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                     Innhold



I dette studiemateriellet inviterer vi til refleksjon og dialog rundt forelskelse, seksualitet og 
lyst. Vårt hovedmål er å forebygge uplanlagt graviditet. 

Vi ønsker å bidra til at ungdom blir tryggere på seg selv sosialt og seksuelt. Det tror vi 
best kan gjøres gjennom å sette temaet på dagsorden i klasserom, ungdomsklubber og 
i venneflokken. Da kan de unge bli mer bevisst i forhold til egne lyster og grenser, og bli 
mer ansvarlig i forhold til bruk av prevensjon.

Stiftelsen Amathea er en landsdekkende organisasjon som tilbyr veiledning til ungdom, 
kvinner og par som har blitt uplanlagt gravide. 

Vi har som mål å bidra til at gravide opplever at de har reelle valg. Gjennom samtaler og 
informasjon får den gravide mulighet til å se på de ulike valgalternativene, slik at de kan 
ta en beslutning som de kan leve godt med.

Stiftelsen driver forebyggende arbeid, med undervisning f.eks. i skolen. Vi tilbyr også pre-
vensjonsveiledning, gratis kondomer og graviditetstester.

Les mer om Stiftelsen Amathea på www.amathea.no.

Studiemateriellet ”Et vanskelig valg” er utarbeidet i regi av Stiftelsen Amathea og 
hovedfinansiert med Extra-midler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering.

      
        Guri Ingebrigtsen
Styreleder i Stiftelsen Amathea
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               Forord



Materiellet er utarbeidet for å gi støtte og inspirasjon i planlegging og gjennomføring av 
seksualundervisning, med særlig fokus på å forebygge uplanlagt graviditet.

Materiellet kan brukes av Amathea-veiledere, helsesøstre, lærere eller andre 
fagpersoner. Det tenkes brukt i undervisning siste året på ungdomsskolen og første året 
på videregående skole. Det skal også kunne brukes i ungdomsklubber og andre fora for 
ungdom.

Vi ønsker gjennom samtaler å bidra til at de unge finner sine egne svar i et spennende 
og utfordrende terreng. Materiellet skal gi rom for unges tanker om seksualitet, ved å 
invitere til refleksjon og diskusjon. Målet er dialog.  

Redaksjon og faglige konsulenter:
           Anne Nygård, prosjektleder og forfatter arbeidshefte. 
           Eva Ch. Nilsen, filmprodusent og forfatter arbeidshefte.
           Ravn Lanesskog, manusforfatter film.
           Solveig Melkeraaen, filmregissør.
           Kaja Vik, illustrasjon/grafisk design arbeidshefte.

Fra Stiftelsen Amathea:
           Hildegunn Bomnes, direktør.
           Målfrid Bergaplass, familieterapeut/veileder.
           Tove Merethe Lorentzen, helsesøster/veileder. 
           Mary Anita Kjøndahl, sykepleier/veileder. 

Fra Norsk Interaktiv AS:
           Randulf Roaldsnes, evalueringsansvarlig.

Styringsgruppe:
           Hildegunn Bomnes  
           Guri Ingebrigtsen
           Anne Nygård

Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.
 

         Målsetting og bruksområder 
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1. Filmen ”Et vanskelig valg” - på DVD
2. Ekstramateriale på DVD-en - ungdom fra Nordland svarer på spørsmål
3. Arbeidshefte for veileder

De fl este sidene i heftet er utarbeidet slik at de egner seg for kopiering og utdeling. 
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            Materiellet

      

Studiemateriellet kan brukes på fl ere måter. Vi har valgt ut tema som på ulikt vis belyser 
problematikken rundt uplanlagt graviditet.

Til hvert tema er det anbefalt ett eller fl ere fi lmkutt med forslag til spørsmål og diskusjon. 
I tillegg er det henvist til fakta og teori-biter som dere kan bruke i undervisningen. 
DVD-en har disse fi lmkuttene tilgjengelig i menyen.

Opplegget skal bidra til inspirasjon og støtte og må derfor tilpasses av den enkelte 
veileder og til den aktuelle målgruppe.

Ulike bruksmåter

   Praktisk bruk av læremidlene

Spørsmål til refl eksjon og diskusjon er markert slik. 

Scener fra fi lmen er markert slik.



Her kan brukes ulike metodiske 
tilnærminger, for eksempel:

Ungdom forteller om situasjoner der de har vært usikre på hvordan de skulle opptre. 
Disse eksemplene oppsummeres, gjerne på flippover/tavle, og et par situasjoner velges 
ut for å settes i scene. Ungdommene får roller de skal spille og improviserer ut fra den 
konkrete situasjonen. Etter en stund stoppes framføringen, og veileder spør om det er 
noen som har andre måter å håndtere situasjonen på. Disse kan enten presentere dette 
fra der de sitter, eller de inviteres til å komme fram og overta på “scenen”. Dette kan gjen-
tas. På denne måten får ungdom se flere måter å håndtere vanskelige situasjoner på, og 
de kan dermed få utvidet sitt eget handlingsrepertoar. 

Istedenfor å snakke om seg selv, blir de unge oppfordret til å snakke ut fra noe de har 
hørt, noe de tror andre tenker osv. Da blir debatten mindre personlig og ”farlig”.
Filmen og ekstramaterialet gir også et godt utgangspunkt for å snakke om ”andre”. 
Uansett hva slags metode en velger, er det viktig å ikke presse de unge. 
De må føle seg respektert for de meninger de måtte komme med. 
Det må også være greit å ikke dele. 
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Metodisk tilnærming 

                 Stille åpne spørsmål 

           Dramatisering    

Ufarliggjøring

Umiddelbare reaksjoner etter filmen, for eksempel:
- Hvilke assosiasjoner dukker opp når du hører ordene uplanlagt graviditet?
Skriv gjerne stikkordene på flippover. 
To og to deler tanker med hverandre (stikkord/tankekart).
Jentene og guttene får oppgaver og diskuterer hver for seg.
Ungdommene får i oppgave å hente fakta på nettet. De kan jobbe i   
gruppe og legge fram fakta. Aktuelle tema kan være aborttall,  
abortlovgivning, prevensjon, seksuell debutalder og ulike kulturers ståsted med tanke 
på seksualitet og abort.

Mange som tar abort snakker ikke 
om det. Seksualitet og uplanlagt 
graviditet er ofte sårbare og tabu-
belagte tema. Når disse temaene 
står på dagsorden, er det viktig 
at den enkelte veileder bidrar til å 
skape en trygghet og åpenhet som 
gjør at ungdommene engasjerer 
seg og tør dele tanker og følelser 
med hverandre.



Vi tar utgangspunkt i et undervisningsopplegg på to timer:

1. Introduksjon til temaet. 
2. Kjør hele filmen.
3. Umiddelbare reaksjoner og tanker etter filmen.
4. Velg noen av fordypningsområdene – kjør filmsnuttene, som hører til de aktuelle  
           fordypningsområdene og bruk dem som utgangspunkt for diskusjon, 
           gruppearbeid, iscenesetting/rollespill eller individuell refleksjon.

Det er en stor fordel om veileder kan ha oppfølging etter 1-2 måneder. 
Dette er modningsstoff som det er viktig å bruke tid på.

I starten av filmen treffer vi hovedpersonen Thea. Hun er 15 år og redd for at hun er blitt 
gravid. Hun tar en graviditetstest. Den er positiv. 
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Gjennomføring

Hun prøver å snakke med moren sin, men greier ikke å åpne seg for henne. Thea forteller 
venninnen om situasjonen, og hun blir sjokkert. De snakker om muligheten for både å ta 
abort og å beholde barnet. Thea informerer Fredrik (15), som er far til barnet, om hva som 
har skjedd via SMS. Fredrik deler nyheten med sin venn Kamran. Kamran er overrasket. 
Han tar for gitt at Fredrik og Thea skal beholde barnet. I siste del av filmen møtes Thea 
og Fredrik i en park. De deler tanker og følelser med hverandre og tar ingen beslutning 
på hva de skal gjøre. Fredrik er opprørt over at han ikke har noe han skulle ha sagt når 
det gjelder valget abort eller å fullføre svangerskapet. Filmen avsluttes uten at det forelig-
ger noen konklusjon.

Filmen varer i ca 17 minutter.

  Kort om innholdet i filmen ”Et vanskelig valg”
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       Tegn på graviditet:

• Du får ikke menstruasjon
• Du kan bli kvalm og kaste opp   
  om morgenen
• Brystene kan vokse og bli ømme 
• Magen vokser
• Du tisser oftere 
• Du kan føle deg ekstra trett

THEA (15) på badet. Hun ser seg i speilet, i 
profil. Presser ut magen så den blir stor. 
Trekker den inn så den blir liten. Thea setter 
seg på toalettet. Trekker pusten. Puster rolig 
ut. Så tar hun opp en graviditetstest fra 
vasken, rister på den og sjekker den igjen. Den 
viser to tydelige rosa streker. 

Tema 1: GRAVID?
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Testene kan kjøpes på apotek og i en del matvarebutikker. Vær obs på holdbarhet og 
utløpsdato. Du kan også få tatt en graviditetstest på legekontor, på helsestasjon eller på 
alle Amathea sine kontor. En graviditetstest viser med 99% sikkerhet om du er gravid. 
Det tidligste tidspunktet en slik test kan tas, er første dag etter forventet menstruasjon. 
En graviditetstest er enkel i bruk, og det følger som regel med god bruksanvisning. Det 
tar vanligvis bare et par minutter før du kan avlese resultatet. 

Spørsmål til jentene: 
Hvordan tror du at du ville reagert hvis du fi kk en slik positiv graviditetstest?

Graviditetstest

 Hvis testen er positiv

Ønsker du å fullføre svangerskapet, bør du oppsøke lege, 
helsestasjon eller jordmortjeneste for videre oppfølging.  

Er du i tvil om du ønsker å fullføre eller avbryte svangerskapet, 
kan du ta kontakt med en voksen du er trygg på og vil prate 
med. Stiftelsen Amathea, helsestasjonen og legen kan også 
være aktuelle samtalepartnere.

Ønsker du å ta abort, kan du ta kontakt med legen eller 
nærmeste sykehus.



Jentebobler. Fyll ut med egne tanker
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For gutten kan det bli en stor overraskelse å få vite at jenta er blitt gravid. Plutselig vil han  
kanskje se på seg selv med nye øyne.

Spørsmål til guttene:
Hvordan ville du ha reagert dersom du fi kk vite at jenta du hadde vært sammen 
med var blitt gravid?

  

PÅ EN LEKEPLASS – SENERE 
Fredrik sitter på en benk. Kamran går fram og tilbake.
FREDRIK: Kanskje det går over. 
KAMRAN: Går over?! 
Fredrik trekker på skuldrene. 
FREDRIK: Ja? At det bare forsvinner...av seg selv... 
Kamran må le. 
KAMRAN: Lykke til’a. 
Fredrik vugger frem og tilbake. Ser ned på skoene sine. 
KAMRAN: Jeg tror det blir barnebidrag på deg jeg, gutten min.
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Fredrik står foran speilet. Han stryker seg over 
haken, for å sjekke skjeggveksten. Spraylyd høres. 
Fredrik smører ansiktet inn med barberskum. Han 
blir stående å se på seg selv, med hvitt skjegg.

BYGÅRD - LITT SENERE
Fredrik kommer ut av porten med en stor bag over 
skulderen. En dame med barnevogn går forbi ham. 
Raskt kommer det en annen dame gående, også 
hun med barnevogn. Barnet strekker armene sine 
mot ham. Fredrik går fortere. Han skrår over gaten. 
På andre siden står det et par med en barnevogn. 
Han ser på dem og de på ham. Fredrik stopper opp. 
Perpleks. Så snur han seg og begynner å løpe.

En vanlig reaksjon kan være fornektelse. Det å ikke ville se realitetene i øynene: 
”Dette kan ikke ha skjedd. Det vil sikkert gå over.”

Tema 2: GRAVID – jeg også?
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Guttebobler. Fyll ut med egne tanker



   Vanlige reaksjoner både for gutter og jenter

Blir du uplanlagt gravid, kan alt til å begynne med oppleves uvirkelig og sjokkartet. ”Det 
kan ikke være sant”. “Det kan da ikke være så lite som skal til!” Det er lett å bebreide seg 
selv for å ha havnet i en slik situasjon. Det er lett å bli etterpåklok: ”At jeg kunne sluntre 
med prevensjonen?” ”Hvorfor lot jeg det gå så langt?” Kanskje føler du skyld og skam og 
vet ikke hvem du kan dele dette med.

Etter hvert vil du innse at graviditeten er et faktum. Både for gutten og jenta er dette en 
viktig erkjennelse. Det nytter ikke lenger å bortforklare eller benekte det som har skjedd. 
Nå er fokus på den konkrete situasjonen begge har havnet i. 

”Hva skal vi gjøre nå?”  Herfra handler det om å finne det valget som kjennes rett for 
deg/dere. 
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   Vanlige reaksjoner både for gutter og jenter



  Hvem bør jeg snakke med?

Hvem kan jeg snakke med?

 Hvem vil jeg snakke med?

 Hvem må jeg snakke med?
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THEA: Hvor gammel var du da du fikk meg egentlig? 
MOR: Tja...24 eller noe sånt. 25 kanskje, hvordan dét?
Thea fortsetter å pirke i maten.  MOR: Det er vel ikke noe galt?
THEA: Neida..eller...det er bare det at en venninne av meg...eller ikke akkurat venninne da, men en jeg 
kjenner...har blitt gravid.  Moren legger ned avisen og ser sjokkert på henne.
MOR: Nei - Thea da, er det sant? Noe så grusomt! Hvem er dette her da? Er det noen jeg kjenner?
Thea begynner plutselig å spise. Hun ser på moren med mat i munnen.
THEA: Nei...det er en i parallellklassen...du aner ikke hvem det er..
Moren lener seg tilbake og lar nyheten synke inn.
MOR: Men herregud...da er hun jo bare 15 år...?
Thea nikker med munnen full av mat.
THEA: Jeg vet det. Det er helt sykt.

 Tema 3: Å DELE
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1. Tenk over for deg selv: 
    Hvem kan jeg dele dette med?
    Hvem kan jeg stole på?

2. Diskuter med en annen:
    Hva skjer når man prøver å dele med venner?
    Må gutten få vite det?
    Må foreldrene få vite det?
    Hvorfor er det så vanskelig å snakke om sex med foreldre?

Thea ligger i sengen sin og ser opp i taket. Det er er halvmørkt i rommet. Hun vrir seg i sengen. Til slutt 
skrur hun på lyset. Finner frem mobilen og ser på den. Tenker litt, før hun begynner å skrive en melding.
FREDRIK (16) ligger i sengen og sover. Alarmen ringer på mobiltelefonen hans. Han fi nner den i blinde. 
Han legger seg på siden og kikker på mobilen. Trykker på den noen ganger. Leser noe han ikke forstår. 
Så faller han tilbake i sengen og tuller seg inn i dyna.

Thea og venninnen sitter i sofaen
THEA: Du er den første som får vite det.
Line ser sjokkert på henne.
LINE: Ikke moren din en gang? Thea 
rister på hodet.
LINE: Fy faen.
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Er du over 16 år, velger du selv om du vil informere foreldrene dine om graviditeten. 
Dersom du er under 16 år, skal i utgangspunktet en av foreldrene informeres dersom 
det skal foretas abort. Det finnes unntak fra denne regelen. Er du mellom 12 og 16 år, 
kan legen la være å informere foreldrene dersom det er spesielle grunner for det. Loven 
fastslår at kvinnen selv har rett til å velge om hun vil ta abort. Hun har også rett til å få 
informasjon og veiledning.

Seksualitet er et område som også de voksne kan ha vanskeligheter med å snakke om. 
Det er like vanskelig for de unge å forestille seg foreldrenes seksualliv, som det er for de 
vokse å leve seg inn i de unges. Voksne fokuserer ofte på prevensjon, kjønnssykdommer 
og graviditet, mens få tør å snakke om at dette kan være et lystbetont og godt område i 
livet. Seksualitet handler om nærhet, samhørighet, gode følelser, det å være noe positivt 
for en annen person – å være del av noe som er større enn seg selv. Mange generasjo-
ners tabuer har gjort dette til et vanskelig tema å være åpen om. Ulike kulturer har også 
ulike normer og grenser for hva som er tillatt. 

 Å snakke med de nærmeste

Hvem må få vite det?
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www.suss.no
Senteret for ungdoms helse, samliv og seksualitet. Landsdekkende telefonhjelp 
som drives av helsepersonell.

www.unghelse.no
Informasjonsside og hjelpetilbud for ungdom. Her kan du ta opp spørsmål knyttet 
til bl.a. seksualitet, prevensjon og uønsket graviditet. Drives av Helsedirektoratet 
og Nordland fylkeskommune.
 
www.klara-klok.no
Nettsted der du kan stille spørsmål og få svar fra et bredt fagpanel. 
Svarene legges ut på nettsiden innen ei uke. Drives av Helsedirektoratet og 
Nordland fylkeskommune.

www.ung.no
Fakta og utfyllende stoff som handler om ungdom.

www.samliv.net
Informasjonsside om sex og samliv for ungdom.

www.korspåhalsen.no
Kors på halsen drives av Røde kors og er et nettsted der du kan diskutere med 
andre unge, for eksempel om kjærester, sex og samliv. Her gir ungdom hverandre 
støtte, tips og råd.

www.sexogsamfunn.no
Sex og samfunn, tidligere Klinikk for seksuell opplysning. Driver veiledning i Oslo-
skolen, men svarer også på telefon og e-post fra hele landet. 

www.dixi.no
 DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende.

Det er mange som har til oppgave å veilede om prevensjon og seksualitet. Alle kommuner 
har helsesøster og mange har helsetjeneste på skolen. Enkelte steder har også egne
helsestasjoner for ungdom. Det er bare Stiftelsen Amathea som har som sin 
hovedoppgave å veilede den som er blitt gravid. De tilbyr også samtale og oppfølging til 
kvinner og menn som opplever reaksjoner etter en abort, og de arrangerer svangerskaps-
kurs til kvinner som forventer å bli alene om hovedomsorgen for barnet.

Stiftelsen Amathea har 19 fylkeskontor og en landsdekkende veiledningstelefon.

www.amathea.no

Flere andre organisasjoner har også åpent for veiledning og samtale:

  Tema 4: INFORMASJON OG HJELP



Nettet
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 1. Har du noen erfaring med nettsteder der du kan hente informasjon  
      om sex, samliv, prevensjon og svangerskap?

 2. Ungdom bruker ulike interaktive medier til fl ørt og kontaktetablering. 
      Det gjelder chat, msn, samtaler med mobil, sms, overføring av  
      bilder og fi lm via mobiltelefon og webkamera. Mange starter sine 
      emosjonelle og erotiske opplevelser via Internett. Stemmer dette 
      med din erfaring?

 3. Tror du ungdom i dag er tryggere på seg selv og sin seksualitet pga  
      mulighetene som ligger på nettet? 

 4. Kjenner du til tilfeller der nettet har hatt en negativ innfl ytelse?



Hele livet tar vi valg. Hvert øyeblikk. De fleste valgene vi tar kan vi gjøre om. Men valget 
om å avbryte eller gjennomføre et svangerskap, kan ikke gjøres på nytt. Derfor er dette 
spesielt vanskelig. Men egentlig tas mange valg før vi kommer så langt. Hva er det som 
påvirker våre valg? Det kan være en blanding av egne holdninger og ytre påvirkninger.

     Sosiale forventninger

Undersøkelse om sexpress

Fra vi er født ligger det forventninger til oss om hvordan vi skal oppføre oss, og hva som 
forventes av oss. Er det veldig sterke føringer, kan det kan være vanskelig å finne ut hva 
en selv har lyst til å gjøre. Da er det også vanskeligere å ta selvstendige valg. 
Det er ikke alltid slik at vi velger med blanke ark. Mange ting skjer som kan påvirke 
situasjonen. Nedenfor ser du tall fra en undersøkelse om sexpress og rus.

Ifølge en undersøkelse Norstat har gjort for Russens organisasjonskomite, har nesten 
halvparten av alle jenter mellom 15 og 20 år hatt ubehagelige seksuelle opplevelser.

Mange opplever sexpress på privatfester. 45% av jentene og 21% av guttene har opplevd 
at deres seksuelle grenser ble krenket. 43% av jentene og 28% av guttene har angret på en 
seksuell opplevelse eller erfaring. Skolen, sms, utesteder og internett er også arenaer for 
uønskede seksuelle tilnærmelser.

  Unge opplever seksuelle utfordringer på alle arenaer
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Tema 5: HVORFOR BLE DET SLIK?
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                 84% av ungdommene har opplevd ubehag på grunn av andres alkoholbruk. 

                 
                 47% sier at de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. 

Det er lettere å fi nne unnskyldninger for at man har gått for langt når man er ruset.

Halvparten av alle unge opplever grensesetting som vanskelig.

1. Stemmer tallene med dine erfaringer?

2. Når føler du at dine fysiske grenser blir utfordret?

3. Hva er det som gjør at det er så vanskelig å sette grenser?

Rus og seksualitet



Lytter jeg til egne grenser

Samleie gjennomført

Beholde barnet

Drikke 

Har jeg ikke lyst

Samleie avbrutt

Blir jeg med likevel

       Har jeg lyst

Ta med kondom

 Gå på fest

Ikke ta med kondom

Bli  hjemme

Ha ubeskyttet sex

Abort

Være edru

Bruke beskyttelse

Valg vi tar
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Nedenfor ser du en enkel illustrasjon på noen av alle de valgene som kan ligge 
forut for en graviditet. Kjenner du deg igjen i dette? 
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LINE: Det går vel ikke dårlig med deg og Fredrik eller noe?
THEA: Du...vi er ikke sammen en gang.
Line smiler. LINE: Men du har lyst?.  Thea trekker på skuldrene.
LINE: Selvfølgelig har du dét...han er jo dødskjekk!
THEA: Det er ikke bare dét som teller, da.
LINE: Ja, særlig! Hun smiler ertende.
LINE: Har dere...gjort det flere ganger eller?
Hun løfter ertende på øyenbrynene. Thea ser ned, fikler med mobilen sin, legger den i vesken, nesten på 
gråten.
THEA: Jeg tror jeg må stikke jeg.

”Seksualitet er en integrert del av ethvert menneskes personlighet, noe som ikke kan 
skilles fra andre sider av livet. Seksualitet er ikke det samme som samleie eller evne til 
å få orgasme, seksualitet er mye mer. Det finnes i den energi som driver oss mot å søke 
kjærlighet, varme og nærhet. Seksualitet uttrykkes i hva vi føler, hvordan vi beveger oss, 
og hvordan vi berører og berøres av andre. Seksualitet påvirker våre tanker, følelser, 
handlinger og vårt samspill med andre mennesker.”

Puberteten er den tiden hvor kroppen vår forbereder seg på å bli fruktbar og i stand til å 
lage barn. Når vi snakker om pubertet, tenker vi på de forandringene som skjer med deg 
under utviklingen fra barn til voksen. Det er vanlig med høyt temperament, og det er av 
en eller annen grunn veldig lett å krangle hjemme. Mange gjør opprør mot foreldrene og 
deres holdninger. Dette er en viktig periode for at du skal finne ut hvem du er og 
utvikle din egen identitet.

Det dannes nye hormoner, du kjenner 
på drifter og uvante lyster. Dette skaper 
rom for følelser, vennskap og forelskelser. 
Samtidig kan du erfare at seksuelle opp-
levelser åpner for noen sterke følelses-
rom i deg som kan romme både nærhet, 
overgivelse, ensomhet og uro. 

Oppgave: Let på nettet og finn ut mer om 
hvilke hormonelle forandringer som skjer 
i kroppen.

Seksualitet er en positiv drivkraft som er tilstede i varierende grad gjennom hele livet. 
Verdens helseorganisasjon, WHO, har definert det slik:

   Hormonsprell

 Tema 6: FORELSKELSE OG LYSTTema 6: FORELSKELSE OG LYST



      

Det innebærer ulike syn på seksualitet, hva som er tillatt og ikke tillatt, forskjeller i synet 
på kjønn, hva som er tillatt for jenter og hva som er tillatt for gutter. Mange har tradisjon 
for at seksualoppdragelsen skal foregå i privat regi, og noen kan føle seg støtt av at sko-
len beskjeftiger seg med dette temaet. En del foreldre tenker kanskje at hvis en snakker 
med unge om sex, så vil det føre til at de praktiserer det. 

I fl ere kulturer er det mannen som er overhode, og guttene har dermed fl ere privilegier 
enn jentene. Jentenes bevegelsesfrihet er mer begrenset enn guttenes, og 
oppmerksomheten rettes mot at jentenes dyd beskyttes fram mot bryllupsnatten. 
Guttene har ingen møydom de skal passe på, og de blir ikke gravide. Sex før ekteskapet 
får derfor ikke like alvorlige konsekvenser for dem. Deres seksuelle atferd blir heller ikke 
kontrollert i samme grad som jentenes.

Seksualitet er en grunnleggende og
viktig del av alle mennesker. Seksualmoral 
og holdninger overføres fra generasjon til 
generasjon. Som regel er seksualiteten 
regulert av både kultur og religion. I mange 
kulturer er det storfamilien som bestemmer 
det meste. I løpet av de siste tiår er Norge 
blitt et mye mer fl erkulturelt samfunn. I 
møtet mellom kulturene oppdager vi hver-
andres normer og tradisjoner.

Kultur og seksualitet

Mange tror at andre har debutert seksuelt mye tidligere enn de selv. Det stemmer ofte 
ikke. Gjennomsnittlig debutalder for jenter er ca. 17 år og for gutter ca. 18 år. Noen 
begynner så tidlig som i 13-14 års alderen, mens andre venter til de er langt over 20. 
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1. Hva tror du det kommer av at debutalderen varierer så mye?

2. Omtales gutters og jenters seksuelle aktivitet på forskjellige måter?

3. Er det vanlig at ungdom skryter av seksuelle erfaringer?

4. Kan det bli for stor åpenhet om sex?

5. Merker du noe til kulturelle forskjeller når det gjelder seksualitet?

Seksuell debut



Hvis du er redd for at du er blitt gravid etter et samleie, kan du bruke angrepillen. Det 
er piller med høyt innhold av aktivt hormon som hindrer egget i å utvikle seg. Pillen for-
hindrer sannsynligvis 75-80 prosent av graviditetene. Pillene fås reseptfritt på apoteket. 
Husk at du må starte på nødprevensjonen innen det er gått 72 timer fra det ubeskyttede 
samleie. Angrepillen kan gi ubehag og er kun en nødløsning.

P-pillen er et av de mest brukte prevensjonsmidlene i Norge. Den beskytter veldig godt 
mot graviditet, men gir ingen beskyttelse mot kjønnssykdommer. Nesten alle kvinner kan 
bruke p-piller. Noen får bivirkninger, men som regel gir disse plagene seg etter kort tid. 
P-piller krever resept.

1. Hva tror dere gjør at såvidt mange tar sjansen på å ha sex   
    uten å bruke beskyttelse?

2. Hvem har størst ansvar for å huske på prevensjon, 
    jenta eller gutten?

3. Hva kan man gjøre for at det skal bli mer vanlig å bruke kondom?

        Tema 7: PREVENSJON
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P-pillen 

Kondom er en tynn gummihylse som rulles på penis når den er blitt 
stiv. Det hindrer sæden i å komme ut i skjeden. Det er viktig å ta på 
kondomet før man fører penis inn skjeden, og kondomet må brukes 
under hele samleiet. 

Fordeler med kondom: 
- Kondom er den eneste prevensjonsmetoden som beskytter begge  
  parter mot seksuelt overførbare sykdommer som klamydia og HIV. 
- De kan kjøpes overalt uten resept og uten aldersgrense. 

Det er viktig å øve seg på å bruke kondom for å føle seg kompetent 
og fortrolig med å bruke den i ”det riktige øyeblikket”.

Kondom

De vanligste prevensjonsmetodene for ungdom er kondom og p-piller. 

P-pillen

  Nødprevensjon: Angrepillen



Abort er en rettighet alle jenter og kvinner har. Er du blitt uplanlagt gravid må du velge:
Å beholde barnet eller ta abort. Dette er et alvorlig og vanskelig valg for de aller fleste, 
uansett syn på abort. For det første er det kort tidsfrist. For det andre er det et valg som 
ikke kan gjøres om.

Et valg betyr å si ja til noe og nei til noe annet. Dette kan i mange tilfeller være 
smertefullt. Her kommer både følelsesmessige, etiske og praktiske forhold inn.

    

  Er vi egentlig kjærester?

         Hva er rett og galt for meg?
 
          Hvem skal jeg ta hensyn til?

          Finnes det alternativer?

          Hva slags valg kan jeg leve 
          godt med videre?

              Økonomi?
                  
             Bolig?
                   
             Framtidsplaner?

             Studier og jobb?
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  Må vi flytte sammen?

 Blir jeg alene?

s. 25 Teksten i hjertet forandres til: Må vi flytte sammen? Blir jeg alene? Er vi egentlig kjæres-
ter? De andre formuleringene strykes. Kan du ha en svakere rødfarge, mer mot rosa på hjertet 
slik at vi unngår de hvite boksene? Kan fargen ”marmoreres” slik det er gjort på s. 8?

Tema 8: ET VANSKELIG VALG
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LINE og THEA blir sittende en stund i stillhet. Line kikker rundt seg, på leiligheten.
LINE: Skal dere bo her da...? Thea ser surt på henne. 
THEA: Har jeg sagt at jeg skal beholde det eller? 
Line ser sjokkert på henne.
LINE: Skal du ta abort?!
Pause. Thea trekker på skuldrene. Tenker.
THEA: Må vel det.
LINE: Du må ikke da. Thea ser forhåpningsfullt på henne. 
THEA: Tror du det går an å beholde det?  Line ler oppgitt.
LINE: Selvfølgelig går det an! Det er jo dritkult med barn da.
Hun ser Theas engstelige uttrykk og blir alvorlig. Forsøker å se voksen ut.

     Rydde i kaosfølelsene. 

Være realistisk. 
Dette har faktisk skjedd.

   Vurdere de ulike valgalternativene 
   og deres konsekvenser.

Få oversikt. Hva er mulighetene? 

 Trinn på veien til en avgjørelse



For å ta en beslutning, kan det være en fordel å sette opp hvilke 
argumenter som trekker i hvilken retning.
 
Jobb med vektskålen på side 28: 
Hva ville vært avgjørende dersom du skulle ta valget?
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LINE: Men det er jævlig dyrt. Og så blir det ikke så mye tid til utdanning og festing og sånn.
Thea blir tankefull i blikket. 
THEA: Det er ikke sikkert at han trenger å få vite noe da..
Line blir overrasket. 
LINE: Hæ? Du sa jo nettopp at du ville beholde det jo?
THEA: Sa jeg vel ikke!   Hun tenker seg om.
THEA: Jeg tror ikke det i hvert fall.
Line ser på henne.
LINE: Nei...dere er jo ikke sammen en gang.
De blir sittende å se på hverandre. 
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Fram til 1960 var abort straffbart.Tidligere tiders uønskede graviditeter ble bekjempet 
med strikkepinner, hopping i trapper, varme bad og annet. For kvinner har dette alltid 
vært et viktig tema, og kvinner startet allerede i begynnelsen av forrige århundre 
kampen for selvbestemt abort. I 1978 ble lov om selvbestemt abort vedtatt, ikke uten mye 
motstand. Siden den tid har abort-tallene holdt seg temmelig konstante i Norge. Hvert år 
foretas det rundt 14.000 aborter ved norske sykehus. Hver tredje kvinne i Norge har 
opplevd en abort. Det utføres årlig ca 2.400 aborter blant ungdom mellom 13-19 år.

Vi skiller mellom medisinsk og kirurgisk abort.

Medisinsk abort
Kvinnen får en tablett på sykehuset, drar hjem og kommer tilbake til sykehuset etter to 
dager. Her blir det satt en stikkpille i skjeden og innholdet i livmoren støtes ut etter tre til 
seks timer. I disse timene oppholder hun seg på sykehuset. Medisinsk abort kan gjøres 
til og med 12. svangerskapsuke. Metoden gis uten narkose.

Kirurgisk abort
Inngrepet gjøres i narkose og varer i 15-30 minutter. Kvinnen vil ha en dags opphold på 
sykehuset. Dette inngrepet utføres innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Inngrep kan 
gjøres senere, men må søkes om spesielt (se lovverket). Dersom du har bestemt deg for 
å ta abort, kan du henvende deg til lege for henvisning til sykehus. Du kan også henven-
de deg direkte til gynekologisk avdeling ved sykehuset og bestille time uten å oppsøke 
lege først. Første dag i siste menstruasjon bør alltid oppgis. Alle leger har plikt til å hjelpe 
deg med å fremme begjæring om abort dersom du er under 12 uker gravid, og med å 
søke om abort dersom du er over 12 uker gravid. 

Det bestemmer du selv – men bare hvis du er under 12 uker gravid. Du må uansett 
undertegne et skjema som heter «Begjæring om svangerskapsavbrudd». Det gjøres 
enten hos lege på forhånd eller på sykehuset. Er du over 12 uker gravid, må legen sende 
en søknad for deg til Abortnemnda på det sykehuset du tilhører. Søknaden skal 
inneholde de viktigste grunnene til at du søker abort.
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Tema 9: ABORT

    Abortmetoder

Veien til abortloven

Hvem bestemmer om jeg får ta abort?



1. Er det rett at det bare er jenta som skal ha siste ordet når  
    det gjelder abort?

2. Ungdom forteller at de vet mye om sex, men lite om abort.
    Stemmer dette for dere?
 
3. Hva ønsker dere i tilfelle å vite mer om?

Du må regne fra siste menstruasjons første dag:

Hvis menstruasjonen startet 1. januar, er du 12 
uker gravid 26. mars. Etter den tid er det ikke 
lenger du selv som kan ta avgjørelsen. Du kan 
ikke regne svangerskapets lengde fra den dato 
du selv mener du er blitt befruktet. Abortnemnda 
regner ikke på den måten. Gå ikke for lenge og 
vent, hvis du vil ta abort. Det kan ta tid å få time 
på sykehuset. Aborter blir utført på alle offent-
lige sykehus. Inngrepet er gratis dersom du har 
norsk personnummer.
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THEA: Jeg må bestemme meg innen fem uker.
Fredrik blir tankefull. Ser skuffet på henne.
FREDRIK: Så jeg har ikke noe jeg skulle ha sagt jeg da?
Thea trekker på skuldrene. Forsøker å virke kul. 
THEA: Egentlig ikke.
FREDRIK: Hva er vitsen med at jeg er her da?
THEA: Jeg tenkte at du kanskje hadde noe fornuftig å komme med liksom.
Fredrik ser oppgitt på henne.
FREDRIK: Betyr det noe hva jeg mener, eller gjør det ikke det?
Hun ser ham i øynene. Forsøker å skjule at hun synes det er viktig.
THEA (lyver): Litt.

Hvor langt er du kommet?



Å bli forelder i ung alder er en stor omveltning i livet. Mange kan ha erfaring med 
småbarn gjennom barnevaktjobber og småsøsken og har naturlig utviklet en interesse 
for små barn. Det å bli mor eller far til et eget barn er likevel annerledes.Det kan gi mye 
varme og glede, lekenhet og trivsel. Men det er samtidig et stort ansvar som varer livet 
ut. Blir du forelder som ung tenåring, er det særlig viktig hva slags støtte du får i 
omgivelsene. 

   

Økonomiske støtteordninger varierer 
avhengig av om dere er sammen om 
omsorgen eller jenta tar ansvaret alene.

Her er noen ulike støtteordninger: 

Foreldrepenger 
(fødselspenger/adopsjonspenger)

Engangsstønad

Overgangsstønad

Kontantstøtte

Barnetrygd

Det finnes ulike økonomiske støtteordninger for den som får barn og egne ordninger for 
den som blir alene med omsorgen. Dette får du vite mer om for eksempel hos legen, 
NAV trygd / www.nav.no eller hos Stiftelsen Amathea, Husbanken og Statens lånekasse 
for utdanning.

Tema 10: BEHOLDE BARNET
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Barnefaren må betale barnebidrag dersom jenta velger å beholde barnet, og de ikke bor 
sammen. Dette gjelder uansett om han skulle ønske at jenta tok abort. Betaling av bar-
nebidrag starter når faren er kommet i arbeid og skal betales fram til barnet fyller 18 år. 

  Barnebidrag

Økonomiske støtteordninger



Det er ikke bare økonomiske støtteordninger som trengs for at en nystartet familie eller 
en ung mor skal klare seg. Like viktig er støtten fra familie og venner eller andre 
kontaktpersoner.
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THEA: Vet du hvor vanskelig det er eller?  
Fredrik stopper opp han også. 
FREDRIK: Ja, jeg skjønner jo det...
THEA: Nei, du gjør ikke det. 
FREDRIK: Neivel.
Thea ser alvorlig på ham. Hun snur seg bort, 
lener seg på et gjerde, ser ut i luften. 
Fredrik stiller seg ved siden av. De ser ut i luften. 
Thea får øye på en ung mor og far med et lite 
barn som leker på lekeplassen et stykke fra dem.  
THEA: Du skjønner at det ikke er så lett, ikke 
sant? Fredrik snur seg og ser på henne.
FREDRIK: Hva vil du at jeg skal gjøre da?!
Hun stopper opp. Ser på ham med et sårt blikk. 
THEA: Jeg vil at du skal skjønne hvordan jeg har 
det.

1. Hva skal til for at du ville velge å beholde barnet?

2. Søk på nettet og fi nn ut hvilken støtte du kunne fått hvis du kom i en slik 
    situasjon.

3. Er det rettferdig at gutten skal betale barnebidrag når han selv hadde   
    ønsket at jenta skulle velge abort?

4. Hva synes du om at jenta må ta det største ansvaret for en felles ubetenksom 
    handling?



Kvinnens rett til å velge handler ikke bare om retten til å bestemme over egen kropp, 
men om resten av hennes liv.

Evner man å ta ansvaret for et annet menneske?
Ønsker man å ta ansvaret for et annet menneske?

Omlag 35 % av alle kvinner i Norge har opplevd en abort. Det betyr at det er en handling 
som har satt spor i mange kvinneliv og kanskje i mange familier. Likevel er det et tema få 
snakker om.

Noen kan komme til å angre at de tar abort, mange angrer at de ikke har brukt preven-
sjon. De fleste som tar abort er lettet over at det er over og angrer ikke på inngrepet. Det 
betyr ikke at det ikke setter spor. 

Og hva med fedrene?
Opplever barnefaren at han ”tar abort”?

Abort er et personlig valg og en rettighet alle jenter og 
kvinner har. Det betyr ikke at det er et lett valg å ta.
 
Men abort er ikke utelukkende et kvinnepørsmål. Det 
er i bunn og grunn et rettighetsspørsmål. Det handler 
om forholdet mellom fosterets rettigheter og kvinnens 
rettigheter. 

  Tema 11: DET ETISKE DILEMMAET
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Etikk er læren om rett og galt



1. Er det rett at kvinner skal få bestemme over fosteret de første 12 ukene?
    
2. Skal ett menneske kunne avgjøre skjebnen til det som kunne blitt et annet menneske?

3. Når oppstår et liv?
    Når blir et foster til et menneske?
    Hvorfor sier loven 12 uker?
    Er abort å ta liv? 

4. Når oppstår menneskeverdet? 
   - ved unnfangelsen?
   - ved fosterets modning til et fullverdig menneske?
   - ved fødselen?

5. Er det rett å sette et barn til verden for ungdom som føler de ikke kan ta ansvaret   
    som foreldre?

6. Er det rimelig å forvente at egne foreldre stiller opp og tar ansvaret for barnet?

Etiske spørsmål berører grunnleggende verdier i menneskelivet. 
Det er ikke lett å gi enkle svar på kompliserte spørsmål. 
Prøv likevel å diskuter følgende problemstillinger:
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      Fort gjort... Tenk på hvor lite som skal til og hvor uforberedt man kan være...

1. Hva ville du gjort hvis du var i samme situasjon som Thea?

2. Hva ville du gjort hvis du var i samme situasjon som Fredrik?

3. Er det forskjell på jenter og gutter når det gjelder hvilke valg de tar?

Tema 12: ETTERTANKER 

Thea og Fredrik sitter ved siden av hverandre ved vannspeilet 
i parken uten å si noe.  Det er stille en lang stund. Fredrik puster ut. Ser på henne.
FREDRIK: Jeg hadde ikke trodd at det skulle være så lett.
Hun ser rart på ham.
THEA: Hva mener du?
FREDRIK: Jeg trodde ikke at det skulle så lite til liksom...
Han angrer seg, redd for å bli misforstått.
FREDRIK: Altså....jeg visste ikke at det gikk så fort på en måte...hvis du skjønner?
Thea ser på ham. Nikker svakt. Blir fjern i blikket.
THEA; Ikke jeg heller.
De blir sittende å se utover vannspeilet.
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Det er bedre 
å være føre 
var, enn tidlig 
å bli far.

Det er bedre 
å bli mor, når 
en selv har 
blitt stor.



     

Lag scenarier for de ulike alternativene og bygg historiene videre. 
Skriv et debattinnlegg. Lag en veggavis. Skriv en tekst.

Begge ønsker å beholde barnet og fortsette sammen.

Hun vil beholde barnet. Foreldrene setter seg sterkt imot.

Hun vil beholde barnet. Han setter seg sterkt imot. 
Hun fortsetter alene.

Hun vil ta abort. Foreldrene setter seg sterkt imot.

Begge er enige om abort.

Hun velger abort. Han er uenig.

Tema 13: SCENARIER
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     Hvordan kan dette gå?



     EKSTRAMATERIALE PÅ DVD

Ungdom fra Nordland svarer på spørsmål 

Ekstramaterialet på DVD-en inneholder intervjuer med 4 ungdommer på 
en skole i Nordland. Det kan være nyttig å vise noen uttalelser for å starte en samtale. 
Ofte kan utsagn fra andre ungdommer gjøre det enklere å få samtalen i gang. Her er en 
oversikt over spørsmålene som ligger som egne kapitler i menyen på DVD-en.

1. Jenter: Hvis du var blitt uplanlagt gravid, hvem ville du snakket med først?

2. Jenter: Hvordan ville du lagt det fram for venninna di?

3. Jenter: Ville du fortalt det til gutten?

4. Gutter: Hvordan ville du reagert, hvis du fi kk vite at ei jente du hadde vært sammen med, 
    var blitt gravid?

5. Gutter: Hvem ville du valgt å snakke med først?

6. Jenter: Hvorfor er det vanskelig å fortelle det til foreldrene?

7. Begge: Når er risikoen størst for å bli uplanlagt gravid?

8. Jenter: Hva tenker dere om angrepillen?

9. Jenter: Hvem tar mest ansvar for prevensjon?

10. Gutter: Har dere like stort ansvar for å tenke på prevensjon som jentene?

11. Jenter: Hva er de viktigste argumentene, hvis du må velge mellom abort eller fødsel?

12. Gutter: Hva er de viktigste argumentene, hvis du må velge mellom abort eller fødsel?

13. Begge: Er det forskjell på jenter og gutter når det gjelder hvilke valg de tar?

14. Jenter: Hvem er det som bestemmer?

15. Jenter: Hvis du var blitt gravid, hvilket valg ville du tatt?

16. Gutter: Hva ville du synes var riktig å velge?

17. Jenter: Hva ville du gjort, hvis han har lyst til å beholde barnet?

18. Gutter: Hvordan ville du reagert, hvis hun allerede har bestemt seg for å ta abort?

19. Gutter: Har dere krav på å få vite at jenta er gravid?

20. Gutter: Hvordan ville du reagert, hvis hun sier at hun har bestemt seg for å beholde barnet?

21. Jenter: Er det mange som blir gravide på deres alder?

22. Jenter: Hvorfor velger noen helt unge å beholde barnet, tror dere?
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net?


