
 

 

 

PRÆVENTION

 

 

1. HVORDAN OPFATTER FLEST DANSKERE 

EN PARTNER, DER FORESLÅR KONDOM? 

a) Partneren der foreslår kondom 

opfattes af flest som usexet, og 

mistænkes for at have en sexsygdom. 

b) Partneren der foreslår kondom 

opfattes af flest som usikker. 

c) Partneren der foreslår kondom 

opfattes af flest som ansvarsbevidst, 

hensynsfuld og voksen. 

 

2. HVORDAN TAGER MAN ET KONDOM 

RIGTIGT PÅ EN PIK? 

a) Man ruller det direkte på – det kan 

ikke gøres forkert. 

b) Det skal rulles på inden sex og blive 

på hele tiden. Man må ikke vende det 

om, hvis man er kommet til at rulle 

det forkert på – præsperm kan også 

indeholde sædceller. Derudover skal 

man huske at holde på reservoiret 

(dutten) så der ikke kommer luft 

imellem (ellers er der større risiko for 

at kondomet sprænger). 

c) Når manden er lige ved at komme, 

skal man rulle kondomet på.  

 

3. HVOR LANG TID EFTER UBESKYTTET 

SAMLEJE SKAL NØDPRÆVENTION 

(FORTRYDELSESPILLER) TAGES FOR AT 

UNDGÅ GRAVIDITET? 

 

a) Nødprævention skal tages inden for 

12 timer. 

b) Der findes to slags nødprævention. 

Den ene type skal tages indenfor 72 

timer. Den anden type skal tages 

indenfor 120 timer. Begge typer kan 

købes uden recept på apoteket. 

c) Inden for den første uge. 

 

 

 

4. HVAD ER DEN MEST ANVENDTE 

PRÆVENTIONSFORM FOR UNGE ML. 20-

24 ÅR, DER IKKE ER I ET PARFORHOLD? 

a) P-piller er den mest anvendte 

præventionsform. 

b) Kondom.  

c) Afbrudt samleje er den mest 

anvendte præventionsform.  

 

5. HVAD ANGIVER UNGE SOM DEN 

HYPPIGSTE GRUND TIL IKKE AT BRUGE 

PRÆVENTION, HVER GANG DE HAR 

SAMLEJE MED NY PARTNER? 

 

a) At de glemmer det. 

b) At det er svært at tale om. 

c) At det ødelægger romantikken. 

 

 
6. HVORNÅR SKAL MAN BRUGE 

KONDOM/SLIKKELAP, HVIS MAN VIL 

BESKYTTE SIG MOD SEXSYGDOMME? 

 

a) Ved vaginalsex. 

b) Ved vaginalsex og analsex. 

c) Ved vaginalsex, analsex og oralsex. 

 

 

 



 

 

 

SEKSUELLE RETTIGHEDER 
 

 

1) ALLE UNGE HAR RETTIGHEDER, OGSÅ I 

FORHOLD TIL SEKSUALITET. MEN HVEM 

SIGER DET? 

a) Sex & Samfund. 

b) Danmarks riges grundlov. 

c) FN’s Menneskerettighedserklæring og 

Børnekonventionen. 

 

2) HVAD BETYDER DET EGENTLIG, AT UNGE 

HAR SEKSUELLE RETTIGHEDER? 

a) At unge har ret til at bestemme over 

deres egen seksualitet. 

b) At forældre kan blive straffet, hvis de 

bestemmer over unges seksualitet. 

c) At unge er forpligtet til at fortælle 

forældre om deres seksuelle orientering.  

  

3) UNGE HAR RET TIL AT BESTEMME OVER 

EGEN KROP. HVAD KAN MAN GØRE, HVIS 

F.EKS. EN KÆRESTE, BEKENDT ELLER ET 

FAMILIEMEDLEM TVINGER ÉN TIL SEX? 

 

a) Man er nødt til at sige ja, hvis personen er 

ældre end en selv. 

b) Seksuel tvang er som udgangspunkt 

ulovligt, men personen kan ikke blive 

straffet, hvis det er en man kender godt, 

f.eks. en kæreste eller et familiemedlem.  

c) Seksuel tvang er ulovligt, og personen 

kan straffes, uanset hvem det er, og hvor 

godt man kender hinanden. 

 

4) I DANMARK KAN MAN SELV DEFINERE SIN 

SEKSUALITET, MEN HAR DET ALTID VÆRET 

SÅDAN? 

a) Nej, homoseksualitet blev lovligt i 1968. 

b) Nej, homoseksualitet blev lovligt i 1933.  

c) Nej, homoseksualitet blev lovligt i 1910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) KAN MAN SELV VÆLGE SIT JURIDISKE KØN I 

DANMARK? 

a) Ja, siden 1933 har man selv kunnet vælge 

juridisk køn, herunder navn og cpr. 

nummer. 

b) Man kan ikke vælge juridisk køn selv, man 

har det køn, som man biologisk er født 

med.  

c) Ja, siden 2014 har man selv kunnet vælge 

juridisk køn. Man skal stadig have 

tilladelse til hormonelt og/eller kirugisk 

kønsskifte.   

 

 

6) HVAD ER EN HADFORBRYDELSE? 

a) Vold begået på grund af jalousi. 

b) Vold eller diskrimination på grund af en 

persons køn, seksualitet, etnicitet, religion 

og/eller handicap. 

c) Vold begået på grund af en persons køn, 

seksualitet, etnicitet, religion og/eller 

handicap. 

 

7) HVAD BETYDER DET, AT ”ABORTEN ER FRI”? 

a) At alle piger/kvinder over 15 år frit kan få 

foretaget en abort inden udgangen af 12. 

graviditetsuge.  

b) At alle piger/kvinder over 18 år frit kan få 

foretaget en abort inden udgangen af 12. 

graviditetsuge.  

c) At alle piger/kvinder over 18 år kan tage 

direkte på hospitalet og få en abort.  

 

 
8) UNGE HAR RET TIL OPLYSNING, OGSÅ OM 

SEKSUALITET OG REPRODUKTION. FÅR DE 

DET I DANMARK? 

a) Ja, ens forældre skal oplyse en. 

b) Ja, seksualundervisning er obligatorisk, 

både i folkeskolen og på 

ungdomsuddannelserne. 

c) Nej, ikke nødvendigvis. 

Seksualundervisning er fx endnu ikke 

obligatorisk på alle ungdomsuddannelser. 



 

 

 

SEXSYGDOMME 
 
 

1. HVILKEN AF DISSE BESKYTTER MOD 

SEXSYGDOMME? 

a) P-ring 
b) Kondom 

c) Glidecreme 
 

 
2. HVAD ER EN SLIKKELAP? 

a) En slikkelap er et tyndt stykke latex, 
der lægges over det område, man vil 
slikke. Slikkelappen kan bruges af 
alle og fungerer som en barriere 

mod sexsygdomme. 
b) En slikkelap er et tyndt stykke latex, 

som danner en barriere der 
beskytter mod sexsygdomme. Det er 
dog kun lesbiske der behøver at 
bruge en slikkelap. 

c) En slikkelap er et alternativ til 
kondom under skedesamleje. Man 
indfører det i pigens skede.  

 
 

3. KAN MAN HAVE EN SEXSYGDOM UDEN 

AT VIDE DET? 

a) Nej, man ved altid hvornår man er 
smittet med en sexsygdom – 
ligegyldigt hvilken én.  

b) Det kommer an på om man er 

kvinde eller mand. Kvinder får ofte 
ingen symptomer, mens drenge altid 

får symptomer 
c) Ja, f.eks. har kun hver anden kvinde 

smittet med klamydia tegn på 
smitte, og kun hver fjerde smittede 

mand har symptomer. 
 
 

4. HVOR MANGE UNGE (15-24 ÅRIGE) BLEV 

TESTET POSITIVE FOR KLAMYDIA I 

2016?  

a) Ca. 2.000 

b) Ca. 10.000 

c) Ca. 23.000 

 
 

5. HVORDAN BLIVER MAN TESTET FOR 

KLAMYDIA? 

a) Blodprøve. 

b) Mænd testes næsten altid ved 

urinprøve, kvinder ved podning fra 

livmoderhalsen og fra urinrøret ved 
enten podning eller urinprøve.  

c) Man testes altid med en podepind i 
urinrøret. 

 

 
 

6. KAN TO KVINDER SMITTE HINANDEN 

MED EN SEXSYGDOM? 

a)  Nej, det er kun to mænd eller en 
kvinde og en mand. 

b)  Kun hvis de bruger samme dildo 
uden kondom.  

c) Ja, hvis de har kontakt mellem 
slimhinder og/eller skedesekret.  
 

7. HVEM OG HVORDAN SMITTER HIV? 

a) Det er kun homoseksuelle der kan 
smittes med HIV – virus er i sperm 

og blod. 
b) Alle kan smittes med HIV – virus er i 

sperm, præsperm, skedesekret og 
blod. 

c) Alle kan smittes med HIV og virus er 
i sperm, blod og spyt. 

 
 

8. HVAD ER HERPES? 

a) Herpes er en seksuelt overført virus, 
der giver blærer og sår på 
kønsdelene eller ved munden. 

b) Herpes er en virus, der giver blærer 
og sår ved munden – men ikke 

andre steder.  
c) Herpes skyldes en bakterie, der kan 

sidde i f.eks. urinrøret eller i skeden. 
 

9. KAN MAN BLIVE SMITTET MED EN 

SEXSYGDOM, HVIS MAN HAR ORALSEX 

UDEN KONDOM/SLIKKELAP? 

a) Nej, man kan ikke blive smittet med 
en sexsygdom, hvis man kun har 
oralsex. 

b) Ja, man kan smittes med forskellige 
sexsygdomme som herpes, 
klamydia, hiv og kondylomer. 

c) Ja, men det er kun herpes, der 
smitter ved oralsex.  

 
 

10.  HVORDAN KAN MAN NEDSÆTTE 

RISIKOEN FOR AT BLIVE SMITTET MED 
EN SEXSYGDOM? 

a) Man kan nedsætte risikoen, hvis 

man kun har sex med en af eget 
køn. 

b) Man kan nedsætte risikoen, hvis 
man bruger kondom/slikkelap. 

c) Hvis man er en mand og en kvinde 
eller to mænd der har samleje, kan 

man nedsætte risikoen hvis 
manden/den ene trækker sig ud, 
inden han kommer.  

 

 



 

 

 

UNGE OG SEX 
 

 

 

 

 

 

1. HVOR MAN UNGE I ALDEREN 15-24 

ÅR SIGER DE HAR SET PORNO? 

a) 52,3% 

b) 79,1%  

 

2. HVOR MANGE UNGE MELLEM 15-24 

ÅR SIGER, AT DE HAR HAFT SEX, 

SELVOM DE IKKE HAVDE LYST? 

a) 21,1%  

b) 41,1% 

 

3. OVER HALVDELEN AF DANSKE 

UNGE HAR HAFT DERES SEKSUELLE 

DEBUT, NÅR DE ER: 

a) 14 år 

b) 16 år 

 

4. HVAD ANGIVER DE FLESTE UNGE 

SOM GRUNDEN TIL, AT DE HAVDE 

SEX FØRSTE GANG? 

a) At de havde lyst 

b) At kammeraterne eller kæresten 

pressede dem 

 

 

 

5. HVOR MANGE UNGE SIGER, AT DE 

ALDRIG HAR PRØVET ANALSEX? 

a) 7 ud ad 10 unge 

b) 9 ud af 10 unge 

 

6. HVAD ER DET MEST UDBREDTE 

SEKSUELLE PROBLEM BLANDT 

MÆND? 

a) Manglende rejsning 

b) For tidlig udløsning 

 

7. HVAD ER DEN SEKSUELLE 

LAVALDER I DANMARK? 

a) 15 år 

b) 18 år 

 

8. ER DET RIGTIGT, AT DE FLESTE 

PIGER BLØDER, NÅR DE HAR 

SAMLEJE FØRSTE GANG? 

a) Sandt, de fleste bløder 

b) Falsk, de fleste bløder ikke 

 
9. HVAD KALDER MAN MENNESKER, 

DER FORELSKER SIG I OG ER 

SAMMEN MED DET MODSATTE 

KØN? 

a) heteroseksuelle 

b) biseksuelle 

 


