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Indledning

Seksualundervisning er i udgangspunkt forældrenes ansvar. Det er op til forældre-
ne at samtale med børnene i hjemmet, f.eks. når de spørger om ting vedrørende 
seksualitet, samt at være opmærksom på de signaler børnene sender, og ligele-
des tage en samtale i relation til  ungdomsudsendelser og kærlighedsfilm, hvor 
emnet bliver berørt. Skolen understøtter gerne dette forældreansvar med en sy-
stematisk undervisning, hvilket nærværende lærerplan er et udtryk for. Det er et 
meget vigtigt område, som de kristne skoler også er forpligtede på at give under-
visning i. Mange unge oplever et stort spændingsfelt mellem de normer, de møder 
i samfundet bl.a. gennem film og internet, og de værdier de møder i hjemmet og 
på skolen.
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Læreplan

Signalement af emnet Sundheds- og seksualunder-
visning og familiekundskab 

Der undervises i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab på 0.-9. klassetrin. 

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

• Sundhed

• Seksualitet

• Familieliv

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemfø-
relsen og evalueringen af undervisningen, således at delmål og slutmål opfyldes.

Undervisningen bygger på overbevisningen om,

• at Gud har skabt mennesket godt
• at kroppens seksuelle funktioner er en del af Guds skabelse af mennesket
• at den bedste ramme for det seksuelle samliv er ægteskabet
• at seksualiteten både fysisk og psykisk er en Guds gave

Desuden tager undervisningen afsæt i erkendelsen af,

• at mennesket lever i en verden på godt og ondt
• at mennesket har glæde af og brug for etisk vejledning for at undgå negative 

konsekvenser af seksuallivet
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Formål for emnet Sundheds- og seksualundervisning og 
familiekundskab 

Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er, at 
eleverne tilegner sig indsigt i vilkår og værdier, der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv. 
Eleverne skal opnå forståelse for seksualitet og rammer for seksualitet samt forståelse for den 
betydning, seksualitet og familieliv har for sundhed og ”et godt liv” samt af samspillet mellem 
sundhed og miljø.

Stk. 2. Undervisningen baseres på et kristent menneskesyn og knyttes til elevernes egne tanker 
og relationer for at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den 
enkelte i udvikling af egen identitet i samspil med andre.

Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne udvikler forudsætninger for, at de kan tage 
kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed og livsglæde.

Stk. 4. Undervisningen foregår i et samarbejde med forældrene.
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Slutmål for emnet Sundheds- og seksualundervisning og 
familiekundskab 

Efter 9./10. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne gennem en fyldestgørende undervisning har 
tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

ang. seksualitet

• kende til og redegøre for biologiske og etiske sider ved menneskets udvikling, kroppen og 
dens funktioner samt seksualitet, herunder befrugtning, fosterudvikling og fødsel

• forholde sig til forskellige udtryk for kærlighed: Venskab, forelskelse, komme sammen, 
forlovelse, ægteskab

• gøre rede for følelsers betydning og for forholdet mellem seksualitet, kærlighed og ansvar
• diskutere, hvordan negative konsekvenser af seksuallivet kan undgås, herunder seksuelt 

overførte sygdomme
• kende til problemstillinger angående prævention og abort
• være bevidst om egne grænser
• kunne sætte grænser for intimitet og respektere andres grænser

ang. sundhed

• gøre rede for baggrund for og konsekvenser af udvalgte sundhedsproblemer 
• analysere og vurdere sammenhængen mellem sundhed, forbrug og miljø 
• beskrive fysiske og psykiske faktorer og diskutere deres samspil og indvirkning på sundhed 

og seksualitet
• piger skal have kendskab til gynækologisk undersøgelse

ang. familieliv

• gøre rede for den kristen-etiske ramme for familielivet 

Kommentar: Sætningen kunne fortsættes med at præcisere to hovedemner: ”… i relation til  
kønsroller og familieplanlægning”. 

• forholde sig til kønsroller, som de kommer til udtryk i forskellige generationer og i medier 
• gøre rede for følelsers og kærligheds betydning for familieliv
• gøre rede for betydningen af familien og andre sociale netværk for den enkelte og for 

fællesskabet 

samt desuden at

• kende til historiske, flerkulturelle og internationale perspektiver på sundhed, seksualitet og 
familieliv

• fremlægge og begrunde forslag til løsnings- og handlemuligheder 
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• tage stilling til forskellige interesser bag kampagner, reklamer og anden mediepåvirkning
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Delmål for emnet Sundheds- og seksualundervisning og 
familiekundskab

Efter 3. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at

ang. seksualitet

• vide, hvordan et barn bliver til
•

ang. sundhed

• give eksempler på forhold, der har betydning for deres egen og deres kammeraters 
sundhed, herunder mad, søvn, boligforhold 

• fortælle om enkle, vigtige regler for sund levevis 
• kende deres krop, kroppens reaktioner og kroppens sprog 
• være bevidst om egne grænser 

ang. familieliv

• kende til den kristen-etiske ramme for familielivet
• have forståelse for familien som en betydningsfuld base for livet
• kende til forskellige bolig- og familieformer 
• samtale om betydningen af nære sociale relationer 

samt desuden at

• udtrykke tanker om og ønsker for dem selv og andre
• give forslag til, hvordan forhold af betydning for dem selv og andre kan blive bedre 
• fortælle om, hvad der gør børn og voksne glade og kede af det
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Delmål for emnet Sundheds- og seksualundervisning og 
familiekundskab 

Efter 7. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at

ang. seksualitet

• gøre rede for fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med puberteten, som hormoner 
og menstruation

• kunne sætte grænser for intimitet og respektere andres grænser
• forstå befrugtning, fosterudvikling og fødsel 
• forholde sig til forskellige følelsesmæssige udtryk som venskab og forelskelse
• tage hensyn til forskellighed i følelsesmæssige udtryk og modenhed
• forholde sig til præventionsmidler og seksuelt overførte sygdomme

ang. sundhed

• begrunde valg om forhold, der har betydning for egen og andres sundhed 
• beskrive eksempler på den daglige livsstils betydning for sundheden, herunder kost, 

alkohol, tobak, motion 
• give eksempler på, hvordan levevilkår kan påvirke sundhed 
• gøre rede for faktorer, der påvirker det fysiske og psykiske arbejdsmiljø 
• fortælle om drenge- og pigeroller
• fortælle om forskellige sociale netværk, som børn og voksne kan indgå i 
•

ang. familieliv

• gøre rede for den kristen-etiske ramme for familielivet
• vurdere egne og andres positive og negative deltagelse i familieliv samt i sociale netværk 

samt desuden at

• aflæse og begrunde følelsesmæssige reaktioner 
• sammenligne forskellige former for livsstil, seksualmoral og familieliv 
• formulere og diskutere drømme om det gode liv 
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Læseplan

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et timeløst emne, hvilket er en 
udfordring i forhold til en traditionel opdelt fagplan. Nogle emner er naturlige at placere i 
biologiundervisningen eller i natur/teknik, mens andre emner er oplagte at behandle i dansk eller 
evt. i kristendom, og på 9. klassetrin i samfundsfag. På trods af denne udfordring skal et samlet 
undervisningstilbud i det obligatoriske emne fastholdes, så fx ”det fysiske” ikke adskilles fra ”det 
psykiske og etiske”. 

Undervisningen skal ses i et biologisk, et samfundsmæssigt og et kristent-etisk perspektiv. Derfor 
skal det overvejes, hvordan undervisningen fremstår som et samlet emne, så den fysiologiske 
side ikke behandles i natur/teknik og biologi, mens etiske dimensioner tages op i dansk og 
kristendom. Men perspektiverne skal vægtes i forhold til indholdet i de forskellige fag.

Denne læseplan fokuserer mest på seksualundervisning. Seksualundervisning er et vanskeligt 
emne at undervise i, da emnet er af personlig karakter for den enkelte elev. Derfor skal der udvi-
ses stor opmærksomhed over for hver enkel elevs nærhedszone og blufærdighed. Desuden skal 
det overvejes, hvorvidt eleverne skal undervises samlet, eller om enkelte forløb skal gennemføres 
kønsopdelt, hvor underviseren er af samme køn. Det kan befordre en større åbenhed. 

Et vigtigt princip i undervisningen er at vise ”det gode og det skønne” før det problematiske og 
ødelæggende. Altså skal der undervises i graviditet og fødsel, før der undervises i abort, 
undfangelse før prævention, i seksuallivet før porno, i familien før skilsmissen. Seksuallivet er 
skabt af Gud og derfor værdifuldt og dyrebart. Det skal fastholdes på trods af, at mennesker 
ødelægger, perverterer eller misbruger det.

Kommentar: Seksualundervisningen skal ikke være et ”lummert” emne, hvor perversioner og 
pornografi skal udstilles. Men det er vigtigt at debattere seksualmoralen i diverse anerkendte film, 
som tager afsæt i en moralkodeks, som understøtter holdninger om ”ikke at lægge bånd på et 
menneskes frie udfoldelse” og ”ret til at vælge eget seksualliv”. Moralen i mange film er ikke 
kædet sammen med en kristen seksualetik. Det er vigtigt at gøre denne problematik tydelig for 
eleverne.

Sprogbrug skal ofres opmærksomhed, da et fagsprog kan være tungt, mens et rap-påvirket sprog 
vil virke forfladigende og sjofelt. Derfor kan det være vanskeligt at tage udgangspunkt i enkle 
elevers sprogbrug. De ”modige” elever skal ikke styre begrebsdannelsen og sprogbrugen. Anvend 
derfor dagligdags termer så vidt, som det er muligt. Desuden skal det overvejes, om sprogbrugen 
kan forenkles i de første skoleår, så børnenes sprog ikke bliver sjofelt, fordi de ikke magter 
begreberne.
 
Læseplanen indeholder forslag til, hvornår et emne bør tages op på baggrund af elevernes 
udvikling og modenhed. Undervisningen skal naturligvis indrettes efter den enkelte klasses 
spørgsmål og interesse, så aktuelle overvejelser bliver diskuteret, og mulige anvisninger 
formidles. Det kan gøre undervisningen vedkommende og aktuel. Der skal desuden tages hensyn 
til både de elever, som kommer fra hjem med en kristen seksualetik, og de, som ikke gør.

Den enkelte lærer må naturligvis bedømme, om særlige forhold kan begrunde, at delemner 
behandles på et andet klassetrin end det foreslåede. Det er fx vigtigt at forholde sig til emner, 
som pludselig bliver interessante for en gruppe af elever. Det er dog også en overvejelse værd, 
om et emne kan tages op for tidligt i forhold til den øvrige elevgruppe, så det vækker latente
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følelser og interesser hos disse elever, før de er modne til det. 

Bh. - 3. klasse

Undervisningens indhold:

• Min krop
• Min familie
• Stamtræet
• Et barn bliver til
• Fødsel
• Handicappede børn

På dette trin tages udgangspunkt i barnet selv og dets familie. Børnene må gerne i en tidlig alder 
få en forståelse af, hvordan deres krop er sammensat og fungerer. Emnet ”Min familie” skal have 
god plads, så vi i praksis anerkender familien som et vigtigt fundament for livet. Det er vigtigt 
også at forholde sig til adoption, skilsmisse og dødsfald, da det er noget, som rammer nogle 
elever. Det vil være naturligt at tage emnerne op, når børnene selv fortæller om oplevelser i 
familien, fx fødsel, sygdom eller dødsfald.

4. - 5. klasse

Undervisningens indhold:

• Min krop er min:
 Privatzone
 Intimitet i familien

• Hygiejne og sundhed
• Pubertet:

 De fysiske og psykiske ændringer 
 Menstruation, æg- og sædceller
 Forandringer
 Forelskelse – venskab og nærhed

 Familieliv
 Den kristen-etiske ramme for familielivet
 Familien og sociale netværk 

Kommentar: Chat, internet og netetik, som er nævnt i 6. kl., kunne tages op i 4.-5. kl.

Der gennemføres præpubertetsundervisning i slutningen af 4. klasse, specielt er undervisning om 
menstruation nødvendig. Undervisningen kan gennemføres med hele klassen. Klassen kan dog 
deles op i drenge/piger, hvis dette skønnes at være en bedre løsning.
I forbindelse med undervisning om intimitet kan læreren evt. have opmærksomhed på incest og 
misbrug. Emnet skal ikke gennemgås for at undgå, at der skabes frygt.

I 5. klasse tages emnet pubertet og kroppens forandringer op. Nænsomhed er vigtig, da kroppens 
forandringer kan medføre et negativt selvbillede.
Forelskelse og varme følelser for andre bliver vigtig for nogle elever i puberteten, men der skal 
tages hensyn til forskelligheden. 
Sundhedsplejersken kan inddrages i 5. klasse. Emnerne aftales på forhånd.
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Materialer:
Hæftet ”At være pige” fra Libresse kan udleveres i 4. kl.
Hæftet ”Pige & Dreng” fra Libresse kan uddeles i 5. kl.
Jack og Angela Wingfield: ”Du er snart voksen” s. 1- 10

6. klasse

Undervisningens indhold:

• Pubertet – de fysiske og psykiske ændringer
• Kvindens kønsorganer, fx æggestokke, æggeledere, livmoder, skede, kønslæber, klitoris' 

bygning og følsomhed samt jomfruhinden
• Ægcellen, fx udvikling og ægløsning, størrelse, bygning og vandring
• Menstruation
• Hygiejne og almindelig renlighed
• Mandens kønsorganer, fx pungen med testikler, sædledere, sædblærer og blærehalskirtel, 

penis' opbygning, fx urinrør, svulmelegemer, rejsning, forhud
• Sædcellen, fx størrelse, bygning og bevægelse samt sædvæske
• Pollutioner
• Chat, internet og netetik

Materialer: 
Jack og Angela Wingfield: ”Du er snart voksen” s. 11 - 20
www.AdamogEva.dk

7. klasse

Opfølgning af 6. klasses pensum. Eleverne nyder at høre om sig selv, derfor kan puberteten tages 
op igen som udgangspunkt for fortsættelsen af undervisningen.

Undervisningens indhold:

• Hormoner, fx hypofysens hormoner, mandlige og kvindelige kønshormoner 
• Vækst og sekundære kønskarakterer hos de to køn
• Psykiske og fysiske symptomer omkring menstruation, normale forløb, afvigelser
• Befrugtning, fosterudvikling og fødsel, fx æggets fæstelse, menstruationens ophør, 

graviditetstegn, graviditetsprøve, fosterudvikling, fødsel og tvillinger  
• Abort: Kort introduktion af emnet med spontan og provokeret abort

Kommentar: Den grundige behandling af abort kommer senere i forløbet

• Forelskelse
• Prævention: Kort oversigtsmæssig omtale af de vigtigste metoder, fx afbrudt samleje, 

”sikre perioder”/ovulationsmetoden, kondom, pessar, spiral, p-pille 
• Metodernes sikkerhed og ulemper. Orientering om, hvorledes midlerne erhverves herunder 

gynækologisk undersøgelse
• Kønsidentitet og kønsroller
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• Kønssygdomme
• Alkohol og rygning
• Livsstilssygdomme
• Sundt selvværd

Man kan evt. også komme ind på emner som anoreksi og bulimi, stress og cutting.

Dernæst kan undervisningen i følgende emner påbegyndes:
• Aids
• Pornografi
• Onani
• Mode, medier og seksualitet

Materiale:
Fostermodelkasse fra ”Retten til liv”: www.rettentilliv.dk 
The Miracle of Life, dvd/video af Lennart Larsson om fosterudvikling, 1996

 

8. - 10. klasse

Undervisningens indhold:

• Kønsidentitet og kønsroller
• Forelskelse:

 At komme sammen
 Forlovelse
 Kærtegn, grænser og ansvar
 Seksualliv før ægteskab – bl.a. den etiske dimension
 Valg af ægtefælle

• Ægteskabet:
 Kærlighed og ægteskabet, fx med afsæt i vielsesritualet
 Seksuallivets rolle i ægteskabet
 Troskab i ægteskabet
 Tidlige og sene ægteskaber 
 Problemer i ægteskabet (hvor kan man få hjælp?)

• Familien:
 Familieplanlægning. Det ønskede barn
 Svangerskab
 Prævention – En opfølgning af undervisningen i 7. kl., men med vægten lagt på 

anvendelsessammenhængen
 Barnløshed – Adoption
 Familielivet – Rollefordeling

• Skilsmisse
• At leve alene
• Abort

 Det uønskede barn 
 Fosterundersøgelser, fx fostervandsundersøgelser, moderkagebiopsi, 

nakkefoldskanning og andre undersøgelser af fostret
• Andre etiske problemstillinger

 Forsøg med æg og fostre
 Genteknologi og menneskelivets ukrænkelighed
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 Barnløshed: Reagensglasbørn og etiske problemstillinger ved behandlingsmetoder
• Aids
• Sundhedsproblemer – forbrug og miljø 

Følgende punkter bør endvidere dækkes i undervisningen:
• Pornografi – blade, internet, film mm.
• Prostitution
• Homoseksualitet

Materialer: ”Det fine”, Lohses Forlag, 1998
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