
Sexualitet, normer, samliv och hälsa 

Nk1a1, 1b Komvux Norrköping 
 

Anvisningar till projektuppgift onsdag 30/9 - tisdag 6/10 
 
1. Välj tre ämnen du vill skriva om av de som inte redan är tagna i listan. Rangordna ett första,  

 ett andra och ett tredjehands val.Skicka dina önskemål till anders.inghage@norrkoping.se  

 När du gjort och skickat dina val, får svar på vilket ämnen du kan arbeta med. ”Först till  

 Kvarn” gäller så snabbt svar ökar dina chanser att arbeta med det du valt i första hand. 
 

2. När ditt ämne är godkänt, arbetar du med det självständigt. Utgå ifrån kursboken, internet 

mm. Samla fakta/åsikter och titta på Youtube- klipp inom ditt ämnesområde. Du redovisar 

med egna ord i ett elektroniskt dokument som sedan publiceras på kurshemsidan. 

Beskriv/redovisa det ämnes du valt enligt följande 
 

 1. Beskriv och avgränsa ditt ämnesområde 

 2. Presentera fakta/åsikter 

 3. Din syn (gäller ämnen där olika åsikter finns) 

 4. Förslag på 5 platser på nätet med bra information inom ditt ämnesområde 

 5. Källor till dina uppgifter  
 

3. Dokumentet du skickar in ska ha en titelsida/framsida med ditt ämne, ditt namn, kurs,  

 datum mm och en bild som ger en bra idé om innehållet i ditt arbete. Bilden ska vara i  

 formatet 475x300pixlar eller större. Efter titelsidan redovisar du det du kommit fram till  

 enligt punkterna ovan på två A4-sidor text, använd typsnittet Arial 11p och enkelt  

 radavstånd. Rubriker skriver du i 12p och fetstil. Konvertera ditt arbete till pdf och skicka  

 det till anders.inghage@norrkoping.se före kl 18.00 tisdag 6/10. 
 

4. Arbetet publiceras på kurshemsidan så kurskamraterna kan ta del av det onsdag 7/10. 

  
  
1. Könsidentitet - biologiskt, juridiskt, socialt och självupplevt kön 

2. Historiska och kulturella skillnader - könsidentitet och sexualitet  

3. Normer och normkritik – speciellt när det gäller barns miljö (Ylva) 

4. Könskorrigering 

5. Sexuell attraktion – män, kvinnor, hbtq (Ritah) 

6. Bra och dålig sex (Merissa) 

7. Pick-up rörelsen, vad är det? 

8. Pornografi 

9. Prostitution (Erna) 

10. Sexuellt överförbara sjukdomar & skydd (HPV, Mykoplasma, Klamydia, Herpes, Hepatit B) 

11. Avbruten graviditet - missfall / abort (Humaira) 

12. HBTQ 

13. Tredje kön (Tayebah) 

14. MeToo – Maktstrukturer i samhället, Makt och sex/sexuella övergrepp 

15. Hederskultur 

16. Könsstympning (sk. ”omskärelse”) av pojkar och flickor (Ilona) 

17. Lagar i Sverige – och exempel från andra delar av världen 

18. Eget förslag  
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