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Program

 Forskellige perspektiver på seksualitet og nedsat funktionsevne

 Børn og unge på specialskoler

 Unge og voksne med funktionsnedsættelser

 Multiple funktionsnedsættelser



Om mig

 Pædagog/seksualvejleder

 Sammenslutningen af Unge Med Handicap - Seksualitet og handicap siden 2010

 Projekt Seksualpolitik på specialskoler (2010-2013)

 LigeLyst (2013-2015)

 Multihandicap og seksualitet (2015-2017)

 Næstformand for Seksualvejlederforeningen (Formand 2016-18)

 Uddannelsesleder på Seksualvejlederuddannelsen (2018)



Børn og unge

Projekt
seksualpolitik

på
specialskoler



www.projektseksualpolitik.dk



Dilemma

Martin og Thomas er hhv. 13 og 14 år. De har 

begge Downs syndrom og går i hver sin klasse 

i skolen. På det sidste er de begyndt at 

tilbringe mere tid sammen, nogle gange 

holder de i hånd, andre gange sidder de på 

skødet af hinanden. De virker begge glade 

og veltilpasse. En dag ser en af dine kolleger, 

at drengene går ind i buskadset bagved 

skolen, trækker hinandens bukser ned og rører 

ved hinandens tissemænd. Din kollega 

henvender sig til dig og mener, I skal få det 

stoppet. 

Hvad gør du?



Sundheds- og seksualundervisning 

og familiekundskab

Obligatorisk emne









Unge og

voksne
Ligelyst



Kampagnen

 Formål:

 At nedbryde tabuer og fordomme om seksualitet og handicap i den brede offentlighed

 Fordomme:

 M.sker med handicap har ikke en seksualitet

 M.sker med handicap har ikke et seksualliv

 M.sker med handicap kan ikke have et seksualliv

 ”Du kan da ikke have muskelsvind, du er så køn”

 M.sker med handicap skal være kærester med hinanden



www.ligelyst.dk



Kampagnen

 Hvor:

 24 gymnasier og professionshøjskoler over hele landet

 Flere andre steder – stor efterspørgsel

 Stor opmærksomhed i medierne!

 Over 70 indslag i tv, radio, aviser, magasiner





Medier







TV2 News

 http://nyheder.tv2.dk/samfund/2014-01-27-det-hoerer-hun-ofte-du-ser-for-godt-ud-til-at-

vaere-handicappet

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2014-01-27-det-hoerer-hun-ofte-du-ser-for-godt-ud-til-at-vaere-handicappet


Årets pressefoto

 Fotograf Maria Fonfara vandt årets pressefoto (hverdagskategorien)





Seksualoplysning



QUIZ



SPØRGSMÅL

Hvornår begynder man at komme i puberteten 
(sådan ca.)?

A: Ca. 12-13 års alderen 

B: Ca. 16-17 års alderen

C: Ca. 20-21 års alderen
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SPØRGSMÅL 

Hvad sidder tættest på navlen hos en kvinde?

A: Urinrøret

B: Klitoris

C: Skedeåbning



Illustration udlånt af Sex og Samfund



Illustrationer udlånt af Sex og Samfund



SPØRGSMÅL 

Hvad sker der med drenges/mænds pik, når de får 
lyst til sex?

A: Pikken bliver mindre

B: Pikken bliver stiv 

C: Pikken bliver grøn



SPØRGSMÅL 

Hvad er pikken fyldt med når den er stiv?

A: Urin

B: Blod

C: Sæd



SPØRGSMÅL

Hvor stor er pikken i stiv tilstand hos de fleste danske 
mænd?

A: 14-16 cm

B: 16-18 cm 

C: 18-20 cm



Illustrationer udlånt af Sex og Samfund



Illustrationer udlånt af Sex og Samfund



SPØRGSMÅL

Er det farligt at onanere?

A: Ja, man kan blive blind af det

B: Ja, man kan få rygmarvsbrok

C: Nej, det er sundt og godt!



SPØRGSMÅL 

Hvor tit må man onanere?

A: Så tit man har lyst 

B: Højst en gang om dagen

C: Højst en gang om ugen





SPØRGSMÅL 

En mand tager en kvinde på brysterne, og hun siger 
lad være. Hvad skal manden gøre?

A: Fortsætte

B: Tage hende på numsen

C: Holde op med det samme 



Seksuelle overgreb – nej tak! Socialt Udviklingscenter SUS

http://www.sus.dk/udgivelser/seksuelle-overgreb-nej-tak/

http://www.sus.dk/udgivelser/seksuelle-overgreb-nej-tak/


Multiple 

funktionsnedsættelser





 Erektion ved bleskift og bad

 Berøring af kønsdele ved bleskift

 Velvære i forbindelse med intimbarbering

 Nærgående overfor personale

 Slår sig selv i skridtet uden på bleen

 Hudsult



 Høj + tilfredsstillende: 39%

 Med seksualpolitik: 71%

 Med seksualvejleder: 61%

”Hvorfor er det, når man laver en 
iPad, hvor man skulle kunne pege 
’jeg er sulten’, ’jeg er tørstig’. 
Hvorfor er der så ikke også en, der 
hedder ’sex’, eller en, der hedder 
’jeg vil have bleen af’?”







BAGGRUND

Udviklingsprojekt efterår 2015:

 Litteraturstudie

 Indsamling af best practise

 Testforløb på 5 tilbud for unge med multiple funktionsnedsættelser



HVAD ER SEKSUALITET?



Forslag til definition af seksualitet

Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed.

Seksualitet 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 heller ikke
om, hvorvidt vi opnår orgasme, og endelig er det ikke summen af et erotisk liv. Det 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. Det udtrykkes i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det 
er lige så meget dette at være sensuel som at være seksuel. 

Seksualitet har indflydelse på vore tanker, følelser, handlinger og samvær og derved på vor 
mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, så må også seksuel 
helse være en basal menneskeret

Oversat til dansk fra Sexuality and family planning. Report of a consultation and 
research findings. Langfeldt, 1986



INDSATS FOR BORGERE MED 

MULTIPLE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER











Tak for i dag

vejledning@kimsteimle.eu

www.kimsteimle.eu

www.seksualvejlederuddannelsen.dk 

www.sumh.dk 


