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[POSITIV] - HANDLEDNING

OM PROGRAMMET
Hur är det att leva som hiv-positiv idag? Är det någon 
skillnad på att vara hiv-positiv i Ryssland och i Sydaf-
rika - eller i Sverige? 

[positiv] handlar om åtta människor som lever på 
olika ställen i världen. Deras liv liknar inte varandras 
speciellt mycket; förutom på en punkt - hiv spelar roll 
i deras liv.

I det här programmet berättar Zandile, Robert, Tukta 
och de andra om hur det var att få diagnosen, om att 
träffa en partner, om omgivningens attityder och om 
sina tankar inför framtiden . 

Robert Shea Jr 
föddes med hiv. Lä-
karna trodde inte han 
skulle överleva 
sin treårsdag.

Tukta fick sparken 
när det kom fram att 
hon är hiv-positiv.

Zandile Mqwathi 
menar att hiv-positiva 
måste våga ta plats i 
samhället.

Lona Lemmouh har 
adopterat två barn 
med hiv. Omgivningen 
har inte alltid varit 
positiv.

Lina Afvander trodde 
att hiv-diagnosen 
skulle innebära att hon 
aldrig skulle få barn. 
Men så blev det inte.

Kirill Barsky läser 
in sin andra examen.
Den första är värdelös 
eftersom ryska staten, 
enligt honom, inte 
anställer hiv-positiva.

Joakim Jonsson 
är övertygad om att 
ju mer vi pratar om 
hiv, desto lättare blir 
det att leva som hiv-
positiv.

Andrew Moine är 
hiv-negativ i Zim-
babwe, ett av länderna 
med högst förekomst 
av hiv i världen.
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delas mellan grupperna, alternativt kan grupperna 
själva välja frågor som intresserar dem särskilt.

• Avsluta gärna med en allmän diskussion i stor 
grupp kring vad smågrupperna kommit fram till.

• 4-hörnsövningar passar bra när eleverna ska ta 
ställning och det inte finns ett ”rätt” svar utan flera 
tänkbara alternativ. 

• Att be eleverna ställa sig längs en tänkt linje passar 
bättre om de ska gradera hur de känner kring en 
viss fråga, till exempel hur viktigt något är. 

Tips till dig som leder arbetet.
• I gruppen kan det finnas någon med hiv. Det är vik-

tigt att använda ett inkluderande tilltal och undvika 
ett vi–dom perspektiv.

• Försök ha ett normkritiskt förhållningssätt. Syn-
liggör och ifrågasätt normer. Utgå till exempel inte 
bara från en heterosexuell norm eller en väster-
ländsk sekulär eller kristen värdegrund. Människor 
utanför normen ska inte ses som avvikande eller 
som problem.

• Ha ett sexualpositivt perspektiv och moralisera inte 
över olika sexvanor.

• Uppmana gärna alla i gruppen att vara personliga 
– men att vara försiktiga med privata upplevelser.

• Undvik ord och begrepp som kan signalera negativa 
värderingar.

Säg inte  Säg istället
Hiv smittad  Hiv-positiv
Smittar  Sprids, överförs
Erkänna att man har hiv  Berätta att man har hiv

UPPGIFTER
Innan ni tittar på programmet
Innan ni tittar på programmet kan det vara bra om alla 
känner till lite mer om hiv. Starta förslagsvis arbetet ge-
nom att låta alla läsa igenom Kopieringsunderlag 1 sist 
i handledningen.

Fundera och diskutera
• Var det något ni blev förvånade över?
• Var det något ni inte kände till sedan tidigare?

Återkom gärna till Kopieringsunderlag 1 då och då un-
der arbetets gång.

När ni har tittat på programmet
Här följer ett antal diskussionsfrågor och uppgifter att 
arbeta med när ni har sett programmet. Det är en god 
idé att låta alla läsa igenom frågorna en första gång redan 
innan ni ser programmet. Frågorna presenteras tema-
tiskt, men går naturligtvis bra att använda på andra sätt.

ATTITYDER KRING HIV
Fundera och diskutera
• Vilka skillnader och likheter finns det i hur andra 

reagerade när personerna i programmet berättade 

OM DEN HÄR HANDLEDNINGEN
Hur är det att leva med hiv idag på olika ställen i världen? 
Vad är hiv och hur sprids det? 

Unga idag vet inte så mycket om hiv och aids. Det är långt 
ifrån alla som vet hur hiv sprids och hur bromsmediciner-
na fungerar. I sex- och samlevnadsundervisningen ham-
nar hiv-frågorna ofta sist eller finns inte med alls. Kan det 
bero på att få är hiv-positiva i Sverige? Eller på att vi inte 
längre hör mycket om hiv i medier och samhällsdebatt?
 Men hiv angår oss alla. Idag lever ungefär 6500 
människor i Sverige med hiv. De vågar sällan vara öpp-
na med att de är hiv-positiva. Programmet [positiv] vill 
tillsammans med den här handledningen skapa förstå-
else för hur det är att vara hiv-positiv och ge kunskap 
om vad hiv är. Att känna till hur hiv sprids är ett första 
steg mot att minska spridningen av viruset.

Så här kan du arbeta med programmet och handledningen
I dokumentären [positiv] möter tittaren unga männ-
iskor som lever med hiv och handledningen ger bak-
grundsfakta kring sjukdomen. Syftet med uppgifterna 
i den här handledningen är att ge ungdomar möjlighet 
att leva sig in i, förstå och reflektera kring andras livs-
villkor för att på så sätt öka deras engagemang i hiv-
frågan. Handledningen riktar sig främst till dig som ar-
betar med elever i åk 9 samt gymnasiet, men materialet 
fungerar även utmärkt för studenter på till exempel 
SFI, Komvux och folkhögskolor. De många aspekterna 
av ämnet hiv och de olika perspektiv man kan arbeta 
utifrån gör att hiv passar bra som ämnesövergripande 
tema mellan ämnen som samhällskunskap, naturkun-
skap, biologi, religion och psykologi.
 Du kan läsa mer om vad det står i läroplanerna om 
att arbeta med hiv och liknande frågor på sidan 6.
 I den här handledningen har vi utgått från ett pro-
blematiserande arbetssätt. Det är många diskussions-
frågor, men även uppgifter som handlar om att fördjupa 
sina kunskaper och ta reda på mer om aktuell forskning 
och olika faktorer bakom spridningen av hiv. Materialet 
är uppbyggt så att det finns några förberedande uppgif-
ter att arbeta med innan ni tittar på programmet samt 
uppgifter som passar bättre efter att ni har tittat. Dess-
utom finns det förslag på fördjupningsfrågor.
Uppgifterna är sorterade under olika ämnesområden, 
till exempel att leva med hiv, att få barn när man är hiv-
positiv och attityder kring hiv. 

Förslag på arbetssätt vid diskussioner:
• Sitt i mindre grupper, max 5 personer.
• Diskutera en fråga i taget. 
• Ge alla möjlighet att reflektera låt alla som vill säga 

sin mening. Betona vikten av att lyssna på varandra 
och se till att tiden för samtalet inte blir för knappt 
tilltagen.

• Om någon inte vill berätta muntligt vad hen tänker 
så går det lika bra att skriva ner sina tankar.

• Det finns många diskussionsfrågor. Alla behöver 
inte diskutera alla frågor. Istället kan frågorna för-
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berättade  att de var hiv-positiva? Vad kan skillna-
derna bero på?

• Varför tror du att Zandiles förra pojkvän reagerade 
som han gjorde?

• Varför reagerade Tuktas pappa som han gjorde? 
Vilka likheter ser du mellan reaktionerna hos Tuk-
tas pappa och Zandiles pojkvän?

• Möter personerna i filmen några fördomar och i så 
fall vilka?

• I vilket land tror du att det är svårast att leva som 
hiv-positiv – Sverige, Ryssland, Thailand eller Syd-
afrika? Motivera!

• Kirill vill inte berätta för sin mamma att han är hiv-
positiv. Varför? Vad skulle hända om mamman fick 
veta, tror du?

• Jämför Kirill med Zandile. Hur tänker hon kring att 
berätta om sin sjukdom för sonen Lucio?

• De flesta i programmet har valt att vara öppna med 
att de är hiv-positiva. Vilka olika konsekvenser har 
det fått? 

• Om det hade varit en annan grupp i samhället än 
just homosexuella som varit de första som fick hiv/
aids – hade det påverkat attityderna gentemot sjuk-
domen? Diskutera hur ni tror att bilden av hiv/aids 
hade varit om några andra grupper varit de första 
att få viruset. Vilka olika fördomar hade drabbat 
respektive grupp? Hade acceptansen för hiv/aids 
varit större om en helt annan grupp varit först?

• Vilket råd fick Joakim av läkaren när han fått sin di-
agnos? Vad tycker du om det rådet? 

Arbeta vidare
• Tukta blev av med jobbet och Kirill kunde inte få 

det arbete han studerade till när det kom fram att 
de var hiv-positiva. Här kan du läsa om FN:s mänsk-
liga rättigheter. Lista några av åtgärderna som före-
slogs mot hiv-positiva på 80-talet och ta reda på vil-
ka artiklar dessa strider emot. http://www.fn.se/
fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-de-
mokrati/fns-allmanaforklaring-om-de-manskliga-
rattigheterna-/

• Ta reda på mer om var Sverige står idag jämfört 
med på 1980-talet både vad det gäller synen på ho-
mosexualitet och på hiv? Vilka skillnader ser du och 
vad tror du de beror på?

• Ta reda på mer om Rysslands politik kring hiv och 
jämför den med Thailands. Vilka likheter och skill-
nader finns det och vilka konsekvenser får länder-
nas politik för dem som är hiv-positiva?

ATT LEVA SOM HIV-POSITIV
Fundera och diskutera
• Vad innebär det för personerna i deras vardag att 

de är hiv-positiva? Ge några exempel.
• Vilka likheter och skillnader finns det i deras liv ?
• Vad ger Joakim, Tukta, Zandile, Lina och Kirill upp i 

sina liv på grund av att de är hiv-positiva?
• Beskriv och diskutera hur några av personerna i 

programmet reagerade när de fick reda på att de 
var hiv-positiva?

• Vilka framtidsdrömmar har personerna i program-
met?

Arbeta vidare
• Ta reda på mer om hur man medicinerar som hiv-

positiv. Vad måste man tänka på? Vilka krav ställer 
det på den som medicinerar och på det samhälle 
hen lever i, till exempel vad det gäller kommunika-
tioner, välfärd, sjukvård, utbildning osv?

• I vilka länder har man sämst möjlighet att få till-
gång till bromsmedicin och hur hög är dödligheten 
i dessa länder?

• Vad händer i ett land där en stor del av den vuxna 
befolkningen har dött i aids? Hur påverkar det lan-
dets utveckling? Ta reda på mer om hur det är i till 
exempel Mocambique eller Zambia.

ATT VÄXA UPP SOM HIV-POSITIV
Fundera och diskutera
• Vilka reaktioner möter Lona när hon berättar om 

sina barn och att de är hiv-positiva?
• Hur kommer det att vara för Lonas barn att växa 

upp? Vilka utmaningar kommer de att möta?
• Jämför Tuktas och Roberts barndom och uppväxt  

med hur ni tror att det är för Lonas barn att växa 
upp. Vilka likheter och skillnader finns det?

• Hur såg Roberts framtidsutsikter ut när han var liten?

ATT FÅ BARN NÄR MAN ÄR HIV-POSITIV
Fundera och diskutera
• Hur kommer det sig att Linas barn är hiv-negativ?

Arbeta vidare
• Varför föds det inte hiv-smittade barn i Sverige 

idag? Hur kan man minska risken för att sjukdomen 
överförs från mor till barn?

• Antalet hiv-positiva barn ökar i Sverige idag. Vad 
beror det på tror du?

HUR HIV SPRIDS
Fundera och diskutera
• Om hiv sjunker kraftigt i ett land verkar det ju bra, 

eller? Men vad kan det bero på? Och att hiv-sprid-
ningen ligger kvar på en hög nivå i ett land, vad kan 
det vara tecken på?

• Hur kan det komma sig att hiv fortfarande sprids 
trots att ”alla vet” hur man skyddar sig? Hur förkla-
rar Andrew från Harare det?

• Fundera på om spridningen av hiv-viruset skulle på-
verkas ifall det inte var så känsligt att prata om sex.

• Hiv-medicin är gratis i många länder. Men trots att 
många kan få tillgång till medicin finns det svårig-
heter; ta reda på vilka hinder som finns i samband 
med hiv och medicinering på olika ställen i världen.

• Att använda kondom är ett effektivt sätt att skydda 
sig mot de flesta STD, alltså sexuellt överförbara 
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sjukdomar. Varför tror ni att det ändå inte är fler 
som använder kondom? Vad kan det bero på?

• Att testa sig är ett väldigt bra sätt för att förebygga 
hiv. Den som känner till sin hiv-status löper mindre 
risk att överföra hiv till någon annan. Men varför 
testar sig inte alla som kan ha löpt risk för att bli 
utsatt för hiv? Vilka orsaker kan det finnas till det? 
Politiska, psykologiska, sociala, ekonomiska? Vad 
säger Andrew om detta?

• I vissa länder, kulturer och religioner är synen på 
homosexualitet och preventivmedel, till exempel 
kondom, helt annorlunda än den de flesta i Sverige 
har. Hur påverkar det spridningen av hiv? Hur kan 
religion och politik påverka spridningen av hiv?

Arbeta vidare
• Det finns många mycket smittsamma och livshotan-

de virus. Vilka olika smittvägar har olika virus och 
vilka är mest smittsamma? Jämför hiv med några 
andra virussjukdomar till exempel ebola, svininflu-
ensa eller fågelinfluensa. Vad är mest smittsamt och 
hur uppmärksammas olika virus i media?

• Hiv-medicin är gratis i många länder i världen. Men 
vilka andra hinder än rent ekonomiska kan det fin-
nas för människor att få tag på medicin?

LAGSTIFTNING KRING HIV
Fundera och diskutera
• Joakim berättar i programmet att den som smittat 

honom undrade om Joakim skulle polisanmäla ho-
nom. Läs texten om de två lagar som i Sverige berör 
hiv och diskutera hur ni hade svarat i Joakims ställe.

I Sverige finns två lagar som berör hiv. En förebyggande 
lag; Smittskyddslagen, som slår fast att man ska göra 
sitt yttersta för att inte sprida hiv till andra. Eftersom en 
hiv-positiv person som medicinerar löper en minimal 
risk att sprida hiv, så behöver man ofta inte sätta upp 
fler regler kring detta än att man ska vara noga med 
att medicinera. En person som har mindre än 50 virus 
per liter blod smittar inte. Det betyder att den så kall-
lade informationsplikten, alltså att den som är hiv-po-
sitiv måste informera en sexpartner om sin status, inte 
längre är absolut utan kan skrivas bort av behandlande 
läkare. Brottsbalken är den andra lagen som hiv berörs 
av. Den träder i kraft om en person medvetet utsätter 
någon annan för fara genom att inte skydda sig eller låta 
bli att informera. Detta gäller alltså dock bara om per-
sonen har virushalter över en viss nivå. Då är det alltså 
en medveten handling och man kan bli dömd enligt vår 
lagstiftning för brott; Brottsbalken.

Utdrag ur Smittskyddslagen:
2 kap. Förebyggande åtgärder och anmälan av sjuk-
domsfall
Den enskildes skyldighet att förebygga smittspridning
1 § Var och en skall genom uppmärksamhet och rimliga 

försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra sprid-
ning av smittsamma sjukdomar.
2 § Den som vet eller har anledning att misstänka att han 
eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta 
de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.
Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig 
sjukdom är skyldig att lämna information om smittan 
till andra människor som han eller hon kommer i sådan 
kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring
kan uppkomma.

Du kan läsa hela lagen på Riksdagens hemsida, under fli-
ken Lagar/Svensk författningssamling.

Arbeta vidare
• Ta reda på mer om hur man har ändrat lagen och 

vilka argument man hade för det. Vilka är det som 
vill förändra lagen? 

• Skriv en kort argumenterande text där du antingen 
propagerar för att ta bort informationsplikten helt 
eller behålla den. Motivera din ståndpunkt. (Du be-
höver inte tycka så på riktigt.)

• Jämför den svenska lagen med andra länders lag-
stiftning kring smittskydd.

FAKTA OM HIV
Svara på följande frågor med hjälp av faktatexten i ko-
pieringsunderlag 1 samt eventuellt någon av följande 
hemsidor: UNAIDS, UNICEF, WHO, Milleniemålen, Röda 
korset, Gapminder och Folkhälsomyndigheten.

1. Hur har dödligheten i aids påverkats tack vare med-
iciner?

2. Varför går det inte att bota hiv med medicinering?
3. För att hitta ett botemedel mot hiv fokuserar forsk-

ningen idag på… Ja, vad? Ta reda på mer om den ak-
tuella forskningen på området.

4. Tar alla som har hiv medicin?
5. Hur fungerar bromsmediciner?
6. Att stoppa spridningen av hiv är ett av millennie-

målen. Ta reda på mer om millenniemålen och syf-
tet med dem.

HIV OCH KÄLLKRITIK
Om man letar på Internet hittar man ofta nya rön om hiv, 
inte minst om nya botemedel. Till exempel beskrivs hur 
barn har blivit helt friska. Men stämmer det verkligen? 
Googla på ”botemedel av/mot/för hiv” och välj en artikel 
eller text som säger att hiv kan botas. Det behöver inte 
vara en svensk artikel. Läs och källgranska texten.
• Vem är avsändaren? Känner du till avsändaren? Är 

avsändaren trovärdig?
• Vad handlar texten om? Kan du verifiera innehållet 

genom någon annan, oberoende källa? Vilken?
• Varför tror du att texten är publicerad? I vilket syfte?
• När är texten skriven? Är den aktuell?
• Fundera på varför det finns så många rykten och så 

mycket olika information kring hiv.
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HIV I TIDNINGEN
Du arbetar på en tidning som riktar sig till yngre tonår-
ingar. Du ska göra ett uppslag där du förklarar vad hiv 
är; hur viruset fungerar, om mediciner och om forskning. 
Använd gärna bilder och tabeller – men tänk på att du 
inte får använda upphovsrättsskyddat material hur som 
helst!

HIV OCH NOBELPRISET
2008 fick Luc Montagnier och Françoise Barré-Sinoussi 
Nobelpriset i medicin för sin upptäckt av hiv många år 
tidigare. Ta reda på mer om deras arbete. Du hittar in-
formation på bland annat Nobelmuseets hemsida.

OM HIV PÅ GAPMINDER
Gapminder.org är en bra sida för att hitta tydlig statistik 
kring många olika saker, till exempel hiv. Gör egna sök-
ningar kring hiv på Gapminder.

1. Var i världen finns det flest hiv-positiva?
2. I vilka länder sprids hiv snabbast idag? Vad kan det 

bero på?
3. Arbeta två och två och skriv frågor till varandra uti-

från Gapminders hiv-statistik.
4. Välj tre länder från olika delar av världen och ta 

reda på hur utvecklingen av hiv har sett ut i respek-
tive land. Försök förklara vad som påverkat utveck-
lingen i respektive land genom att titta på landets 
ekonomi, utbildningsnivå, politik, religion, kultur, 
infrastruktur, synen på homosexualitet och så vi-
dare.

5. Välj ett land och gör en framtidsprognos om sprid-
ningen av hiv. Hur kommer det att se ut om tio år? 
Motivera din prognos.

NÄR NI VET MER OM HIV
Här följer några övningar och uppgifter som passar bäst 
att göra när ni vet mer om hiv – efter att ni har sett pro-
grammet, diskuterat och reflekterat

VÄRDERINGSLINJE
Läs upp följande påståenden i tur och ordning och be 
deltagarna att ställa sig längs en tänkt linje i rummet för 
vardera påstående. I ena änden håller man med helt, i 
andra änden tycker man inte alls så. Efteråt får de som 
vill förklara varför de ställt sig just där. (Tänk på att nå-
gon i rummet kan vara hiv-positiv; det är viktigt med en 
respektfull diskussion.)
• Gratis kondomer till alla!
• Alla borde hiv-testa sig!
• Det är lätt att få hiv.

BROMSA SPRIDNINGEN
Ni arbetar i en kommun eller ett område där många är 
hiv-positiva. Nu ska ni försöka bromsa spridningen av 
hiv där. Arbeta i par eller i en mindre grupp och skriv 
ett åtgärdsprogram. Motivera era förslag. Presentera 

ert förslag i ett muntligt anförande på 1–3 minuter där 
idéer och argument tydligt kommer fram. Jämför hela 
gruppens olika åtgärdsprogrammen och värdera dem 
utifrån hur möjliga de är att genomföra och vilka effek-
ter de kan tänkas få.

SKRIV EN NOVELL 
Skriv en novell inspirerad av någon av människorna ni 
mött i programmet. Den den handla om deras liv fram 
till nu eller så kan du fantisera om hur framtiden blir för 
dem. Du kan också använda dig av det dansande paret i 
programmet som inspiration. Försök skriva en historia 
baserad på deras dans.

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU VILL TESTA DIG FÖR HIV
Du kan alltid vända dig till närmaste vårdcentral eller 
ungdomsmottagning för att göra ett hiv-test. Tips på 
ställen i just din kommun hittar du här: http://www.
hiv-sverige.se/om-hiv/hivtest/har-kan-du-testa-dig/

VILL DU SE OCH LÄSA MER?
• Torka aldrig tårar utan handskar av Jonas Gardell. 

Bok och tv-serie.
• De sjuka av Anna-Maria Sörberg. Bok.
• Innanför av Steve Sjöquist. Bok.
• Philadelphia. Film.
• And the band played on. Film.
• The normal heart. Film.
• Mitt positiva liv. Andreas Lundstedt. Bok.

Bra sidor på nätet om du vill veta mer
• SRHR
• UNAIDS
• WHO
• Nationellt Kunskaps- och resurscentrum för barn 

och unga med hiv-infektion
• FN
• SIDA
• Läkare utan gränser
• Röda Korset
• Hiv.se
• Folkhälsomyndigheten
• RFSU
• RFSL
• Noaks Ark
 
HIV – KOPPLINGAR TILL LÄROPLANERNA
I Lgr11 och Lgy11 finns det många kopplingar till att 
arbeta med hiv. I kapitlet om skolans värdegrund står 
det att utbildningen ska förmedla och förankra re-
spekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläg-
gande demokratiska värderingar. Skolans mål är att 
”varje elev ska kunna göra medvetna etiska ställnings-
taganden grundade på kunskaper om demokrati och 
mänskliga rättigheter, respekterar andra människors 
egenvärde, tar avstånd från förtryck och kränkande be-
handling och medverkar till att hjälpa andra människ-



7

or. Att eleverna kan leva sig in i och förstå andra män-
niskors situation och utvecklar en vilja att handla också 
med deras bästa inför ögonen.”
(Lgr11 och Lgy11, kap 2, Normer och värden.)
Hiv är ett ämne som direkt berör många av skolans 
ämnen. I ämnena kemi, biologi och naturkunskap tar 
ämnesplanerna upp sexuellt överförbara sjukdomar på 
individnivå, på global nivå och ur ett historiskt perspek-
tiv. Läroplanen nämner virus, smittspridning, männis-
kans sexualitet och reproduktion samt frågor som rör 
identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar 
och etik i medicinska frågor. Eleverna ska övas i att se 
samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjuk-
dom. Dessutom ska undervisningen ta upp hur sexuellt 
överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter kan 
förebyggas. Fördelningsfrågor, juridiska aspekter och 
mänskliga rättigheter är viktiga områden inom framför 
allt samhällskunskap. I ämnesplanen för samhällskun-
skap för gymnasiet står det bland annat att man ska 
läsa om identitet, relationer och sociala livsvillkor och 
om gemenskap och utanförskap. Det finns många möj-
ligheter till ämnesövergripande arbeten mellan till ex-
empel samhällskunskap och naturkunskap. Genom att 
koppla sexuell hälsa och kunskap om virus och sprid-
ning av sjukdomar till kunskap om identitet, folkhälsa 
och mänskliga rättigheter kan man ta ett större grepp 
om hiv. All undervisning ska genomsyras av fyra per-
spektiv; ett historiskt, ett etiskt, ett internationellt och 
ett miljöperspektiv. Att arbeta med hiv uppfyller två av 
dessa perspektiv; det globala och det etiska. Skolan ska 
också lära ut ett källkritiskt perspektiv – något som är 
viktigt särskilt kring ett ämne som hiv som delvis är 
omgivet av fördomar och desinformation.
 Förmågor som eleverna ska träna utifrån läropla-
nerna är analysförmåga, kommunikativ förmåga, meta-
kognitiv förmåga och förmågan att kunna hantera infor-
mation och förstå begrepp. Att arbeta med hiv och det 
här utbildningsmaterialet tränar dessa förmågor.
 



8

KOPIERINGSUNDERLAG 1 – FAKTA OM HIV
Om sjukdomen hiv
• Hiv är en förkortning av humant immunbristvirus.
• Hiv är en infektionssjukdom som angriper immun-

försvaret.
• Att vara hiv-positiv innebär att man har en ständig 

virusinfektion i kroppen.
• Hiv-viruset är ett långsamt virus. Det tar i genom-

snitt sju år från det att man får hiv till dess att man 
har blivit så sjuk att man behöver mediciner.

• Hiv diagnosticeras genom ett blodprov där man ser 
hur många antikroppar, CD4-celler, som man har.

• Aids är samlingsnamnet för alla de sjukdomar som 
man kan få om immunförsvaret blivit väldigt skadat 
av hiv. 

• Det finns inget botemedel mot hiv men med be-
handling kan sjukdomsutvecklingen bromsas. 

• Man kan leva ett normallångt liv om man är välme-
dicinerad. Risken att smitta sin partner är då i prin-
cip noll. 

Hiv i världen idag
• Världen över lever 35 miljoner människor med vi-

ruset, en stor del av dem är under 15 år. 
• Varje dag får 6000 nya personer hiv runt om i värl-

den.
• Sen epidemin utbröt på 1980-talet har 36 miljoner 

människor dött i aids. 
• Förra året dog 4000 människor i aids varje dag. 
• Majoriteten av världens hiv-positiva bor i länderna 

söder om Sahara, bland annat i Sydafrika, Nigeria, 
Mozambique och Tanzania. Även i Indien, Kina, 
Ryssland, Brasilien och på Haiti är det många som 
lever med hiv.

• Fattigdom, brist på kunskap och begränsad tillgång 
till preventivmedel är vanliga orsaker till att hiv 
sprids, framför allt i låginkomstländer. 

• Många unga personer saknar kunskap om hur viru-
set överförs eftersom de inte fått någon sexualupp-
lysning eller möjlighet att testa sig. 

• Majoriteten får viruset genom heterosexuella kon-
takter. Risken att smittas med hiv vid ett hetero-
sexuellt vaginalt samlag är minst dubbelt så hög för 
kvinnor som för män

• Tre av fem vuxna som lever med hiv har inte till-
gång till bromsmediciner, bland annat på grund av 
ekonomiska skäl och långa avstånd till sjukhus. I 
Nigeria får till exempel bara 20 procent av de hiv-
positiva bromsmedicin. 

• Mer än varannan hiv-positiv vet inte om att de bär 
på viruset, hälften av alla vi tror är hiv-positiva har 
inte testat sig.

• Det är ungefär 6500 personer som lever med hiv i 
Sverige idag.

• Över tre miljoner barn lever med hiv och majorite-
ten smittas genom sin mamma under graviditeten, 
förlossningen eller via bröstmjölken. Om de inte får 
rätt behandling dör hälften av barnen innan de fyllt 

två år. Många barn är föräldralösa eftersom deras 
föräldrar dött i aids.

Kunskap om hiv
• Fördomarna kring hiv och aids är fortfarande 

många och det är vanligt att hiv-positiva väljer att 
inte berätta om sin sjukdom på grund av risken att 
bli utstött och utfryst. 

• Det sexuella riskbeteendet bland svenska ungdo-
mar har ökat. Unga har i dag fler sexpartner än 
för 10 år sedan, kondomanvändningen minskar, 
analsex i heterosexuella relationer är vanligare och 
alltfler reser mycket.

• Ungas kunskapsnivå har sjunkit. 88 % av svenska 
ungdomar tror att risken att får hiv är liten eller 
obefintlig. Fyra av 10 ungdomar vet inte hur HIV 
smittar. 

• Bara ungefär 5–15 % av svenska ungdomar har tes-
tat sig för hiv. 

• Att minska spridningen av hiv och aids är ett av FN:s 
millenniemål och utvecklingen har gått framåt. 

• Fler har fått tillgång till information, hivtester och 
behandling, och antalet som får hiv har minskat 
med nästan hälften sen början av 2000-talet. Men 
trots framgångar är aids fortfarande den infektions-
sjukdom som orsakar flest dödsfall i världen.

Så här sprids hiv
HIV är en blodöverförd sjukdom. 

Det betyder att hiv kan spridas så här:
• Via oskyddat analt, vaginalt eller oralt sex.
• Genom blodtransfusion.
• Genom att dela sprutor.
• Från mor till barn under graviditeten, förlossningen 

eller amningen. Om mamman har låga virusnivåer, 
tack vare bromsmediciner till exempel, kan smitto-
risken nästan försvinna.

Så här kan hiv INTE spridas:
• Inte via mat och dryck.
• Inte genom insekter.
• Inte via pooler eller toaletter.
• Inte via föremål, typ dricksglas eller kastruller.
• Inte via kramar, kyssar eller smekningar.

Så här kan du skydda dig mot hiv:
• Smittsamheten vid välfungerande behandling är 

minimal. 
• Den enklaste preventionen är att använda kondom 

eller slicklapp.
• Att testa sig! 
• I Sverige har man rätt att få ta ett gratis och ano-

nymt HIV-test på alla vårdinrättningar.
• Människor som inte vet om sin hiv-status löper 

större risk att överföra hiv till någon annan. Hiv 
sprids mest under de första sex månaderna, efter-
som virusnivåerna då är höga.
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• Att fler får tillgång till sexualupplysning, preventiv-
medel, hiv-tester och bromsmediciner.

Hiv – så började det
I slutet på 70-talet blev många unga män i bland annat 
New York och Kalifornien sjuka i ovanliga sjukdomar, 
framför allt en tumör som heter Kaposis sarkom och en 
allvarlig form av lunginflammation. Man såg att sjuk-
domarna berodde på en obalans mellan olika celler i 
immunförsvaret. De första som insjuknade var framför 
allt homo- och bisexuella män, narkomaner och blödar-
sjuka. Det ledde till en ökad homofobi i många delar av 
världen. Till slut fick sjukdomen namnet AIDS, Acquired 
Immuno Deficiency Syndrome. 1984 upptäckte man att 
immunförsvaret störts på grund av ett virus – ett så 
kallat Human Immunodeficiency Virus – hiv. 1987 kom 
den första medicinen mot hiv men den fungerade inte 
så jättebra. Först 1996 kom de första medicinerna som 
verkligen lyckades göra vad de skulle – att bromsa hiv.

FAKTARUTA OM HIV I SYDAFRIKA
• Uppskattningsvis har 21,5 % av alla vuxna i Sydafri-

ka hiv. Det innebär att det finns ungefär 6,4 miljoner 
hiv-positiva i Sydafrika.

• Varje år dör en kvarts miljon sydafrikaner i aids, 
men antalet minskar kraftigt hela tiden.

• Över en miljon barn i Sydafrika är föräldralösa ef-
tersom föräldrarna har dött i aids.

FAKTARUTA OM HIV I USA
• Drygt 1,2 miljoner människor tros ha HIV i USA. 20 

% av dem känner inte till att de har HIV.
• 50 000 personer i USA får HIV varje år. - 620 000 

personer har dött i USA sedan sjukdomen dök upp.

FAKTARUTA OM HIV I RYSSLAND
• Man tror att cirka 1 % av befolkningen i Ryssland 

har HIV. Det innebär cirka 1,4 miljoner människor.
• I Ryssland ökar förekomsten av HIV snabbt, mellan 

2005 och 2011 ökade dödsfallen med 20 %.
• Tillgången till medicin är inte så god.

FAKTARUTA OM HIV I ZIMBABWE
• 15 % av den vuxna befolkningen är hiv-positiv. 60 

% av dem är kvinnor. 
• Drygt 60,00 dog i aids 2013.
• Av de hiv-positiva får 75 % av de vuxna och 46 % av 

barnen får behandling.

FAKTARUTA OM HIV I SVERIGE
• I Sverige finns det ungefär 6500 personer med hiv 

idag.
• Cirka 150 barn och ungdomar i Sverige är hiv-po-

sitiva.
• Runt 500 personer får varje år diagnosen hiv. Unge-

fär hälften är utlandsfödda. 
• De allra flesta är välbehandlade och smittar inte. 
• De flesta som lever med HIV i Sverige har smittats 

heterosexuellt. 

FAKTARUTA OM HIV I THAILAND
• Ungefär 1 % av den vuxna befolkningen i Thailand 

har HIV. Det innebär närmare en halv miljon männ-
iskor.

• Spridningen har minskat de senaste åren.
• Tillgången till behandling är god.

Alla faktauppgifter i handledningen är från 2014.
Källor: UNAIDS, UNICEF, WHO, Milleniemålen, Röda korset och Folk-
hälsomyndigheten. Gå till deras hemsidor för att hitta aktuell statis-
tik kring hiv.


