Naturkunskap 1b - Uppgifter

Sexualitet och relationer
Sidorna 190-221

Begrepp att känna till

mäns val på sid 24 stämmer med hur det är?
5. Ungefär hälften av alla äktenskap i Sverige

Sitt i små grupper (2 - 4 personer) och förklara muntligt
betydelsen av följande begrepp. Det är viktigt att alla
pratar och ger exempel på hur orden används.

Normer
Äggledare
Pubertet
Könskaraktär
Sexuell orientering
Könsdimorfism
Könshormon
Säkra perioder
Regnbågsfamilj
Antibiotika
Monogami
Fertilitet
Bromsmedicin

slutar med skilsmässa. Är det bra eller dåligt
att Sverige leder skilsmässostatistiken i världen? Jämför med Indien där bara ca 1 % av
alla äktenskap upplöses. Vad är orsakerna till
att det är så olika?

Slidkrans
Förhud
Sädesledare
Mental könsidentitet
Socialt kön
Bitestiklar
Omskärelse
Akut-p-piller
Tabu
Incest
Hypersexualitet
Spiral
Aids

6. År 2009 skedde ca 800 äktenskap mellan

personer av samma kön. Inget samkönat par
skilde sig. Vad kan orsaken vara till att få
samkönade äktenskap slutar med skilsmässa?

7. Hur ser man att en person är intresserad

av någon? Vilka medvetna och omedvetna
signaler skickar man?

8. Vid parbildning är det bland djur ofta hanen

som uppvaktar och försöker göra intryck,
medan honan väljer att acceptera eller avböja
inviten. Hur är det för människor? Finns det
variation i olika kulturer?

9. I texten nämns exempel på trender och

Diskutera i grupper

f örändringar när det gäller sexuellt beteende.
Flera förändringar innebär att kvinnor
närmar sig män, t.ex. i fråga om antal
partners och inställning till sex utan kärlek.
Är det en bra utveckling som handlar om
kvinnors jämlikhet eller kan det vara dåligt?

1. Varför får män skägg och djup röst under pu-

berteten? Är dessa könskaraktärer till för att
användas i konkurrens med andra hanar eller
är egenskaperna viktiga för att locka honor?
Varför rakar de flesta män av sig skägget om
det är en viktig sexuell signal?

10. Varför använder vi smink? Varför vill vi

framhäva ögon och läppar och inte t.ex. näsan? Varför tycker vi att det är attraktivt med
en rosig färg på kinderna och en slät hud?
Varför är det mest kvinnor som sminkar och
smyckar sig?

2. Hur påverkas vi av att komma tidigt i

 uberteten? För flickor finns ett samband
p
mellan tidig pubertet och låg utbildning i
vuxen ålder. Vad kan detta bero på och v arför
finns inte sambandet för pojkar?

11. I vilka situationer är det viktigt att använda

3. Normerna har i vissa samhällen varit mer

kondom för att skydda sig mot infektioner?
Hur kan man bedöma risken att bli smittad?

tillåtande när det gäller mäns otrohet jämfört
med kvinnors. Varför döms ibland kvinnor
hårdare än män vid otrohet?

12. Om man övar på något blir man bättre på

det. Öva på lämpliga sätt att säga att du vill
använda kondom!

4. Tycker ni att beskrivningen av kvinnors och
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Paret på parkbänken

Denna övning går ut på att bli medveten om vilka
normer för sexuella relationer som finns. Försök inte att
komma på ”det rätta svaret” utan svara så ärligt som möjligt enligt din spontana reaktion. Arbeta i små grupper
med 3 - 5 elever och diskutera svaren.
Uppgift:
Tänk dig att du går förbi en parkbänk. På bänken
sitter två personer och kramas och kysser varandra.

De är uppenbarligen förälskade och obekymrade om
omgivningen. Vi antar att de har en sexuell relation.
I listan nedan finns förslag på vilka de två personerna
är. Ange för varje par din känsla av hur naturligt och rätt
det känns. Ta inte hänsyn till vad du tror att du ”borde”
tycka utan var ärlig med vad du känner.

Person 1

Kvinna 18 år
Kvinna 28 år
Kvinna 42 år
Kvinna 42 år
Kvinna 82 år
Flicka 12 år
Flicka 12 år
Kvinna 18 år
Man 18 år
Pojke 12 år
Kvinna 28 år, ogift
Kvinna 28 år, gift
Kvinna 18 år
Kvinna 18 år
Kvinna 18 år
Man 42 år

Svarsalternativ:
1. Helt rätt och naturligt
2. Ganska rätt
3. Lite fel
4. Helt fel och onaturligt
Vissa av paren bryter mot lagen i Sverige. Vilka?
Många normer har ändrats med tiden och många är
annorlunda i andra länder. Ge exempel!
Finns det skillnader i normerna för kvinnor och män?
I så fall, vilka?
Skriv en kort sammanfattning av den sexuella normen
som ni uppfattar den. Vilka sexuella relationer är helt
accepterade? Vilka är nästan accepterade?

Person 2

Man 18 år
Man 42 år
Man 28 år
Man 42 år
Man 82 år
Pojke 12 år
Man 18 år
Kvinna 18 år
Man 18 år
Man 42 år
Man 28 år, gift
Man 28 år, ogift
Man 18 år, hennes bror
Man 18 år, hennes kusin
Man 42 år, hennes lärare
Får 4 år
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