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Lettere tilgang til sosiale medier og nye sosiale plattformer gir ungdom lettere tilgang til ny 

informasjon om seksualitet. Dagens unge har fått nye kunnskapsrike kanaler og 

samfunnet, undervisere og skolen må holde tritt med utviklingen med dagens teknologi. 

Dagens unge går gjennom noe tidligere generasjoner ikke har erfart og eller kjent på (Sex 

og samfunn 2021). Pornografisk materiell har nærmest tatt over den seksuelle aktiviteten 

og er mye mer tilgjengelig for dagens generasjoner enn hva det var tidligere, det er bare et 

tastetrykk unna. Forskning viser at norske barn er på toppen i Europa når det gjelder å se 

på pornografisk materiale, hele 34% i motsetning til resten av Europa der tallet ligger på 

14% (Berggrav 2020). 

Dette fører til at barn og unge voksne kan få et usunt og et ødelagt seksual drift grunnet 

nettpornos grafiske innhold (Ansa 2013). Derfor er det viktigere enn noen gang å ha en 

seksualitetsundervisning med kvalitet og at vi lytter til hva dagens unge har å si. For 

risikoen av å ikke lytte til dagens unge er at vi kan få et samfunn med et skadet bilde av 

hvordan sex egentlig er, konsekvensene av dette er dårlig seksuell folkeskikk og feil 

holdning i samfunnet (Berggrav 2020). Alle i dagens samfunn fortjener et likeverdig 

grunnlag med seksualitetsundervisning der alle har kunnskap om sin egen seksuelle helse 

og rettigheter. 

.  

Problemer i dag

Prosjektskisse 2, del 2
Intro

Tidligere forskning viser at seksualitetsundervisning kan ha en effekt på både holdninger 

og adferd til personers seksuelle folkeskikk. Seksualitetsundervisning skal lære deg 

seksuell folkeskikk og forberede deg på livet som møter deg. Det handler om å ha et 

bevisst forhold om at individuelle seksuelle handlinger kan ha konsekvenser for andre, 

men at atferden kan bidra både positivt og negativt til andres seksualitet. For seksualitet er 

et primærbehov og har en stor betydning for menneskes livskvalitet gjennom livet, det 

angår alle mennesker uavhengig alder og livssituasjon (Aars 2021). Hvordan vi fungerer 

seksuelt og livskvaliteten henger nøye sammen, et godt sexliv betyr mye for vår psykisk 

helse og relasjoner til mennesker rundt oss (Aars 2021).

 

Blant en av de største fagorganene vi har kommer det frem gjennom WHO at de anbefaler 

at alle unge får en helhetlig seksualitetsundervisning før seksuell debut. De poengterer 

også her at dette ikke gjør at unge debuterer tidligere, men det gjør heller at 

«eksperimentering med det ukjente» reduseres. Med andre ord betyr dette at unge tar med 

veloverveide, personlige og informerte valg. God seksualitetsundervisning har en positiv 

effekt på samfunnet, det kan føre til at unge debuterer senere og får et mer positivt forhold 

til seg selv og seksualitet (Bufdir 2019).

 

.  

Hvorfor er seksualitetsundervisning så viktig? 
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Etter gjennomgang av sekundærinnsikt kommer det frem i en rapport fra Sex og Samfunn 

at 7 av 10 unge elever rundt om kring i Norge ønsker seg mer seksualitetsundervisning, noe 

som var uendret fra samme undersøkelse i 2017 (Sex og Samfunn 2022). Videre kommer 

det frem at hele 47% mener at kvaliteten på undervisningen er ikke er god, noe som er litt 

urovekkende. I 2017 mente elevene i 2021 at seksualitetsundervisning var viktig, her mente 

hele 8 av 10 elever at seksualitet undervisning er viktig for å få et riktig forhold til egen 

kropp og at det bidro til en bedre klasse – og skolemiljø (Sex og Samfunn 2022). Det som er 

interessant å se er at dagens ungdom får mindre undervisning enn hva de gjorde tidligere, 

noe som er skremmende med tanke på hva dagens teknologi kan bidra negativt med som 

nevnt tidligere. Elvene viser stor misnøye og ønsker mer informasjon om alt, flere temaer 

innenfor seksualitet (Sex og Samfunn 2022). 

.  

Hva mener elevene?

Prosjektskisse 2, del 2
Intro

Seksualitet er ofte til stede i det offentlige rom; Porno viser overdrevent kropper og 

unaturlig sex, medier forteller ofte om overgrep og seksualisert vold. Sosiale medier er det 

kroppspress og bilderetusjering. Den seksuelle helsen påvirkes stadig av ytre faktorer og 

ofte negativt, og sterke tabuer rundt seksualitet florerer rundt (Aars 2021). Åpenheten om 

seksuelle problemstillinger og undervisning er med på å endre alle disse fordommene og 

kan gi et mer riktig bilde over hvordan riktig seksuell folkeskikk skal være.  

 

.  

Hva sier samfunnet om seksualundervisning?

Målgruppe
Når puberteten treffer oss mennesker begynner det å skje ting i kroppen vår som vi ikke 

helt vet hva er og blir nysgjerrig. Dette skjer som oftest rundt slutten av barneskolen eller 

starten av ungdomsskolen i følge ny forskning, men dette er selvfølgelig veldig individuelt 

fra person til person (Helse Bergen 2021). Gjennom rapporten til Sex og Samfunn om 

Seksualundervisning i skolen kommer det frem at 83% av undervisningen foregår fra 8. – 

10 trinn her til lands, i motsetning til 48% 5. -7 trinn. Så i denne settingen blir det naturlig å 

fokusere på de som går på ungdomskolen og er godt i gang med puberteten.

.  
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Rapportene viser at ønsker og behov blant dagens unge ikke er tilfredsstilt, hele 7 av 10 sier 

de savnet ulike temaer i undervisningen. Det kommer frem at de ønsker med informasjon 

«om alt», det er data som tyder på at det er grep som må gjøres angående dagens 

informasjon (Sex og Samfunn 2022). For når det ikke er til stede under 

seksualitetsundervisning på skolen kan det få negative følger, noe som kommer frem i en 

rapport fra Redd Barna. I rapporten kommer det frem at dagens unge tror at pornografisk 

materiale er med på å skape seksuelle krenkelser og at det er med på å bidra til en økt 

interesse av nakenbilder (Berggrav 2020). Mye tyder på at unge i dag lærer i liten grad om 

betydningen av samtykke og gjensidighet gjennom pornografisk innhold, tvert imot blir 

røffe formerer for sex normalisert i ungdomskulturen (Medietilsynet 2020). Konsekvensene 

av manglende innhold i dagens seksualitetsundervisning kan føre til usunne og feile 

holdninger oppstår. Noe som igjen gjenspeiler hvorfor seksualitetsundervisning og en 

riktig seksuell folkeskikk er viktig for dagens samfunn. 

.  

Konsekvenser

Prosjektskisse 2, del 2
Intro

Det er ikke bare elever i Norge som er negative rundt kvaliteten på dagens 

seksualundervisning, det samme gjelder lærere. Kun 22% av dagens lærere mener at 

kvaliteten på dagens seksualitetundervisning var tilfredsstillende, hele 63% av lærene 

ønsket at det skulle bli mer seksualitetundervisning i skolen. Et interessant funn gjennom 

sekundærinnsikt angående lærene var at det er kun 12% av lærene som mente de hadde 

fått kunnskap om hvordan de holder seksualitetundervisning i sin utdannelse (Sex og 

Samfunn 2022). Obligatorisk undervisning og pensum om seksualitet er så å si fraværende 

i profesjonsstudiene ved utdanning til lærere. Dagens undervisning om seksuell helse har 

lav kvalitet men er også for sparsom, kun 2 timer i året er satt av til 

seksualitetundervisning. 

 

.  

Hva mener lærerne? 
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1.0 Kontekst
Intro

Temaet for denne oppgaven er seksuell helse hos 

tenåringer og unge voksne  i  alderen 14 -25 år. Det er 

blitt fokusert på hvordan dagens 

seksualitetsundervisning er og om kvaliteten er god 

nok.

Seksualitet er ofte til stede i det offentlige rom, porno 

viser overdrevent kropper og unaturlig sex, medier 

forteller ofte om overgrep og seksualisert vold. I 

sosiale medier er det kroppspress og bilderetusjering. 

Den seksuelle helsen påvirkes stadig av ytre faktorer 

og ofte negativt, og sterke tabuer rundt seksualitet 

svever rundt oss (Aars 2021).

Teknologien drar i fra og mytene vokser, dagens 

seksualitetsundervisning henger etter og står igjen på 

stasjonen alene. Nå i nyere tid kommer det frem at 

dagens unge ikke er tilfreds med dagens 

seksualitetsundervisning, de mener den er mangelfull 

og at deres seksuelle helse ikke blir tatt på alvor. Noe 

som er alvorlig nok i seg selv med tanke på 

konkurransen den får fra internett, som resulterer i et 

usunt bilde av seksuell helse (Sex og Samfunn 2021).

Problemstillingen jeg bar tatt i utgangspunkt i er:

“Hvordan kan tjenestedesign avkrefte myter og 

bidra til bedre holdning til seksuell helse?”
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Sentralt i dette prosjektet  har egne erfaringer og 

utfordringer oppstått om hvordan man som 

tjenestedesigner kan tilnærme seg unges syn på 

seksualitet og dens holdninger. 

Prosjektet har som formål å identifisere hvilke 

verktøy, metoder og tankesett man har innenfor 

tjenestedesign som kan bidra til å løse problemer i 

en eksistensiell kontekst, samt gå gjennom egne 

erfaringer som oppstår gjennom prosjektets gang. 

Figur 2: Viser oversikt over Miro

Figur 3: Viser oversikt over overordnet fremtidplan i Miro

Omdefinere

Empati

Idéi

Prototype

Repetere

Figur 1: Viser oversikt over Design Thinking (Stickdorm m.fl. 2018)
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Tjenestedesign er en prosess gjennom de fire D`er: 

Discover (Oppdage), Define (Definere), Develop (Utvikle) 

& Deliver (Levere)  som kom i 2005 av British Design 

Council, bedre kjent som Double Diamond (Dobbel 

diamant). Modellen består av to tenkemåter; en 

divergent og en konvergent. Gjennomføringen av dette 

prosjektet har jeg brukt dobbel diamant, som er et 

rammeverk og en rød tråd i dette prosjektet for å 

presentere fremdriften i oppgaven. 

Utførelsen av prosjektet er i større grad preget av 

iterasjon, elementer fra  fasen oppdager og utvikle vil 

stå sentralt i alle deler av prosjektets forløp.

Innsikt og testing er stor del av DNA-et til tjenestedesign. 

Det handler om å forstå sammenhenger, 

problemstillinger og teste ulike prototyper for å forstå 

det visuelle aspektet av tjenesten. For å visualisere en 

tydelig prosess er disse interasjonene en eksplisitt 

gjenganger gjennom dette prosjektet og denne 

prosessmappen. 

.  

Dobbel Diamant

1.1 Prosjektets tilnærming
Intro
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Den første fasen oppdage i den dooble 

diamant-rammeverket handler om å samle innsikt 

knyttet til temaet eller problemområdet jeg skal 

utforske (Penin 2020). I denne fasen av prosjektet blir 

det viktig å skape en oversikt over 

seksualitetsundervisning i dagens samfunn og 

holdninger rundt tematikken. 

Det er viktig for meg å poengtere at denne prosessen 

er interaktiv og det ble samlet innsikt utover de andre 

fasene i prosjektet også, ikke bare i oppdage.. 

Oppdage

2.0 Fase 1: Oppdage
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Fase 1: Oppdage

2.1  Innsikt innsamling 

3.0  Sekundær Innsikt

3.1  Regjeringens strategi for seksuell helse

3.2  Hvorfor er seksualitetsundervisning så viktig?

3.3  Hva er problemet i dag?

3.4  Problemområde

3.5 Netnografi

3.6 Funn 

3.7 Problemstilling nr. 1

4.0 Primærinnsikt

4.1 Metoder

4.2   Zoomkonferanse

4.3 Til ettertanke

4.4 Spørreundersøkelse 

4.4 Dybdeintervju

4.4 Solskinnshistorie

4.6 Føleselsreisen

4.7 Veien videre

2.0 Fase 1: Oppdage
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Snakk om det!

Figur 4 viser oversikt over hvor innsikt er  hentet fra

Dette prosjektet har vært divergent av natur grunnet og 

gjennom en problemstilling som var relativ åpen førte 

dette  til bred informasjonsinnhenting helt fra start. Jeg 

kommer til å gå gjennom ulike metoder jeg har 

gjennomført og vise hvordan jeg har samlet inn 

innsikten med utdrag av funn på veien. Figuren som er 

til høyre viser omtrentlig mengde av innsiktarbeidet og 

hvor det kommer fra. 

Egne refleksjoner og situasjoner vil bli presentert 

underveis gjennom visualiseringer og tekst. Dette er for 

å vise hvor kompleks og utfordrende en tjenestedesign 

prosess kan være, at det ikke alltid går på skinner   

(Penin 2018).

.  

Snakk om det

2.1 Innsikt innsamling
Oversikt
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Rapport (Berggrav 2020)

Rapport (Sex & Samfunn 2021)

Podcast (Lærerommet  
2021)

Figur 5 viser oversikt over sekundær innsikt

I denne delen skal jeg vise hvordan jeg gjennomførte 

innhenting  av sekundærinnsikt og hva jeg har lært av 

dette.  Sekundærinnsikt eller “desktop research” ble 

brukt for å få en forståelse av konteksten og finne 

informasjon over problemområdet mitt. Dette foregikk i 

hovedsak i starten av prosjektet, men ble nødvendig å ta 

opp igjen når andre nøkkelfunn ble oppdaget.  

 Her startet jeg med divergent søk, før jeg i senere tid 

snevret søket mer konvergent inn.  En divergent og 

konvergent fase (Stickdorn & Schneider 2016). 

For å besvare problemstilling 2.0 har jeg lest 1 

stortingsmelding, 24 nettsaker og 9 rapporte med mer. 

Se figur 5 til høyre  for oversikt.

Videre kommer jeg til å forklare hva jeg har lært ut i fra 

denne prosessen:

1. Hva sier regjeringen? 

2. Hvorfor er seksualitetsundervisning viktig?

3. Hva er problemet i dag?

4. Problemområde

.  

Desktop reaserch

3.0 Sekundærinnsikt
Oversikt
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For å nå målet om økt seksuell autonomi og mestring i 

samfunnet, sier regjeringen at  læringsmaterialet være 

tilpasset målgruppens språkferdigheter og kognitivt 

funksjonsnivå. Noen ganger vil det være tilfeller der 

det er mer hensiktsmessig å dele undervisningen inn i 

mindre grupper, for eksempel med samarbeid med 

andre skolehelsetjenester eller aktører. 

Nye kompetansemål  i 

grunnskolen på  alle trinn

Rapport: Snakk om det! (Helse-Omsorgsdepartementet 2016)

3.1 Regjeringens strategi for seksuell helse
Sekundær: Hva sier regjeringen?

Regjeringens seksuelle helse strategi “Snakk om det” 

som kom ut i 2016 er den første samlede strategien for 

seksuell helse. Tidligere har dette vært delt inn i to 

separate strategier/handlingsplaner, men når de  to 

tidligere planene kommer sammen til en strategi gir det 

en mulighet for å tydeliggjøre betydningen av seksuell 

helse. I et bredt og helhetlig innsats for å styrke hele 

befolkningens seksuelle helse.

Målgruppen for denne nye strategien er for hele 

befolkningen generelt og strategien tar utgangspunkt i 

at seksualitet er en helsefremmende  ressurs i alle 

livsfaser, og at den vanlige personen i gaten sin 

handlingskompetanse for å ivareta gode seksuell helse 

bidrar til god livskvalitet og god helse for den enkelte 

(Helse-Omsorgsdepartementet 2016).

For at dagens seksualitetsundervisning skal ha en 

helsefremmende effekt og ikke minst en forebyggende 

effekt, er barn og unges kunnskap avgjørende for om vi 

skal ha en fin eller dårlig opplevelse rundt seksualitet. 

Det er derfor nødvendig at de får denne kunnskapen 

tidligere.

.  

Snakk om det! God helse
For at en god seksuell helse skal oppnås forutsetter det 

at individets seksuelle rettigheter er ivaretatt. Seksuelle 

rettigheter en en menneskerett som i varetar seksuell 

helse og reproduktiv helse. Sentralt oppi dette står 

retten til fritt og selvstendig å velge sin egen partner i 

samsvar med sin egen seksuell  orientering, uten å 

måtte bli utsatt for noe hets eller kriminalisering. 

.  
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66% av elevene svarte ja

at det er ett eller flere temaer de savner

7 av 10 ønsker mer

undervisning om “alt”

37% mener at det er elevene

som tar tema seksualitet opp i klasserommet

"Temaet må være mindre tabu for voksne å 

snakke om. Det skal ikke være flaut å si pupp 

og penis i voksen alder"

3.2 Hvorfor er seksualitetsundervisning viktig?
Sekundær

Tidligere forskning viser at seksualitetsundervisning kan 

ha en effekt på både holdninger og adferd til personers 

seksuelle folkeskikk. Seksualitetsundervisning skal lære 

deg seksuell folkeskikk og forberede deg på livet som 

møter deg. Det handler om å ha et bevisst forhold om at 

individuelle seksuelle handlinger kan ha konsekvenser 

for andre, men at atferden kan bidra både positivt og 

negativt til andres seksualitet. For seksualitet er et 

primærbehov og har en stor betydning for menneskes 

livskvalitet gjennom livet, det angår alle mennesker 

uavhengig alder og livssituasjon (Aars 2021). 

Hvordan vi fungerer seksuelt og livskvaliteten 

henger nøye sammen, et godt sexliv betyr mye    for 

vår psykisk helse og relasjoner til mennesker rundt 

oss (Aars 2021)..

.  

Forberedelse til livet
Blant en av de største fagorganene vi har kommer det 

frem gjennom WHO at de anbefaler at alle unge får en 

helhetlig seksualitetsundervisning før seksuell debut. 

De poengterer også her at dette ikke gjør at unge 

debuterer tidligere, men det gjør heller at 

«eksperimentering med det ukjente» reduseres. Med 

andre ord betyr dette at unge tar med veloverveide, 

personlige og informerte valg. God 

seksualitetsundervisning har en positiv effekt på 

samfunnet, det kan føre til at unge debuterer senere og 

får et mer positivt forhold til seg selv og sin egen 

seksualitet (Bufdir 2019).

.  
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Ref (Prosjektskisse 2, del 2))

Rapport (Sex & Samfunn 2021)



“Vi lærere driver med “mytespregning”, 

for mye av undervisningen går på å rette 

på feil informasjon” 

Lærer

50% av norske barn mellom

13-18 år oppgir at de har  sett på porno
“Man må lære at 

Pornhub er fake, snakke mer om det!

“

3.3 Hva er problemet i dag?
Sekundær

Lettere tilgang til sosiale medier og nye sosiale 

plattformer gir ungdom lettere tilgang til ny informasjon 

om seksualitet. Dagens unge har fått nye kunnskapsrike 

kanaler der samfunnet, undervisere og skolen må holde 

tritt med utviklingen med dagens teknologi. Dagens 

unge går gjennom noe tidligere generasjoner ikke har 

erfart og eller kjent på (Sex og samfunn 2021). 

Pornografisk materiell har nærmest tatt over den 

seksuelle aktiviteten og er mye mer tilgjengelig for 

dagens generasjoner enn hva det var tidligere, det er 

bare et tastetrykk unna. 

Derfor er det viktigere enn noen gang å ha en 

seksualitetsundervisning med kvalitet og at vi lytter til 

hva dagens unge har å si. For risikoen av å ikke lytte til 

dagens unge er at vi kan få et samfunn med et skadet 

bilde av hvordan sex egentlig er, konsekvensene av 

dette er dårlig seksuell folkeskikk og feil holdning i 

samfunnet (Berggrav 2020). Alle i dagens samfunn 

fortjener et likeverdig grunnlag med 

seksualitetsundervisning der alle har kunnskap om sin 

egen seksuelle helse og rettigheter. 

.  

Forskning viser at norske barn er på toppen i Europa når 

det gjelder å se på pornografisk materiale, hele 34% i 

motsetning til resten av Europa der tallet ligger på 14% 

(Berggrav 2020). Dette fører til at barn og unge voksne 

kan få et usunt og et ødelagt seksual drift grunnet 

nettpornos grafiske innhold (Ansa 2013).

.  

.  

Skurr i forberedelsen
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Rapport (Berggrav 2020)



Seksualitetsundervisning, en divergerende opplevelse 

Utfordringen med å ha hele den digitale verden i 

lommen, er at det er vanskelig å skille mellom hva 

som er realiteten og hva som er  feilinformasjon. 

Porno har alltid vært til stede, men det som er nytt er 

at det er lettere tilgjengelig enn noen gang og det gjør 

noe med dagens unge. Seksualitetsundervisningen 

må inn i ringene igjen og beseire de mytene som 

vokser raskt. 

Gjennom dette prosjektet har jeg utforsket hvordan 

dagens seksualitetsundervisning foregår, hva som 

påvirkes utenfra og hva dagens unge mener om 

kvaliteten.  Gjennom målgruppen har jeg satt meg inn 

i problemet og sett på hva dette innebærer. På 

bakgrunn av dette har det blitt utviklet et konsept som 

fokuserer på problemstillingen som er blitt definert 

gjennom prosjektets gang og har vært endret. 

Utfordring

Figur 6: Viser den komplekse oversikt over  det  digital informasjons universett

3.4 Problemområde
Sekundær

Vi kan trekke frem regjeringens strategi, offentlige 

utredninger og anbefalinger for hvordan den norske 

seksualitetundervisningen skal foregå. Blant annet 

gjennom kunnskapsløftet som kom i 2020. Det vi ikke 

regnet med er at dagens unge er mindre fornøyd i dag, 

en hva de var for 3 år siden (Sex og Samfunn 2021).

Dagens seksualitetsundervisningen foregår ofte i 5-10 

trinn, noen ganger er det også i barnehagen eller på 

videregående skole. En ting alle disse har til felles er at 

det er satt av for liten tid og er for lite kunnskap rundt 

seksualitetsundervisning.

Til høyre kan du se en illustrasjon over det komplekse 

nettverket der dagens unge finner informasjon og lærer 

om seksualitet. Disse plattformene er med på å 

utkonkurrere dagens seksualitetsundervisning og ikke 

alltid til det bedre.

Dagens situasjon seksualitetsundervisningen 
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Ingen tvil om at tabu er et 

stort tema i dag!

Ungdom i dag vil lære 

mer, men blir møtt av 

lite vilje og sjenerte 

lærere

“Teknologien ser ut til å ha gått 

forbi den undervisningen vi får 

gjennom skolen”

-- Gutt 17 - 

3.5 Samfunn i bevegelse
Netnografi

Gjennom å ha gjort et relativt raskt søk finner man fort 

ut av dagens samfunn er stadig i endring.  Vi flytter på 

oss konstant og folkene rundt oss er alltid i bevegelse, 

men uansett hvor du er fra eller hvor du befinner deg er 

seksualitet til stedet. Noen steder snakker vi mer om 

det, der andre steder er mer tabu.

For å få et mer helhetlig inntrykk av hvordan samfunnet 

tenker om dagens seksualitetsundervisning valgte jeg 

starte med å undersøke hva som står i de ulike avisene 

og hva det står på nettet. For å få en bedre forståelse om 

det er likhet i hva samfunnet mener eller om det er mye 

forskjellige meninger der ute (Kozinets 2010).

.  

Skurr i forberedelsen
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Skjermbilde av Helsedirektoratet sin nettside 

Funn

3.6 Krav til skolehelsetjenesten

Etter å ha gjort research inne på helsedirektoratet sider 

har jeg lært at Helsedirektoratet stiller krav til norske 

skoler. Der kommer det frem at skolen har et ansvar og 

at de må tilrettelegge for tilstrekkelig undervisning om 

seksuell helse (Helsedirektoratet 2019).

Disse kravene er basert på forskningsgrunnlag som 

Helsedirektoratet selv har gjort og hvordan tiltak i 

undervisningen kan påvirke positivt på elvene. Der 

fokuserte de på  målgruppen:

● Barn og ungdom  5 -12 år 

● Ungdom 12-20 år

Det kommer også frem hvilke undervisning og temaer 

som er anbefalt til de ulike klassetrinnene. Disse 

funnene var med på å forme neste problemstilling 

.  

Skolen har et ansvar
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“Jeg har ikke lært gjennom min lærerutdanning hvordan 

jeg skal ha seksualitetsundervisning og jeg kan ikke nok. 

Føler meg utilpass og synes det er ubehagelig å snakke om 

det med unge folk”

“Jeg synes egentlig helsesykepleier eller andre 

fagpersoner skal ha undervisningen da de er bedre 

egnet, for det er et viktig tema!””

3.6 Hva sier lærerne?
Funn

“Hvem mener dere burde ha seksualitetsundervisning?

18

Basert på rapporten til Sex og Samfunn ( 2016)
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“Vi kan mer i dag enn før og kvaliteten på skolen er ikke 

god nok. Jeg vil lære mer om alt, ikke bare det generelle 

og mekanismen. For det kan vi!”

“Lære om grensesetting og hvordan ulik 

prevensjon påvirker kroppen vår. Lære mer 

om motsatt kjønn og ikke bare eget”

“Hva synes dere om dagens seksualitetsundervisning?

Funn

3.6 Hva sier elevene?

19

Basert på rapporten til Sex og Samfunn (2021)
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“Hvordan kan tjenestedesign gi relevant seksualitetsundervisning til dagens unge i skolen?”

3.7 Problemstilling
Nummer 1.

Den første problemstillingen ble endret  litt etter hva 

som stod i prosjektskisse 2. Den gikk fra 

“Hvordan kan tjenestedesign forberede dagens 

seksualitetsundervisning blant unge i dag”  til :

“Hvordan kan tjenestedesign gi relevant 

seksualitetsundervisning til dagens unge i skolen?”

De andre problemstillingen kom etter at det viste seg at 

prosjektets måtte spises mer inn og ikke være så bred 

(Hvidsten m.fl. 2021). 

.  
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Figur 7  viser oversikt over hvor primærinnsikt er  hentet fra

4.0 Primærinnsikt
Oversikt

I denne delen skal jeg vise hvordan jeg gjennomførte 

innhenting  av primærinnsikt som jeg selv har samlet 

inn. Dette er blitt samlet inn for å undersøke 

problemstillingen min nærmere og for å få en bedre 

forståelse på problemområdet (Hvidsten m.fl. 2021)

Totalt har jeg gjennomført:

● 1 workshop

● 1 digital spørreundersøkelse 

● Zoomkonferanse 

● 20 Dybdeintervjuer

 

Totalt har jeg samlet innsikt fra 126  personer, men siden 

ikke alle deltakerne var aktiv på zoomkonefransen er 34 

et mer realistisk tall. Til høyre kan du se visualisering 

over hvor primærinnsikt er hentet fra.

.  
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Videre i prosessen ble det nyttig å prøve å få en mer 

kvalitativ forståelse ovenfor svarene fra 

spørreundersøkelsene, samt få en pekepinn på 

eventuell utfordringer. Dette ble gjennomført gjennom 

fysisk og digitalt intervju.

Målet med denne metoden er å kunne stille 

oppfølgingsspørsmål og mer utfyllende spørsmål 

dirkete som er relatert til temaet jeg tok for meg. Jeg 

gikk for  delvis strukturerte intervjuer som vi si at det 

er noen spørsmål som er planlagt til 

intervjusituasjonen, fordi retningen innenfor temaet 

ikke enda hadde blitt satt (Grimsgaard 2018).

Dybdeintervju
Kartlegginsworkshop er  en fin metode for å 

visualisere og analysere innhentet data, dette er en 

bra metode for å gjøre data mer tilgjengelig og enklere 

å implementere videre i strategien og 

implementeringsplan (Grimsgaard 2018). Workshopen 

gir en god forståelse og bedre oversikt ovenfor meg 

som designer i denne prosessen. 

Kartleggings workshop
For å finne ut hva min egen generasjon gikk glipp av når 

de hadde seksualitetsundervisning, valgte jeg å gå for 

en digital spørreundersøkelse for å nå ut bredt på kort 

tid. Dette var også en god mulighet for å skaffe 

informasjon som gikk mer i dybden 

(Gripsrud m.fl.  2018).

Der ble stilt spørsmål som “Har du lært noe i ettertid 

som burde vært en del av seksualitetsundervisningen?” 

og “Hva skulle du ønske du hadde lært før som har vært 

viktig for deg?”

Spørreundersøkelsen ble delt gjennom ulike 

facebookgrupper og ble delt videre av andre fra 

målgruppen. Det var totalt 84 respondenter som svarte 

på undersøkelsen. 

.  

Kvalitativ spørreundersøkelse

4.1 Metoder
Primærinnsikt
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Rapport (Sex og Samfunn 2021)

Sex og Samfunn kom først ut 

med rapporten i 2016 og nå i 

2022 laserte de en ny. 

Kartlegging av elever og 

læreres erfaringer og ønsker

Skjermbilde viser Oversikt over  funn og notater fra zoomkonferansen i miro

Skjermbilde fra zoomkoneferansen der den ene  helsesykepleieren hadde ordet

4.2 Zoomkonferanse
Primærinnsikt

Etter å drevet med litt  research om sekundærinnsikt på 

nettet kom jeg over et lanseringsarrangement på 

Facebook, der inviterte Sex og Samfunn til en digital 

rapportlansering hvor de skulle presentere funn fra 

undersøkelsen. I tillegg kom det kommentar fra 

Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen. Politiker 

fra Venstre, Rødt og Arbeiderpartiet var også invitert til å 

snakke om hvordan vi kan jobbe for å bedre dagens 

seksualitetsundervisning i skolen. 

Den ferske undersøkelsen viser blant annet at  unge i 

dag er mindre fornøyde med 

seksualitetsundervisningen i dag enn tidligere (Sex 

og Samfunn 2021). Gjennom zoomkonferansen skulle 

det diskuteres hva dette betyr og hva lærerne mener om 

dagens seksualitetsundervisning.

.  

Digital rapportlansering
Deltakerne var fra hele Norge og vi nådde grensen på 

100 stk i Zoom. Fasilitatorene fra Sex og Samfunn 

intervjuet politikerne og en helsesykepleier. Resterende 

deltakere kunne stille spørsmål og dette ble besvart til 

beste evne, dette var en mulighet jeg tok.  

- Lærere

- Helsesykepleier

- Rektorer

- Politikere

- De ansvarlige 

*Data som ble presentert er basert på funn fra 2021 som 

er sammenlignet med en lik undersøkelse fra 2016/2017. 

.  

.  
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Over 50% svarte at de har sett 

på porno i tidlig alder, 

10- 13 år.

De fleste hadde hatt 

seksualitetsundervisning mellom 

8. - 10. klasse.

93% svarte at det er temaer de 

savner fra sin 

seksualitetsundervisning.

50% svarte at de hadde mellom 1-3 

timer seksualitetsundervisning 

gjennom hele året.

Kun 2% var fornøyd med den 

seksualitetsundervisningen de fikk 

på skolen.  

Hele  65% er enig at helsesykepleier 

skal ha seksualitetsundervisning.

4.2 Funn rapport
Zoomkonferanse

24
Rapport (Sex & Samfunn 2021)
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“Det har skjedd mye siden 

jeg tok utdanningen         

på 2000-tallet”

“Dagens seksualitetsundervisning er ikke sterk nok og det 

er for lite helsesykepleiere i skolen. De er et støttende 

middel for lærere og vi  trenger flere av de!”

Jobbet som lærer på 

ungdomsskolen i 20 år

Lektor 43 år Politiker i Arbeiderpartiet

Tidligere jobbet som lærer før 

karriere som politiker 

Jobbet som helsesykepleier på 

flere skoler  

Helsesykepleier 38

Zoomkonferanse

4.2 Quote
“Hva mener dere er viktig for at lærere skal lykkes?”
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Takeaways:

- Politikere, lærere og helsesykepleiere mener seksualitetsundervisning er viktig 

- Teknologien og endringen i samfunnet viser at dagens seksualitetsundervisning er utdatert

Skjermbilde fra Miro av hva nyutdannet helsesykepleier kom med

4.3 Til ettertanke
Refleksjon

Når jeg ser tilbake på det så ser jeg at jeg har vært  

heldig som fikk være med i Zoomkonferanse der  

grensen på 100 persone raskt ble nådd. Jeg benyttet 

mulighet til å være observatør og stille spørsmål når 

ordet var fritt. Dette resulterte at jeg fikk svar som jeg 

kunne ta med videre, se skjermbildet til høyre. 

Zoomkonferansen var nyttig for å svare på 

problemstilling 1.0 og få en forståelse over dagens 

problemer. Fikk en fin innføring og mulighet til å dykke 

dypere inn i de funnene som dukket opp. 

Til ettertanke burde jeg lagt igjen kontaktinformasjon og 

forberedt meg bedre i forkant, for å enda mer ut av 

konferansen.

.  

Digital rapportlansering
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83 

deltakere

Viser skjermbilde av undersøkelsen

Vise hvordan folk svarte på hypoteser basert 
på sekundæinnsikt

Sortering av svar fra 

undersøkelsen hva de har lært i 

ettertid  om seksualitet

Viser skjermbilde svar fra  undersøkelsen sortert i Miro.

4.4 Spørreundersøkelse
Utforming

For å finne ut hva min egen generasjon gikk glipp av når 

de hadde seksualitetsundervisning, valgte jeg å gå for 

en digital spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen ble 

delt gjennom ulike Facebookgrupper og ble delt videre 

av andre fra målgruppen. Det var totalt 84 respondenter 

som svarte på undersøkelsen. 

Der ble stilt spørsmål som:

 “Har du lært noe i ettertid som burde vært en del av 

seksualitetsundervisningen?” og “Hva skulle du 

ønske du hadde lært før som du har lært i ettertid?”.

Spørsmålene ble tatt til inspirasjon av noen av 

spørsmålene som er blitt lagt frem i de ulike rapporten 

til Sex & Samfunn. 

.  
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Her kom det også frem at de har 

hatt seksualitetsundervisning

 mellom 8. - 10 klasse. 

Flertallet er enig i påstanden at 

dagens teknologi skaper 

utfordringer for 

seksualitetsundervisningen.

Det kommer frem at flere har lært 

mye i ettertid og er selvlærte. 

10% av de som svarte har brukt 

pono til å lære om sex.

41% svarte at det var lærere som 

hadde seksualitetsundervisnigen 

når de gikk på skolen.

91% svarte at de ønsket å lære mer 

om alle temaene. 

Spørreundersøkelse

4.4 Funn
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“"At porno ikke er real life , at det bare er 

skuespill. og at gutter ikke alltid er klare og 

hele tiden kåt”

“En av de første gangene mine, fikk jeg rift innvendig og 

blødde veldig mye, og endte opp med å tro at jeg hadde 

livmorhalskreft fordi jeg ikke visste at det kunne skje"

Student
Gutt 21 år Kvinne 24 år

Jobber i klesbutikk

Spørreundersøkelse

4.4 Quote
“Har du lært noe i ettertid som burde være en del av  seksualitetsundervisning?”
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 Ekspert 1  Ansatt Sex og Samfunn

 Ekspert 2  Sexolog

 Ekspert 3  Ansatt Ung.no

 Ungdommer 14 - 16 år  3 personer

 Foreldre  2 personer

 Unge voksne 19 - 27 år  9 personer

 Lektorstudent  2 personer

 Barnehagelærer  1 person

Tabell 1l viser oversikt over intervjuobjekter jeg snakket med

4.5 Dybdeintervju
Strukturert

Jeg valgte å gjennomføre totalt 20 dybdeintervjuer for å 

skape en ønsket forståelse over hvordan unge 

mennesker opplever seksualitetsundervisningen og de 

ansvarlige  rundt. Gjennom en samtale som har et 

fastsatt formål (Hvidsten m.fl. 2021), der ble det stilt 

åpne spørsmål fordi jeg ønsket ærlig svar fra 

intervjuobjektet og en mulighet til å stille 

oppfølgingsspørsmål. Dette er for å få en dypere 

forståelse rundt motiver, holdninger og adferd rundt 

følelser til temaet. 

Til høyre i tabell 1 viser oversikt over intervjuobjektene 

og jeg kommer til å trekke frem en solskinnshistorie fra 

Bergen. Tabellen viser at jeg gikk ut divergent og  

intervjuet både tenåringer, unge voksne og fagfolk. 

Her lærte jeg at det har skjedd en utvikling i 

seksualitetsundervisningen, men at den enda har et 

steg å gå. At den eldre generasjonen er  mer selvlært enn 

hva dagens generasjon er, men at dagen generasjon hav 

flere hull i undervisningen. 

.  

Fysisk og Zoom
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“Jeg som nyutdannet lektor skulle ønske jeg kunne 

hatt et verktøy eller to  i verktøykassen. Slik at 

jeg vet hvordan jeg skal takle ulike situasjoner 

som kan dukke  opp i klasserommet”

“
“Merker at foreldre er skeptisk til at vi 

snakker om seksuell helse med barna, Vi 

burde være mer åpen og snakke om det”

Jobbet i barnehagen i 6 år
Barnehageansatt, 27 årNyutdannet lektor, 24 år

Engelsk og historie

Dybdeintervju

4.5 Quote
“Hva skal til for at vi skal være best mulig forberedt for å ha undervisning?”
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Analyse fra dybdeintervju i Miro

4.6 Solskinnshistorie fra Bergen
Primærinsikt: Kvalitativ dybdeintervju

Gjennom venners familiemedlemmer kom jeg i 

kontakt med to tenåring som går på ungdomsskolen og 

nettopp har hatt seksualitetsundervisning. Kunnskapen 

var fersk og her kom det frem flere  positivt avvik. 

Her viste det seg at de hadde hatt 3 uker der de 

fokuserte på seksualitetsundervisning og hadde 3t per 

uke. Noe som skiller seg ut fra resten av Norge der det 

kommer frem i rapporter at de i gjennomsnitt har kun  1t  

med undervisning (Sex og Samfunn 2021). Her hadde 

det både vært lærer og helsesykepleier-studenter  som 

deltok på undervisningen. 

.  

Intervju med ”Anna og “Ulrik” 15 år
Gjennom venners familiemedlemmer kom jeg i 

kontakt med to tenåring som går på ungdomsskolen og 

nettopp har hatt seksualitetsundervisning. Kunnskapen 

var fersk og her kom det frem flere  positivt avvik. 

Her viste det seg at de hadde hatt 3 uker der de 

fokuserte på seksualitetsundervisning og hadde 3t per 

uke. Noe som skiller seg ut fra resten av Norge der det 

kommer frem i rapporter at de i gjennomsnitt har kun  1t  

med undervisning (Sex og Samfunn 2021). Her hadde 

det både vært lærer og helsesykepleier-studenter  som 

deltok på undervisningen. 

.  

Intervju med ”Anna og “Ulrik” 15 år

Etter å hatt en lang samtale med eleven viste det seg at 

læreren var trygg og en som mente at 

seksualitetsundervisning var viktig. Hun brukte mye tid  

på temaet  og gjorde det gøy for elevene. De sto igjen 

med en følelse at de ble tatt på alvor og fikk lære  mer 

om et viktig tema. Grunnet disse positive avvikene 

ønsket jeg å komme i kontakt med læreren og høre på 

hva hun hadde å si. Dette kan leses  mer om det på neste 

side.

.  

Hvorfor har denne skolen det så bra?
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Sender mail til ulike skoler og 
lærere rundt om

Er ingen svar å få fra skoler Gjennom venner av familien fikk 
jeg intervjuet to tenåringer

Gjennom det positive avviket fikk 
jeg e -postadressen til læreren

Fikk svar og vi avtalte hvilke dag vi 
skulle ha digitalt dybdeintervju

Dagen hadde kommet og læreren 
dukket ikke opp på avtalt 

tidspunkt

Følte meg litt hjelpeløs og 
motivasjonen sank veldig 

Det var  bare til å heve hode og gå 
videre til plan B

4.6 Læreren
Primærinsikt: Kvalitativ dybdeintervju

Det å komme i kontakt med relevante lærere og skoler  

vise seg å være en mer krevende prosess en hva jeg så 

for meg, dette  var noe som satt motivasjonen min på 

prøve. Gjennom dybdeintervju fikk jeg kontakt med en 

lærer fra Bergen som var villig til å stille opp til et 

intervju og dette var noe jeg så frem til.  Det skulle 

dessverre vise seg å være en kortvarig glede og heller en 

uventet fartsdump.. 

Når vi kom til den avtalte dagen, var det ikke noe mer 

svar å få, jeg hadde sendt både en påminnelse mail før 

avtalen og en dagen etter, men det ble dessverre stille 

fra læreren. Nå hadde  plan A hadde gått i vasken og det  

var tid for å omstille seg og få for plan B

 (Stickdorn et al, 2018).

.  

Plan A til B
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Før 

Under 

Sender mail til ulike 
skoler og lærere rundt 
om i Oslo og Bergen.

Ikke fått noen svar, men 
motivasjonen er enda til 

stede.

Gjennom intervju har jeg fått tak i en 
lærer som er villig til å stille opp og 

jeg føler jeg kommer meg videre.

Vi har avtalt hvilke dag og 
klokkeslett.Jeg  forbereder 

spørsmålene.

Dagen er ankommet, men
får dessverre ingen svar 
fra læreren.

Motivasjonen 
synker rett i bunn 
og jeg føler jeg er litt 
på ville veier.

Får samlet meg, tilpasser 
meg og går 
for plan B.

Kommer meg videre 
i prosessen og motivasjonen 

er tilbake igjen. 

Etter 

4.7 Følelsesreisen
Min opplevelse
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Takeaways:

- Solskinnshistorien fra Bergen 

- Seksualitetsundervisning er nedprioritert i dagens skole

- Det er for stor variasjon på timer rundt om kring i landet 

- Skolen har et ansvar

4.8 Veien videre
Plan B

Når jeg ser tilbake på det i et retroperspektiv ser jeg at 

dette er noe jeg burde hatt en bedre forståelse for, at 

slike ting kan skje. Vi som tjenestedesigner skal være 

fleksible og tilpasse oss den travle verden. Det hjelper 

meg ikke å vente, så jeg la vekk plan A og gikk videre til 

plan B. Stolte på prosessen og kom meg omsider tilbake 

på riktig spor. 

Plan B var å fokuserer på den innsikten jeg hadde funnet 

ut og se på hva jeg kunne lære av funnene til 

intervjuobjektet. Her tok jeg funnen med meg fra 

solskinnshistoriene og tok med disse som takeaways 

videre inn i definerings fasen. 

.  

Plan A til B
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Definere
Gjennom dybdeintervjuer, spørreundersøkelser, 

rapportlansering og workshop ble det avdekket en 

rekke funn. I definerings  fasen av den dobble diamant 

- rammeverket sto disse funnene sentralt gjennom 

analysen av funnene. Den divergente arbeidet går nå 

fra noe bredt og tilbake til å spisse fokuset til en 

konvergent arbeidsmåte, for å tydeliggjøre 

hovedutfordringene. 

For å knytte røde tråder har jeg valgt å vise dette frem 

gjennom visualiseringer, ulike verktøy og metoder for 

å knytte funn sammen. Videre i oppgaven kommer jeg 

til å trekke frem de ulike metodene jeg har gått for, 

gjennom skisser og annen prosess som var nyttig for 

definerings fasen.

5.0 Fase 2: Definere
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Fase 2: Definere

5.0 Definere

5.1 Metoder

5.2 Mapping

5.3 Nøkkelfunn

5.4 Frustrasjon 

5.5 Problemstilling

5.6 Prosessplan 

5.7 Persona

5.8 As-is brukerreise

5.9 Scenario fra i dag 

5.10 Problemstilling

5.11 Oppsummert

5.0 Fase 2: Definere
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Gjennom det digitale verktøyet “Miro” brukte jeg 

mapping for å skape en oversikt over prosjektet og 

interessante funn. Siden  jeg hadde et bredt søk og 

mange funn var det hensiktsmessig å sortere det 

digitalt med Post-it lapper inne i Miro. Her brukte jeg 

forskjellige fargekoder på Post-it lappen for å se hvor 

de ulike funnene kom fra for å få en oversikt. En viktig 

del som tjenestedesigner er å arbeide visuelt. 

Sstikkord, visualiseringer og sitater ble derfor sentralt i  

mitt arbeid på den digitale plattformen (Stickdorn & 

Schneider 2017).

Gjennom Post-It sortert i ulike fargetemaer gjorde det 

letere fo meg å se krysskoblingen mellom ulkike funn 

og enklere å skaffe oversikt (Lerdahl 2018).

For å gjøre det enklere for meg selv ble det nyttig å 

lage  persona basert på innsikten fra reelle 

interessenter. Dette er ikke forutinntatte sterotyper, 

men arketyper basert på omfattende undersøkelser og 

intervjuer som er blitt gjort gjennom prosjektet. 

Verktøyet er hensiktsmessig i den form at det er med 

på å sette struktur og innsikt i undersøkelsens funn, 

det setter et ansikt på funnene og gjør det lettere for 

meg å huske videre (Stickdorn og Schneider 2017). 

Persona en god referanse å ha med seg videre i 

idégenereringsprosessen når man skal prioritere 

løsninger og ta beslutninger. 

Mapping Persona og empati kart
Videre i prosessen valgte jeg å ta med meg noen av 

historiene til målgruppen og danne en skisse til en 

brukerreise, men da jeg så denne ble for lang og 

kronglete valgte jeg å gå for As-Is storyboard. Dette var 

fordi jeg ville få mer frem følelsene av dagens situasjon 

og sette et bilde på hvordan dagen sunge opplever 

situasjonen.   

For i følge Stickdorm & Schneider (2017) er 

brukerreisen ment for å skaffe  et overblikk over 

brukeren opplevelser og perspektiv. Dette var da 

hensiktsmessig å vise gjennom en AS-Is Storyboard for 

å få frem emosjonelle følelser og opplevelser fra 

dagens situasjon. 

AS-Is brukerreise

5.1 Analysemetoder
Definering og sortering
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Skjermbilde av Kartlegging og analyse av innsikt i 
Miro

Skjermbilde av oOverordnet skisse over aktører i Miro

5.2 Skaffe oversikt i jungelen 
Mapping

Mapping sto sentralt for å få en oversikt over “jungel” av 

informasjon og snevre det ned til viktige funn. Gjennom 

hele prosjektets gang har jeg gjort debrief på de ulike 

formene for research og skrevet ned det viktigste på 

Post-it. Dette var for at jeg lettere skulle huske tilbake til 

funn og essensen av det jeg har gjort. Mapping og 

innsiktsamlingen foregikk iterativt og om hverandre. 

Dette var for at jeg kunne snevre inn, men samtidig ha 

det åpen om noen andre viktige funn skulle oppstå. 

Etter flere frustrerende runder med meg selv lagde jeg 

en overordnet prosessplan av dagens situasjon, som 

førte til at det var lettere for meg å få en overordnet 

oversikt (Stickdorm m.fl. 2018). Dette resulterte i at  jeg 

endte opp med 4  nøkkelinnsikter som var basert på 

innsikt og funn gjennom prosjektets gang. Disse ble 

senere snevret ned til tre og ble nøkkelfunn. Disse vil bli 

presentert mer i dybden på Del 2 av leveransen, pitchen. 

1. Sosiale plattformer utkonkurrerer riktig 

informasjonsflyt.

2. Holdningsproblemer blant dagens unge og i 

samfunnet rundt seksualitet.

3. Økt forventning til dagens 

seksualitetsundervisning

4. Det er oppstått en “pornokultur”

.  

Hva gjør jeg nå?
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Sosiale plattformer utkonkurrerer    

dagens undervisning 

Holdningsproblemer blant dagens 

unge og i samfunnet 

Økt forventning til dagens 

seksualitetsundervisning

5.3 Nøkkelfunn
Krysskobling
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Viser skjermbilde av over hele prosessen  i Miro

Viser skjermbilde av fargesortering  over sortering i Miro 

5.4 Frustrasjon
Refleksjon 

Noe jeg fikk erfare gjennom dette prosjektet var 

problemstillingen med å finne ut når jeg hadde nok 

innsikt, noe jeg synes var vanskelig. Jeg følte at jeg 

måtte hente mer og mer, selv om jeg kom frem til de 

samme funnene. Det var overveldende informasjon og 

og jeg hadde en veldig  divergent søk. Noe som gjorde 

utfordrende gjennom defineringen og få det til et mer 

konvergent tankesett. 

Et godt tips som hjalp meg gjennom prosessen var å 

oppsummere de viktigste funnene fra intervju, 

spørreundersøkelse, workshop etc. Dette gjorde jeg 

gjennom debrief og hadde egne fargekoder på de ulike 

kategoriene, dette  var for å holde en oversikt og kunne 

gå lett  tilbake til tidligere arbeid (Hvidsten m.fl.  2021) . 

Til høyre kan du se oversikt over sortering i det  digitale 

verktøyet i Miro. 

.  

.  
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“Hvordan kan tjenestedesign gi relevant seksualitetsundervisning til dagens unge i skolen?”

“Hvordan kan tjenestedesign gjøre seksualitetsundervisning mindre tabubelagt for lærere”? 

Den andre problemstillingen kommer etter at jeg 

begynte å sortere og definere funn. Der kom det frem at 

unge var villig til å lære, men at flere lærere ikke satt 

inne med den nødvendige  kunnskapen. Det viste seg 

også at det var stor variasjon mellom hvor engasjerte 

lærere  var og hvilke opplæring de hadde fått- De 

positive avvikene var lærere som tok tak på eget 

initiativ. 

.  
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5.5 Problemstilling
Nummer 2. 



Prosessplan modell (Stickdorn et al, 2018)

5.6 Overordnet prosessplan 
Definering 
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Figur x: Overordnet prosessplan

Utdrag fra overordnet prosessplan  

xxxx

Gjennom en overordnet prosessplan har det vært lettere 

for meg som tjenestedesigner å få oversikt over  

helheten og se hvilke “hovedaktører” som spiller inn på 

dagens seksualitetsundervisning (Penin 2018)). Dette 

fører til at jeg har større sjanse for å lykkes når jeg skal 

se på den helhetlige opplevelsen med de unge i 

sentrum, for den overordnede prosessplanen hjalp meg 

å velge hvilke steg jeg skulle gå nærmere inn på. 

Offentlig sektor er den største arbeidsgiveren vi har og 

med dagens raske teknologi er det stadig 

samfunnsendringer. Dette er noe 

seksualitetsundervisningen har møtt større utfordringer 

på grunnet kompleksiteten rundt endring i det offentlige 

systemet, der forventningen til brukerens behov og 

samfunnet har endret seg (Mager 2016).

.  

Veien videre

5.6 Overordnet prosessplan 
Definering 

Tjenestedesign i offentlig eller privat sektor?
Offentlig sektor er selve fundamentet i samfunnet og 

jobber med en universell bestemmelse der “One size fits 

all”, noe som ikke gjenspeiler dagens løsninger i et 

mangfoldig samfunn med ulik seksualitet (Penin 2018). 

Det holder ikke i tritt med nåtidens utvikling og 

forventninger samfunnet har rundt kvaliteten på 

seksualitetsundervisningen i skolen (Bækkeli 

2016)).Derfor  valgt jeg å gå for den mest sårbare 

gruppen basert på innsikt som er blitt innhentet, de som 

ikke har den største vennegjengen. Et sted der tjenesten 

kan bli implementert raskt.  

Designe for offentlig sektor byr på en del utfordringer i 

ulik skala. Offentlige tjeneste skal gjelde for alle og 

problemene rundt det kan bli komplekse. Der offentlig 

sektor i motsetning til privat må forholde seg til flere 

begrensninger; lover, prosedyrer, byråkrati og reglement 

fra staten. Ikke minst organiseringen mellom de ulike 

etatene og formidlingen utad (Penin 2018). Dette har ført 

til at dagens seksualitetsundervisning er blitt 

oppstykket og opplevelsen varierer ut i fra hvilke skole 

du er på. 

.  
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Figur 8: Dobbeltakse  (Lerdahl 2018). 

For å en bedre forståelse over hvilke persona jeg skulle 

gå for lagde jeg en posisjoreringsaksje med en 

dobbeltakse, dette var for å få oversikt over hvilke 

person som var mest relevant å gå for (Lerdahl 2018) . Se 

figur til høyre. 

Gjennom dobbeltaksen med ulike personlighet som er 

relevant for prosjektet, var dette med på å gi meg en 

bedre forståelse over hvilke personen som trengte 

denne tjenesten. Det var viktig å ha i bakhodet at det  

tidkrevende å skape en løsning som kan dekke alles 

behov og likevel være “lavterskel”.

Derfor var det nyttig å se tilbake på hvilke målgruppe jeg 

har og se på hva som interesserer de, dette ble sentralt i 

visualiseringen av perona gjennom personlighet og hva 

Lisa  er interessert i og ikke. 

.  

Persona

5.7 Veien til persona 
Bygg empati 
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Lisa Lettlurt, 15 år

Liker

Lese bøker Tegne

Praktiske løsninger

Gå tur

Sosiale medier 

Frustrert over

Feilinformasjon Rykter Lite nettverk

Bio

Bor hjemme hos sine foreldre i et hjem som ikke 
er åpent for å snakke om seksuell helse. Selv er 
Lisa nysgjerrig, men sliter å skille mellom hva som 
riktig fakta og ikke. 

Introvert Ekstrovert

Lite kunnskap Høy Kunnskap

Lite nysgjerrig Nysgjerrig

5.7 Arketype 1
Definert behov

46
Figur 10: Persona (Hvidsten m. fl. 2021). 
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5.7 Empati kart
Definert behov

47

Empatikart
Empati kartlegging er et verktøy som hjalp meg med  å 

forstå mine personer, hans eller hennes behov for 

motivasjon, utfordringer eller positive erfaringer.      

Dette ga meg et grunnlag for å definere hva problemet 

er og hva som er utfordringen som må løses       

(Hvidsten m.fl. 2021).

Hvordan jeg brukte det: 

1. Definerte hvilke persona jeg skulle gå for 

2. Satt persona i midten, for å så gå igjennom de 

ulike seksjonene knyttet til personens følelser, 

oppgaver, påvirkninger og drivere. Sammen med 

overordnede mål og smertepunkt.  

Dette var en prosess som skjedde både på papir og 

digitalt i miro. Der det i  første omgang foregikk på papir 

som du kan se på bildet til høyre. 

Bildet viser en av skissene av empati kartlegging 
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5.7 Empati kart
Definert behov

48

Saysr

Doesr Feels

Thinks
Hva innebærer seksuell helse?

Hvordan kan jeg snakke om det hjemme?

Hvem er det jeg kan snakke med?

Det er et viktig tema

Jeg har lyst til å snakke åpent om det

Søker på internett etter svar 

Snakker med helsesykepleier på skolen

Sliter med å skille mellom myter og fakta

Bruker Ung.no til å stille anonyme spørsmål

Føler seg rådløs

Forvirret

Irritert på at det ikke er bedre tilbud 

Føler seg ensom

At seksuell helse er et viktig tema 

Trenger mer åpenhet rundt det 

Vil snakke om det hjemme 

Finnes det en bedre løsning?

Figur 9: Empati kart  (Hvidsten m. fl. 2021). 
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Reisen i dag

5.8 As-Is brukerreise
Definert behov
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“Jeg har så mange spørsmål og det er så mye 

jeg vil snakke om, men det går 

jo ikke her hjemme” 

“Jeg får søke på google og se 

om det står noe der”

“Hva er det som stemmer og 

ikke, det står så mye 

forskjellig her?”

“Lisa det vet jeg ikke, men 

vi snakker ikke om 

det i vårt hjem”

“Får håpe jeg får noe bedre svar fra 

skolen, for nå er jeg bare forvirret og 

skjønner hv jeg skal tro på”

Gjennom As-Is brukerreisen til Lisa  hjalp det meg å forstå brukerens erfaringer rundt 

spesifikke situasjoner som oppstår i dag. Dette ga meg en mulighet for å visualisere 

både gode og dårlige opplevelser, sammen med steder der det finnes hull der 

brukeren falle av, videre i prossesen blir noen av disse scenarioene forklart. 

Brukerreisen er med på å gi en kjapp innføring i overblikk over situasjonen og 

forsterk empatien til Lisa, derfor står følelsene sentralt i visualiseringen (Stickdorn & 

Schneider 2017)) 



Resultatene fra Sex og Samfunn sin rapport viser at 

det fortsatt er mye tabu rundt kondombruk og en stor 

mangel (2021). Kondom blir sett på noe som du bruker 

i hovedsak for å unngå  uønsket graviditet, men ikke 

for å beskytte seg mot seksuell overførbare 

infeksjoner. Det er en holdning som florere rundt at 

det forventes at jenter går på hormonell prevensjon og 

derfor føler jeg mer press på at de må gå på 

prevensjon. 

Til høyre kan du se illustrasjon av scenario fra en av 

dagens holdningsproblemer som kommer frem rundt 

seksuell helse. 

Hva gjør du?

5.9 Holdningsproblem
Scenario fra i dag
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Et annet scenario som har oppstått i dag grunnet 

mangel på seksualitetsundervisning og konkurranse 

fra internett er at det er mye uvitenhet der ute. Unge i 

dag uttrykker mye usikkerhet rundt tema 

grensesetting, overgrep og krenkelser. De ønsker mer, 

bedre og tidligere informasjon om grenser og det 

rundt samtykke.

Dagens unge ønsker også mer fokus på menn som er 

offer for  krenkelser og overgrep, at dette er noe som 

må avstigmatiseres (Sex og samfunn 2021). Til høyre 

kan du se illustrasjon av dagens scenario, om hvordan 

samtykke kan fungere gjennom et pizza eksempel. 

Hva gjør du?

5.9 Uvitenhet
Scenario fra i dag
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“Hvordan kan tjenestedesign gi relevant seksualitetsundervisning til dagens unge i skolen?”

“Hvordan kan tjenestedesign gjøre seksualitetsundervisning mindre tabubelagt for lærere”? 

“Hvordan kan tjenestedesign forberede dagens unge på det seksuelle liv som venter den på en 

best mulig måte?”

Etter å ha gått gjennom valg av persona og sett på den 

overordnede prosessplan  kommer det frem at dagens 

unge lærer om seksualitet om det er gjennom skolen 

eller på egenhånd. Gjennom prosessplanen kom 

kompleksiteten frem og viste hvor mange faktorer som 

spiller inn.  Derfor gikk valget å gå tilbake de unge og se 

på hvordan jeg kunne nå de. 

.  

5.10 Problemstilling
Nummer 3. 
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5.11 Oppsummert
Definert. 

53

De unge bruke internett til å fylle hullene i dagens 

seksualitetsundervisning og manglende kunnskap hos 

lærerne. Noen skoler i Norge i dag er fortsatt ganske 

konservative og kan føre til at de snakker minimalt om 

seksuell helse. For øyeblikket er det for lite snakk om 

temaer rundt sunne relasjoner, identitet, kulturelle og 

personlige preferanse lite representert. 

På grunn av utdanning og dagens læreplan er det opp til 

skolen selv å bestemme hva de skal gjennom. Derfor 

kan ikke vi lengre stole på at læreren fyller de hullene 

rundt seksuell helse gjennom gjennomsnittlig 1t i året. 

 

Med mange foreldre i dag som lener seg på 

skolesystemet og den seksualitetsundervisning som 

foregår der, hender det at de ikke tar praten hjemme. 

Dette fører ofte til at dagens tenåringer er ofte avhengig 

av helsesykepleier og dagens teknologi. Google blir 

brukt til å holde seg informert og for å få svar på de 

spørsmålene de lurer på. Dette kan føre til falsk 

informasjon, misoppfatninger og holdningsproblemer. 

. 

.  

Hullene i Norges seksualitetsundervisning

“Det er på tide å våkne opp og 

fylle igjen de hullene vi har i dag, 

vi alle trenger det og ikke minst 

de som vokser opp”

- Sexolog
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Utvikle
I overgangen fra analysefasen til idémyldringsfasen er 

det viktig følge Penin (2018)) at du byggen en bro 

mellom reasercg- og analysefasen frem mot den 

ideelle fremtid. Med dette tok jeg med meg 

nøkkelfunnene videre og mulighetsrommene jeg 

hadde kommet over i den kreative fasen jeg skulle inn 

i, for å  forsikre meg om at jeg hadde problemstillingen 

og oppståtte behovet med meg videre i prosessen. 

6.0 Fase 3: Utvikle
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Fase 2: Definere

6.0 Fase 3: Utvikle

6.1 Idemyldring

6.2 Workshop 1

6.3 Funn.

6.4 idémyldring

6.5 Problemstilling nr. 4

6.6 Workshop 2

6.7  Valg av idé

6.0 Fase 3: Utvikle
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Gjennomføringen av idémyldringsprosesen ble 

gjennomført i to kategorier, alene og med andre. Det 

var  hensiktsmessig å dele det opp for å spare tid og 

komme meg videre med idémyldring der jeg kunne 

jobbe alene. Senere ble det viktig å snakke med 

medstudenter og fasilitere workshops med 

representanter fra brukergruppen for å få andre 

innspill. Hovedverktøyet gjennom prosessen var i 

hovedsak gjennomføring av brainstorming både fysisk 

og gjennom det digitale plattformen i Miro. Etter å 

fasilitert den første workshopen fant jeg ut at 

problemstillingen var for vid og at denne måtte spisses 

mer for å få en konkret løsning. 

Brainstorming er en metode som jeg har med meg 

gjennom hele prosjektets gang, men også sentralt i 

idémyldringsprosessen. Det kom tydelig frem at det 

kunne være nyttig  å ta utgangspunkt i en arena der 

unge voksne er i dag og et sted der terskelen kan være 

lav, da seksualitet enda kan være et tabu. Det var også 

viktig å tenke på at dette skulle være en arena der flere 

kunne være med, men også utføres alene. 

Det kom derimot frem at en arena der unge samles for 

å snakke om seksuell helse skjedde i svært liten grad, 

dette førte til at jeg måtte tenke nytt og se på andre 

alternativer.

IdémyldringsprosessBrainstorming
Videre i prosessen ble det gjennmført to workshop der 

representantene var  personer som hadde opplevd 

manglende seksualitesundervisning når de gikk på 

skolen. Her var fokuset å få frem hva de har lært i 

ettertid og hva de mener er viktig rundt seksualitet. Alt 

i fra hvordan kroppen fungerer til hvordan du takler 

din første kjærlighetssorg.

Dette var for å forstå konteksten og problemet rundt 

det å ikke få den viktige informasjonen tidlig. Ut i fra 

begynte de ulike deltakeren å komme opp med ideer 

og skrive ned ulike tanker som vi bygde videre på 

utover prosessen. Kommer til å gå nærm inn på 

detlajen senere i prosessplanen. 

Idégenereringssworkshop

6.1 Metoder
Idémydlring
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Skjermbilde av brainstorming i Miro

6.2 Brainstorming
Fra en idé til en annen

Brainstorming ble utført gjennom  ulike runder gjennom 

hele prosjektet, men de ideene som kom opp tidlig.ble 

satt rett på parkeringsplassen og glemt. Dette ble 

gjennomført alene og sammen med andre 

interessenter. Det var også  nyttig å snakke med andre 

medstudenter og andre designere på skolen. 

Når jeg drev med brainstorming drev jeg å utforsket 

både fysiske og digitale ideer, dette var med tanke på 

forretningsmodellen og bærekraft i bakhodet. 

Brainstorming er et bra verktøy for å komme opp med 

ideer på kort tid, det  var derfor viktig at jeg satt på tid. 

Dette var for at jeg  og de jeg fasiliterte med ikke fikk tid 

til å ta pause for at ikke skulle få tid til å evaluere det de 

skrev ned. Her var  alt lov og ingen dumme ideer     

(Lerdahl 2018).

.  

Utførelsen
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Skjermbilde av sortering av SWOT-analysen i Miro

6.3 Første workshop
Fasilitering

I den første workshopen var det viktig å få ned essensen 

av seksuell helse og se hva den eldre  generasjonen har 

lært i ettertid. Gjennom felles brainstorming og 

individuellt  skrev vi ned viktige “lifehacks” som vi 

mente var viktig at vi hadde lærte tidligere. Dette ble 

diskuterte felles og var tema folk viste engasjement for. 

Workshop ble brukt som et bra verktøy for å evaluere 

viktig data for videre arbeid i prosessen og for videre 

utvikling av tjenesten (Stickdorm m.fl. 2018). Gjennom 

kartlegge av viktige “lifehacks” var dette med på å gi en 

oversikt over veien videre. 

Jeg  valgte å  gjennomføre en SWOT-analyse på slutten, 

dette var for å identifisere hvilke muligheter vi har når vi 

skal etablere en tjeneste for målgruppen. Her fokuserte 

vi mest på den digitale verden, men vi hadde også fokus 

på om dette skulle implementeres i skolen. Dette var for 

å se på styrke og svakheter med dagens 

seksualitetsundervisning, samt se på trusler og 

muligheter (Framnes, Pettersen & Thjømøe, 2017).

.  

Kartlegging
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Nyttige fakta om det seksuelle liv er noe som 

burde komme frem gjennom undervisning

 eller form for underholdning etc. 

En egen sjekkliste for hva som er gått gjennom i 

undervisningen hadde vært net nyttig verktøy. 

Sosiale medier er en plattform de fleste unge er 

på i dag og burde bli utnyttet i større grad.  
Samfunnet trenger en motvekt mot den 

feilinformasjonen som finnes der ute. 

En ny og mindre tabu måte å lære på kan være 

nyttig. Både alene og i fellesskap.  Bilde av brainstorming på Post-it

6.3 Funn
Workshop
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6.4 Idémyldrongsprosess
Refleksjon

Noe jeg fikk erfare gjennom idémyldringsprosessen er at 

det  kan by på ulike utfordringer. Noe somt står i flere 

litteratur bøker at idéskaping er noe som bør skje i 

grupper. Blant annet gjennom boken Slagkraft og This Is 

Service Design Doing  for å nevne noen. På noen punkter 

var dette noe som lett lot seg gjøre, der andre ikke var 

like lett å komme i kontakt med på grunn av avstand 

mellom byer og lite svar. 

Bakgrunnsinformasjonen  jeg hadde innhentet prøvde 

jeg å forklare så godt jeg kunne, men er redd for at 

tabuen rundt seksualitet var med på å skremme folk  

vekk. Ideelt skulle jeg hatt en fast brukergruppe der jeg 

kunne idemyldret sammen med. 

.  

Men som tjenestedesign er det viktig å tilpasse meg og 

siden målgruppen er de “personen som ikke vet” var det 

hensiktsmessig å snakke med den eldre generasjonen. 

Her kom vi opp med flere ulike fakta vi burde ha lært 

tidligere. Dette var informasjon jeg tok  med til 

målgruppen og verifisere de ulike ideene som jeg 

kommer tilbake til senere i prosjektet.

.  
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“Hvordan kan tjenestedesign gi relevant seksualitetsundervisning til dagens unge i skolen?”

“Hvordan kan tjenestedesign gjøre seksualitetsundervisning mindre tabubelagt for lærere”? 

“Hvordan kan tjenestedesign forberede dagens unge på det seksuelle liv som venter den på en 

best mulig måte?”

“Hvordan kan tjenestedesign avkrefte myter og bidra til riktig holdning til seksuell helse?” 

6.5 Endelig problemstilling
Nummer 4.

Etter å ha ha testet problemstilling 3.0 i den første 

workshop kom det frem at antakelsen var riktig, men at 

det måtte presiseres nærmere. Den var enda litt for bred 

og måtte ses nærmere på.. Gjennom workshopen kom 

det frem at gamification er en god måte å lære på og 

noe de fleste idéne inneholdt. Derfor ble 

problemstillingen spisset til hvordan vi kunne avkrefte 

dagens myter og bidra til en bedre holdning til seksuell 

helse. 

.  
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Bilde av “tegn hverandre” resultater fra oppvarmingsøvelsen

6.6 Workshop 2
Fasilitering

I den andre codesign-workshopen var det fokus på den 

nye problemstillingen og nøkkelfunn fra første 

workshop. Her gikk jeg sammen med de 7 deltakeren 

gjennom hva reglene var, hvor lang tid vi skulle bruke og  

den nye problemstillingen. VI satt oss raskt inn de 

arketype  jeg hadde definert og startet med en lett 

oppvarmingsøvelse. 

Målet med workshopen var å samle ideer og løsninger 

på problemstillingen som var samlet rundt 

smertepunkter fra dagens reise.  

.  

Videre idéutvikling Oppvarming
“Tegn hverandre”,er en øvelse for at deltakeren skal bli 

lettere kjent med hverandre og lettere slappe av. 

Gjennom denne øvelsen hjalp det  deltakerne med 

komme inn i observasjons- og løsnings ferdigheters 

tankesett (Lerdahl 2018).

Gjennomføring:

1. Hver deltaker fikk en pen og en Post-it, og gikk 

sammen to og to.

2. Så fikk de 2 minutter til å tegne et portrett av 

hverandre. Det som var viktig her er at de ikke 

hadde lov å se på Post-It og måtte se i ansiktet på 

partneren.

3. Så fikk deltagerne 4 minutter til å fortelle litt om 

seg selv, her skulle det være to sannheter og en 

løgn.

4. Når tiden var  ute skulle alle samles og vise 

portrettet til partneren og fortelle de to 

sannheten og den ene løgnen. deretter skulle 

resten av gruppen gjette hva som var riktig

.  
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Jeg benyttet meg av “merkevarebytte” metoden . Målet 

med denne metoden var å finne ulike perspektiver på 

hvordan et bestemt merkevare kunne ha løst 

utfordringen. Merkevarebytte er en morsom og enkel 

måte å få inn ulike perspektiver på et problem for å 

skape nye ideer (Lerdahl 2018). De merkevarene som ble 

brukt var:

1. Redbull

2. Tesla 

3. Snapchat

Alle deltakeren fikk en tusj væ og skrev sporadisk opp på 

Post-It. Alt fra reelle løsninger til helt absurde. 

.  

6.6 Workshop 2
Fasilitering

Merkevarebytte 15min Individuell idégenerering 20min
Etter den første innledende øvelse, var det fornuftig at vi 

gikk igjennom disse samlet før vi gikk videre. Her så vi 

på de ulike idéforslagene og samlet de ut i fra hvilke 

katergoi de tilhørte. 

Videre i prosessen valgte jeg å gå for individuell 

idégenerering som er en enkel, men nyttig metode for  

idégerering. Etter at deltakerne hadde snakket en del 

høyt og jobbet litt sammen, var det nå tid for solo. Dette 

var for at man skulle unngå dynamikken 

“gruppetenkning” som noen ganger kan være en 

ulempe i slike situasjoner og kan begrense deltakernes 

kreativitet. Gjennom individuell idégenerering blir alle 

hørt og det trengs ikke noe 

.  

Prikkemetoden 5min
Til slutt gikk vi gjennom alle de idé vi kom opp med og 

sorterte de etter tema. Her delte vi alle tanker, innsikt og 

erfaringer fra workshopen. Deretter fikk hver deltaker 

lov til å stemme på den løsningen de synes var mest 

lovende og dette gjorde vi med hjelp av  prikke metoden 

(Penin 2018). Dette er en utvelgingsmetode som baserer 

seg på egen magefølelse og tanker til hver av 

deltakerne. Deltakeren avgjorde selv hvor mange 

prikker de ville dele ut, men de fikk totalt 6  prikker. 

Dette kunne de sette på en og samme idé eller flere 

forskjellige. De idéne som fikk flest stemmer fungerte 

som et signal og ble tatt med videre i prosessen for 

videreutvikling (Lerdahl 2018).

.  
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Bilde fra når deltakeren skulle klistre på Post-It etter individuell idégenerering  Bilde av deltakere når vi gjennomførte merkevarenytte-metoden 

6.6 Sortering
Workshop 2

Etter endt workshop fikk jeg hjelp av en av fasilitatorene 

til å lese opp Post-It og deretter la jeg de inn i Mrio. Dette 

var hensiktsmessig for å ha funnene lettere tilgjengelig 

for meg selv. Da det å gå rundt med en papirrull er 

tidkrevende å se tilbake på, men var et viktig verktøy 

under workshopen. 

.  

Tidsbesparende
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Bilde fra når deltakeren skulle klistre på Post-It etter individuell idégenerering  

6.7 Valg av idé
Prosess

For å finne ut hvilke idér jeg skulle ta med meg videre 

var det viktig å ha en evaluering og utvelging runde. For i 

følge Lerdahl (2018) er  det ikke før en idé blir realisert at 

den får en reell verdi.

Her ble det tatt i bruk “fargeprikkemetoden” som er en 

avansert utvelgelsesmetode. Den går ut på at du følger 

magefølelsen og har tre forskjellige prikker med ulike 

kriterier:

● Blå: En lett realiserbar idé

● Rød: Nyskapende idé

● Grønn: Stort markedspotensial

Dette ble gjennomført sammen med deltakeren i Miro 

og her påminnet jeg de om problemstillingen i 

prosjektet. For å kunne fokusere på ideer som kunne 

være lett realiserbar og som kunne ha et stort 

markedspotensial. 

.  

Fargeprikkemetoden
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Digital tjeneste for mytesprengning Informasjons spill Opplærings guide  for lærere
Det første konseptet vektlegger problematikken 

angående samfunnets holdningsproblemer og myter 

som florerer rundt. Dette var en løsning  som skulle 

være der unge allerede befant seg i dag og et sted der 

de  kunne nå ut bredt. Dette ble inspirert av et intervju 

jeg hadde med ekspert fra Sex og Samfunn, der hun sa 

følgende “Dagens unge får med seg alt mulig på 

digitale plattformer, så hvorfor ikke gi de noe de kan 

ha bruk for?”.

Gjennom denne samtalen kom vi opp en men digital 

mytesprengningstjeneste som skulle i hovedsak være 

på Instagram. Der unge kunne iterere med egne svar, 

stille spørsmål og dele innhold som ble lagt ut. 

Tredje og siste konseptet gikk ut på å gi læreren en 

god opplæring til å være komfortabel til å ha 

seksualitetsundervisning eller kunne ha verktøy 

tilgjengelig om vanskelige situasjoner skulle oppstå. 

Innsikten som kommer frem om lærere viser at de 

mangler kompetanse og utdanning er relativt svak på 

dette tema. Her var tanken at det et konsept som lærte 

opp lærere, via et nettkurs der  lærere i alle aldre 

kunne ta og som var et tilbud til ulike skoler i Norge. 

Dette konsept forslaget ble imidlertid lagt til side fordi 

er for mange ytre faktorer som spiller inn som er 

utenfor min kontroll. En av de er at motivasjonen til 

lærere varierer fra sted til sted, noen er veldig 

engasjerte der andre mener det er helse sykepleier sin 

oppgave å lære vekk. 

Det andre konseptet gikk mer mot en lærerik  form for 

gamification og samhandling mellom deltakere. Dette 

konseptet skulle være et brettspill som kunne bli 

implementert både i skolen, vennegjeng eller i 

husstanden til familier. Her gikk det ut på å lære om 

viktige og morsomme fakta, samtidig som det skulle 

være myter med i spillet som du kunne lære av. Dette 

ble inspirert av solskinnshistorien jeg hadde fra 

Bergen. 

Dette konseptet ble derimot satt litt på vent, da vi så at 

vanligvis kommer ikke folk sammen for å spille et spill 

om seksuell helse. Derimot var det interessant å 

utforske dette og utfordre seg selv på hvordan man 

kan få folk sammen til å snakke mer om et tabubelagt 

tema. 

6.7 Løsningsforslag
Tre vinnere
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Etter fargeprikkemetoden og diskusjoner med meg selv 

var det konseptet mytesprengning jeg valgte å teste 

først. Dette  var et konsept som hadde mulighet til å nå 

ut til mange og lett å teste. Det var  low effort og 

mulighet med high impackt for målgruppen. (Lerdahl 

2018).

Dette er fr å ha en effekt mot:

● En effekt på kunnskap

● På det beste trolig kan føre til færre episoder av 

relasjonsvold og trakassering

● Gir bedre holdninger blant ungdom.

● Trolig kan redusere antall uønsket svangerskap

● Etc

Forskning fra Helsedirektoratet viser at mer 

undervisning ru dt ulike temaer kan være med på bidrar 

til mindre uønsket situasjoner og bedre holdning (2019). 

.  

Digital tjeneste for mytesprengning
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6.7 Løsningsforslag
Tre vinnere
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Levere
Side del av dobbel diamant handler om å  jobbe med 

relevant idé rog gjøre dette om til realiserbart konsept. 

Dette ble gjort gjennom lo -og high-fi prototyping som ble 

testet på målgruppen. Det er viktig å få frem at testing har 

stått sentralt flere ledd i prosessen, men at det er i denne 

fasen det har stått sterkest. Problemstilling og 

konseptforslag er et eksempel på dette. 

Videre i denne delene kommer jeg til å gå gjennom 

prototypene, testing og veien til det endelige konseptet. 

Kommer til å snakke kort om veien til implementering av 

konseptet og hvordan dette foregår.
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Bilde viser low-fi prototype som ble testet rundt på campus og folk fra  målgruppen

I tjenestedesign er det viktig å utforske, validere og 

kommunisere med personer som skal bruke en 

fremtidig tjeneste og prototyping er en god måte å teste 

dette ut på (Stickdorm m.fl. 2018)). Det var derfor viktig 

for meg å validere prosjektet med eksisterende 

målgruppe og dette ble gjennomført i flere iterasjoner, 

der det vekslet mellom lo- og high-fi prototyping. 

Jeg startet med å lage en veldig enkel prototyping av 

konseptet og dette foregikk på papir som en lo-fi 

prototype. Her skrev jeg ned myter og fakta på et ark, 

som et kort og delte dette ut på campus. Dette var for å 

snakke med ulike personer og  se hvordan reaksjonen 

var på de faktaene de ble servert. Her var det varierende 

tilbakemeldinger og fikk et positivt helhetlig inntrykk. 

.  

Iterere

7.1 Low-fi
Testing
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Takeaways:

- Folk synes det  var interessant 

- Passe på å ikke ha for mye tekst på kortene  

- Viktig å huske på klare regler 
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"Temaet må være mindre tabu for voksne å 

snakke om. Det skal ikke være flaut å si pupp 

og penis i voksen alder" 

-  jente 24 år

Bildet viser logo til 6fakta

Bildet viser hvordan 6fakta så ut på Instagram når jeg testet

Takeaways:

- Interaksjons på story, men ikke innlegg

- Flere som så story en personer som fulgte brukeren 

- Personer ble tagget i kommentarfeltet

7.2 High-fi
Testing

Når jeg testet high-fi prototypen av konseptet var det 

viktig å tenke på at dette er en iterativ prosess både med 

testing og utvikling av prototype (Design Doing 222). 

Noe jeg fikk erfare etter å ha testet konseptet på 

Instagram. 

Her kom det frem gjennom testingen at ideen bak 

konseptet var god, men at løsningen ikke fikk helt det 

utfallet som var tenkt. Selv om Instagram når ut til 

mange og flere av dagens unge er til stede, så er det 

fortsatt en flaskehals. Det er mange forstyrrende 

elementer inne på Instagram som gjør at de ikke fanger 

opp kontoen (Hvidsten m.fl.  2021).

Testin:

● 5 dager

● 1 innlegg per dag

● Daglig stories følgere kunne svare på

.  

Tilbakemelding
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7.3 Gå tilbake
Iterasjon

Etter å  vært rask ute med high-fi prototype ble det tatt i 

betraktning at sjansen for at jeg måtte tilbake til 

tegnebordet var til stede. Likevel var dette en 

påkjenning og følte jeg var litt på villspor.

Jeg hadde tatt feil i antakelsen om hvor samskapende 

og inkluderende Instagram er. Derfor måtte jeg tilbake å 

undersøke resultatene nærmere fra Instragram og 

snakke med folk. 

Et  eksempel er at gjennom Instagram var det et tema 

flere syntes  og itererte gjennom stories, men det  var en 

høy terskel å  svare på innlegg. Så på selve siden der folk 

kunne se iterasjon, den uteble. 

.  

Tilbakemeldinger
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Skjermbilde av tilbakegang og videreutvikling av idé 

7.4 Ny prosess
Iterasjon

Siden jeg var knapp på tid gikk jeg tilbake til tidligere 

funn og så på hvilke tidligere ideer jeg hadde. Her hadde 

jeg også solskinnshistorien fra Bergen i bakhodet og 

husket at de hadde hatt nyttig læring gjennom spill og 

samhandling.

Gamification ble en sentral del av den nye idén og valget 

havnet på brettspill.Fordi spill har et enkelt formål og 

det er å underholde og glede spillere.  Derfor gikk valget 

jeg å gå for et kunnskapsrikt spill.

.  

idé til konsept
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For å finne ut om at spill er  et godt alternativ gjorde jeg 

en rask research angående hvilke spill som er på 

markede. her jeg kom frem til at det er noen spill  dag 

som er innenfor seksuell helse, men de fokuserte mer på 

det “useriøse” aspektet. Under er noen av funnene:

- Erotiske spill

- Mime spill 

- Kamasutra kort 

- Tegne spill 

.  

Rask research

Kandidatnummer: 512 Vår 2021 BPP3100



7.5 Konsept
Tjenesten

6Fakta er et mytesprengende  dialogverktøy gjennom et 

kortspill for den moderne verden, der formidling av 

seksuell helse står sentralt. Den utfordrer stigma rundt 

kjærlighet, helse  og kropp. 6Fakta retter seg mot å 

skape en sosial plattform for tenåringer og unge voksne 

som kan være en samtalestarter i alderen 14-25 år. 

Spiller er basert på ulike kategorier og tilby timesvis 

med underholdning, utfordringer og ikke minst morro. 

Det består av fire  kategorier med ulike undertemaer. 

369 ulike kort og kan spille fra to deltagere og oppover. 

1. Fakta

2. Myter

3. Spørsmål 

4. Dilemma

Det kan brukes i skolen, hjemme eller med 

vennegjengen; Er et fint verktøy til å lære noe nytt og 

snakke om  noe du vanlig ikke ville ha gjort. 

.  

Bilde viser mockup av hvordan kortene kan se ut
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7.5 Konsept
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Bilde viser mockup av hvordan kortene kan se ut

Tjenesten
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7.5 Konsept

Illustrasjon av hvordan kortene kan se ut
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Tjenesten
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7.5 Konsept

Bilde viser mockup av hvordan kortene kan se utBilde viser mockup av hvordan esken til spillet kan se ut
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Tjenesten
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7.6 Verdiforslag 
Vision

6Fakta skal bidra til å tette gapet mellom det vi lærer i 

seksualitetsundervisning og myter som florerer rundt. 

Målgruppen er tenåringer og unge voksne i alderen 

14-25 år. Både mannlig og kvinnelig målgruppe vil bli 

målrettet, og det vil være utvikling i spillet som gir mer 

oppdatert informasjon for hver type kategori. 

Hva tilfører 6Fakta?

Et kortspill vil tillate tenåringer og unge voksne til å 

snakke om et tema som ofte er tabubelagt og får tilgang 

til korrekt informasjon. De er i stand til å lære ny 

informasjon og sprenge eksisterende myter, og 

diskutere rundt det uten å måtte skamme seg. 

Tenåringer og unge voksne vil søke mot en mer positiv 

seksuell helse og åpne opp flere samtaler rundt temaet. 

Kortspillet kan også blir brukt til å åpne opp hjemmet 

mer eller gjøre undervisningen mer interessant på 

skolen og kan være et  verktøy for lærerne. 

Hvordan løser 6Fakta problemet?
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7.7 Adferdsøkonomi
Tanken bak

Vi mennesker opplever følelser lettere tilgjengelig der 

objektive tall og fakta er vanskeligere å ta stilling til. 

Følelser det påvirker minner og bestemmer hva vi 

husker og ikke. Gjennom teori fra adferdsøkonomi og 

gamification kan 6Fakta være med på å lære bort fakta 

på en gøy måte. Da føler vi på kroppen hvordan dette er 

og skaper et bilde, som gjør det lettere for mennesket å 

få med seg lærdom (Baddeley 2017).  Det kan bidra til en 

ny “snakkis” i samfunnet og kan bidra til en positiv 

endring til et tabubelagt tema. 

.  

Hva påvirker oss?
Det er viktig å understreke at det kan være vanskelig å 

påvirke motivasjonen til enkeltpersoner, men det er 

mulig. Vi mennesker påvirkes av indre-og ytre 

motivasjon, i dette tilfellet påvirkes vi av den ytre 

motivasjonen (Baddeley 2017).

Gjennom 6Fakta viser det en positiv holdning til seksuell 

helse og myker det mer opp. Det skjer en endring og et 

vanligvis tabubelagt tema er mer åpent. Dette kan føre 

til at deltakerne og samfunnet kan få  et mer  avslappet 

holdning  til seksuell helse. 
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7.8 Gamification
Tanken bak 

Spill har et enkelt formål, det er ingen annen hensikt 

enn å glede og underholde den enkelte spiller. Derfor 

har jeg sett på hvordan 6Fakta kan lære vekk seksuell 

helse gjennom spill, basert på  følelser, motivasjon og 

engasjement. 

For at 6Fakta skal ha en mulighet på dagens marked har 

jeg benyttet meg av rammeverket “Octalysis 

rammeverk” for å se på mulighetene og se hvor spillet 

motiverer spillerne. For det er tre viktige ting som er 

viktig å se på den menneskelig adferd: motivasjon, evne 

og utløser (Chou 2016). 

I dette tilfellet er det hvor motivert spillerne er til å delta 

på spillet eller oppnå et resultat. Evne går ut på hvor 

enkelt etter praktisk det er for brukeren å bruke spillet. 

Den tredje faktoren er utløser og det er noe som minner 

brukeren på å handle. I dette tilfellet er det ut i fra hva 

fakta de lærer gjennom 6Fakta, som de kan ta med seg 

videre ut i det private liv (Chou 2016).

.  

Octalysis
De fleste spill i dag er morsomme fordi de appellerer til 

ulike kjerneverdier i oss som motiverer oss til å ta 

bestemte valg. 

Gjennom “Octalysis rammeverk” har jeg sett på hvilke 

spillteknikker som kan være relevant for 6Fakta for at 

det skal lykkes.Her er eks på noen av de:

CD!: Epic Meanin

● Føler at de kan være med å gjøre en forskjell i 

samfunnet ut i fra det de lærer gjennom 

spillet

CD2: Accomplishment

● Sitter igjen med en mestring at de lærer ny 

nyttig informasjon

CD5: Social Influence 

● Ny lærerik informasjon kan være med på at de 

kan endre holdninger innad i vennegjengen 

eller på skolen .  Figur viser Octalysis rammeverk (Chou 2016).
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Det er viktig å presisere at for  at dette kortspillet skal 

lykke er det viktig at det blir utarbeidet en god 

handlingsplan videre ut i fra hvilke gamification 

elementer det skal legges vekt på (Chou 2016).
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7.9 Konsept til virkelighet
Realisere

For at et tjenestedesign prosjekt skal ta steget fra 

konsept til virkelighet er det viktig å tenke gjennom 

hvordan 6Fakta skal implementeres. Noe av dette er:

● Hvem skal eie dette?

● Hvem skal involveres?

● Hvem skal drifte det?

● Hva skjer videre?

Med tanke på at samfunnet er stadig i endring og det å 

sende stadig nye kort til produksjon ikke er den mest 

bærekraftige metoden, er det derfor sett på at 6Fakta 

skal utvikle seg med årene og ha en mer digital 

tilnærming. Derfor er det naturlig å dele 6Fakta opp i 

ulike faser som vi kommer nærmere inn på senere i 

prosjektet. 

.  

Veien videre
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Det har blitt utarbeidet et konsept der det handler om 

samhandling mellom deltakere og skape samhold rundt 

et tema som til vanlig kan være tabubelagt. 

Gjennom “Business model Canvas” eller 

forretningsmodell er det med på å forstå hvordan 

forretningens skal videreutvikles (Kan ses på neste side). 

Hvem jeg skal ta kontakt med og hva som må til for at  

tjenesten skal realiseres. Den kan også brukes til å få 

innsikt i hvordan tjeneste skal skille seg ut i forhold til 

sine konkurrenter (Sickdorm m.fl. 2018).

Der jeg har lært er at på markedet i dag er det en del 

spill som handler om seksuell helse, men handler mer 

om det erotiske og morsomheten rundet det. I dag er 

det ikke så mange informasjons spill som har temaet 

seksuell helse .
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For at 6Fakta skal lykkes med å implementere tjenesten 

er nødvendig å tenke på noen klare roller, dette er med 

på å unngå at tjenesten skal mislykkes (Hennestad og 

Revang 2017).

Derfor er det viktig å formidle hvilke rolle 6Fakta som 

eget selskap har og hva samarbeidspartner Sex & 

Samnfunn skal bidra med, sammen med resterende 

partnere. Det er viktig at 6Fakta inspirerer og er en 

rollemodell for resten av organisasjonen. Det viktig å 

formidle hvilke roller de ulike samarbeidspartnerne har 

og hva som må ti videre.. 

6Fakta

● Innhente designere

● Utviklere

● Få  avtale med produksjon 

● Få på plass markedsføring 

Sex & Samfunn:

● Ansvar for faglig innhold og relevant

● Bruke samarbeidspartnerne i skolen 

.  

Hvem eier det?

Figur 9: Viser Business Modell Canvas (Stickdorm m.fl. 2018)
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7.11 Fase 1
Levere
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Gjennom første fase av realisering av konseptet er det 

viktig at 6Fakta og Sex & Samfunn har en tett dialog og 

er inneforstått med hvilke roller de ulike har. Her er det 

viktig å tenke på hvordan spillet skal se ut og sette opp 

en milepælsplan for realisering. 

Det er viktig å tenke på hvilke butikker spillet skal selges 

i og hvilke pris det skal ligge på.  Her er det også viktig å 

se på muligheten med samarbeid med ulike skoler og 

andre helsestasjoner. 

.  

Realisering

Bilde viser mockup av hvordan kortene kan se ut
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7.12 Fase 2
Levere
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.  

I fase 2 er det viktig å se på hvilke tilbakemeldinger 

spillet får og eventuelt gjøre relevant endringer. Her vil 

6Fakta se på muligheten til å bli mer digital og gå for en 

mer bærekraftig løsning. 

Om dette skjer gjennom en QR-kode som blir skannet og 

du kan bruke mobilen som et tilleggsverktøy i spillet 

eller om hele spillet går en digital vei er usikkert. Men 

dette er noe som må testet sammen med målgruppen 

og kunder i fase 2.  Dette fører til at 6Fakta har mulighet 

til å være relevant ute på markedet om samfunnets 

skulle være i endring. Noe som kan skje. 

.  

Digitalisering
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7.13 Fase 3
Levere
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Etter å realisert en ny digital løsning er det viktig å tenke 

på hvordan 6Fakta kan komme inn i skolen som en fast 

del av undervisningen.  Dette er noe Sex & Samfunn og 

relevante representanter fra utdanningsdirektoratet må 

ha en dialog på. 

Gjennom fase 3 er det også viktig å se på om det er 

mulighet for å lage et verktøy for lærerne som de kan 

bruke i sin verktøykasse. Se på hvordan man kan hjelpe 

og støtte lærerne ytterlige med den jobben de gjør i dag.  

.  

Hvem eier det?
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7.14 Konklusjon
Levere

Målet med dette prosjektet var å kartlegge dagens 

seksualitetsundervisning og finne ut hvordan 

tjenestedesign kunne være med på å endre den. Se på 

hvordan offentlig sektor legger til rette for 

seksualitetsundervisning og se på hvilke ulike aktører 

som spiller inn. I lys av denne teksten kan man se at 

regjeringen har satt seksualitetsundervisning innenfor 

en ramme og gitt føringer, men likevel er det hull i 

dagens undervisning. 

Gjennom tjenesten 6Fakta er dette med på å involvere 

mennesker, tilrettelegge for dialog og la de føle seg sett. 

Ved et kortspill som et lærerikt dialogverktøy 

tilrettelegger det til dialog på skolen eller i private hjem, 

rundt et tema som flere synes er vanskelig å snakke om. 

.  

Offentlig sektor møter på flere utfordringer når det 

gjelder forventninger og gjennomføring av dagens 

seksualitetsundervisning, en viktig del av dette er 

mengden og tiden som blir brukt. Gjennom 

tjenestedesign er det blitt brukt kortspill som skal være 

med på å treffe disse forventningene og åpne mer opp 

rundt et tabubelagt tema. For seksuell helse er noe som 

er med oss gjennom hele livet og viktig for vår egen 

velvære. Ved å samskape og høre på samfunnet, kan 

tjenestedesign være med på å avdekke reele behov og 

mulighet for å rette det opp. 

6Fakta er et konseptt som tar for seg et tabubelagt tema 

som tilrettelegger for interessant læring og dialog. 

Gjennom bestemte rammer og fastsatte regler kan 

personen selv bringe samtalen til liv. 6Fakta tar for seg 

et stort problem, men med en relativt liten løsning som 

kan gjøre forskjellen større i det store bildet. Ikke minst 

hjelpe foreldre og lærere til å snakke om et utfordrende 

tema. 

.  

Prosessen har jeg vist gjennom å bruke den dooble 

diamant oppe i hjørnet, som en pekepinn på hvor 

leseren er i prosjektet. Jeg har også  brukt en farge hver 

fase, for å  vise tydelig hvor de er i prosjektet. Dette er 

med på å gi leseren en rød tråd de kan følge. 

Jeg har også valgt å ta med egne følelser og refleksjon 

underveis, dette er for at leseren skal forstå hvordan 

dette prosjektet har vært for meg til de ulike 

situasjonene. Få frem at et tjenestedesign prosjekt ikke 

alltid går på skinner. Denne bacheloroppgaven er blitt 

bygget på et selvvalgt pensum ssm jeg har brukt for å 

løse de ulike utfordringer  jeg har møtt, sammen med 

rapporter som omhandler temaet. 

.  



Fase 2: Definere

87

Hva har vært utfordrende?
Det har vært en innholdsrik reise å skrive denne 

bacheloroppgaven og den har bydd på mye glede og 

frustrasjon om hverandre. Ingen tvil at jeg har lært mye 

som tjenestedesigner og utviklet meg som designer 

gjennom ulike utfordringer, alt fra å finne ut hva pensum 

jeg skal bruke, til å bestemme hvilke illustrasjoner jeg 

skulle lage. Utfordringene har vært mange, men jeg 

kommet meg gjennom de en etter en. 

En av de største utfordringene med å ha et tema som er 

tabubelagt og ikke alle er like åpen er å få personer til å 

snakke om det. Reisen med å få tak i relevante personer 

har ikke vært lett det har vært vanskelig å få innpass inn 

i ungdomsskoler. Det har vært mye frustrasjon og 

purring uten noen hell. Selv om jeg har fått høre at man 

må stole på prosessen, har jeg følt at tidene gikk fra meg 

og at jeg ikke kom noen vei. 

En annen ting jeg har lyst til å nevne er at det har vært 

utfordrende å vite hva jeg skal ta med i prosessmappen 

og ikke. For det er så mye som er blitt gjort og mye 

innformasjon som jeg gjerne vil ta med, men som 

kanskje ikke passer like godt inn. Samtidig har det vært 

vanskelig å beregne hvor lang tid ulike ting tar og 

beregne tidsaspektet av det. 

.  

8.0 Refleksjon

Kandidatnummer: 512 Vår 2021 BPP3100

Hva har vært utfordrende?
Når jeg ser tilbake til det er mye jeg har lært gjennom 

denne bacheloroppgaven og tålmodigheten er en ting 

som er blitt satt på prøve. Det har vært mye frustrasjon, 

men samtaler med medstudenter har det gitt meg mye 

kunnskap og motivasjon. Det har vært nyttig å sitte på 

skolen og ha en arena der man kan diskutere om faget 

og usaklige ting. Det har vært en fin måte å hente 

inspirasjon fra andre og reflektere i større grad over 

hvorfor jeg har gjort som jeg har gjort. Dette har ført til 

at jeg har blitt mer reflektert som tjenestedesigner og 

blitt trygger på meg selv som designer. For gjennom å 

skrive egen bacheloroppgave og se tilbake på tidligere 

fag har det ført til større evne til å reflektere over valg 

som er blitt tatt. 

.  

Bildet viser en gjeng med studenter som ofte samlet seg på skolen
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