
Fest og følelser 
 

Om seksualitet 



Hva er seksualitet 

• Integrert del av personligheten 

• Energi som driver oss mot å søke 

kjærlighet, varme og nærhet 

• Hvordan vi berører og berøres av andre 

• Påvirker tanker, følelser og handlinger 

• Samspill med andre mennesker 
    

   Verdens helseorganisasjon

  



Seksualitet og  

kristen etikk 

• Seksualitet kan ikke skilles fra det å være 

menneske, slik har Gud skapt oss 

• Gud har skapt oss ulike, vi skal glede oss 

over at vi er forskjellige 

• Vi er skapt til fellesskap med hverandre 

• Vi skal forvalte på en god måte alt det Gud 

har skapt, oss selv og andre 

• Oppfør deg skikkelig mot andre – vis respekt  

 



De ti bud 

• Være trofaste mot hverandre 

(du skal ikke bryte ekteskapet) 

• Ikke tråkke over andres grenser 

(du skal ikke begjære din nestes kone) 

• Ikke ta kjæresten til en annen 

(du skal ikke stjele) 

• Være ærlige mot hverandre 

(du skal ikke vitne falskt) 

 

 

 



Hvorfor har vi sex? 

• Det er spennende og føles godt 

• Vise at en stoler på den andre 

• Kåthet – spenninger i kroppen 

• Nysgjerrighet 

• Ensomhet – de krangler hjemme 

• For å skryte av det 

• For at den en er glad i skal ha det godt 

• For å få barn? 

 

 



Å ta på  

• Gode og vonde berøringer 

• Lovlige og ulovlige berøringer 

• Gode berøringer kan være å holde i 

hånden, en god klem, stryke lett på 

armen, ruske i håret… 

• Vet du hvordan du ønsker å bli tatt på? 

• Sex skal være godt  

– hvis det ikke er godt, er det da sex? 

 



Forelskelse 

• Når du ikke klarer å la være å tenke på 

en person 

• Når en person gjør deg kåt 

• Når du vil være sammen med en person 

så ofte som mulig 

• Når en person gjør deg glad i hele deg 

• …eller noe helt annet? 

Hva når den andre ikke er interessert? 

 



Å være kjærester 

• Flørting 

• Ta på kropp – bli tatt på – klining  

• Dele tanker – tenker dere likt om å være 

sammen? 

• Gjøre ting sammen  

– hva liker begge å finne på? 

• Tillit – stole på hverandre 

• Ikke glemme vennene sine - trives jeg 

med den andres venner? 

 



Du bestemmer! 

Du bestemmer selv over kroppen din, 

og hvordan andre får lov til å 

behandle deg. Sett grenser! 

Du bestemmer selv hva du vil gjøre 

når du er alene, men pass på når du 

deler seksualiteten din med andre! 

OBS! MAKT 



Nei betyr nei! 

Hvis du ikke vil at et annet menneske 

skal ta på deg, så si i fra! 

 

Vis respekt når andre setter grenser, selv 

om de gir uklare signaler. Hvis du er 
usikker – spør for sikkerhets skyld! 



Er du klar? 

• Beskytte egne grenser, respektere andres 

• Pass på når andre tar del i din seksualitet 

• 1 av 3 venter til de er 18 år 

• En partner du kan snakke med 

• Du må bestemme selv 


