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Spørreliste nr. 232

KUNNSKAP OM SEKSUALITET

Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og blir brukt
av forskere i dag og i fremtiden. Brukere av materialet må forplikte seg til å verne opphavspersonens og eventuelt andre personers integritet.

Denne spørrelisten handler om hvordan du fikk kunnskap om kjønn, kropp og seksualitet.
Hvor fikk du slik kunnskap, hvor gammel var du, og hva var det egentlig du fikk vite som barn
og ung? I miljøet ditt var det sikkert regler for hvordan man skulle oppføre seg og kle seg på
en ”sømmelig” måte. Det vil vi også gjerne vite litt om. I dag vet alle ”alt” fra tidlig i livet –
dette har endret seg radikalt i løpet av de siste 40-50 årene, og dette regner vi at du vet alt
om.
Spørrelisten er laget i samarbeid med Kari Telste som er forskningskoordinator ved Norsk
Folkemuseum. Emnet er et av hennes forskningsfelt som hun har skrevet om i både hovedoppgave, doktoravhandling og i bøker og artikler for et allment publikum. Du har sikkert hørt
henne i radio! I 2005 skrev hun boken ”Det rare. Jenter og seksualitet gjennom 100 år” etter
initiativ fra Norske Kvinners Sanitetsforening. I denne spørrelisten setter vi fokus på vår nære
fortid og det er viktig at vi får svar fra både kvinner og menn!
Hopp over det du syns er vanskelig å skrive om. Les gjennom hele spørrelisten. Du behøver
ikke å følge spørsmålene slavisk, men bruk stikkordene som hjelp for å huske. Som vanlig ønsker vi oss fortellinger.

Hvor kom barna fra?
Hørte du fortellinger om hvor barn kom fra?
Hvem hørte du dem av? Av voksne? Av andre barn?
Kan du huske når du første gang forsto hvordan barn blir til?

Hvordan fikk du kunnskaper?
Kunnskap om kropp og seksualitet kunne man få på mange måter, av forskjellige mennesker,
fra forskjellige kilder, på forskjellige steder og til forskjellige tider i oppvekst og ungdom.

Prøv å fortelle hva du fikk vite av hvem og hvor gammel du var da du fikk vite. Bruk stikkordene nedenfor til hjelp for minnet og skriv gjerne fritt.
Hvor fikk du kunnskapene:
I hjemmet, i familien? Hvor gammel var du? Hvem fikk du kunnskapene av?
På skolen? Hvilket klassetrinn? Hvordan reagerte elevene, og hvordan var læreren?
Materiell på skolen: bilder, lærebøker, plansjer?
Hos helsesøster?
Blant venner? Hvilken alder?
Fikk du kunnskap gjennom film? Hva med blader, bøker, pornografi? Hvordan fikk du tak i
det og hvor gammel var du?
Kjente du til Mødrehygienekontoret og/eller Klinikk for Seksuell Opplysning?
Hvilke kunnskaper var det du fikk:
Om egen kropp og kvinnekroppen?
Om egen kropp og mannskroppen?
Om samliv, seksualitet, intimitet og ”utukt”?
Om kjønnsorganene?
Om menstruasjon, og hvordan det ble omtalt?
Om kjønnssykdommer?
Om prevensjon, og hvor man skaffet seg det?
Om onani?
Om homofili?
I 1978 fikk vi Lov om selvbestemt abort. Var den et diskusjonstema i ditt miljø?
Hørte du noen gang om fosterfordrivelse?

Holdninger
Hver tid og hvert sted har sine normer for hvordan en skal kle seg og oppføre seg
”anstendig”. Hvordan var det i din oppvekst når det gjelder synet på:
Klær?
Steder man møttes og steder man ikke burde gå?
Kysse og klemme i offentlighet?
Leie hverandre?
Få fast følge?
Avholdenhet før ekteskapet?
Å ”måtte gifte seg”?
Å komme i ”uløkka”? Hva innebar det og hvem mente man hadde ansvaret?
Å være ”lett på tråden”?
”Rundbrennere”?
Erobringer?
Hva er den største forskjellen på før og nå?
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