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Inledning  
 

Befolkningsförbundets Kumita-kampanj betonar att kondomen är det bästa och enklaste skyddet 

mot könssjukdomar och oplanerad graviditet. Kumita skickar varje år kondomer till alla 

åttondeklassister i skolorna. Kampanjen erbjuder också information och stöd åt de yrkesutbildade 

som ansvarar för sexualundervisningen i skolan och åt föräldrarna.  

 

Kumita betonar att alla har rätt till bra preventivmedel eftersom de sexuella rättigheterna tillhör 

alla. Unga har rätt att få information om preventivmedel, sex och sexualitet. Med hjälp av 

informationen får de unga metoder för att skydda sig själva, lära sig om sina egna rättigheter och 

respektera sina egna och andras gränser. Det är viktigt att de unga får information om 

preventivmedel, könssjukdomar och sexualitetens mångfald, så att de kan ta hand om sig själva 

och varandra när det är dags.   

 

I den här handboken har vi samlat information åt skolans yrkesutbildade om sexualundervisningen 

och Kumita-lektionen. Sexualundervisningens uppgift är att erbjuda de kunskaper och färdigheter 
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som den unga behöver för att fatta ansvarsfulla beslut i frågor som gäller sexualitet och mänskliga 

relationer.  

 

Skolornas yrkespersoner har en särskilt viktig roll i de ungas sexualundervisning. För att 

sexualundervisningen ska vara högklassig krävs att yrkespersonen själv har en positiv inställning till 

sexualitet samt en vilja att behandla frågor som gäller sex och sexualitet. Detta kräver ofta att 

yrkespersonen undersöker sina egna uppfattningar och attityder. Förskräckelse eller moralisering 

hör inte hemma i sexualundervisningen.   

 

Det är vanligt att också vuxna tycker att det är pinsamt att prata om sex med unga. De ansvarsfulla 

fostrarnas uppgift är dock att våga prata om sex och sexualitet med de unga, även om det kan 

kännas pinsamt.  När vi föregår med gott exempel och visar att sex är något man får och ska tala 

om lär vi de unga färdigheter i sexualkommunikation, bryter vi tabun i anslutning till sex och 

skapar rum för unga där de kan undra och fråga. Det är bra att säga till de unga att sex och 

sexualitet är något man får prata om.  

Klassrummet ska vara ett så tryggt utrymme som möjligt för alla elever. Som professionell är det 

viktigt att komma ihåg att inte göra antaganden om någons kön eller sexuella läggning.   

 

Exempelstruktur för Kumita-lektionen  

 
Syftet med Kumita-lektionen är att gå igenom kondomanvändning och skydd i olika former av 

sex.  Förutom att informera eleverna är det också bra att ta en kondom som följde med i Kumita-

sändningen och visa hur den ser ut och hur den används. Anvisningar för kondomanvändning finns 

på sidan 5 i denna handbok. Under lektionen kan man utnyttja Kumitas informationsinnehåll, 

artiklar, föreläsningar och videor som stöd för undervisningen. På Kumitas webbplats på adressen 

kumita.fi finns mångsidigt material. I slutet av denna handbok finns också övningar och uppgifter 

som kan användas under lektionen samt länkar till tilläggsmaterial.  

 

När man förbereder sig för Kumita-lektionen är det viktigt att veta att sexualundervisningen alltid 

utgår från de sexuella rättigheterna och det är bra om yrkespersonen bekantar sig med dem på 

förhand. Alla sju sexuella rättigheter har öppnats i Kumitas serie Sexuella rättigheter. Artiklarna i 
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serien om sexuella rättigheter finns här. 

 

Härnäst går vi kort igenom vilka saker det är bra att behandla under Kumita-lektionen.  

 

Sexualitetens och sexets mångfald  

  
En högklassig sexualundervisning är heltäckande och beaktar mångfalden. Mångfalden ska beaktas 

till exempel i teman som gäller sexuell läggning och kön. Ett exempel på detta är hur man skyddar 

sig i olika former av sex. Skolornas yrkesutbildade personer har en viktig roll i beaktandet av 

mångfalden och därför är det viktigt att i undervisningen synliggöra vars och ens rätt till sin egen 

sexualitet oberoende av bakgrund, kön eller sexuell läggning. Detta är särskilt viktigt för att de 

unga ska känna sig sedda och erkända som sig själva.  

 

När man berättar om preventivmedel ska man komma ihåg att man kan ha sex på många olika sätt 

och att samlag inte är ett sätt för alla att förverkliga sin egen sexualitet. Sex kan vara mellan två 

eller flera personer, och även solosex är sex och ett utmärkt sätt att bekanta sig med den egna 

sexualiteten och njutningen. Alla är inte intresserade av sex och för vissa är det inte alls en del av 

livet. Det är också helt okej. I undervisningen är det viktigt att även beakta sexuella minoriteter 

och könsminoriteter samt personer med funktionsnedsättning. Var och en har rätt till sin egen 

sexualitet. Anta inte någons kön eller sexuella läggning. Det är till exempel bra att använda 

könsneutrala uttryck och snarare tala om partner än om till exempel pojkvän eller flickvän. Det är 

viktigt att låta den unga själv berätta vilken term han eller hon vill använda om sin partner.  

 

Njutning  

 
Kumita-kampanjen påminner om att njutning också är ett viktigt perspektiv när man talar om sex 

och preventivmedel. Man får njuta av sex och i bästa fall är det något som ger glädje och 

välbefinnande i livet. Därför är det bra att ta hand om sin egen njutning. Det är bra att säga till de 

unga att man aldrig ska ha sex bara för att behaga någon annan. Det är viktigt att hålla fast vid sina 

egna gränser och bara göra sådant som känns bra i sex. Det är bra att i lugn och ro bekanta sig 

med den egna sexualiteten och njutningen.   
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Det är bra att betona för de unga att kondomen inte är ett hinder för njutning, utan att kondomen 

möjliggör njutningen. Sex med kondom är mer njutningsfullt eftersom man inte behöver vara 

nervös för att sexet skulle få tråkiga följder. Att använda kondom är aldrig den huvudsakliga 

orsaken till att sexet inte fungerar eller känns njutningsfullt. Det är viktigt att fästa 

uppmärksamhet vid de egentliga orsakerna och försöka hitta hjälp med dem.  

 

Kondomen kan störa njutningen om den är av fel storlek, om man försöker trä på den för snabbt, 

om det finns inte tillräckligt med fukt, om man är nervös för att trä på den, om den orsakar allergi 

eller om den minskar på känseln. I vår artikel hittar du mer information om vad man ska göra om 

kondomen stör njutningen, läs artikeln här. Upphetsning, njutning och orgasm är delvis saker som 

man kan lära sig, och ett fungerande preventivmedel ökar njutningen av sex.  

 

Samtycke  

 
Samtycke är en sak som behövs vid varje sexhandling med en annan person. Samtycke till olika 

sexhandlingar innebär växelverkan om vad man vill och inte vill. Var och en måste respektera den 

andras vilja och rätt att bestämma över sin egen kropp. En person som är mycket berusad eller 

mår dåligt, sover eller har slocknat kan inte ge sitt samtycke till sex.  

Man får aldrig ta bort kondomen mitt under sex utan att man kommit överens om det med 

sexpartnern. Samtycke till sex utan preventivmedel är en annan sak än samtycke till sex med 

preventivmedel, eftersom följderna kan vara mycket olika.  

 

Det är viktigt att lära ut interaktion och emotionella färdigheter till de unga, deras betydelse 

framhävs vid sexualiteten och sexets teman. Att prata om sex kan vara spännande och det är till 

en början svårt för de flesta, men det är en färdighet som man kan och bör lära sig.  

 

Kondom och oralsexskydd   

 
Man kan ha sex på många olika sätt och det är viktigt att den unga vet hur man skyddar sig i alla 

situationer. Att använda kondom innebär att man tar hand om sitt eget och andras välbefinnande. 

Kondom är det enda preventivmedlet som skyddar mot könssjukdomar. Utöver kondomen 

skyddar oralsexskyddet mot könssjukdomar vid oralsex.  
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När man talar om kondomanvändning är det viktigt att berätta hur man väljer rätt storlek och 

modell på kondomen och om användning av glidmedel. Man ska även påminna om att det är 

viktigt att var och en övar på att använda kondom och/eller oralsexskydd på egen hand i lugn och 

ro, så att det går smidigare sedan när det gäller.   

 

När man ska ha sex med en annan person måste man komma ihåg att alla parter som deltar i sexet 

har ansvar för preventivmedel. Vem som helst kan, oberoende av ålder, köpa kondomer till 

exempel i matbutiker, på bensinstationer eller på apotek. Det är bra att säga till de unga att det 

inte är pinsamt att köpa kondomer, eftersom det visar att man tar hand om sig själv och andra.   

 

Användning av kondom 

 
Det är viktigt att tillsammans med de unga gå igenom hur kondomen används. Man kan ta hjälp av 

Kumitas instruktionsvideo i undervisningen. Videon finns här.   

Användning av kondom:   

1. Öppna kondomförpackningen försiktigt genom att riva upp den med fingrarna, 

använd inte till exempel sax eller tänderna. Dra ut kondomen ur förpackningen. Var 

försiktig så att du inte skadar den med naglarna eller smycken. Kontrollera åt vilket håll 

kondomen öppnas genom att rulla den.  

2. Ta sedan tag i spermabehållaren i toppen av kondomen med pekfingret och tummen, 

dra förhuden bakåt och rulla kondomen på den styva penisen medan du håller i 

behållaren. Rulla kondomen omsorgsfullt ända till penisens rot. Använd vatten- eller 

silikonbaserat glidmedel med kondom.  

3. Dra ut penisen omedelbart efter sexet. Håll i kondomen vid roten så att den inte 

glider av.  

4. Släng kondomen i blandavfallet, inte i till exempel toaletten. Du kommer väl ihåg att 

en kondom endast kan användas en gång.  

 

Det är viktigt att var och en övar på att använda kondom i lugn och ro, även om det skulle vara en 

lång tid kvar till den första sexgången. Genom att på förhand bekanta sig med kondomen är det 



7 
 

lättare att använda den i verkliga situationer.  

 

Man ska alltid ta en ny kondom när man byter sexsätt, så att till exempel bakterier inte kan 

transporteras från en plats till en annan och orsaka eventuella infektioner.  

 

Val av kondom av rätt storlek och modell   

 
Det finns många slags kondomer, precis som penisar.  Kondomerna som följer med Kumita-

försändelsen är alla av samma storlek och modell. En kondom av rätt storlek och modell hittar 

man till slut endast genom att prova. Kondomen är av lämplig storlek när det är bekvämt att trä 

den på penisen, när den känns passlig och hålls bra på plats.  

 

Det viktigaste måttet vid valet av kondom är tjockleken på penisen.  Olika kondomtillverkare 

harriktgivande storlekstabeller för att göra det lättare att välja rätt storlek på kondomen.  I artikeln 

som en expert har sammanställt beskriver man hur man väljer rätt kondom och presenterar 

storlekstabellen för kondomer. Artikeln hittar du här. 

    

Oralsexskydd 

 
I Kumita-paketet som har skickats till er skola finns modellexemplar av oralsexskydd. 

Oralsexskydden kan användas som exempel i undervisningen så att de unga kan bekanta sig med 

hur oralsexskyddet ser ut.  Oralsexskydd är en tunn duk tillverkad av latex som appliceras på det 

område där man ger oralsex, dvs. kring slidan eller analområdet, och ovanpå den ges oralsex.  

 

Användning av oralsexskydd:  

1. Ta oralsexskyddet från paketet  

2. Applicera oralsexskyddet på det område där oralsex ska ges. Med oralsexskydd kan 

man använda vatten- eller silikonbaserat glidmedel. Applicera en liten mängd glidmedel 

på det område där oralsex ska ges och placera därefter ett oralsexskydd på området.  

3. Släng oralsexskyddet i blandavfallet efter användningen och inte i till exempel 

toalettstolen.  

 



8 
 

Det lönar sig att skydda sig vid oralsex eftersom nästan alla könssjukdomar kan smitta vid oralsex. 

Könssjukdomar smittar vid kontakt med slemhinnan och förekommer även vid oralsex. Om 

partnern som du har oralsex med har haft oskyddat sex med andra och hen inte har testat sig för 

könssjukdomar, lönar det sig alltid att använda oralsexskydd och/eller kondom vid oralsex. Man 

kan inte bli gravid av oralsex. Om det är säkert att partnern som du har oralsex med inte har 

könssjukdomar, behövs inget oralsexskydd/ingen kondom. Här kan du läsa mer om oralsexskydd. 

 

Tyvärr är det svårt att få tag på oralsexskydd. De ingår inte i varje basvaruhandels utbud. 

Oralsexskydd kan köpas på välutrustade apotek eller beställas i många nätbutiker. Man kan också 

själv göra oralsexskydd av kondom. Kumitas instruktionsvideo om hur man gör ett oralsexskydd 

finns här. Efter att man tittat på instruktionsvideon med de unga kan man också öva på att göra 

ett oralsexskydd av en kondom.   

 

Glidmedel  

 
Glidmedel är som namnet säger en kräm som gör att det glider bättre och som kan användas i sex. 

Glidmedel förebygger skavning, främjar njutningen och bevarar även kondomen intakt. Det finns 

olika typer av glidmedel. Vatten- och silikonbaserade glidmedel kan användas tillsammans med 

kondom och oralsexskydd. Glidmedel kan köpas av vem som helst oberoende av ålder i 

dagligvarubutiker, apotek, nätbutiker och sexbutiker.  

 

Beroende på sexsättet appliceras glidmedlet på penisen, i slidan, på vulvans slemhinnor, i 

analområdet, på sexleksaken eller på fingrarna. Glidmedel är en viktig del av alla typer av sex, men 

särskilt i analsex är det absolut nödvändigt att komma ihåg glidmedel. Vid analsex ska man 

använda tillräckligt med glidmedel för att förebygga skador i ändtarmen och slutarmuskeln.   

 

Vid användning av kondom appliceras glidmedlet ovanpå kondomen efter att kondomen trätts på 

den styva penisen. Glidmedel är ofta dryga, så en liten mängd räcker. Man kan också sätta till mer 

glidmedel under sexet.   

 

Glidmedel kan användas med oralsexskydd så att glidmedlet appliceras mellan oralsexskyddet och 

det område där oralsex ges. En liten mängd glidmedel kan hjälpa till att hålla oralsexskyddet på 
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plats och öka njutningen. Då appliceras en liten mängd glidmedel på det område där oralsex ges, 

varefter oralsexskyddet placeras ovanpå området. Här kan du läsa mer om glidmedel. 

Om kondomen går sönder 
  

Kondomen kan gå sönder till exempel om paketet har öppnats med tänderna eller naglarna, om 

det har blivit luft mellan kondomen och penisen eller om kondomen töjs ut på grund av friktionen 

under sexet. Det är viktigt att man inte använder tänderna eller vassa naglar när man trär på 

kondomen. Dessutom är det viktigt att ha en kondom av rätt storlek, eftersom en för stor kondom 

kan glida av under sexet. Användning av glidmedel tillsammans med kondom förebygger risken för 

att kondomen går sönder.  

 

Det är viktigt att berätta för de unga hur de ska agera i situationer där kondomen går sönder. Om 

kondomen går sönder under sexet eller helt glöms bort, har sexet varit oskyddat. Oskyddat sex 

medför alltid risk för könssjukdom och vid oskyddat penis-vaginasamlag finns en möjlighet till 

graviditet. Om man under sexet märker att kondomen har gått sönder och man vill fortsätta sexet, 

ska den trasiga kondomen bytas ut mot en ny.  

 

När kondomen går sönder i ett penis-vaginasamlag ska parterna sköta om akutpreventivmedel. 

Om man tidigare haft sex med andra personer finns det en risk för könssjukdom och därför är det 

bra att söka sig till könssjukdomstest om kondomen går sönder.   

 

Akutpreventivmedel  

 
Vid oskyddat penis-vaginasamlag finns möjlighet till graviditet. Om det är fråga om penis-

vaginasamlag ska personen med vulva ta akutpreventivmedel, om man inte planerar att bli gravid. 

Det är bra att komma ihåg att det finns risk för graviditet även utan ejakulation, eftersom det även 

finns spermier i försatsen.   

 

Akutpreventivmedel förhindrar eller flyttar ägglossningen, vilket kan förhindra att graviditeten 

börjar. Akutpreventivmedel avbryter dock inte en graviditet som redan börjat och därför ska 

akutpreventivmedlet tas så snart som möjligt efter oskyddat samlag, men senast inom 3–5 dygn 

beroende på preparatet. Akutpreventivmedel fås på apoteket utan recept oberoende av ålder, för 
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cirka 15–25 euro.   

 

Akupreventivmedel ska inte vara ett alternativ till andra preventivmedel, eftersom det bara är till 

för nödsituationer. Alla parter som deltar i sexet ansvarar för akutpreventivmedel.  

 

Könssjukdomar och könssjukdomstest  

 
Oskyddat sex kan vara förknippat med risk för könssjukdom. Det är bra för den unga att veta att 

könssjukdomar ofta kan vara symtomfria. Könssjukdomar är inget att skämmas för, men det är 

viktigt att en eventuell smitta behandlas. Man kan söka sig till könssjukdomstest  

via välfärdsområdets hälsovårdscentral.   

 

De vanligaste könssjukdomarna i Finland är klamydia, HPV och kondylom samt herpes. Symtom på 

könssjukdom kan vara till exempel sveda vid urinering eller tätare urineringsbehov, avvikande 

flytning från urinröret eller slidan, klåda, sveda, knottror, blåsor eller sår i könsorganen, smärta i 

nedre delen av buken och feber. Det bör betonas att det är bra att gå på test för könssjukdomar 

även om man är helt symtomfri. Könssjukdomar ska alltid behandlas, eftersom obehandlade 

könssjukdomar kan orsaka följdsjukdomar. Man har en skyldighet att meddela sin sexpartner om 

könssjukdomssmitta, så att hen också kan söka vård. Det är viktigt att också sexpartnern eller -

partnerna behandlar en eventuell smitta för att smittkedjan ska brytas. Här finns mer information 

om könssjukdomar. 

 

Om man haft oskyddat sex ska alltså parterna i sexet söka sig till könssjukdomstest. En eventuell 

klamydia- eller gonorréinfektion syns i testet cirka en vecka efter sexet, men andra könssjukdomar 

först efter tre till fyra veckor. Man kan söka sig till test till exempel genom att ringa hälsostationen 

i den egna kommunen. När man bokar tid ska man också nämna eventuell smitta i samband med 

oralsex eller analsex. Du kan testa dig för könssjukdomar tidigast en vecka efter att du haft 

oskyddat sex. Könssjukdom konstateras inte nödvändigtvis i prover som tagits för tidigt, även om 

personen har smittats. Könssjukdomar testas enligt sexsätt, dvs. om man exempelvis har haft 

oskyddat oralsex ska provet tas från svalget. Om du själv eller din partner någon gång har haft sex 

utan kondom lönar det sig inte att lämna bort kondomen innan båda har varit på 
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könssjukdomstest.  

 

För många unga känns det nervöst och pinsamt att gå på könsjukdomstest. Det är viktigt att 

betona för de unga att könssjukdomstest inte är något att skämmas över, eftersom det är en del 

av omsorgen om sitt eget och andras välbefinnande. Att gå på könssjukdomstest vittnar om 

ansvar. Obehandlade könssjukdomar kan få allvarliga följder, såsom följdsjukdomar.  

 

 

 


