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Forord: 
 
Kære læser 

Vi vil med dette idekatalog ikke revolutionere, da der allerede er skrevet flere rigtig gode og 

mere uddybende bøger om netop dette emne. Vi vil blot kort og konkret prøve at skitsere 

nogle af de mange sjove og anderledes muligheder, der er for at undervise mennesker med 

et handicap i seksualitet. Trods vi er bevidste om, at der allerede er skrevet flere rigtig gode 

og mere uddybende bøger om netop dette emne. Vi vil hermed give inspiration til vores 

daglige kollegaer, og vise at man ikke behøver være berøringsangst for emnet seksualitet, 

samt forsøge at gøre undervisningen nem og overskuelig indenfor det tema man nu vælger. 

Der er mange temaer man kan komme ind på, såsom kroppen, erogene zoner, forelskelse, 

følelser, selvværd, kærlighed, kærester kontra venner, fantasi og drømme kontra realitet, 

onani, sanseoplevelser, sprog, kønssygdomme, graviditet, grænser, påklædning, hygiejne, 

sex, rettigheder, overgreb, porno, prævention, netdating, anden etnisk baggrund, seksuelle 

hjælpemidler osv. 

Emnerne og mulighederne er mange, hvis man tænker bredt og kreativt. 

Endvidere kan man gå ind og se på, om man vil have andre vinkler på sin 

seksualundervisning, f.eks. en sportsoplevelse, naturoplevelse, en fest osv. 

Vores inspirationskilder er hentet fra bøger indenfor området, seksualvejleder kollegaer, 

brugerkursus, andet undervisningsmateriale og internettet. 

Desuden har vi prøvet at finde nye kreative seksualundervisningsmetoder gennem bl.a. 

almindelige aktiviteter og børnelege. 
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Vi håber I vil finde hæftet nemt og anvendeligt. Og som sagt, er mulighederne mange for at 

gøre undervisning, som enten kan være kedelig, pinlig, tabubelagt eller andet, til en tryg, 

sjov og god oplevelse. 

Til sidst vil vi dog tilføje at når man vælger aktiviteter til undervisning, er det vigtigt også at 

huske på, hvilken målgruppe man underviser, deres køn, deres alder, deres handicap samt 

deres kognitive udvikling mm.  

Nogle undervisningsformer virker for nogle, men bestemt ikke for andre. 
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Tjek-liste inden start af seksualundervisning/brugerkursus: 
 
Målgruppe og tema: 
Inden man starter seksualundervisning eller et brugerkursus er det først og fremmest vigtigt at finde 
frem til en målgruppe, dvs. hvad er deres handicap, skal der undervises enkeltvis eller i gruppe.  
Dernæst finde frem til temaet, som f.eks. kan være ”kærestekursus”, ”teenagekursus”, 
”flirtekursus”, ”scorekursus” osv. eller blot general seksualvejledning.  
Vælger man en gruppe, skal målgruppen være nogenlunde homogen ift. kognitivt funktions niveau, 
alder, modenhed mm. for ikke at risikere at nogle falder fra, eller andre ikke forstår det der bliver 
talt om. Desuden skal der tænkes på antallet af brugere ift. at skabe tryghed i gruppen. 
 
Interview af brugere: 
Det kan være en fordel, at få afdækket hvilke områder de forskellige brugere ønsker viden og 
oplysning om. Endvidere er det en måde at finde frem til hvilket niveau hvorfra undervisningen skal 
tage udgangspunkt. 
Her kan man vælge at udsende et spørgeskema, hvis brugerne kan skrive, eller selv interviewe de 
enkelte deltagere. 
 
Indbydelse: 
At komme på et kursus kan for mange udviklingshæmmede være specielt og noget særligt at blive 
udvalgt til. Det kræver derfor også en rigtig indbydelse, hvor der bliver beskrevet hvor og hvornår 
kurset bliver afholdt, og evt. hvad dagene skal indeholde. 
 
Åbenhed omkring seksualundervisning/brugerkursus for bl.a. forældre/kollegaer: 
Da seksualitet er en meget privat sag, og for mange kan være svært at tale om, kan der nogle gange 
mødes modstand, når man vil undervise i dette emne. Det kan derfor være nødvendigt før et 
brugerkursus, evt. at give lidt info om hvad baggrunden for seksualundervisningen er. Dette for at 
de personer, de udviklingshæmmede omgiver sig med i hverdagen (forældre og pædagoger), også 
bakker op omkring undervisningen/kurset. Vi tænker her også på at man kan møde brugere af anden 
etnisk baggrund, hvor det at tale om seksualitet IKKE er normalt og brugt. 
Men med åben dialog og forståelse for hinanden, mener vi der ofte kan opnås opbakning, og derved 
undgår aflysninger fra deltagerne. 
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Opfølgning: 
For nogle brugere kan det være svært blot at overskue sin hverdag, og det kan være endnu mere 
svært at overskue noget der skal ske ud i fremtiden. Endvidere hvis emnet er lidt ukendt eller 
skræmmende. 
Derfor kan én til flere opfølgninger være nødvendigt, og eventuelle flere snakke omkring hvad der 
skal ske, inden selve undervisningen/brugerkurset. 
 
Hvor skal undervisningen/kurset afholdes: 
At komme på kursus kan som sagt være et skønt afbræk fra hverdagen og føles som noget specielt. 
Derfor kan det også være rart at komme et andet sted hen, end hvor man plejer at opholde sig, at 
blive opvartet med god kursusmad osv. Kig derfor på budgettet og se om der skal være 
egenbetaling, kan institutionen betale, kan man låne lokaler eller skal man ud at leje, skal det være 
med overnatning eller ej, osv. 
 
Tavshedspligt, sproglige og sociale spilleregler: 
Som tidligere nævnt, er seksualitet jo et meget privat, personligt og intimt emne, og det er vigtigt at 
starte undervisningen med en snak om tavshedspligt, og hvordan man opfører sig undervejs. Ingen 
har lyst til at de ting man fortæller i fortrolighed, skal komme ud til andre end dem man er på kursus 
med, og dermed selv har valgt at dele tanker og følelser med. Ligeledes kan man snakke om hvilke 
ord man bruger for evt. de kropsdele mm. man vil komme ind på, sådan at alle føler sig tilpas, og 
der skabes åbenhed og dialog. Endeligt kan der tales om at grine og gør nar af hinanden er 
uacceptabelt, men at grine sammen er ok. 
 
Indretning og Seksualitetsbord: 
En ide kan være at indrette det lokale man skal være i med forskellige input (plakater, plancher, 
billeder osv.)  ift. emnet seksualitet. Eller man kan lave et seksualitetsbord, hvorpå man lægger 
bøger, blade, billeder, seksualitetsspil, kondomer og andet prævention, diverse vareprøver på eks. 
intimsæbe, hygiejnebind, parfume osv. Igen, mulighederne er mange. Seksualitetsbordet kan være 
en god ide, da nogle er blufærdige og hellere vil udforske tingene på egen hånd og i eget tempo, end 
i fællesskab. 
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Kursusmappe: 
I en kursusmappe, kan der være en beskrivelse af hvad dagen/dagene skal indeholde, samt diverse 
undervisningsmaterialer, billeder, tegninger, pjecer, ting man laver i løbes af kurset. Så er der 
mulighed for at brugeren kan vende tilbage til mappen efter endt kursus og mindes og evt. igen 
drage nytte af det der er blevet snakket om. Ligeledes kan det være muligt for pædagogerne på et 
bosted eller forældre at have noget at tale med brugeren ud fra, efter endt kursus eller undervisning. 
 
Vær konkret: 
Det er vigtigt at være konkret, og udvælge nogle enkelte emner når man underviser, sådan at 
dagen/dagene bliver overskuelige for brugerne. Der er rigtig mange spændende emner at gå i 
dybden med, og hvert emne kan frembringe mange spørgsmål. Derfor er det bedre at starte ud med 
enkelte emner, så tidsplanen ikke skrider, og for at brugerne ikke bliver forvirret og mættet af for 
megen info. Man kan evt. have yderligere emner med som backup. Der skal være rigeligt af tid til 
gode diskussioner, og til evt. at repetere sidst på dagen, hvad man har gennemgået. 
Ligeledes skal man være konkret ift. ordvalg, sådan alle har forståelsen af de ting man snakker om. 
F.eks. er det ikke sikker at alle forstår at ”nødder” er det samme som ”bryster”, at ”gå i seng 
sammen” er det sammen som at ”have sex sammen” osv. Så det er vigtigt hele tiden at have en 
fornemmelse for om alle forstår det der bliver talt om. En idé kan være at få brugerne til at gengive 
det der bliver talt om med egne ord. 
 
Undervisningsform: 
For at bibringe målgruppen mest mulig viden og inspiration er vores erfaring det er vigtig at 
afveksle undervisningsformen. Dette betyder koncentrationen fastholdes længere. Måden kan være 
af skifte mellem eksempelvis envejskommunikation, dialog, musik, film, spil, bevægelse. 
 
Pauser: 
Når man underviser/afholder et kursus skal man sætte rigeligt med pauser ind i programmet. Dette 
for lige at strække ben, snakke sammen indbyrdes, men også for at bibeholde koncentrationen. Her 
skal der igen ses på hvilken målgruppe man har med at gøre, og hvor meget de hver især kan 
kapere. Ligeledes skal der tænkes på snack-og madpauser. 
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Spisning: 
God mad hører til ethvert kursus og god mad er næsten altid kilden til en god oplevelse. 
Ift. maden kan man lave forskellige sjove indslag ved at servere pik/bryst pasta, eller mad der er 
anrettet lidt frækt. Endvidere kan man gøre stemningen lidt romantisk ved at tænde levende lys, 
flotte servietter osv. 
 
Evaluering: 
En evaluering på dagen kan være en god opsummering for brugerne, men også et godt middel for 
underviser til at finde ud af hvad var godt/mindre godt, hvad virkede/virkede ikke osv. Dette kan 
både gøres gennem en spørgerunde eller gennem et evaluerings skema, men her skal man igen 
tænke på hvilken brugergruppe man har med at gøre. Kan de læse, skrive, udtrykke sig osv. 
 
Diplom: 
Det kan være en ide at afslutte et kursus med et diplom, for at brugeren kan mindes han/hun har 
været af sted og gennemført et kursus. Det er dog en vurderingssag ift. den enkelte brugergruppe 
om det er noget der vil vække glæde og stolthed, eller om det vil virke barnligt og irrelevant. Man 
kan evt. skrive emnerne fra kurset i punktform, så der igen er noget at snakke med pædagogerne fra 
et bosted eller forældre om, når brugerne kommer hjem fra kursus eller undervisning. Det kan til 
tider, for nogle brugere, være svært at huske eller udtrykke hvad man har oplevet, og dermed øger 
man chancen for at kurset bliver fulgt op på i dagligdagen. 
 
Husk inden undervisning: 

• Tjekke om pc, video, kamera, dvd, overheadprojektor, cd-afspiller, projekter osv. virker. 

• Rediger video/dvd til kun de sekvenser du skal bruge, sådan der ikke bruges unødvendig tid 
på at spole osv. Det kan virke forstyrrende og forvirrende. 

• Husk at indhente tilladelse til at filme og tage billeder. 
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Velkomst. 
 
Sang: 
Formålet med evt. at starte med en sang er, at det kan være en isbryder, og at det kan skabe god 
stemning. 
Der er mange sange at vælge mellem, men for at holde sig til emnet er der bl.a. ”kald det 
kærlighed” af Lars Lilholt, ”Fi er min” af Natascha, ”Sådan nogen som os” af Poul Krebs osv. Da 
kærlighed er et af de største temaer i sange, er der rig mulighed for at finde én der kan ramme plet. 
 
Hilse-øvelse: 
Formålet er at øve sig i kontakt til andre. Hvad kan man sige til andre uden de bliver stødt, og 
hvordan kontakter man andre. Øvelsen kan ligeledes bruges som isbryder. 
Afvikling: Alle skal på gulvet, og gå rundt imellem hinanden. Man skal starte med at hilse på alle 
de deltagere man passerer og sige sit navn. Efter et stykke tid kan man udvide øvelsen ved i stedet 
at give alle man møder et kompliment omkring deres tøj. Øvelsen kan evt. slutte af med at man 
giver komplimenter omkring udseendet. 
 
Tag et billede med fra barndommen: 
Formålet er at snakke om kroppens forandring; hvordan man så ud som barn og hvordan man ser 
ud i dag. Altså hvilken udvikling man har været igennem. 
Afvikling: Hver bruger har et barndomsbillede med af sig selv. Man kan starte med at alle 
billederne lægges på et bord og der skal nu gættes på ”hvem er hvem?”. Derefter kan hver enkelt 
fortælle om sit billede, hvordan de så ud, hvilken udvikling deres krop siden er gået igennem (evt. 
skæg vækst, ny farve hår, fået bryster, bruger makeup osv.) og hvordan de så ser ud i dag. 
 
Sex-leksikon: 
Formålet er at komme ind på nogle af de ord, som kan være svære at sige, men som man uden tvivl 
vil komme ind på i undervisningen/brugerkurset. Man skal finde på så mange forskellige 
synonymer som muligt for ordene. Hermed får man fra start ”øvet” sig lidt i at få sagt nogle af de 
svære ord, og man kan lette stemningen lidt, ved at grine af dem sammen.  
Afvikling: Man kan vælge om man i fællesskab skal skrive ordenen på en tavle eller om man i 
stedet skal deles ind i små grupper. Herefter kan man snakke om forskellen på de forskellige ord, og 
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hvor det er passende at sige dem, og hvor det ikke er. Øvelsen kan evt. slutte med at man finder 
nogle passende ord til det pågældende brugerkursus/undervisning, som alle kan acceptere. 
 
Kimsleg: 
Formålet: Endnu en øvelse i at benævne nogle af de ”frække” ting man skal snakke om på et 
kursus eller i undervisning. 
Afviklingen: Man tager nogle af de forskellige ting man vil komme ind på i løbet af kurset, og 
lægge på et bord (eks. kondom, glidecreme, parfume, sæbe, sex-hjælpemiddel, et pornoblad, et 
billede af et kys eller andet). Alle deltagerne skal kigge godt på alle tingene i et stykke tid. Herefter 
skal der lægges et tæppe over rekvisitterne, og deltagerne skal på skift komme med bud på hvilke 
ting der gemte sig under tæppet. Man kan tage rekvisitterne ud, i takt med de bliver benævnt, så alle 
kan få mulighed for at se godt på dem. Man kan også lave den version hvor man fjerner en ting, og 
herefter skal deltagerne forsøge at komme i tanke om hvilken ting der mangler. 
 
Tip en 13´er: 
Formålet med denne øvelse er blandt andet at danne sig et indtryk af brugernes viden inden for de 
konkrete spørgsmål man ønsker besvaret, og selvfølgelig gerne fylde ny viden på dem.  
Yderligere kan den være udgangspunkt for en god dialog og samtale imellem brugerne når 
tipskuponen er udfyldt. Hvem svarede hvad og hvorfor. 
Denne øvelse kan både bruges i starten eller i slutningen af undervisning. 
Afviklingen af denne øvelse kan foregå ved at man bliver delt i små grupper.  
Hver gruppe udfylder en svarkupon i fællesskab i det tidsrum man finder passende.  
Derefter skal svarene sammenlignes, kan ske på tavle, så det er overskueligt og synligt for alle. Det 
kan tage lang tid at gennemgå spørgsmålene, da de kan skabe diskussion samt give ledetråde til 
andre samtaleemner. Noget af motivationsfaktoren i denne øvelse er konkurrence elementet hvem 
får flest rigtige. Antallet af rigtige kan give dig som underviser en pejling af om niveauet er korrekt. 
En anden variant kan være at brugerne er delt op i to hold, og deltager i en quiz med spørgsmål om 
emner fra kurset, eks. ”Kan alle lide at blive rørt på brysterne?”, ”Skal man gå i seng med sin 
kæreste hvis ikke man har lyst?”osv. Dette kan ligeledes give et pejlepunkt til om man har ramt 
rigtigt ift. niveauet for kurset. 

 
 



10 | S i d e  
 

Kropsbevidsthed og samspilsøvelser. 
 
Kroppen, mærk dig frem: 
Formålet med denne øvelse er kropsbevidsthed; hvordan er det at mærke på dig selv og andre, 
hvordan er det at blive berørt, hvilke forskelle er der på kroppene, forskellene på pige/drenge 
kroppe, hvor er det ok at røre, hvilke områder er mere intime og private end andre. 
Afvikling af denne øvelse kan ske på følgende måde. Én person får bind for øjnene og har nu til 
opgave at mærke på de andre kursister (som står på en række) og finde frem til hvor ”Peter” står. Nu 
kan der snakkes om hvorfor denne kom frem til pågældende netop var Peter. 
 
Vaskehal: 
Formålet med denne øvelse er også kropsbevidsthed. Hvordan føles det at blive rørt ved, og hvor 
er det ok at røre? 
Afvikling: Alle deltagere bliver delt i to rækker. Deltager-rækkerne stiller sig overfor hinanden, 
med ca. en kropsbredde imellem. Herefter skal man på skift gå ned gennem rækken, mens 
deltagerne skal røre én. Man kan vælge at lave nogle regler på forhånd omkring at man ikke må røre 
på brysterne, bagdelen eller andet. Eller man kan vælge ikke at have regler omkring det. Det kan for 
nogle være temmelig grænseoverskridende at deltage i denne øvelse. Det kan derfor være en idé at 
der for nogle er mere plads til at komme igennem ”tunnelen” end for andre. 
 
At lade sig falde 
Formålet med denne tryghedsøvelse er at give brugerne en større bevidsthed og forståelse for egen 
krop. 
Afvikling Deltagerne står sammen i en lille rundkreds. En af deltagerne skal står i midten med 
lukkede øjne. Herefter skal denne deltager lade sig ”falde”, mens de andre deltagere ”griber” 
vedkommende. Deltageren i midten, kan evt. fortsætte med at have lukkede øjne, mens 
vedkommende bliver ”puffet” forsigtigt tilbage til midten, og så fremdeles.  
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Blive ført rundt 
Formålet: Dette er ligeledes en trygheds- og samarbejdsøvelse. Dette kræver en stor tillid til 
partneren der skal føre én rundt. 
Afviklingen: Man er sammen to og to. Den ene part skal have bind for øjnene, mens den anden skal 
føre vedkommende rundt, i lokalet, udenfor eller gennem en ”forhindringsbane”. Herefter skifter 
man. Man kan vælge at man ikke skal sige noget, eller man kan vælge at man samtidig med 
berøring af arm, hånd, skulder eller andet, også fortæller hvilke forhindringer der kommer, om man 
skal dreje til venstre osv. 
 
Skulpturer: 
Formål med denne øvelse er kropsbevidsthed. Derudover er det også en øvelse i, hvilke signaler 
man sender. Endelig er det også en øvelse, hvor man kan få grinet lidt sammen. 
Afviklingen: Alle deltagere er på gulvet. En person siger et ord (kan f.eks. være en følelse), kys, 
sex, kæreste, forelsket eller andet. Herefter skal alle deltagere forsøge at lave en skulptur med deres 
egen krop, som viser dette ord. En anden variant kan være, at man er sammen to og to, hvorefter 
den ene person skal forsøge at ”modellere” den anden persons krop, således den passer til dette ord. 
Det kan være en idé at starte ”blidt” op, med ”neutrale” og knap så grænseoverskridende ord, for at 
give lidt tryghed. 
 
Stå i stor klump: 
Formål: Kropsbevidsthed, og en øvelse i at stå stille, og være tæt på hinanden/andre mennesker. 
Afviklingen: Alle deltagere skal stå tæt sammen i en stor ”klump”. Alle skal lukke øjnene, uden at 
sige et ord. Man kan evt. give alle deltagere bind for øjnene, for at bevare koncentrationen. En 
mulighed er at sætte blid musik på, men der kan også være helt stille. Herefter kan man have snakke 
om, hvordan det var. For nogle personer er denne øvelse svær og temmelig grænseoverskridende. 
 
Kluddermor: 
Formålet er at bliver rørt og stå tæt med andre. Derudover kan den fungere som en slags 
opvarmning, da alle kommer tæt på hinanden og får grinet sammen. 
Afvikling: Alle deltagere (på nær én), skal tage hinanden i hånden, og danne en rundkreds. Herefter 
skal personen, der ikke er med i kredsen forlade rummet. De resterende skal så forsøge at ”kludre” 
sig ind, ved at gå over eller under hinandens arme eller ben, dreje rundt osv. (uden at slippe 
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hinandens hænder.). Når alle er ”kludret” sammen, skal vedkommende som ikke er en del af 
rundkredsen, forsøge at ”kludre” alle deltagere ud igen, ved at guide deltagerne. 
  
Hulahopring-leg:  
Formålet med denne øvelse kan dels være at få grinet, bevæget sig, berøring ved at holde i hånd og 
dels få en tæt kontakt med hinanden. 
Afvikling sker ved at gruppen deles i 2 hold. Hvert hold får en hulahopring. Alle deltagerne tager 
hinanden i hånden. Hulahopringen skal en af deltagerne have ”hængende” på armen inden 
rundkredsen bliver ”lukket”. Alle deltagerne skal nu igennem hulahopringen uden at hænderne 
slippes. Om den bliver afviklet af en omgang eller af flere omgange kan afhænge af hvor meget 
konkurrence der skabes. 
 
Spejldans: 
Formålet: Det er en samarbejdsøvelse, hvor man skiftes til at tage initiativet, og lade sig lede.  
Afvikling: Man skal være delt op i hold med to deltagere på hvert. Herefter skal man stå overfor 
hinanden og på skift være den der ”styrer”. Dette gør man ved, at bevæge sig/danse (evt. til musik), 
hvorefter den anden deltager skal kopiere bevægelserne. Derefter er det den anden deltager der skal 
”styre”. 
 
Kongens efterfølger: 
Formålet med denne øvelse er ligeledes at man lægger mærke til hinanden og kopierer. 
Afvikling: Alle deltagere står i en lang række. Der må igen gerne være musik til, men ikke en 
nødvendighed. Herefter skal den forreste deltager begynde at gå/hoppe/danse/vrikke/kravle eller 
andet. De øvrige deltagere følger efter og forsøger at kopiere den forrestes bevægelser. Herefter er 
det den næste deltagers tur.  
 
Vaske-krop-leg: 
Formålet: For at få benævnt/rørt alle dele af kroppen kan man lave en ”vaske-leg”.  
Afviklingen: Pædagogen kan benævne dele på kroppen (eks. Øjenbryn, kinder, ører, hals osv.). 
Deltagerne skal i takt med at en kropsdel bliver benævnt, lade som om de ”vasker” denne del af 
kroppen, og man kan eventuelt undervejs tale om hvorfor de forskellige kropsdele er vigtige at 
vaske. 
 



13 | S i d e  
 

Kropsdans: 
Formålet: er kropsbevidsthed, bevægelse og at grine sammen. 
Afviklingen: Alle deltagere skal på gulvet. Sæt noget godt musik på, og begynd at danse. Når I har 
danset i et kort stykke tid, skal I på skift bestemme hvilken del af kroppen som skal bevæges. Eks. 
højre arm. Herefter skal alle bevæge højre arm til musikken.  
 
Mal din krop:  
Formålet med denne øvelse er at give den enkelte en større forståelse og indsigt i egen og andres 
kroppe. Samtidig kan vi som fagpersonale få et billede af hvordan målgruppen ser på sig selv, dette  
kan vi anvende som et arbejdsredskab i et videre pædagogisk arbejde. 
Afviklingen er at farvelægge en tegning af hele kroppen både forfra og bagfra, med gul, grøn og 
rød farve. Rød farve for det man ikke er glad for ved ens krop, gul farve for det man ikke tænker 
specielt over, og grøn farve for de steder på ens krop man er glad for. For nogle målgrupper bliver 
opgaven lettere for den enkelte hvis man på kroppen sætter et billede af personen selv (så får den 
enkelte lettere ved at identificerer sig med tegningen). 
Husk også at få bagsiden af kroppen tegnet den er som regel sværere og giver en del refleksion. 
Tegninger kan nu hænges op for de som ønsker det, og der kan nu snakkes om hvilke farver der er 
anvendt på de forskellige kropsdele, samt hvad der ligger til grund for farverne. Skulle det være 
tilfældet at ingen ønsker at vise deres tegninger er det en god ide at underviserne også tegner sig 
selv da det kan være nødvendigt at starte der for at få dialogen igen. 
 
Blive tegnet: 
Formålet: Kropsbevidsthed. Der er her mulighed for at se hvilken forståelse deltagerne har for 
deres egen eller partnerens krop. Man kan udfra denne øvelse også få snakket omkring forskelle 
mellem kvinde og mand, hvor er det rart at blive rørt eller ej, hvordan er det kroppen ser ud osv.  
Afvikling: Deltagerne skal ligge udstrakt på et stort stykke papir, på gulvet. Herefter er der en 
person (kæresten, pædagogen, en anden deltager) som tegner omridset af en. Man kan efterfølgende 
sætte et fotografi, af den tegnede person på tegningen, for at det skal blive nemmere at forholde sig 
til. (Husk evt. også bagsiden/baghovedet). Herefter kan personen markere hvor brysterne, 
kønsorganerne, navlen osv. sidder. Man kan evt. lave den variant, hvor vedkommende skal markere 
sine egne erogene zoner/hvor kan jeg lide at blive rørt, eller hvor kan jeg IKKE lide at blive rørt. 
Hvis personens kæreste er med på kurset, kan man også starte med at det er partneren der markerer, 
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hvor han/hun tror vedkommende kan lide at blive rørt, for herefter at få personen selv til at markere 
de ”rigtige” steder.  
 
Spejløvelse: 
Formålet er her at få kendskab til sin krop ved at kigge i et spejl (med tøj på) og tale med en anden 
om hvad det er man ser. Evt. give hinanden komplimenter for det de synes om ved hinanden. 
Afvikling: Man er sammen to og to, og skiftevis stiller man sig foran et helspejl og fortæller den 
anden om hvad det er man ser, altså hvordan man ser ud, evt. hvad man selv kan lide/ikke lide, om 
man har stor numse/lille numse, store bryster/små bryster, skægvækst osv. 
Derefter kan man i fællesskab snakke om det var en grænseoverskridende øvelse, det at skulle have 
fokus på og snakke om sig selv, og ikke mindst blive set grundigt på af en anden. Hvorfor man er 
tilfreds/ikke tilfreds  med sine egne kropsdele. 
Man kan evt. få sin partner til at genfortælle det man sagde om sig selv. 
En anden version kan være at hver deltager får et lille spejl udleveret og privat kan prøve at se efter 
hvordan de ser ud i skridtet. Evt. ”lektier” til næste kursusdag. Nogle udviklingshæmmede har 
måske aldrig tænkt over eller set dette, og kan derfor heller ikke helt relatere til det, hvis man vil 
undervise i kønsdele ud fra en tegning/et billede. 
 
Afspænding: 
Formål: Til f.eks. at lave et ”break” i undervisningen, kan man vælge at bruge afspænding. 
Ligeledes kan det være en måde at få deltagerne til at mærke deres egen krop eller følelser. 
Afvikling: Deltagerne kan ligge eller sidde med lukkede øjne, afhængig af gruppen og formålet. 
Man kan vælge at bruge noget roligt musik, fortælle en historie, bede deltagerne huske tilbage på en 
episode, eller andet, hvor de oplevede en bestemt følelse. Det kan også være en øvelse i at mærke 
hele kroppen, ved at man beder dem mærke først det ene ben, så det andet, og så videre op igennem 
hele kroppen.  
 
Massageøvelse: 
Formålet med forskellige former for massageøvelser er dels at modtageren får en kropsforståelse, 
der kan vækkes nogle følelser og dels at modtageren forhåbentlig føler velvære. Giveren kan lære at 
komme tæt på et andet menneske via den berøring han eller hun udøver 
Afvikling: Massage og bade kan være en oplagt idé til et brugerkursus. Man kan vælge at 
deltagerne på skift skal massere hinanden, og det kan være håndmassage (som allerede  
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for nogle kan være temmelig grænseoverskridende), fodmassage, ansigtsmassage, rygmassage, 
fodbad eller andet. Det kan være en idé at sætte noget afslappende musik på, tænde for eks. en olie-
duft og ellers gøre lokalet hyggeligt og indbydende. For nogle brugergrupper er det FOR 
grænseoverskridende at lade andre røre ved én, så man skal overveje formen. 
 
Klippe/klistre: 
Formålet med denne øvelse er at snakke om idealkvinder/mænd, kroppens udvikling, hvornår man 
er gammel/ung, om kroppens udseende altid stemmer overens med den kognitive udvikling hos en 
person, hvis én synes en person er flot/grim, synes alle andre det så også osv. Man kan finde mange 
vinkler til denne øvelse. 
Afvikling: Man har en stak ugeblade, og man giver så brugerne den vinkel de skal fokusere på, 
eventuelt lave din drømmekvinde/drømmemand, og derefter kigge efter i bladene og klippe ud. Man 
kan derefter klistre billederne på en planche og i fællesskab få forskellige snakke ud fra dem. 
Eksempelvis er det de smukkeste mennesker der er de sødeste? Kan jeg blive kæreste med 
idealmennesket? Er det kun det ydre der tæller? Hvilke kvaliteter skal en potentiel kæreste besidde? 
osv. 
 
Hygiejnepose: 
Formålet er at komme ind på hygiejne. Hvordan vi ser ud, dufter, klæder os osv. spiller en stor rolle 
for hvordan vi agerer sammen. Ofte bliver man mere tiltrukket af én der gør noget ud af sig selv og 
er soigneret, end én der ikke er.  
Afvikling: Man kan give sine brugere en hygiejnepose med forskellige produkter såsom, 
parfumeprøver, hygiejebind, intimsæbe, shampoo/bodyshampoo, aftershave,  pjecer  mm. om 
hygiejne, for efterfølgende at tage snakken om de forskellige produkter, og hvad de bruges til. Men 
selvfølgelig også vigtigheden af  produkterne ift. eventuelt at finde en kæreste og at være sammen 
intimt. 
Der er uendelige af muligheder for hvad man kan lægge i en hygiejnepose, men der skal gøres 
opmærksom på at det kan være tidskrævende at samle vareprøver ind, så start i god tid. 
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Makeup kursus: 
Formålet er at snakke med de kvindelige brugere om brugen af makeup, om det er noget man 
gør/har lyst til og hvordan man så lægger en flot naturlig makeup. Og ikke mindst hvor og hvornår 
man har lidt eller meget makeup på, altså om det er til hverdag eller fest. 
Afviklingen kan ske på flere forskellige måder. Men et ansigts-spejl er først og fremmest 
nødvendigt. 
Man kan selv have makeup med og prøve at give hinanden det på. Man kan få besøg af en makeup 
artist, der kan have en ”forsøgskanin” som alle kan kigge på, hun kan give alle sminke på, eller man 
kan eventuelt lave en aftale med en ”Matas”, som ofte afholder makeup aftener til billige penge, 
hvor man kan få gode tips og vejledning. 
 
Shoppetur: 
Formålet er at snakke om hvordan vi klæder os, og hvilket tøj man har på hvor og hvornår. Og ikke 
mindst hvilke signaler man udsender med det forskellige tøj. 
Afviklingen sker ved at man evt. deler sig ind i små grupper, evt. kønsopdelte, og sammen med en 
underviser begiver sig ud i butikker, og prøver tøj, evt. køber tøj. Og samtidig snakker om hvad der 
klæder én ift. ens kropsbygning og hvad der ikke gør, hvilket tøj man køber til forskellige 
lejligheder og hvilke signaler det forskellige tøj udsender til evt. det modsatte køn. 
 
 Rollespil og cases: 
 Formålet er at nogle brugere kan have brug for at undervisningen bliver mere konkret end blot 
”tavleundervisning”.  Her kan brugen af rollespil og cases/historier være ideelt, således at der bliver 
sat mennesker/historier på, og emnerne bliver mere konkrete. Situationer vi synes kan være simple 
og banale kan for udviklingshæmmede være svære. F.eks. en situation som ”hvordan hilser man på 
en person, man synes er sød”, skal måske øves op til flere gange enten af dem selv, eller ses spillet 
af en ”gæstespiller”. 
Afvikling: Man kan spille parallelspil hvor underviseren og brugeren spiller den samme rolle, og 
derefter kan man tage en snak om de spillede det forskelligt, og evt. hvorfor. Man kan også have 
gæstespillere der spiller situationer, da de har en større afstand til den enkelte bruger og dermed 
mere autentisk skuespil kan forekomme. 
Eller man kan stille forskellige situationer op i form af cases, som man læser op, og derud fra tage 
snakken om hvilken én af situationerne den enkelte vil tage, hvorfor og ikke mindst hvilken 
reaktion man så kan forvente at få. 
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Seksualundervisning uden for de vante rammer. 
 
Svømmehal: 
Formålet med at tage en gruppe med i svømmehallen er mange. Dels det at få noget motion, 
selvstændighed ved omklædning og snak om hygiejne ved badning, og dels kan det primære mål 
være kropskontakt til øvrige i gruppen.  
Dette er vand et oplagt element til, da vand giver øget bevægelses frihed til børn, unge og voksne 
som ellers er hæmmet i form af en fysisk funktionsnedsættelse.  
Afvikling: afsæt god tid til sådan aktivitet, planlæg eventuelt nogle vand lege/øvelser som 
vandgymnastik, ståtrold, stafet, sanglege, massage, afslapning mfl. 
Efterfølgende  kan det være hyggeligt at afslutte med en tur i sauna som er en tæt og intim 
oplevelse. 
 
Stjerne-løb: 
Formålet med at arrangere et løb omkring seksualitet i naturen kan være, at skabe noget afveksling 
i et undervisningsforløb. Yderligere kobles bevægelse med læringsdelen… 
Det man skal være opmærksom på, når man rykker undervisning i seksualitet ud i det offentlige 
rum/naturen er, at den ikke må være stødende for nogle, hvis eksempelvis spørgsmål eller rekvisitter   
hænger frit. 
Afviklingen: er op til underviserens fantasi og mulighederne er mange. Et forslag kan være, at låne 
eller indkøbe nogle gps garmin 60 er. På disse kan der indsættes en rute med forskellige way points 
hvor der skal besvares spørgsmål enten undervejs eller når grupperne kommer retur til startstedet. 
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Prævention, hjælpemidler og onani: 
 
Kondom volley: 
Formålet med øvelsen er at komme i kontakt med, og snakke om kondomer. Som tidligere nævnt, 
kan det være lidt ”flovt” at komme i gang med at tale om sex,  man kan bryde lidt af isen ved at 
lave lidt aktiviteter med kondomer.  
Ved afviklingen kan alle deltagere evt. få til opgave at puste et kondom op. Hvis man vil fortsætte 
herfra, og man har pladsen til det, kan man dele sig op i forskellige hold, og lave en konkurrence 
omkring hvem der kan holde kondomet i luften i længst tid, ved hjælp af lette ”puf”. Man kan evt. 
også spille ”kondom-volley”. Dette vil med garanti tage lidt af brodden af ”pinligheden”. 
 
Stafet med pusterør/dartpile: 
Formålet er her at lave en konkurrence som også er mulig for svært fysisk handicappede, men igen  
at give brugerne kendskab til kondomer. Hvor store kan de blive, hvor elastiske er de, er de tørre 
eller klistrede, hvor nemt går de i stykker osv. og får berøring med dets materiale. Dette kan ske ved 
der hjælpes med at puste kondomer op, som der skal anvendes til stafetten.  
Afviklingen af sådan øvelse kan være alsidig og varierende, men vores forslag er at dele gruppen i 
hold, 3 til 5 deltager pr hold. Hvert hold placeres nu i den ene ende af en sal, eller andet sted hvor 
der er stor plads. Hvert gruppemedlem skal nu på skift transportere sig ned i den anden ende af 
salen, hvor de skal ramme kondomerne med pusterør. Efter at have forsøgt løber/kører man tilbage 
til holdet, hvor det nu er næste deltagers tur til at prøve. Sådan fortsætter stafetten indtil alle 
deltagere har prøvet, eller alle kondomer er sprængt. 
Variation; der kan puttes spørgsmål inden i kondomerne der skal besvares inden stafetten må 
fortsættes. Der kan laves forskellig afstand hen til kondomerne, så der gives forskellige point alt 
efter afstanden der pustes fra. 
Er der både kørestolsbruger og gående, kan de gående sættes i en manuel kørestol, eller have bind 
for øjnene, få bundet deres arm eller et ben op, så alle har samme ”handicap”. Kun fantasien sætter 
grænser. 
 
Kondom-mission: 
Formål: Snakke om kondomer, de forskellige former, str. dufte o.lign. 
Hvorfor kan det være så pinligt at snakke om, røre ved og købe kondomer, hvordan kan man 
afmystificere det? 
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Afviklingen på kondom-mission går ud på, at den enkelte eller parvis går ud og køber en pakke 
kondomer. Når missionen er lykkedes, kan man tage snakken om hvordan man havde forestillet sig 
det ville være, og hvordan det så var, om det var nemt, pinligt, hvad man har lært osv. 
 
Påsætning af kondom: 
Formål: Kendskab til kondomet og få en erfaring i hvordan det anvendes. 
Afvikling: Her skal man vurdere hvilken genstand kondomet skal sættes på. Skal det være på en 
dildo, en penisattrap, en banan, en agurk eller noget helt andet. Dildoen og penisattrappen er mere 
naturtro end bananen og agurken og kan derfor virke voldsommere for nogle end de andre 
genstande. Man skal dog ved denne øvelse sikre sig at brugerne har forstået, at de ikke ”kun” skal 
påføre et kondom en af de ovenstående genstande, for derefter stadig at dyrke usikker sex. Men at 
det er egen penis/kærestens penis det skal påføres. 
Det er oplagt med denne praktiske øvelse at komme ind på anden prævention, graviditet, 
kønssygdomme med videre. 
 
Onani: 
Formålet  med at snakke om onani, er at komme ind på at det er en naturlig og ok ting ift. sin 
seksualitet. Men også for at komme ind på hvordan man gør det rigtigt og ikke gør skade på sig 
selv, hvilke hjælpemidler der er i form at sexlegetøj og glidecremer, og hvor og hvornår man gør 
det. 
Afviklingen kan selvfølgelig ske ved blot at tale om det, men nogle brugere har brug for noget 
mere visuelt. Hertil kan man evt. bruge billeder fra undervisningsmateriale eller film. 
 
Sex-legetøj:  
Formålet med denne leg er dels at få set noget forskelligt sexlegetøj, som kan anvendes i 
forbindelse med ens seksualitet, samt få sat nogle ord på tingene, få en viden og dialog om hvad 
tingene kan anvendes til. Men også en snak om hvilke hjælpemidler der er de rette at bruge, og 
hvilke ting der ikke er, og som kan være farlige for én. 
Afvikling: En version kan være, at der gemmes nogle seksuelle hjælpemidler under et tæppe. 
Målgruppen skal nu på skift mærke på tingene og blive enige i gruppen om hvad der gemmer sig 
under tæppet. Denne kan være et udgangspunkt for en dialog omkring seksuelle hjælpemidler hvad 
de kan bruges til, hvor de kan købes, hvilket prisleje tingene ligger i, hvilke materialer de gerne 
skulle være produceret i, hygiejne i forbindelse med hjælpemidler mm. 
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Her skal man være obs på målgruppens kognitive alder da det kan være en voldsom leg og stødende 
på nogle, hvor andre finder den særdeles sjov. 
 
Besøge sexshop: 
Formålet er her at give en oplevelse at det ikke behøver at være skamfuldt og noget forkert i at 
have en seksualitet man har lyst til at udforske ved at besøge en sexshop, indhente viden om og evt. 
købe seksuelle hjælpemidler og lign.  
Afviklingen kan ske efter hvordan den enkelte har lyst til det, om det kun er et besøg med 
underviser eller det er som en gruppe, så man ikke føler sig knap så udstillet, og kan grine lidt 
sammen af det.  
 
Bibliotek: 
Formålet: er at give brugerne en viden omkring, hvor de kan hente inspiration. 
Afviklingen: sker ved at man besøger biblioteket, og finder nogle interessante bøger, film, spil eller 
andet. Her kan man hjælpe med at vise hvor på biblioteket man kan finde de forskellige emner, og 
evt. få hjælp fra en bibliotekar.  
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Medier, billedemateriale og spil. 
  
Beskrivelse af billedmateriale: 
Formål: Man kan bruge øvelsen til at starte forskellige snakke, evt. hvad er rart, hvad kan man gøre 
som kærester, hvordan har man sex osv. 
Afvikling: Man kan have en masse billeder af frække, følelsesmæssige, sanselige ting (et kys, sex-
stilling, en person der modtager en rose, et hjerte, overgreb, homoseksualitet eller meget andet.) 
Herefter skal deltagerne på skift fortælle hvad de ser på billedet. En anden variant kan evt. være at 
de skal fortælle om de kender til/kunne tænke sig det pågældende. 
 
Film: 
Formål: For nogle grupper er det en god idé at sætte en film på, enten for at vise noget som 
tidligere er talt om, for at visualisere noget stof, for at give et break i undervisningen, eller af helt 
andre grunde.  
Afvikling: Man skal overveje hvilken brugergruppe man har med at gøre, hvor lang filmen er (hvor 
længe brugergruppen kan koncentrere sig), er den på dansk eller ej (forståelsesrammen), er det en 
tegnefilm, dokumentar eller spillefilm. Hvor meget kan brugergruppen bruge filmen til at overføre 
til brugerkursets tema? osv. 
 
Brætspil: 
Formål: Man kan vælge at bruge seksualitets-og kærlighedsspil i undervisningen, både for at skabe 
konkurrencemomentet, men også fordi de har mange gode spørgsmål/temaer, hvor man kommer 
hele vejen rundt, og skaber gode debatter. Der er lavet spil til specifikke brugergrupper som børn, 
unge/voksne inden for autisme spektrum forstyrrelser, udviklingshæmmede, personalegrupper mm, 
men vores erfaring er, at du godt kan bruge nogle af spørgsmålene fra de forskellige spil, på trods af 
at gruppen ikke hedder det som spillet er udviklet til. Fælles for mange af spillene er, at det er 
spørgsmåls spil, som du sagtens kan bruge dele fra.  
Afvikling: Man kan spille hele spillet, eller tage forskellige spørgsmåls kategorier ud, og stille 
deltagerne på skift. Altså behøver man ikke at spille hele spillet, hvis koncentrationen kan være 
svær at fastholde for gruppen, over længere tid.  
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Sex-starz: 
Sexstarz er et computerspil, som blev udgivet af foreningen Sex og Samfund på nettet i 2004, og 
som kunne downloades. Det blev dog kort tid efter taget af nettet igen af sundhedsministeren. Dog 
kan man stadig med lidt held af omveje finde det på nettet, da det er blevet downloadet i stor stil. 
Formålet med spillet er selvfølgelig at spille et sjovt, frækt og ungdommeligt spil, men samtidig 
lære noget om hvordan man agerer sammen. Det et rigtig godt spil, som har en ungdommelig 
humor, og rigtig god info fra A-Z omkring seksualitet. 
Spillet er måske fortrinsvis for unge/bedre udviklet, da det går stærkt og man skal tænke hurtigt. 
Selve info delen kan være til inspiration og god til undervisning. 
Afvikling: Da det er et computerspil er det svært at være mere end én i gang af gangen, men det 
kan alligevel være sjovt at kigge og heppe på som tilskuer. Selve info delen kan man sagtens være 
flere om at besvare, evt. hvis man kører det over projekter på storskærm. 
 
Internettet: 
Formålet med at bruge internettet kan være, at hente oplysninger, se på hjemmesider om 
seksualundervisning, datingsider, pornosider, sex-legetøj m.fl. og derudfra få en dialog i gang om de 
forskellige emner. Hvor er det realistisk at søge efter en kæreste? Er de forskellige pornosider 
realistiske? Hvilket hjælpemiddel vil være mest optimalt til den enkelte? osv. 
Afvikling: man kan snakke om, om man vil se på siderne sammen som gruppe, parvis eller alene alt 
efter hvilken brugergruppe man har med at gøre. 
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Afslutning: 
 
Festmiddag: 
Formålet er at runde undervisningen/et kursus af med noget rart, hvor man kan være mere afslappet 
og have det hyggeligt sammen, men måske også prøve i praksis nogle af de ting der er blevet talt 
om i undervisningen. Hygiejne, valg af tøj, makeup osv, men også hvordan man opfører sig overfor 
hinanden, når man skal være sød og galant ved sin bordherre/borddame. 
Afvikling: Alle brugere kan være bedt om at gå i bad og gøre sig fin i stand, evt. bruge produkter 
fra en hygiejnepose. Klæde sig pænt på, evt. med nyindkøbt tøj, lægge makeup, barbere sig mm. Og 
når alle så er kommet til bords, kan man komplimentere hinandens udseende, så alle føler sig lagt 
mærke til. Og måske tage snakken om hvad de forskellige har gjort ud af sig selv og hvilke tanker 
de har haft, inden de skulle til festmiddag osv. 
  
Give en rose/en gave: 
Formålet med denne øvelse er at tage snakken om, hvordan man kan være sød ved en anden, ved at 
give en gave, hvor dejligt det er at blive sat pris på og anerkendt, og mærke at der er én der er glad 
for en.  
Afvikling: Man skal finde en person man er glad for, måske sin kæreste, som man gerne vil glæde 
med en overraskelse. Derefter kan man tage ud og shoppe enkeltvis, parvis eller som gruppe for at 
finde noget man tror der vil gøre den udvalgte glad. 
Afslutter man kurset med en festmiddag, kan man inden middagen byder sin kæreste/ven 
velkommen med rosen eller gaven og sige nogle søde ord. 
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Efterskrift: 
 
Med dette lille idé katalog håber vi, at der er nogle flere omsorgspersoner, der ”tør” kaste sig ud i 
emnet ”Seksualitet” med udviklingshæmmede brugere.  
Mange af vores øvelser er sikkert ikke ukendte af alle, men måske brugt i andre sammenhænge. 
Vores erfaringer viser os, at det ikke behøver at være farligt at åbne op for dette emne, og faktisk 
kan være temmelig sjovt, hvis man bruger sin fantasi.  
Ingen forventer at vi, som undervisere, skal blotlægge ALLE vore egne private og hemmelige 
seksuelle oplevelser!  
Derimod kan vi bruge os selv, ved at turde snakke om alle de ting der rører sig i os alle, og i den 
sammenhæng referere til vores egen viden omkring seksualitet. 
Det er vigtigt at vise, at det er ok, samt en del af os alle, at have en seksualitet. Det handler ikke kun 
om, hvilke stillinger man bruger i den seksuelle akt, men om det hele menneske, følelser, drømme, 
sanselighed, kropsbevidsthed, forelskelse og meget andet. 
 
WHO`s definition af seksualitet: 
”Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. 
Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre 
aspekter i livet. 
Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler ikke om, hvorvidt vi har orgasme eller ej, og 
endelig er det ikke summen af vort erotiske liv. Dette kan være en del af vor seksualitet, men 
behøver ikke at være det. 
Seksualitet er så meget mere. Det er, hvad der driver os til at søge efter kærlighed, varme og 
intimitet. 
Den bliver udtrykt i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. 
Det er ligeså meget dette at være sensuel, som at være seksuel. 
Seksualitet har indflydelse på vore tanker, følelser, handlinger og samhandlinger, og derved på vor 
mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, så må også seksuel helse 
være en basal menneskeret.” 
 
Til sidst er det værd at nævne, at hvis man støder på seksuelle problematikker eller lign, som er for 
svære at løse selv, kan der indhentes professionel hjælp ved en seksualvejleder i dit område.  
Rigtig god fornøjelse! 
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Kildehenvisning: 
 

• ” På vej til Voksen” – Annette Løwert og Karsten Løt 
• ”Sexologi” – Jørgen Buttenschøn, Tiba Press 
• www.sexogsamfund.dk 
• www.bedreseksualundervisning.dk 
• www.libresse.dk 

 
 

 
Vi har valgt ikke at lave kildehenvisning til film og spil, samt bøger til konkrete handicaps, da der 
allerede er meget uddybende kildehenvisninger i ovenstående bøger, samt på internetsiderne.  
Vil man have større og uddybende indblik i flere at de emner vi kommer ind på her i idekataloget, 
anbefaler vi derfor at læse disse. 
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