
Seksualitetsundervisning

En gjennomgang



Klinikk

PåvirkningsarbeidUndervisning



Selvbestemt seksualitet

Du bestemmer:

• hvem du vil ha seksuelle opplevelser med

• om og når du vil være seksuelt aktiv

• hvorfor du ønsker seksuelle opplevelser

• hvordan du vil praktisere og uttrykke din seksualitet



Hvorfor er 

seksualitetsundervisning viktig?



“UNGDOM VET FOR 

MYE OM SEX OG DETTE FØRER TIL AT 

DE HAR SEX ALT FOR TIDLIG, 

FÅR BARN FOR TIDLIG OG FÅR 

KJØNNSSYKDOMMER OG PROBLEMER”





Jo mer og tidligere kunnskap om egen kropp og 

grenser

Bedre og mer selvbestemte valg tar en for seg selv



Hvor får ungdom kunnskap fra?

• Internett

• Venner

• Porno



Kunnskapen preges av myter 

og oppfatninger

«Jomfruhinnen»

«Penisstørrelse»

«Debutalder»



Hva lurer ungdom på? 



Oppsummering

• Mange er usikre på kropp

• Hva er normalt?

• «Oppskrift»

• Avansert sex



Er trygg og tåler å høre 

(Også fra de yngste)

Er bevisst sin 

definisjonsmakt

Er bevisst på 

egne holdninger 

og har tenkt 

over egen 

seksualitet

Er bevisst på 

heteronormativitet

og stereotypier

Er åpen og har en 

ikkedømmende holdning
Er ikke allvitende, men 

har satt seg inn i tema og 

gjeldende lovverk

Har språk for seksualitet 

Stiller åpne spørsmål



Hva ønsker ungdom seg?

• At man har kompetanse 

• Ikke-dømmende holdning

• At undervisere eller voksenpersoner ikke er «kleine»

• Forstå dem, ikke nødvendigvis være som dem. 

• Mer personlige

• Noen som bryr seg





Hvorfor seksualitetsundervisning?

• Riktig kunnskap for å ta gode valg

• Lære om kropp og seksualitet



Selvbestemt seksualitet

Alle kan selv bestemme

• med hvem de vil ha seksuelle opplevelser

• om og når de vil være seksuelt aktive 

• hvorfor de ønsker seksuelle opplevelser

• hvordan de vil praktisere og uttrykke sin seksualitet 



Kjøreregler for undervisningen

• Rekk opp hånden

• Gjerne still spørsmål underveis

• Respekter andre klassekamerater og underviseren



Disposisjon

• Seksualitet

• Hvem vi er, hva vi liker.

• Kropp

• Klar for sex/første gang

• Anonyme spørsmål

• Pause

• Svare på anonyme spørsmål

• Grenser

• Hvor får vi kunnskap fra?

• Pause

• Prevensjon

• Seksuelt overførbare infeksjoner

• kondomkurs



Hva vil det si å være seksuell?



Hvem er jeg?

• Hvor mange kjønn finnes det?

• Oppfatning av kjønn

• Hvordan ønsker du å uttrykke deg?



Hva liker jeg? 

• Det er vanlig å være usikker

• Det er vanlig å være skeiv, homofil, heterofil, lesbisk, 

bifil, aseksuell, panseksuell….

• Du er normal 



Hva er sex?



Når er det
lov å

ha sex?



Kroppen



Indre kjønnsorganer



Ytre kjønnsorganer



Ytre kjønnsorganer



Omskjæring



Hva er dette?



Indre kjønnsorgan



Ytre kjønnsorganer



Omskjæring



Egen seksualitet

• Kjenne deg selv

• Vite hva du liker



Seksuell trivsel

• Å være kåt og ha lyst

• Onani

• Orgasme

• Hvordan få det godt seksuelt?

• Nytelse

• Forventninger



Når begynner vi å ha sex?

• Hva betyr det å debutere?

• Når debuterer vi?



Hvordan er første gang?

• Spennende?

• Deilig?

• Usikker?

• Vondt?



Anonyme spørsmål



Pause



Anonyme spørsmål - svar



Grenser



Hvem bestemmer over din kropp?

• Du bestemmer, alltid

• Respekt for egen og andres kropp

• Hvordan kommuniserer vi?



Hvordan sette grenser? 

• Case 1.På fest en fredag kveld. En person kommer og 

setter seg ved siden av deg og begynner å legge an 

på deg. Personen legger hånden på låret ditt og etter 

hvert begynner personen å klå mer og mer på deg. 

Hvor og hvordan vil du sette grensene?

• Case 2. Festen

• Case 3. Maseligget

• Metode som illustrerer hva som er innafor å gjøre med 

eller mot andre. 



Hvordan forebygge overgrep?

• Kommunikasjon er viktig

– Spør

• Rus eller alkohol



Hva er et overgrep?

• Definisjon

– Krenkende seksuell adferd

– Handling

– Omgang

– Voldtekt

• Gråsoner



Hva gjør du hvis du har vært utsatt for et 

overgrep?

• Overgrepsmottak

• Politiet

• Skolehelsetjenesten

• Bydelenes helsestasjon for ungdom

(se oversikt www.sexogsamfunn.no) 

• Sex og samfunn



Grenser på nett

• Bildedeling

• Apper/Chatterom

• Trusler, press



Hvor får du kunnskap fra?

• Porno

• Internett

• Venner



Porno

• Fantasi eller virkelighet

• Hvorfor finnes porno

• Når ser vi porno

• Hvem ser på porno

• Hva er lov?



Pause



Prevensjon



Selvbestemt prevensjon



FAKTA OM HORMONELL PREVENSJON

• Hemmer eggløsning

• Reduserer menssmerter

• Kan regulere eller
minske blødning

• 99,9% sikker når brukt
riktig

• Må til lege eller
helsesøster for resept

• Kan komme til oss

• Ingen aldersgrense

• Taushetsplikt, foreldre
trenger ikke vite om det

• Statlig gratisordning for 
jenter mellom 16-19



Hvor kan du få prevensjon?

• Skolehelsetjenesten

• Bydelenes helsestasjon for ungdom 

(se oversikt www.sexogsamfunn.no) 

• Sex og samfunn

• Fastlegen

• Kondomer kan fås på

www.gratiskondomer.no



Glemt prevensjon?

• Hormonell nødprevensjon

• Kobberspiral



Abort

• Hva er en abort?

• Når kan du få utført abort?

• Taushetsplikt

• Hvor kan du få utført abort?



Seksuelt overførbare infeksjoner



Ulike infeksjoner

• Klamydia

• Herpes

• Kjønnsvorter

• Mykoplasma

• Gonoré

• Hepatitt

• Syfilis

• Hiv



Symptomer og plager

• Svie eller kløe

• Endret utflod eller blødning

• Smerter ved samleie

• Synlige blemmer, sår

eller vorter



Smitte og beskyttelse

• Smitte via slimhinnene

– Vaginalt, oralt, analt

• Smitte via blod, sæd

• Kondom er det eneste som

beskytter mot seksuelt

overførbare infeksjoner



Når bør du teste deg?

• Ved symptomer eller plager

• Ubeskyttet sex med ny partner



Hvor kan du teste deg?

• Skolehelsetjenesten

• Bydelenes helsestasjon for ungdom 

(se oversikt www.sexogsamfunn.no) 

• Sex og samfunn

• Fastlegen



Kondomkurs



Har du spørsmål?

Spør oss på vår chat mandag-torsdag kl. 17.00-21.15



METODER

Case/gruppearbeid/

rollespill

Filmklipp

Musikk

Lage 

referansegrupper

RefleksjonsoppgaveNyheter/hva skjer i media

Anonyme spørsmål

Debatt, legge 

føringer for diskusjon



Kartlegginger,TNS Gallup og KANTAR

Kontaktlærere i grunnskolen

Spørreundersøkelsen kartlegger
seksualundervisningen i norsk skole 
på grunnskolenivået.

Formålet med kartleggingen var å 
sette søkelys på 
seksualundervisning i skolen. 

Målet med undersøkelsen var å få 
mer kunnskap om hvordan 
seksualitetsundervisningen i skolen 
er i dag og hva som trengs for å 
sikre at unge får best mulig 
undervisning.

Elever i 10 klasse og 1 VGS

Formålet var å kartlegge hvordan 
seksualitetsundervisningen i skolen 
oppleves blant elever. 
Undersøkelsen kartlegger også hva 
som savnes av undervisning

For å nå målgruppen ble 20 000 
elever tilsendt undersøkelsen per 
SMS. 

Elevene er trukket tilfeldig på Kantar
TNS sin befolkningsbase stratifisert 
etter kjønn og alder. 

I alt svarte 2433 elever som gir en 
respons på 12,2 prosent. Dette 
vurderes som svært bra ved bruk av 
SMS som innsamlingsmetode.



Kontaktlærere
• Stor interesse for seksualundervisning!

• et klart flertall av landets kontaktlærere har 

ganske eller meget stor interesse for 

seksual-undervisning (vel 6 av 10). Kun 4 

prosent svarer at de ikke har interesse for 

dette. 

• Så mange som 8 av 10 prioriterer å bruke 

tid på emner knyttet til sex og 

seksualundervisning når det dukker opp 

naturlig i klassen

• Nær 9 av 10 er ganske eller meget 

interessert i å ta opp helserelaterte emner 

med elevene. 

• Nær 7 av 10 er ganske eller helt enig i at 

seksualundervisning er like viktig som 

andre obligatoriske emner.

• Et stort flertall (7 av 10) har også holdt 

seksualundervisning i løpet av sitt 

arbeidsliv.

• Kvaliteten er ikke god nok

• Undersøkelsen viser samtidig at et mindretall 

(knappe 3 av 10) mener at kvaliteten på 

seksualundervisningen er god nok.

• Kun 13 prosent mener de fikk kunnskap om 

seksualundervisning i løpet av utdannelsen 

som de kan bruke nå.

• Økt fokus på seksualundervisning, 

• 5 av 10 ser gjerne at det blir mer seksual-

undervisning i skolen, kun 7 prosent er uenig 

i dette. 

• 7 av 10 mener det er viktig at undervisningen 

utføres av lærere som virkelig har lyst til å 

undervise i temaet, og like mange mener 

seksualundervisning er viktig for å bidra til et 

godt psykososialt miljø i klassen og på 

skolen.

• 7/10 bruker helsesøster 
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Kontaktlærere

• 60 prosent har et formalisert samarbeid 

med helsesøster ved egen skole rundt 

seksualundervisningen. Færrest som oppgir 

dette er yngre lærere uteksaminert etter 

2008.

• 6 av 10 kontaktlærere mener at tilgang til et 

tilrettelagt undervisningsopplegg og 

kunnskap om og formidling av seksualitet 

som tema i utdanningsforløpet for lærer og 

helsefagstudenter, kunne bidratt til en 

forbedring av seksualundervisningen 

generelt.

5



Elever
• Undersøkelsen viser at de aller fleste 

ungdommer  (9 av 10) har hatt 

seksualitetsundervisning på skolen. Det er 

samtidig stor oppslutning omkring 

seksualitetsundervisningen. 

• Så mange som 8 av 10 mener at god 

seksualitets-undervisning på skolen er viktig 

for å få et godt forhold til egen kropp. 

• Så mange som 7 av 10 ønsker mer 

seksualitetsundervisning i skolen.

• Nesten 5 av 10 oppgir at det var tema de 

savnet i undervisningen om seksualitet.

- Det som i første rekke nevnes er; Sex, sex 

generelt og knyttet til spesifikke problemstillinger, 

voldtekt, overgrep, grenser, kjønnsidentitet/-

identitet, graviditet, debut og abort. 

• På spørsmål om hvilke tiltak elevene tror 

kunne bidratt til en forbedring av seksualitets-

undervisningen i skolen, oppgir flest (54 

prosent) at et visst antall timer 

seksualitetsundervisning innføres – og 

dernest, nær like mange (52 prosent), at 

elever har mulighet til å stille anonyme 

spørsmål.

• Mellom 7 og 8 av 10 ønsker at helsesøster 

skal gjennomføre seksualitetsundervisningen.

• Det er svært delte meninger om hvorvidt 

kvaliteten på seksualitets-undervisningen i 

skolen i dag er god. Mange, vel 4 av 10, er 

uenig i dette, mens 3 av 10 er enig. 1 av 4 er 

mellomfornøyd. 


