
Temaforløbet tager udgangspunkt i følgende kompetence-, færdigheds- og vidensmål for sundheds- og 
seksualundervisning og familiekundskab i 7.-9. klasse:

FÆLLES MÅL FOR FORLØBET "ONLINE"

FAG OG TVÆRFAG
Forløbet kan benyttes som et selvstændigt læringsforløb om sociale medier med afsæt i Fælles Mål for Sund-
heds- og seksualundervisning og familiekundskab.  Forløbet kan endvidere indgå i et tværfagligt forløb på tværs 
af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, det tværgående emne ”it og medier” samt dansk og 
samfundsfag.  I relation til dansk kan der arbejdes med læringsmål, som knytter sig til færdigheds- og vidensom-
rådet ”It og kommunikation”. I relation til samfundsfag kan der inddrages læringsmål med afsæt i færdigheds- og 
videnområderne: ”medier og politik”, ”det politiske system”, ”retsstat og rettigheder” samt ”socialisering”. 

•  Eleven kan vurdere følelses-
mæssige dilemmaer i relationer.

•  Eleven har viden om følelser og
relationers betydning for sund-
hed, trivsel og seksualitet.

•  Eleven kan diskutere seksuelle
rettigheder i Danmark og globalt.

•  Eleven har viden om rettigheder
relateret til krop, køn, seksualitet
og familie.

Seksuelle rettigheder

Relationer

Personlige grænser

Livsstil og levevilkår

Normer og idealer

•  Eleven kan diskutere, hvordan
overgreb på børn og unge kan
forebygges.

•  Eleven har viden om vold og
overgreb af fysisk, psykisk og
seksuel karakter.

•  Eleven kan vurdere sundheds-
faktorer i relation til eget liv.

•  Eleven har viden om sundheds-
faktorer, som er særligt relevan-
te for unge.

•  Eleven kan analysere køn,
krop og seksualitet i samtidigt,
historisk og globalt perspektiv.

•  Eleven har viden om kulturelle
og sociale normer og idealer
for køn, krop og seksualitet.

KOMPETENCE- 
OMRÅDER

KOMPETENCE- 
MÅL

FÆRDIGHEDS- OG  
VIDENSOMRÅDER

FÆRDIGHEDS- OG  
VIDENSMÅL

Eleven kan fremme egen 
og andres sundhed og 
trivsel med udgangspunkt 
i demokrati og rettigheder.

Eleven kan vurdere 
normer og rettigheder for 
krop, køn og seksualitet 
i et samfundsmæssigt 
perspektiv.  

Sundhed og trivsel 

Køn. krop og 
seksualitet

Uge Sex - Online - 7.-9. klasse


