
Fest & kjensler
Velkomen



Eit ope og trygt rom

• Her er du velkomen slik du er

• Du er ein bra person akkurat slik du er 

• Ikkje sei eller gjer noko du ikkje vil sjølv

• Ha respekt for at vi er usams

• Det som vert sagt, vert verande her

• Det er normalt om du reagerer på noko

som skjer – bli verande her likevel



Fest & kjensler

Om seksualitet



Kva er seksualitet

• Integrert del av personlegdomen

• Energi som driv oss mot å søkje 

kjærleik, varme og nærleik

• Korleis vi tar på og vert tatt på av andre

• Påverkar tankar, kjensler og handlinger

• Samspel med andre menneske

Verdas helseorganisasjon



Seksualitet og 

kristen etikk

• Seksualiteten vår kan ikkje skiljast frå å vere 

menneske, Gud har skapt oss slik

• Gud har skapt oss ulike, og vil at vi skal glede 

oss over at alle er forskjellige

• Vi er skapt til fellesskap med kvarandre

• Vi skal forvalte på ein god måte alt det Gud 

har skapt, oss sjølve og andre

• Oppfør deg skikkeleg mot andre – vis respekt 



Dei ti boda

• Ver trufaste mot kvarandre

(du skal ikkje bryta ekteskapet)

• Ikkje tråkke over andres grenser

(du skal ikke trå etter kona til nesten din)

• Ikkje ta kjærasten til nokon

(du skal ikkje stela)

• Ver ærlege mot kvarandre

(du skal ikkje vitna falskt)



Kvifor har vi sex?

• Det er spanande og kjennast godt

• Vise at ein lit på den andre

• Kåtskap – spenningar i kroppen

• Vitelyst

• Einsemd – krangling heime

• For å skryte av det

• Så han / ho ein er glad i skal ha det godt

• For å få born?



Å ta på 

• Gode og vonde måtar å kome nær på

• Lovlege og ulovlege måtar å ta på

• Gode måtar kan vere å halde hender, 

ein god klem, stryke lett på armen, ruske 

ein i håret…

• Veit du korleis du vil bli tatt på?

• Sex skal vere godt 

– viss det ikkje er godt, er det då sex?



Forelsking

• Når du ikkje kan la vere å tenkje på nokon

• Når ein person gjer deg kåt

• Når du vil vere saman med ein person så 

ofte som råd 

• Når ein person gjer deg glad i heile deg

• …eller noko heilt anna?

Kva når den andre ikkje er interessert?



Å vere kjærastar

• Flørting

• Ta på kropp – bli tatt på – klining 

• Dele tankar – tenkjer de likt om å vere

saman?

• Gjere ting saman

– kva likar begge to å finne på?

• Tillit – stole på kvarandre

• Ikkje gløyme venene sine - trivst eg

med den andres vener?



Du avgjer!

Du rår sjølv over kroppen din, og 

avgjer korleis andre får te seg mot 

deg. Set grenser!

Du avgjer sjølv kva du vil gjere når du 

er åleine, men pass på når du deler 

seksualiteten din med nokon!

OBS! MAKT



Nei tyder nei!

Viss du ikkje vil at ein annan skal ta på 

deg, så sei ifrå om det!

Vis respekt når andre set grenser, sjølv 

om dei gjev uklare signal. Viss du er 
usikker – spør for å verte sikker!



Er du klar?

• Ta vare på eigne grenser, respektere dei 

andre sine grenser

• Pass på når ein annan tar del i 

seksualiteten din

• 1 av 3 ventar med sex til dei er 18 år

• Ein partnar du kan snakke med

• Du må avgjere sjølv



Fest & kjensler
Avslutning



Takk for no

Takk for at du har vore med

Ta godt vare på deg sjølv

Ta godt vare på kvarandre


