
Udtalelser fra tidligere 

elever: 

“Spændende emner, der var meget 
relevante for os. Mai var god til at 

forklare det så vi forstod det.” 

“Det var meget oplysende og nyttigt. 
Hun var god til ikke at gøre det alt for 

akavet.” 

“Mai tog det seriøst selvom vi måske 
ikke selv gjorde hele tiden. Det var 

super godt, at vi havde mulighed for 
at stille spørgsmål til hende anonymt.” 

“Jeg er blevet meget klogere på 
seksualitet og har fået øjnene op for 
hvordan det kan være forskelligt og 

ændre sig.”

Mail: kontakt@seksualvejledning.dk

Tel: 29 84 69 33

Følg mig på Facebook:

Mai Mortensen, sexologisk konsulent 
& seksualvejleder 

Instagram: mai_sexology

www.seksualvejledning.dk 

M A I  M O RT E N S E N  
 Sexologisk konsulent & seksualvejleder

Meget mere end 
kondomer…

SEKSUAL 
UNDERVISNING 

Til udskolingselever

mailto:kontakt@seksualvejledning.dk
http://www.seksualvejledning.dk


U N D E RV I S N I N G E N  I N D E H O L D E R

Elevinddragelse i høj grad!                                           
 

                   Emner 

-Køn, krop og seksuel orientering 

- Fokus på at lære sin krop at 
kende 

-Kroppens anatomi

-Normer og forventninger

- Sex, lyst og nydelse 

- Seksuelt overførbare sygdomme 
og prævention

- Egne og andres grænser 

- Samtykke 

-Digitalt ansvar 

- Skrøner om køn, krop og 
seksualitet 

Seksualundervisning har været 
obligatorisk i den danske folkeskole 
siden 1970, men undersøgelser viser, 
at emnet prioriteres meget forskelligt, 
og at en stor del af lærerne er 
utilfredse med den undervisning, de 
har mulighed for at levere.

Jeg tilbyder normkritisk 
seksualundervisning af høj faglig 
kvalitet og stor relevans for eleverne. 

Jeg modtager gerne fokuspunkter fra 
såvel lærere som elever, forud for 
undervisningen.

Metode:

- Gennemgang i powerpoint

- Cases til diskussion i grupper

- Individuelle refleksioner

- Dilemmaer, som eleverne skal 
forholde sig til

- Billed - og filmmateriale

- Øvelser

- Spørgsmål fra eleverne


