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Bakgrunn

Bakgrunn

• Seksualundervisning har vært et fag i skolen
siden 1950.
• ”Forplantningslære”
• L-97, Kunnskapsløftet – undervisningen er
knyttet til fag
• Barn og unge med utviklingshemning er
ofte ikke tilstede, og risikerer å ikke få
denne undervisningen

• Habiliteringstjenestene i Norge har i en
årrekke ønsket å bidra til at ungdommer
med medfødte eller tidlig ervervede
funksjonshemninger skal få tilpasset
undervisning også innen temaet seksualitet.
• NFSS

Bakgrunn

Bakgrunn

•
•
•
•
•

Mange viktige grunner til dette;
Forebygge overgrep
Økt mestring og livkvalitet
Rettighet
Inkludering i et ungdomsmiljø (lære ord,
begrep og ”koder”)

• Undervisningsprogrammet som presenteres
er utviklet med tanke på mennesker med et
funksjonsnivå på linje med det som er
karakteristisk for mennesker med lett til
moderat utviklingshemning

Bakgrunn
• Både nasjonal og internasjonal litteratur anbefaler
tilpassede opplæringsprogram og understreker
nødvendigheten av at mennesker med
utviklingshemning får tilbud om å lære seg
sosioseksuelle atferder
• Sosioseksuell atferd er viten om hvordan
mennesker forholder seg til hverandre seksuelt,
sett i lys av kulturelle normer og regler som er
uttalte, men også normer og regler som læres som
”sosiale koder”.

Metode, utvalg og fremgangsmåte
• NFSS, Tromsø 2007
• Nord-Trøndelag, Oppland, Hedmark,
Akershus, Telemark og Vest-Agder
• 12 repr. fra Habiliteringstjenestene
• 2 dagers samling på Hamar

Metode, utvalg og fremgangsmåte

Metode, utvalg og fremgangsmåte

• Invitasjon til skoler
• Informasjonsmøter
• Høsten 2007; elevgrupper satt sammen på
de ulike skolene
• Informasjon til foresatte og samtykke
samlet inn
• Kurs til skoleansatte som skulle
gjennomføre programmet

• Elevene gikk på videregående skole; 16 til
18 år.
• Moderat til lett utviklingshemmet
• IOP
• Tilrettelagt tilbud

Metode, utvalg og fremgangsmåte
•
•
•
•
•
•

Programmet var planlagt til å vare i 3 mnd.
12 økter
Hver økt var på ca. 70 min.
Pre- og post kartlegging med SexKunn.
Intervju av skoleansatte før og etter kurset
Intervju av elevene etter kurset var avsluttet

Tema 2: Følelser
• Hvem er kjærester?

Tema 3: Sex
• Hvem av disse har sex?

• Hvem av disse kan ha sex
sammen?

Teoretiske rammer
•
•
•
•
•
•

Plissit-modellen:
Sosiale læringsteorier
Læring ved modell og konkretisering
Økt mestring – positive tilbakemeldinger
Selvforsterkende hendelser
Motivasjonelle operasjoner som fremmer
læring i lignende settinger
• Generalisering

Programmet
• Tema 1:
Kroppen.Barn/ungdom/
voksen. Kjennetegn på at
man er voksen.18 år; flytte
hjemmefra, egen leilighet,
ferdig på skolen,
jobb.Endringer i kroppen;
pubertet, ferdig utvokst,
behåring, stemmeskifte,
sæd, mens.

Tema 4: Holdninger

• Bilder 1-7(finne igjen på
bildene hvordan sin egen
kropp ser ut). Onanibildene(sæd) for
gutterBind og truseBilde
fra Mens-heftet (blod sees
i bind)

Programmet
• Presentasjon +Tema • Bildene 5 og 6 i ”På
vej til voksen”. Kopi
1: KroppenGruppene
av tegning fra
presenterer seg.
SexKunn.Tegne
Taushetsplikt.Regler
omriss av seg selv på
for kurs.Bruk av
gråpapir.Jobbe
permen/mappa.Ulikhet
sammen to og to og
er mann og kvinne.
benevne hverandres
Hva heter
kroppsdeler (hvis tiden
kroppsdeler?Hva
tillater det)
brukes kroppsdeler til?

Programmet
• Tema 1:
KroppenHygiene. Hva er
god hygiene? Hvorfor
vasker vi oss og tar på
rene klær? Hvor vasker vi
oss og når?Hvem kan ha
menstruasjon? Hva er
mens? Hvordan ha god
hygiene når vi har mens?
God hygiene for gutter.

• Tema heftene (et eks til
hver elev). ”Veileder til
opplærings-program”
kursøkt 6.ESS; Hygiene dusj scenene, tannpuss,
vaske seg, men ikke
kroppspleie.

Programmet
• Tema 2: FølelserHva er
følelser? Glad? Sint? Lei
seg? Hvordan kan vi
merke at noen er lei seg og
hva gjør vi for å
trøste?Hva kan en venn
gjøre for å trøste?Hva gjør
venner sammen?Hvordan
være en god venn?

• ESS; venner og
kjærester/lettlesthefte. På
vej til voksen s. 38/39.

Programmet
• Tema 3: SexHva er
sex? Kan venner ha
sex med
hverandre?Kan
kjærester ha sex med
hverandre?Hva betyr
kåt?

• ESS; sekvensen ”kåt”
under tema
Seksualitet, kun
animasjon. Ikke bruk
kommentar.

Programmet
• Tema 4:
HoldningerHvem
bestemmer om du skal
ha sex/samleie? Hvem
kan ha sex
sammen?Hvor er det
lov til å ha sex?Hvem
bestemmer om du har
lov til å ha sex?

• ESS, ”Grensesetting” lettlesthefte, tema
Seksualitet; overgrep
og grensesetting samt
kommentar.

Programmet
• Tema 2: FølelserHva er
en kjæreste? Hvordan vet
vi at noen er
kjærester?Kan voksne
være kjærester med
barn?Hvordan kan vi ta på
hverandre?Hva er å være
gammel?Kan gamle være
kjærester med unge?Hva
er å være en god kjæreste?

• ESS; venner og
kjærester/lettlesthefte. På
vej til voksen, bilde 26.

Programmet
• Tema 3: SexHva er å
onanere? Hva er sæd?Hva
er samleie?Er det andre
ord for onanere og
samleie?Hva er best å si
da man snakker med andre
om det?Hvor kan jeg
onanere?Hvor kan jeg ha
samleie?

• ESS, Tema Seksualitet,
sekvensene onani og
samleie, kun animasjon,
både jenter og gutter.Bilde
11/11 (transparent) i ”På
vei til voksen”.Bilde 12 i
”På vei til
voksen”.Laminerte
bilder.Side 41 i ”På vej til
voksen”.Som støtte til
kursholder: ”Veileder til
opplæringsprogram”, se
økt 6

Programmet
• Tema 4:
HoldningerHva er
overgrep? Hva gjør du
hvis noen gjør noe
med deg som du ikke
liker?Hvem kan du
fortelle til?Hva er
seksuelt misbruk?

• ESS, lettlesthefte,
tema Seksualitet;
overgrep/trakassering,
blotting - samt
kommentar. Det
danske materiellet.
(Utdrag fra heftet til
SUS).

Programmet
• Tema 4:
HoldningerHva er å
misbruke noen
seksuelt?Hva sier
loven?

Programmet

• ESS/lettlestheftet. Det
danske materiellet.

• Tema 5:
PrevensjonHva er å
bli gravid? Hvordan
blir ei jente
gravid?Hva kan jenter
bruke for ikke å bli
gravid?Hva gjør du
hvis du tror du er
gravid?

Programmet
• Tema 5:
PrevensjonHva kan
en gutt bruke for at
jenta ikke skal bli
gravid?
Oppsummering av
hovedpunktene i hele
kurset.

• Filmen: ”Å leve uten
barn”.Bilder av ppiller m.v.

Resultater

• Kondomer. Naturtro
dildo.”Å leve uten
barn”.Samlivsspillet.

• Vi har mottatt resultater på pre- og post
kartleggingsskåre av Sex-Kunn fra 18
elever som var av dem som fikk tilbud om å
delta i prosjektet.
• Størst framgang viser kunnskaper om
prevensjon (33,3%) og om sex (20,0%).
Liten framgang ble påvist ved temaene
hygiene (0,0%) og følelser (7,1%).

Resultater

Resultater

Pre- og post test resultater
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• Neste tabell er resultatet til eleven som
hadde den sterkeste økningen i forhold til
pre-test kunnskaper og post-test
kunnskaper.
• På temaet hygiene hadde eleven 100%
økning av kunnskaper og på temaet
prevensjon hadde eleven 200% økning!
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Diskusjon
• Evalueringen viste at noen lærere mente at
de ikke hadde nok kompetanse til å ha
ansvaret for seksualundervisning.
• Skolen kan lage samarbeidsmodeller med
Habiliteringstjenesten
• Holdninger om funksjonshemmede og
seksualitet bør være en del av skolenes
agenda.

Diskusjon
• En målsetning at skoleansatte får mer
kompetanse innen temaet seksualitet.
• Seksualundervisning bør være en del av
skolens årsplaner og både IP og IOP bør
inneholde punkter om seksualitet.

Diskusjon

Diskusjon

• Elevgruppen generelt er mer bevisste i
forhold til det å sette egne grenser og
respekt for andres grenser etter gjennomgått
kurs.
• Elevene er også mer bevisste hvordan man
opptrer mot andre generelt
• Det er lettere med ”venninneprat” på grunn
av at de snakker om noe de har lært i
fellesskap.

• Utvidet kunnskap om temaet kommer bedre
frem i det daglige enn hva som kommer
frem av kartleggingen med SexKunn, mener
mange lærere.
• Tabell I, som viser elevenes
gjennomsnittlige kunnskapsøkning,
dokumenterer ikke noen stor økning.

Diskusjon

Diskusjon

• Den mest sannsynlige forklaringen kan
være at noen av elevene var i kategorien
moderat til alvorlig grad av
utviklingshemning og at programmet ble for
vanskelig for dem.
• En annen forklaring kan være at noen av
elevene har hatt fravær fra kurstimene.
• Tidsperspektivet – mange trenger mer tid.

• Kurspakken som den er i sin helhet passer
best for gruppen lett utviklingshemmet
• Som kursledere vil lærernes utfordring hele
tiden være å konkretisere og tilpasse
kunnskapsformidlingen til gruppens nivå
• Jamfør kompetansemålene i
Kunnskapsløftet hadde elevene tilegnet seg
kunnskap om de fleste emnene som er nevnt
der.

Konklusjon

Referanser

• Denne evalueringen av
undervisningsmateriell og
opplæringsprogram er å betrakte som en
pilot som vil føre til vitenskapelige
effektstudier i fremtiden.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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