
Undervisningsmaterialet er udviklet til undervisningen 
i 9. klasse og er baseret på Fælles Mål for sundheds- 
og seksualundervisning og familiekundskab.

Fagformål
Eleverne skal i emnet sundheds- og seksualundervisning 
og familiekundskab udvikle kompetencer til at fremme 
sundhed og trivsel. Eleverne skal opnå forståelse for den 
betydning, som livsstil og levevilkår har for sundhed og 
trivsel, samt af samspillet mellem sundhed, seksualitet 
og familieliv.

Stk. 2. Eleverne skal beskæftige sig med egne og andres 
erfaringer og undren i emnet for at medvirke til udvikling 
af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den 
enkelte i udvikling af egen identitet i samspil med andre. 
Emnet skal endvidere medvirke til, at eleverne opnår er-
kendelse af egne grænser og rettigheder samt forståelse 
for andres.

Stk. 3. I sundheds- og seksualundervisning og familie-
kundskab skal eleverne udvikle forudsætninger for, at de 
i fællesskab med andre og hver for sig kan tage kritisk 
stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed.

Færdigheds- og vidensområder: 
Relationer
• Eleven kan vurdere følelsesmæssige dilemmaer  
 i relationer

• Eleven har viden om følelser og relationers betydning  
 for sundhed, trivsel og seksualitet

Personlige grænser
• eleven kan diskutere, hvordan overgreb på børn  
 og unge kan forebygges

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

Normer og idealer
• Eleven kan analysere køn, krop og seksualitet i  
 et samtidigt, historisk og globalt perspektiv

• Eleven har viden om kulturelle og sociale normer  
 og idealer i forhold til køn, krop og seksualitet

Seksuel sundhed
• Eleven kan vurdere, hvad der fremmer egen og  
 andre unges seksuelle sundhed og trivsel 

• Eleven har viden om seksuel sundhed  
 og trivsel

Tværfagligt
Der er i undervisningsmaterialet også opgaver, der knytter 
an til Fælles Mål i dansk, og den afsluttende opgave kan 
anvendes i relation til projektopgaven.
I det hele taget er grænser og normer emner, der giver rig 
mulighed for tværfagligt samarbejde, da meget litteratur, 
film og så videre behandler dette emne.

Progression
Undervisningsmaterialet har overordnet til formål at fore- 
bygge seksuelle overgreb blandt unge i nære relationer 
med jævnaldrende ved at klæde unge på til at indgå i sunde 
relationer med gensidig opmærksomhed og respekt for 
hinandens grænser og handle i forhold til at undgå pres, 
tvang og vold i seksuelle situationer. 

Undervisningsmaterialet er opdelt i de tre kapitler: 
”Flirten” som handler om normer og idealer, “Scoringen” 
som handler om grænser og afvisning, og “Efterspillet” 
som handler om fællesskabets rolle i at fremme seksuel 
sundhed og trivsel. Undervisningsmaterialet er således 
udviklet som ét samlet forløb, hvor man arbejder med 
hvert kapitel i minimum halvanden time. Underviseren kan 
også vælge øvelser fra alle tre kapitler og anvende øvel-
serne separat. Det afsluttende miniprojekt giver eleverne 
mulighed for at bringe deres viden i anvendelse.
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