avstämning via telefon varje vecka av forskningsteamet. Båda 

föräldragrupperna får instruktioner att ägna max en timme i veckan på hemuppgifter 

tillsammans med barnen. Därutöver är instruktionen att barnens dataspel ska begränsas till max 

30 minuter i veckan.  

Programmet understödjer att tonåringar och deras föräldrar får ökad kunskap om 

sexualitet och att föräldrarna mer effektivt diskuterar sexualitet med sina barn. Det finns vinster 

i att föräldrarna guidas genom programmet av en terapeut. Det är fler föräldrar i denna grupp 

som genomför hela utbildningen tillsammans med sina barn (Pugliese et al., 2019). 
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IF, översiktstabell 2 och sammanfattning av artiklarna 

 

Titel Författare 

(år) 

 

Land Syfte  Urval Metod Design Resultat Rekommendation 

Evaluation of Effectiveness of Parent 

Health Education About the Sexual 

Development of Adolescents with 

Intellectual Disabilities 

Kok & Akyuz 

(2015) 

Turkiet Del 1. Inventera behov 

av stöd hos föräldrar. 

Del 2. Utveckla och 

utvärdera läroplan i 

sexualundervisning 

riktad till föräldrar 

 

Del 1. Mammor och 

pappor till barn med IF 10-

18 år (n=62) varav 

(Mammor n= 38) 

(Pappor  n=24) 

Del 2. Föräldrapar till barn 

med IF 10-14 år  

(n=84) (Mammor n=42, 

Pappor n=42) 

Del 1. 

Kvalitativ  

Del. 2. 

Kvantitativ  

Del1.Semi-

strukturerade 

intervjuer 

Del. 2 Kvasi-

experimentell 

med före- och 

eftermätning 

Behov av stöd inom vissa 

områden påvisas.  

 

Hälso-utbildningen ökar 

föräldrars kunskap och 

självförtroende för att ge 

sexualundervisning till 

sina barn.  

Hälso- och sjukvårdspersonal kan ha 

en aktiv roll och bör ge pedagogiskt 

stöd till föräldrar i frågor om sexuell 

hälsa. Utbildningsprogram måste 

utvecklas så de passar till föräldrar 

som har barn med 

funktionsnedsättning 

Supporting parents as sexuality 

educators för individuals with 

intellectual disability: The 

development of the home B.A.S.E 

curriculum. 

Frank & 

Sandman 

(2019) 

USA Beskrivning av 

läroplan till föräldrar 

som har ungdom med 

IF 

- 

 

- 

 

- Studien utökar kunskapen 

och bidrar till fakta i 

ämnet 

sexualundervisning till 

barn med IF. 

Det pågår studie för att bedöma 

effektiviteten av utbildningen, via 

pilotstudie med föräldrar till 

ungdomar 12-19 med Downs 

syndrom. Studien görs genom 

insamling av kvantitativ & kvalitativ 

data samt workshops.  

Comparing the effects of two 

educational interventions on 

mothers´awareness, attitude, and self-

efficacy regarding sexual health care 

of educable intellectually disable 

adolescent girl; a cluster randomized 

control trial. 

Goli, Noroozi & 

Salehi 

 (2021) 

Iran Jämföra effekt av två 

interventioner av 

föräldrautbildning till 

mammor med 

tonårsflickor som har 

IF 

Mammor (n=81) Kvantitativ RCT 

Gruppintervention 

Självguidad 

Kontrollgrupp 

Före- och 

eftermätning 

 

 

Gruppintervention 

jämfört med självguidad 

ger större ökning av 

mammors kunskap, 

attityd och självständighet 

när det gäller sexuell 

hälsa hos tonåriga flickor 

med IF. 

Gruppträning rekommenderas som en 

passande intervention i sexuell hälsa 

riktad till mammor med döttrar med 

IF. 
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Evaluation of Effectiveness of Parent Health Education About the Sexual Development of 

Adolescents with Intellectual Disabilities  

Denna artikel beskriver vad föräldrar upplever är svårt, deras behov av stöd samt 

intervention via utbildning riktad till föräldrar. Kok och Akyuz (2015) vill i denna studie belysa 

behoven av föräldrautbildning inom sex- och samlevnad för att föräldrarna ska kunna ge stöd 

till ungdomar med IF under deras sexuella utveckling. Studien är tvådelad. I första delen 

inventeras vilka behov av stöd mammor och pappor har för att kunna vägleda sina ungdomar 

genom puberteten.  I kontakt med föräldrarna framkommer fyra behovsområden. 

1. Hygien i tonåren.  

2. Sexuellt beteende (onani).  

3. Skydda barn med funktionsnedsättning från sexuella övergrepp. 

4. Kommunikation med tonåringen som har funktionsnedsättning.  

I andra delen skapas en läroplan utifrån behovsområden som utkristalliserat sig i steg 

ett. Läroplanen utformas i fyra moduler. Första modulen innefattar hygien under 

tonårsperioden, som att hantera menstruation och hårväxt. Andra modulen handlar om kontroll 

av sexuellt beteende som onani och exhibitionism. Tredje modulen behandlar sexuella 

övergrepp och berör hur föräldrar kan läsa av symptom och vad de behöver göra för att 

beskydda sina barn. Modul fyra behandlar kommunikativa färdigheter där föräldrarna får 

information om hur de ska anpassa samtalen om sex och samlevnad till ungdomar med IF. 

Utbildningen ges i korta, enkla budskap för att underlätta för föräldrarna att lära barnen 

färdigheter som förhindrar eller minskar beteendeproblemen under puberteten. 

I den här utbildningen är det viktigt för Kok och Akyuz (2015) att både mamma och 

pappa deltar. Varje modul genomförs med samtliga familjer individuellt. Utbildningen är på en 

timme i veckan och pågår under fyra veckor. Samtliga sessioner inleds med teoretisk kunskap 

inom området.  

Resultatet visar att hälsoutbildningen ökar kunskap och självförtroende hos föräldrarna 

att tillhandahålla sexualundervisning till sina barn och ungdomar med IF. Föräldrarna är mycket 

nöjda med interventionen. Det påvisar behovet av utbildningsprogram som riktas till föräldrar 

till barn och ungdomar med funktionsnedsättning IF (Kok & Akyuz, 2015). 
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Supporting parents as sexuality educators för individuals with intellectual disability: The 

development of the home B.A.S.E curriculum. 

Denna artikel har vi valt ut därför att den ger en informativ beskrivning av en 

intervention riktat till föräldrar. För att hjälpa och stödja dem att kommunicera om sex- och 

samlevnad med sina barn. Enligt Frank och Sandman (2019), har frågeställningar uppkommit 

om det är skolan eller föräldrarna som främst ska ge kunskap kring sexualitet till barn med IF. 

Föräldrarna vill vara de främsta som ger barnen kunskap men det finns flera hinder för detta. 

Föräldrarna är osäkra på vad de ska prata om och när de ska ta upp ämnet med barnen.  Det 

finns också en osäkerhet hur de ska gå tillväga för att barnet ska kunna förstå och ta till sig 

informationen. Home Based Adolescent Sexuality Education (Home B.A.S.E) är en läroplan 

för att utbilda föräldrar till att bli de primära sexualpedagogerna för sina tonåringar med IF 

mellan 12-19 år. Visionen är att öka föräldrarnas säkerhet för att samtala om sexualitet och 

hälsosamma relationer med sina barn och tonåringar. 

 I läroplanen ingår följande områden.  

1. Insikt i att sexualitet är en mänsklig rättighet för individer med IF.  

2. Anpassade samtal till individen som handlar om sexuella rättigheter och 

relationer. 

3. Aktiviteter är baserade på kunskap om vuxenutbildning, social inlärning och 

transition (övergång från barn till vuxen).  

Home B.A.S.E är en pedagogisk workshop för föräldrar med tre sessioner à tre timmar 

under en månad. Tredje veckan är det uppehåll med hemuppgift. Syftet med läroplan är att 

förbättra föräldrarnas självkänsla och öka föräldrarnas förmåga att samtala om sexualitet. 

Läroplanen innehåller sju mål. Att identifiera vanliga myter om sexualitet för barn och 

ungdomar med IF och identifiera föräldrarnas oro. Beröra att rätten till sexualitet är lika för alla. 

Att bekräfta förälderns roll som ett stöd eller hinder för att ge barnet kunskap om sexualitet, 

dejting och relationer. Att föräldrarna använder nya kunskaper för att kommunicera med sina 

barn om sexualitet, dejting och relationer. Föräldrar ska se sig själva som resurser för att öka 

inlärning och kunskap kring sexualitet och hälsosamma relationer för sina barn med IF. 

Motivera föräldrarna att fortsätta utforska tillgängliga resurser för att stödja utvecklingen hos 

sina barn och ungdomar med IF i ämnen relaterade till sexualitet och hälsosamma relationer.  

För att nå målen i läroplanen används flera metoder. Föräldrarna ser på film om tankar 

kring sexualitet som en mänsklig rättighet. De träffar ett par med IF i ett kärleksförhållande 
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samt deras föräldrar som delar med sig av sina erfarenheter. Föräldrarna träffas i små grupper 

för fortsatta samtal och reflektion under utbildningen och ges möjlighet att dela erfarenheter. 

Föräldrarna får också arbeta med fallstudier, rollspel samt göra hemuppgifter. I utbildningen 

arbetar föräldrarna också fram en handlingsplan för sexuellt våld, om det i framtiden uppstår 

ett behov av det. Pilot-studier pågår parallellt för att utvärdera effektiviteten av ovanstående 

läroplan (Frank & Sandman, 2019). 

Comparing the effects of two educational interventions on mothers´awareness, attitude, and 

self-efficacy regarding sexual health care of educable intellectually disable adolescent girl; 

a cluster randomized control trial. 

Denna artikel innehåller interventioner för att ge stöd till mammor som har döttrar med 

IF. Goli et al (2021) beskriver att bakgrund till studien är att sexuella problem hos ungdomar 

med IF hänger ihop med deras oförmåga att förstå sexualitet. Föräldrar spelar en viktig roll för 

att utforma ungdomars attityder gentemot sexualitet. Syftet med studien är att jämföra effekten 

av två olika interventioner. I den ena interventionen deltar mammor i grupp och i den andra 

interventionen får mammorna utbildningen via skriftliga dokument. 

 Utbildning ges i grupp med fyra utbildningspass med en veckas intervall. Mammorna 

delades upp i mindre grupper på 6-7 personer.  Föräldrarna ges inledningsvis en föreläsning i 

45–50 minuter enligt målen för utbildningen. Innehållet i utbildningen inkluderar flera 

områden. Puberteten, tonåren och dess förändringar (kvinnligt könsorgan). Menstruation och 

vanliga menstruationsproblem hos tonårsflickor med IF. Vanliga problem för föräldrar under 

tonårstiden. Sexuella önskningar och beteenden hos tonåriga tjejer med IF. Mening och 

nödvändighet med sexuell hälsoutbildning. Lämpliga metoder för undervisning och samtal om 

sexuell hälsa med ungdomar. Använda rätt namn för olika delar av kroppen. Integritet, intima 

delar av kroppen. Privata och offentliga miljöer. Rätten till sin egen kropp och privata samtal. 

Föräldrarnas skyldigheter att förhindra sexuella trakasserier och övergrepp hos ungdomar. 

Sexuella trakasserier och övergrepp i sociala medier. Säker internetanvändning och sociala 

medier. Oönskade graviditeter och könssjukdomar. Olämpligt sexuellt beteende (onani/ 

exhibitionism) hos ungdomar och hur man kontrollerar dessa beteenden.  

 Mammorna ges möjlighet till diskussion, ställa frågor och dela erfarenheter. 

Målsättningen med denna dialog är att öka deras kunskap, skapa möjlighet för attitydförändring 

samt öka deras självförtroende inom ämnet sexuell hälsa och vård. Kunskap förmedlas genom 

artiklar för att påtala vikten av sexuell hälsa för tonåringen och att mammor självständigt kan 
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ta hand om och skydda sin dotters sexuella hälsa. Mammorna delar och diskuterar positiva 

erfarenheter av att ge sina döttrar stöd i sexuell hälsa. Genom att uppmuntra och betona 

mammornas förmåga att ta hand om sin dotters sexuella hälsa försöker forskaren också öka 

mammornas självständighet att prata med sina barn. Mammor som deltar i intervention två 

(skriftlig information) får möjlighet att ställa frågor till forskaren via telefon. Det skriftliga 

innehållet i utbildningen är likvärdigt till båda grupperna.  

Studien visar en mer positiv effekt hos mammorna som deltar i grupp. Mammornas 

kunskap, attityd och självständighet inom ämnet sexuell hälsa ökar. Utbildningen ger mödrar 

möjlighet att hantera sexuella beteenden och hantera oväntade händelser hos sina tonårsflickor 

med IF. Även den skriftliga informationen till den självguidade gruppen har effekt. Mammor 

blir mer medvetna och självständiga i ämnet men det finns ingen signifikans för att deras 

attityder förändras (Goli et al., 2021). 
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RH, översiktstabell 3 och sammanfattning av artiklar 

 

Titel Författare 

(år) 

 

Land Syfte  Urval Metod Design Resultat Rekommendation 

Somebody Else´s job: 

Experiences of sex education 

among health professional, 

parents and adolscents with 

physical disabilities in 

Southwestern Ontario 

East & 

Orchard 

(2013) 

USA Inhämta kunskap, 

erfarenhet, utmaningar 

och hinder för att 

erbjuda 

sexualundervisning till 

ungdomar med RH. 

Ungdomar 15-20 år 

(n=4) 

Föräldrar till barn 18-

21år  (n=4) 

Vårdpersonal (n=4) 

 

 

Kvalitativ Enskilda semi-

strukturerade 

intervjuer med 

ungdomar och 

föräldrar 

Fokusgrupp med 

vårdpersonal 

Finns behov av 

skräddarsydd utbildning 

till ungdomar med RH.  

Det finns även behov av 

att se personer med RH 

som sexuellt 

funktionsdugliga.  

Föräldrar, pedagog- och vårdpersonal 

behöver samverka och arbeta 

tillsammans för att ge ungdomar med 

RH den kunskap de behöver. 

Studie påvisar behov av resurser för 

att bygga upp kunskap av hög kvalité 

till föräldrar, pedagog- och 

vårdpersonal.  

Sexual self-esteem and sexual 

needs of young adults with 

cerebral palsy 

Czapla & 

Otrebski 

(2014) 

Polen Undersöka ungdomar 

med CP och deras 

sexuella hälsa och 

behov 

Ungdomar med 

Cerbral pares 15-25 år 

(n=61) 

Kvantitativ Enkätundersökning 

på en kohort 

Gruppen är polariserad.  

1/3 har hög sexuell 

självkänsla och behov. 

2/3 har låg självkänsla 

och låga nivåer av 

sexuella behov.  

Ungdomar med Celebral Pares kan 

behöva stöd att upptäcka sin sexualitet 

och kunna tillgodose sina sexuella 

behov som andra barn. 

Sexuality Education Intervention 

for Parents of Children with 

Disabilities: A Pilot Training 

Program 

Clatos & 

Asare  

(2016) 

USA Utvärdera om 

föräldrars attityd till 

sexualitet förändras 

efter utbildning 

Föräldrar till barn 6-

25 år (n=15) 

Kvantitativ  Kvasi-

experimentell 

undersökning med 

före- och 

eftermätning  

Föräldrar får en mer 

nyanserad syn på 

sexualitet och blir bättre 

på att se barnens behov 

och prata med dem om 

sex- och samlevnad 

Barn behöver kunskap om sin kropp, 

sin rätt och social interaktion för att 

uppnå autonomi och kontroll över sina 

liv. Detta görs genom kombinerad 

formell och icke formell utbildning 

(föräldrautbildning). Så att föräldrar i 

dagliga livet kan stötta sina barn.  
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Somebody Else´s job: Experiences of sex education among health professional, parents and 

adolscents with physical disabilities in Southwestern Ontario  

Denna artikel innehåller information om ungdomarnas upplevelse av sin 

funktionsnedsättning och bristen på sexualundervisning. Den innehåller också föräldrars och 

vårdpersonals upplevelse av densamma. Sexualitet är en aspekt av hälsa och utveckling som 

ofta blir förbisedd för personer och med fysiska funktionsnedsättningar (RH), särskilt för 

ungdomar. East och Orchard (2013) hänvisar till tidigare forskning som påvisar att personer 

med RH har mindre kunskap om sexualitet och får otillräcklig sexualundervisning i jämförelse 

med dem som inte har RH.  

Ungdomar som deltar i den här studien har funktionsnedsättning RH som innebär att de 

är i behov av rullstol men de har inte en kognitiv nedsättning. Föräldrarna i studien har barn 

med samma hjälpbehov och personalen har erfarenhet av att arbetar med ungdomar som har 

fysiska funktionsnedsättningar. Forskarna lyfter fram att det är betydelsefullt att alla deltagares 

åsikter framkommer i studien eftersom grupperna är tätt sammankopplade utifrån att barnen har 

stora behov av stöd från sin omgivning. Alla tre grupper beskriver sina unika insikter och 

erfarenheter kring ämnet sexualundervisning.  

Fynden i studien påvisar att ungdomarna är frustrerade över frånvaron av anpassad 

sexualundervisning till deras funktionsnedsättning. Ungdomarna tror att bristen på 

undervisning hänger samman med det sociala stigmat som finns runt funktionsnedsättningen 

och sexualitet. Föräldrarna och vårdpersonal uttrycker samma synpunkter. Emellertid känner 

de sig otillräckligt rustade för att ge sexualundervisning till ungdomarna. De tror att ansvaret 

åligger någon annan att erbjuda denna värdefulla information till ungdomarna. I intervjuerna 

med de vuxna framkommer en rädsla att ge ofullständig information till ungdomarna och/eller 

att de själva personligen ska hamna i trubbel med andra auktoriteter som finns runt barnet. 

Studien framhäver vikten av att förbättra servicen och skräddarsy sexualundervisning 

till ungdomar med funktionsnedsättning RH. Särskilt viktigt är det eftersom det är relaterat till 

den övergripande acceptansen av att se personer med funktionsnedsättningar RH som helt 

sexuellt funktionsdugliga. De likväl som alla andra i samhället förtjänar samma rättigheter att 

få råd och information om sex-och samlevnad för att kunna hålla sig friska och hälsosamma 

(East & Orchard, 2013).   
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Sexual self-esteem and sexual needs of young adults with cerebral palsy  

Denna artikel innehåller information om ungdomarnas självkänsla och sexuella behov. 

Bakgrund till denna studie är att sexualitet är en viktig del i en människas liv oavsett etnisk 

bakgrund, religion eller funktionsnedsättning (Czapla & Otrebski, 2014). Möjlighet till 

sexualitet och hur det kan uttryckas i livet kan påverkas av flera olika faktorer. För personer 

med fysiska funktionsnedsättningar är faktorerna kopplade till deras kroppsfunktioner och 

något de inte kan välja bort. Sexuella behov och sexuell uppskattning är viktigt både för den 

personliga utvecklingen av självkänslan.  

 I denna enkätundersökning ingår ungefär lika många tjejer och killar med Cerebral 

pares.  Alla deltagare har normal begåvning.  

Studien visar på en tydlig polarisering där endast 1/3 av ungdomarna svarar att de har 

hög sexuell självkänsla och sexuella behov. Dessa ungdomar vill ha täta sexuella kontakter 

varje dag eller flera gånger i veckan. Ungdomarna känner sig bekväma i sexuella relationer och 

spenderade mycket tid på sexuella fantasier. Nästan hälften av ungdomarna i denna grupp 

rapporterar också att de har bekymmer att hantera sina sexuella impulser.  

Resterande ungdomar, 2/3, rapporterar att de har en ganska låg nivå av sexuell 

självkänsla och låga nivåer av sexuella behov. De här ungdomarna rapporterar att deras förmåga 

och färdigheter som sexpartner är dålig och de känner sig osäkra i sexuella möten. Sexuella 

frågor eller sexfantasier upptar sällan deras tankar. Ungdomarna är inte uppmärksamma på 

individer i sin omgivning som är sexuellt attraktiva och de har inga svårigheter med att hantera 

sexuella impulser. Även om det finns skillnad i självkänsla och sexuella behov bland 

ungdomarna så finns det likheter i att bli kär. Czapla och Otrebski (2014) betonar att ungdomar 

som har Cerebral Pares kan behöva stöd för att upptäcka sin sexualitet och tillgodose sina 

sexuella behov, på lika villkor som andra barn.  

Sexuality Education Intervention for Parents of Children with Disabilities: A Pilot Training 

Program 

Denna artikel innehåller information om en intervention riktad till föräldrar för att kunna 

kommunicera med sina barn om sexualitet. Enligt Clatos och Asare (2016) finns det få studier 

om att förbättra föräldrars kommunikation om sexualitet med sina barn som har en 

funktionsnedsättning. Avsikten med denna studie är att utvärdera om sexualundervisning riktad 

till föräldrar förändrar deras attityd till sexualitet och funktionsnedsättning. Utbildningen 

ändamål är även att förbättra kommunikation mellan föräldrar och barn om sex och samlevnad. 
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Ökad kunskap kring sexualitet bidrar till att föräldrarna utvecklar sin förmåga att hjälpa sina 

barn i den sexuella utvecklingen.  

I den här undersökning deltar föräldrar som har barn med varierade 

funktionsnedsättningar. Barnens funktionsnedsättningar är; autism, beteendeproblematik, 

Downs syndrom, IF, inlärningssvårigheter, ADHD, ryggmärgsbråck och cerebral pares.  

Föräldrarna får individuellt en timmes föreläsning inom samtliga områden av en 

yrkesprofessionell. Föräldrarna får ta del av utbildningen genom powerpoint och via 

åhörarkopior. I utbildningsplanen ingår begrepp för mänskliga rättigheter till 

sexualundervisning i syfte att främja en positiv självbild, utveckla kompetens och 

självförtroende i sociala förmågor. Utbildningen tar upp myter om sexualitet och fysiska- och 

psykiska funktionsnedsättningar. Utbildningen betonar att barn med funktionsnedsättning har 

sexuella behov och att det finns en förhöjd risk att de blir sexuellt utnyttjade. Utbildningen 

uppmanar föräldrarna att prata om sex- och samlevnad med sina barn. Föräldrarna får 

instruktion hur de kan inleda samtalen och uppmuntras att fortsätta med samtalen. Ända sättet 

att bli bekväm att prata om sex- och samlevnad med sina barn, är att öva. Utbildningen ska 

hjälpa föräldrar att se sig själva som primära sexualpedagoger till sina barn. Idén är att föräldrar 

har potential att ge sina barn korrekt information och att de kan korrigera felaktig information 

som deras barn har. Föräldrarna delges allmänna riktlinjer kring sexualundervisning och läran 

om att värna om sina egna integritetsgränser. Föräldrarna får information om att anpassa språket 

till barnets nivå och använda konkreta ord för kroppsdelar och kroppsliga funktioner. 

Föräldrarna som känner sina barn väl vet när det är lämpligt att prata om sex- och samlevnad 

med barnen och vilka strategier som är bäst att använda. Innehållet i utbildningsmaterialet är 

inriktat på att öka föräldrarnas kunskaper och förändra deras beteende och attityder gentemot 

sexualundervisning för att underbygga självständighet och kommunikationsförmåga om 

sexualitet. 

Resultatet påvisar att föräldrarna efter deltagande i ovanstående utbildning får mer 

nyanserad kunskap om sexualitet i relation till barn med funktionsnedsättning. Deras attityder 

och tankar om sexualitet förändras. Föräldrarna skattar att de blir bättre på att prata med sina 

barn. Den största förändringen sker bland föräldrar som inte funderat på förändring när studien 

startar. Studien påvisar likt andra studier att föräldrar ändrar sina attityder och förhållningssätt 

efter att de erhållit en ordentlig utbildning i sexuell hälsa. Före interventionen tänker många 

föräldrar att deras barn inte är intresserad av sex eller behöver utbildning i ämnet. Vid 
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utbildningens slut har flera föräldrar tänkt om. Nu tror de att barnen behöver få tillgång till 

sexualundervisning men också att barnen känner sexuell lust (Clatos & Asare, 2016). 

Diskussion 

Syftet med den här studien är att ta reda på vilket stöd det finns som är riktat till föräldrar som 

har barn med funktionsnedsättning för att underlätta samtal om sex- och samlevnad med barnen. 

Vi vill ta reda på vad föräldrar och barn tycker är svårt och vad de behöver hjälp med för att 

samtala om sexualitet. Vad säger forskningen är hjälpsamt och finns det vetenskaplig beprövad 

kunskap? Vi söker efter utbildning riktade till föräldrar och barn för att underlätta samtal om 

sexualitet och vi är undrande över om det finns interventioner som är möjliga att implementera 

inom habiliteringens verksamhet.  

Föräldrars perspektiv 

Resultaten av den här litteraturöversikten påvisar att det finns ett stort behov av riktad 

sexualundervisning till föräldrar som har barn med olika former av funktionsnedsättningar. Att 

föräldrar får insikt i att sexualitet är mer än bara sexuella handlingar och förstår det breda 

begreppet av sexualitet är betydelsefullt för att öka barnens självtillit, självkänsla, 

självförtroende och kompetens i vuxen ålder. Föräldrarna behöver stöd och kunskap i sexualitet 

anpassad till barnens funktionsnivå för att känna sig trygga och rustade i att kommunicera med 

sina barn om sex- och samlevnad. Föräldrarna vill ha den primära rollen i barnens liv för att 

hjälpa dem till en hälsosam sexuell utveckling. Bara att föräldrar ges möjlighet till skriftlig 

information i ämnet sexualitet påvisar att föräldrar blir mer medvetna om sitt barns sexualitet. 

Resultaten i ovanstående studier som vi granskar påvisar emellertid att föräldrar som 

tillhandahåller en utbildning får en mer nyanserad kunskap om sexualitet i relation till sina barn 

med funktionsnedsättning. Föräldrar upplever själva att det blir lättare för dem att prata om sex-

och samlevnad med barnen. Föräldrar tycker om problemlösning i grupp och den möjlighet som 

ges att dela erfarenheter och strategier med andra i liknande situation. Grupptillhörigheten är 

på det sätt hjälpsamt. Det upplevs som positivt att prata om genanta och svåra ämnen med andra 

samtidigt som föräldrar kan spegla sig och lära av varandra. Föräldrarna uppskattar likväl att 

utbildningen leds av en yrkesprofessionell som är kunnig inom området. Genom att guidas 

genom en gruppintervention i ämnet sexualitet ökar föräldrarna sin kunskap och det stärker 

deras självkänsla, vilket i sin tur påverkar hur de pratar med sina barn. Inte nog med att de blir 

tryggare i sin föräldraroll så bidrar kunskapen också till attitydförändring både kring sexualitet 

men också i föräldrarnas syn på barnets behov av sexuell utveckling och sexuell hälsa. Att 
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erbjuda föräldrar nya tankar och synsätt är början på en grundläggande förändring där 

värderingar och normer kan växa för ett mer inkluderande samhälle för alla barn och ungdomar.  

Barnens perspektiv 

Utifrån barnens perspektiv visar vår litteraturgenomgång att utbildning i sexualitet ökar 

ungdomars psykosexuella hälsa och de får ett bättre socialt fungerande. Flera forskare i vår 

studie lyfter fram betydelsen av att börja samtala om sex- och samlevnad med barn redan i 

förpuberteten så barnen har koll på vad som händer inom dem och hur de ska agera tryggt 

gentemot andra. Starten för att kunna inleda hälsosamma intima relationer i vuxen ålder börjar 

med föräldrars fostran samt förmågan hos barnen att kunna knyta goa vänskapsband. Fynden i 

vår studie påvisar att barn med IF är i behov av anpassad information till deras konkreta sätt att 

förstå språket och att de är i behov av påminnelse med jämna mellanrum så att ämnet är levande 

i dem hur de ska relatera till sig själva och andra i vänskaps- och intima relationer. För barn 

med RH framkommer att de känner en frustration över frånvaron av anpassad 

sexualundervisning till deras funktionsnedsättning. Ungdomarna tänker att bristen på 

undervisning och information i sex- och samlevnad hänger ihop med stigmat som finns runt 

funktionsnedsättningen RH och sexualitet. Ofta är barn med RH i beroendeställning till vuxna 

för sin omvårdnad men de vuxna runt barnen känner sig inte tillräckligt rustade i ämnet för att 

tillhandahålla den information ungdomarna saknar. De vuxna runt barnen har en tendens att tro 

att ansvaret åligger någon annan och informationen uteblir för barnen. Resultatet av vår 

litteraturstudie understryker behovet av att förbättra servicen och skräddarsy 

sexualundervisning till ungdomar med RH. Det är extra viktigt då det handlar om en 

övergripande acceptans om att personer med RH är helt sexuellt funktionsdugliga som alla 

andra. Utifrån det stigma som verkar leva kvar runt funktionsnedsättningen RH är risken 

överhängande att barnen internaliserar synsättet i sig själva. Därav kan barnen behöva stöd från 

vuxna runt dem att tillåtas upptäcka sin sexualitet och sina sexuella behov på sina villkor, likt 

andra barn och ungdomar.  

Interventioner 

Sju av artiklarna ovan beskriver läroplaner som är mer eller mindre beprövade enligt 

Fraser och Galinskys skala. Sex av dem är riktade till föräldrar. Samtliga läroplaner innehåller 

i stort sätt samma moment och är skapade utifrån föräldrarnas uttryckliga behov. 

Utbildningsplanerna stämmer väl överens med WHO´s och Folkhälsomyndighetens riktlinjer 

som är beskrivna i början av den här studien och handlar om en bredare syn på sexualitet. Ingen 
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av forskarna i vårt urval benämner risk med interventionen riktad till föräldrar och barn inom 

sexualitet. Det enda orosmoln som benämns är föräldrars oro att information om sex och 

samlevnad till barnen kan trigga barnens intresse som kan leda till problembeteenden. 

Läroplanen TTT som ges till barn med AST visar att deras kunskapen inom sexualitet ökar och 

barnens sociala förmåga blir bättre samt att deras problembeteende minskar. Ungdomarna får 

en handbok med utbildningens innehåll parallellt som föräldrar efter varje utbildningstillfälle 

får e-post om barnens process. Syftet med detta tillvägagångsätt är att hålla föräldrar 

uppdaterade så de kan möta barnens frågor och funderingar samtidigt som ämnet sexualitet blir 

pratbart i hemmiljön. Med hjälp av de olika momenten i utbildningen ökar barnen sin sociala 

förmåga och föräldrar noterar färre bekymmer i barnens agerande. En annan intervention är att 

barnen får kunskap genom ett interaktivt dataspel samtidigt som föräldrarna går utbildning i 

läroplan med samma ämnen. Dataspelet är ett roligt tillvägagångsätt att få kunskap om ett 

känsligt och ibland pinsamt ämne. Föräldrarna har möjlighet att anpassa dataspelet både till 

barnets ålder men också till familjens kulturella normer och värderingar. Andra interventioner 

inom utbildningarna handlar om att föräldrar får lära sig genom att arbeta med fallstudier och 

att träna sig genom rollspel. I läroplanen B.A.S.E ges möjlighet att träffa ett par med 

funktionsnedsättning och deras föräldrar. Föräldrarna får även kunskap i betydelsen av att 

använda rätt ord för intima delar av kroppen och ett anpassat konkret språk som barnen förstår.  

I vår kartläggande litteraturgenomgång har vi inte hittat någon läroplan eller utbildning 

som är riktad och anpassad till barn med RH. I Bermans (1999) studie konstateras behov av 

utbildning till ungdomar med fysisk funktionsnedsättning. I den studien framkommer att barnen 

har låg kunskap kring sexualitet och att det förekommer många missuppfattningar om sexualitet 

i relation till deras funktionsnedsättning. Då redan för 20 år sedan konstateras att det finns behov 

av utbildning inom området riktat till både vårdpersonal och föräldrar för att ändra attityd och 

öka kunskap. Tio år senare i Esmail (2010) studie framkommer liknande resultat. Barn och 

ungdomar med fysisk funktionsnedsättning avsexualiseras och ges inte möjlighet till att 

diskutera och lära sig om sexualitet. Enligt Esmail är information till ungdomarna mer 

fokuserad på restriktioner och tabun än att hjälpa ungdomen i en positiv transition till 

vuxenvärlden vad gäller sexuell hälsa. Än i dag när vi har gjort vår litteratursökning är det 

fortsatt svårt att hitta studier med interventioner om sexualitet som är gynnsam för barn med 

RH och deras föräldrar. Utifrån Fraser och Galinsky (2010) har interventionerna inte kommit 

vidare från första steget i utveckling av en intervention. Att det finns ett behov är konstaterat 
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men det är inte framarbetat hur det bäst åtgärdas mot målgruppen med fysiska funktionshinder. 

Vår studie visar på svagt vetenskapligt stöd eftersom det endast finns ett fåtal RCT-studier på 

interventioner riktade till föräldrar och barn. Ingen av ovanstående interventioner har kommit 

så långt att den certifierats enligt Fraser och Galinskys skala. Å andra sidan framkommer tydliga 

behov som är gemensamma i ovanstående studier vilket tyder på visst vetenskapligt underlag. 

Flera studier har utgått från intervju av föräldrar och därefter har det skapats en utbildning 

utifrån det som föräldrar upplever som svårt.  Av de studier vi har granskat framkommer teman 

som är viktigt för föräldrar att lära sig mer om. Utbildningen behöver innehålla teman som 

utvecklingspsykologi och pubertet, hygien, sexualitet, rättigheter och skydd, dialog och 

anpassad kommunikation.  

Våra resultat i jämförelse med andra litteraturstudier 

Våra resultat stämmer väl överens med andra systematiska litteraturstudier inom 

området. André et al. (2020) kommer i litteraturstudie fram till att kommunikation om sexualitet 

mellan föräldrar och barn med AST är viktigt för att barnen ska få kunskap och skapa 

värderingar för att kunna ta rätt beslut i sexuella relationer. Får barnen den kunskap de behöver 

minskar risken för sexuell utsatthet och ohälsosamma sexuella erfarenheter. Conod och Servais 

(2008) beskriver i sin systematiska litteraturstudie att det är viktigt att guida personer med IF i 

sex- och samlevnad genom hela livet. Det görs bäst genom individuellt anpassade insatser till 

personens funktionsnivå och det gynnas av ett nära samarbete mellan föräldrar, skola, 

omsorgspersonal och vårdgivare. I vår studie framkommer att barn med fysiska 

funktionsnedsättningar riskerar att bli överbeskyddade och det finns ett negativt stigma runt 

funktionsnedsättningen som behöver motverkas. Det resulterar i att barn och ungdomar med 

RH inte får tillgång till den kunskap de är i behov av för att känna sig som sexuellt fullvärdiga 

individer. Vårt resultat är liktydigt med slutsatsen i Wiegerink (2006) systematiska 

litteraturstudie. Där påvisar resultatet att barnen överbeskyddas i uppfostran och att negativa 

attityder från andra har en ogynnsam påverkan på barnens självförtroende och självkänsla.  

Studiens tillförlitlighet 

Att göra en studie genom att ställa frågor till forskningen har varit mycket lärorikt. Vi har blivit 

bekanta med databaser och fått en god insikt i hur vi ska leta efter kunskap och värdera dess 

tillförlitlighet. Men vi har också förstått att det är ett gediget arbete och att det behövs precision 

med rätt val av sökord för att hitta det man söker. I denna studie har vi sökt tillsammans men 

på olika datorer och trots stor noggrannhet hände det att vi fick olika resultat på sökningen. 
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Detta kan betyda att det finns artiklar som är intressanta för vår studie som vi inte har fått fram. 

I denna studie har vi inte som ambition att täcka av hela området utan har nöjt oss med de 

artiklar vi har funnit. Av de artiklar vi har valt att granska hamnar den vetenskapliga kvalitén 

inom spannet måttlig till övervägande bra. Det bedömer vi är ett ganska gott betyg eftersom 

studierna är gjorda av människor på människor i en omvårdnadskontext. Människor är hela 

tiden föränderliga och det går aldrig att vara helt objektiv. Ju mer transparent forskaren är desto 

lättare är det att replikera och värdera undersökningen. Vi har valt att göra vår sökning för barn 

och ungdomar 0-18 år eftersom vi i starten inte ville begränsa oss utan låta artiklarna tala om 

för oss när det är dags att aktualisera ämnet sexualitet i barn och ungdomars liv. Den yngsta 

deltagare i vårt urval är ca 6 år. Vi har under studiens gång konstaterat att det har varit extra 

svårt att hitta artiklar som berör syftet med vår studie för barn och ungdomar med 

rörelsenedsättning. Vi har därför testat att söka specifikt på cerebral pares och spina bifida 

(ryggmärgsbråck), men har ändå inte hittat det vi letar efter. Vår bedömning är att det finns fler 

undersökningar inom AST och IF kring behov och interventioner men att det saknas 

forskningsunderlag för gruppen RH kring sexualitet. Trots det bedömer vi att resultaten i vår 

undersökning både har reliabilitet och validitet. I vår undersökning ingår sammanlagt 535 

föräldrar och 254 barn och ungdomar. Studierna har gjorts i olika länder och berör tre olika 

världsdelar. Utifrån detta anser vi att resultatet är generaliserbart på de familjer vi möter inom 

habiliteringen i Sverige.  

Framtida tankar….  

Utifrån kunskapen om sexualundervisning som vi har fått fram i den här studien anser 

vi att det finns möjlighet att inspireras och implementera en liknande utbildning inom 

habiliteringens verksamhet. Utbildningen behöver innehålla ovanstående teman som 

utvecklingspsykologi och pubertet, hygien, sexualitet, rättigheter och skydd, dialog och 

anpassad kommunikation.  

Inom habiliteringen finns sedan tidigare interventionen Kontakt som vänder sig till barn 

och ungdomar med AST för att stimulera deras sociala interaktion (Herbrecht, 2008). Kontakt 

är beprövad och befinner sig på Fraser och Galinskys (2013) skala nivå 5 med certifiering. 

Kontakt hjälper barnen att skapa vänskapsrelationer som enligt Shakespeare (2000) är ett första 

steg som behöver tas för att senare kunna inleda intima relationer. Vår tanke är att 

interventionen Kontakt till barnen kan kombineras med föräldragrupp. Där föräldrar i dialog 
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med andra föräldrar kan dela erfarenheter, få information om sex och samlevnad och strategier 

i hur de kan kommunicera med sina barn i syfte att göra sexualitet pratbart.  

Vi tänker också att delar av konceptet i Kontakt är till nytta för barn och ungdomar med 

IF och RH. Dock måste interventionen byta namn eftersom Kontakt är certifierat. Den bör inte 

heller heta Blommor och bin som titeln på vår studie. Det är ett abstrakt begrepp som kan vara 

alldeles för svårt för en del barn på habiliteringen att förstå. Upplägget skulle kunna ske på 

likande sätt att barn och ungdomar träffas i grupp samtidigt som föräldrarna får kunskap kring 

sex och samlevnad. På så sätt blir samtal om sexualitet pratbart för alla målgrupper som finns 

inom habiliteringens verksamhet. 

…. och behov av forskning 

Vi kan konstatera att området sexualitet och barn med funktionsnedsättning behöver 

utvecklas särskilt mot målgruppen som har fysiska funktionsnedsättningar. Vår upplevelse är 

att personer med RH är en bortglömd grupp i samhället. Det pratas generellt lite om gruppen 

och bara under vår utbildning till psykoterapeuter har de andra målgrupperna i den här studien 

berörts men inte dem med rörelsenedsättning. Vi har hittat flera studier gjorda av studenter på 

universitet inom området sexualitet och funktionsnedsättning vilket tyder på att det här är ett 

ämne som intresserar och engagerar. Dessa studier är främst riktade mot personal och bristen i 

deras kunskap kring sexualitet och att kunna tillgodose behoven hos individer med 

funktionsnedsättning. Dock har vi inte hittat svenska vetenskapliga artiklar med interventioner 

i sex och samlevnad riktad till föräldrar. Detta antar vi kan handla om att vi i Sverige har en 

stark tilltro till att ansvaret åligger skola och vårdgivare. I studie av Löfgren-Mårtensson (2015) 

framkommer att personal runt barn och ungdomar med funktionsnedsättning är mer oroliga för 

deras utåtriktade och relationssökande beteende på internet medan föräldrarna inte har samma 

oro. Föräldrars oro kretsar istället runt att barnen inte ska hitta kompisar och bli ensamma vilket 

är liktydigt med resultatet i vår studie där föräldrar också uttrycker oro att ingen ska älska deras 

barn och de blir ensamma som vuxna. De nordiska studier som vi har funnit är framförallt 

inriktade på vuxna med funktionsnedsättning. Vi ser att det finns behov av mer forskning i 

Sverige i att implementera kunskap om sex och samlevnad redan under barn och tonårstiden. 

Skäl till detta är att många av de studier och artiklar vi läst under denna litteraturgenomgång 

påvisar att det finns en okunskap kring sexualitet hos vuxna med funktionsnedsättning. Efter 

denna litteraturgenomgång ser vi det som självklart att föräldrar behöver kunskap i att kunna 

ge barnen stöd kring sin identitet för att under puberteten också kunna prata om sexualitet så att 
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barnen utvecklar en hälsosam relation till sig själv och andra. Även barn och ungdomars röster 

behöver höras. Blir de hjälpta och vägledda av sexualundervisning de får till sig? Till vem 

vänder de sig till och till vem vill barn och ungdomar vända sig till för att få stöd och kunskap 

om sex, intimitet och relationer - föräldrar, vård- och eller skolpersonal eller både och? 

I samband med att denna studie färdigställs har vi uppmärksammat att habiliteringen i 

Stockholm har skapat och nyligen utkommit med en podd i sex delar som ger kunskap om 

sexualitet till föräldrar och ungdomar med funktionsnedsättning. Podden heter Funka olika – 

podden om livet med funktionsnedsättning (Habiliteringen.podbean). Det tyder på att ämnet för 

denna studie är högaktuellt och helt rätt i tiden. 

Vi ser också fram emot att bevaka läroplanen B.A.S.E eftersom den innehåller alla 

moment som föräldrar uttrycker att de vill och behöver ha kunskap om gällande sex- och 

samlevnad för sina barn. Vi tror att interventionen kan göra stor nytta i habiliterande verksamhet 

och bidraga till att barn och ungdomar med olika funktionsnedsättning får en hälsosam sexuell 

utveckling. Vilket vi hoppas medverkar till en ökad livskvalité till dem. 
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Bilaga 1, bedömning av bias (RCT) 

 

Tabell 5 

RCT, bedömning av risk för bias enligt SBU  

Titel Randomisering Avvikelser Bortfall Utfall Rapportering Övergripande risk för 

bias 

A randomized controlled trial to 

examine the effects of the Tackling 

Teenage psychosexual training 

program for adolescents with autism 

spectrum disorder 

Låg Måttlig Låg Måttlig Låg Måttlig 

Feasibility and preliminary efficacy of 

a parent-mediated sexual education 

curriculum for youth with autism 

spectrum disorders 

Hög Hög Hög Måttlig Måttlig Hög 

Comparing the effects of two 

educational interventions on 

mothers´awareness, attitude, and self-

efficacy regarding sexual health care 

of educable intellectually disable 

adolescent girl; a cluster randomized 

control trial 

Hög Hög Måttlig Måttlig Låg Måttlig 

Risk för bias graderas med låg, måttlig och hög, där lågt värde är hög kvalité.  
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Bilaga 2, bedömning av vetenskaplig kvalité (RCT) 

 

Tabell 6 

RCT, vetenskaplig kvalité (Kocsis et.al., 2010) 

Titel Deltagare Intervention Mätverktyg Resultat Genomförande Kvalite Sammanlagt 
betyg 

A randomized controlled trial to 

examine the effects of the Tackling 

Teenage psychosexual training 

program for adolescents with 

autism spectrum disorder 

Måttlig Hög Måttlig Måttlig Hög Hög 

 

 

Övervägande 

bra 

 

Feasibility and preliminary 

efficacy of a parent-mediated 

sexual education curriculum for 

youth with autism spectrum 

disorders 

Måttlig Måttlig Måttlig Hög Måttlig Måttlig 

 

Genomsnittlig 

Comparing the effects of two 

educational interventions on 

mothers´awareness, attitude, and 

self-efficacy regarding sexual 

health care of educable 

intellectually disable adolescent 

girl; a cluster randomized control 

trial 

Måttlig Låg Måttlig Hög Måttlig Måttlig Genomsnittlig 

Bedömning av kvalitén graderas i låg, måttlig och hög kvalité, där hög kvalité är ett bra värde. 
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Bilaga 3, bedömning av vetenskaplig kvalité (övriga artiklar) 

 

 

Tabell 7 

Övriga artiklar med annan studiedesign, bedömning av vetenskaplig kvalitén 

Titel Relevans Selektionsbias Reliabilitet 

Validitet 

Generalisering 

Överförbarhet 

Sammanlagt 

betyg 

“I´m not sure we´re ready for 

this…” Working with families 

toward facilitating healthy 

sexuality for individuals with 

autism spectrum disorders 

Hög Låg Måttlig Hög Måttlig 

Evaluation of Effectiveness of 

Parent Health Education Aboaut 

the Sexual Develpment of 

Adolescnets with Intellectual 

Disabilities 

Hög Måttlig Måttlig Hög Måttlig 

Sexuality education intervention 

för parents of children with 

disabilities: A pilot training 

program 

Måttlig Låg Måttlig Hög Måttlig 

Somebody Else´s job: Experiences 

of sex education among health 

professional, parents and 

adolscents with physical 

disabilities in Southwestern 

Ontario 

Hög Låg Hög Måttlig Måttlig 

Sexual self-esteem and sexual 

needs of young adults with 

cerebral palsy 

Hög Måttlig Hög Hög Måttlig 
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Bilaga 4, skala för interventionsforskning (alla artiklar) 

 

Tabell 8 

Steg i interventionsforskning: Designa och utveckla sociala program enligt Fraser och Galinskys (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

East & Orchard (2013) 

Czapla & Otrebski (2014) 

Steg 2 

Skapa struktur och 

processer i programmet. Starta 

pilotstudie 

Frank & Sandman (2019) 

Steg 3 

Utveckla 

effektivitetsstudie 

Nichols & Blakeley-Smith (2010) 

KoK & Akyuz (2015) 

Clatos & Asare (2016) 

 

 

Steg 4 

Starta effektivitetsstudie 

med kontrollgrupp 

Visser et.al. (2017) 

Pugliese et.al. (2019) 

Goli et.al. (2021) 

Steg 5 

Delge resultat 

Certifiera utbildningen 

Steg 1 

Identifiera 

problemområde 

 


