
Sex

Vad är sex? Var går gränsen mellan ”mys” och sex? Är gränsen samma för alla? Alltid?

Kan samma handling vara sexuell eller inte sexuell, beroende på med vem den utförs?

Vad är det att vara upphetsad? Vad händer fysiskt i kroppen när en person blir upp-
hetsad?

Hur vet en om någon är upphetsad, vill bli kysst, hångla och/eller ha sex?

Kan det vara fel att tänka på sex eller fantisera om sex? Kan tankar vara otillåtna? 

Hänger sex och kärlek samman? Hur och varför i så fall?

Sexualitet

Vad är sexualitet, i biologisk mening? 

Sexualitet kan också förstås och förklaras socialt; hur samhället skapar sexualiteten. 
Vad tror du; är vår sexualitet styrd av naturen, skapad av kulturen eller både och? 

Hur tror du att din uppfattning om sex och sexualitet påverkas av kulturen, alltså din 
omgivning och t ex massmedier och sociala medier? Mycket, en del, inte alls? 

Kan en själv styra över sin sexualitet? 

Har sexualitet med sexuell identitet att göra? Förklara!

frågor och 
diskussionsunderlag
kring sex och samspel
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Sexualsyn

Vad menas med sexualsyn? Hur har sexualsyn med normer att göra? 

Har sexualsyn också med skrivna regler – lagar – att göra? 

Sexualsynen förändras och ser olika ut i olika kulturer och under olika tid. Kan du ge 
exempel på det? 

Hur uppfattar du att sexualsynen ser ut i samhället idag? Har vi en sund syn på sex? På 
vilket sätt / på vilket sätt inte?  

Vi överöses av tips på hur vi ska bli och känna oss ”sexiga”, locka till oss sexpartners 
och ha bra sex. Avklädda kroppar och sexuella handlingar har blivit norm och nav i 
många realityserier och både kända och okända personer visar upp sina kroppar, spe-
lar in sexfilmer och har sexappar där de visar avklädda bilder. Är det ett tecken på en 
frigjord och öppen sexualsyn? Kan man argumentera för motsatsen: att ”sexualisering-
en” bidrar till en inskränkt sexualsyn? Resonera!

Vilka regler kring sex finns i vårt samhälle idag, som du känner till? 

Lagstiftning kring sex

Vid vilken ålder får en ha sex med någon? Spelar det roll hur gammal den andra perso-
nen är? Får två fjortonåringar ha sex? Får en fjortonåring och en sextonåring ha sex? 
Spelar det roll om partnern är myndig eller inte? 

Om en vill vänta med sex tills en är gift, vid vilken ålder får en gifta sig? 

Om en är gift, behöver en då ha sex?

Vad gör alltid en sexuell handling olaglig? Nämn tre anledningar!

Om någon kommenterar dig på ett nedlåtande sätt för att kränka eller förlöjliga dig, är 
det ett brott? Vilken sorts brott kan det röra sig om i så fall?

Om någon skickar avklädda bilder på sig själv till dig, är det ett brott? Vilken sorts 
brott kan det röra sig om i så fall?

Om någon sprider avklädda bilder på dig, är det ett brott? Vilken sorts brott kan det 
röra sig om i så fall?
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Filmen och verkligheten

En person som är 15 år eller äldre får inte ha sex med en person som är under 
15 år gammal. Lyz har fyllt 15 år. Begår Fred ändå ett brott?

Från början är Lyz nyfiken på Fred och kanske också attraherad av honom. Det är 
inget fel och det betyder inte att Fred har någon som helst rätt att närma sig Lyz. En 
får aldrig ha sex med någon som inte samtycker. Har Fred inhämtat Lyz samtycke? 

Varför ber Fred om ursäkt efter situationen i bilen? Tyder det på att han vet om att han 
har gjort fel? 

Vilka signaler kan tyda på att Lyz inte vill bli kysst, hångla eller ha sex?

I filmen är Fred inte bara Lyz tränare som hon är beroende av i skolan och för sin fram-
tida karriär. Hon bor också hemma hos honom. När är någon i ”beroendeställning” i 
juridisk mening? 

När de har haft sex i gymmet blöder Lyz från underlivet. En del tror att tjejer har en 
”mödomshinna” som går sönder och blöder första gången de har samlag. Men någon 
sådan finns inte. Om det kommer blod kan orsaken vara att tjejen är spänd eller inte 
tillräckligt upphetsad. 

Varför har mödomshinnan hittats på, tror du? I vissa kulturer finns fortfarande en 
förväntan om blodiga lakan efter bröllopsnatten och att dessa ska garantera kvinnans 
oskuld. Varför? Vad säger det om kvinnorollen och om sexualsynen? 

En annan orsak till att det kommer blod kan vara att Lyz får sin mens. Varför får tjejer 
mens? Vad händer i kroppen?

I filmen skaffar Lyz akut p-piller på ett Apotek. Varför och hur fungerar ett sådant? 

Borde Apoteksbiträdet ha ställt några frågor till Lyz? Varför / varför inte? 

Hur fungerar det i Sverige; vart kan en 15-åring som behöver ett akut-p-piller vända 
sig? Behöver en besvara frågor? Kostar det pengar? Kan en vara anonym? 

Lyz har ingen att vända sig till. Vem skulle du vända dig till om du var med om något 
som inte kändes ok? 
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