
om sex och samlevnad 
 
"Stop - om sex och samlevnad" är en samlingskassett med reportage ur TV-serien Stop 2001. 
Kassetten innehåller elva reportage där unga människor berättar om sina tankar, åsikter och 
erfarenheter kring fem olika teman: Könssjukdomar, homosexualitet, porr, ungt föräldraskap 
samt föräldrar och sex. Reportagen kan användas vart för sig eller som en helhet. Total speltid 
är ca 55 minuter och kassetten kan lånas från kommunens AV-central eller beställas från UR:s 
kundtjänst. Till reportagen finns också lärar- och elevhandledningar här på mediebiblioteket. 
 
STOP om sex och samlevnad består av följande delar: 
- En samlingskassett, AV-nr: 21501tv 1 med reportage inom fem olika teman: 

Könssjukdomar, homosexualitet, porr, ungt föräldraskap samt föräldrar och sex. 
- Fem elevhandledningar, en för varje tema, med förslag på övningar och arbetsuppgifter 

för individuellt arbete och arbete i grupp. 
- Lärarhandledning. 
 
Till dig som är lärare 
"Stop - om sex och samlevnad" är tänkt att användas både inom sex- och 
samlevnadsundervisningen och som utgångspunkt för diskussioner och eget skrivande inom 
ämnena svenska, samhällskunskap och psykologi. Reportagen bygger på unga människors 
egna tankar och erfarenheter och fungerar därför utmärkt både som igångsättare vid 
diskussioner och som konkreta exempel att spegla sig i. Eftersom det rör sig om andras 
erfarenheter blir utgångspunkten konkret och verklighetsnära, utan att kännas alltför privat.  
 
För sex är personligt och privat. Men trots att det kan kännas knepigt så hör sexualiteten som 
samtalsämne i allra högsta grad hemma i skolan. Samhället vill hindra spridningen av 
könssjukdomar, oönskade graviditeter och motverka fördomar. Eleverna har behov av att få 
svar på sina frågor och att få bekräftat att de är som de ska, att de är "normala" och duger som 
de är. Dessutom tänker de på sex rätt ofta i alla fall. Här får du några tips på hur du kan 
använda det intresset i undervisningen. 
 
Lärarhandledningen innehåller: 
1. Allmänna tips och råd. 
2. Sammanfattande beskrivning av reportagen. 
3. Förslag på diskussionsfrågor och uppsatsämnen till respektive tema. 
4. Kortfattad beskrivning av elevhandledningarna. 



1. Allmänna tips och råd  
Lärarhandledningen ger i första hand förslag på hur du kan arbeta med programmen i helklass 
eller i andra större, kanske könsindelade, grupper. Här finns exempel på diskussionsfrågor, 
tillvägagångssätt och uppsatsämnen. Dessutom finns det tips på hemsidor och institutioner där 
eleverna kan få mer information om respektive ämne. För arbete i projekt eller smågrupper 
innehåller elevhandledningarna fler konkreta tips. 
 
Elevhandledningarna riktar sig till dig som vill låta eleverna arbeta i mindre grupper eller 
individuella projekt under lite längre tid (temadag, projekt). Handledningarna är skrivna direkt 
för eleverna och varje tema har flera förslag på arbetsuppgifter att välja bland. Exempel på 
arbetsuppgifter är: Skriva artiklar eller fantasiberättelser, intervjua berörda personer, göra 
undersökningar och faktasammanställningar eller anordna diskussioner med klasskompisar. 
Varje övning har också förslag på hur eleverna kan ge skriftlig eller muntlig återkoppling. 
 
Några tips: 
- Ge eleverna uppgiften att skriva ner sina åsikter och tankar om ämnet redan innan du visar 

reportaget. Avsluta gärna lektionen/temadagen/projektet med att låta eleverna ta ställning 
till sina tidigare påståenden igen. 

- Börja diskussionen med några öppna frågor kring reportaget. Låt eleverna skriva ner ett 
par rader på ett papper som de kan utgå ifrån när de diskuterar eller väljer ämne för 
uppsats eller projekt. 

- Om gruppen är liten och trygg kan du inleda diskussionen med att gå varvet runt och låta 
var och en berätta om en eller två tankar, utan att bli avbrutna eller kommenterade. 

- Låt gärna killar och tjejer diskutera var för sig, det kan ge bättre och mer öppna 
diskussioner. Om du, och eleverna, vill kan du sedan sammanföra grupperna och låta 
killar och tjejer utbyta tankar med varandra.  

- Använd gärna 4-hörns övningar där eleverna får ta ställning till olika situationer eller 
påståenden och välja hörn efter det de sympatiserar med. Låt eleverna motivera varför de 
valt att ställa sig i just sitt hörn. Ha alltid ett hörn för "eget förslag". 

- Ge gärna eventuella instruktioner innan du visar reportagen. Då har eleverna lättare att få 
med sig känslor och intryck in i diskussioner eller arbetsuppgifter. 

- Använd reportagens möjlighet att diskutera personliga saker utan att prata om sig själv 
genom att ta ungdomarna i reportagen som exempel. Ex: Håller ni med? Vad tycker ni om 
det den personen sa? Han/hon sa så här, vad tänkte ni då?  

- Låt eleverna själva välja samarbetspartners de är trygga med när de arbetar eller diskuterar 
i grupp. 

- Om ni ska arbeta med reportagen som projekt eller lite längre tema kan du inleda med att 
visa programmet i sin helhet (55 min). Låt därefter eleverna välja det ämnesområde som 
intresserar dem mest. Använd gärna elevhandledningarna som utgångspunkt i projekten. 

- Titta igenom reportagen du vill visa innan undervisningstillfället och tänk efter vad du 
själv tycker. Då riskerar du inte att sitta med massa egna tankar och frågor om eleverna 
blir provocerade. 

- Om du vill förbereda dig mer kan du låna programmen som reportagen kommer ifrån. 
Alla teman har haft var sitt halvtimmesprogram där studiodiskussionerna kan ge dig fler 
tips på vilka frågor och åsikter som kan komma fram. Programmen finns hos din AV-
central. 

 
 



2. Sammanfattande beskrivning av reportagen 
Könssjukdomar, tre reportage: 
1. Emilie från Stockholm och Niklas från Kramfors berättar om hur det är att drabbas av en könssjukdom. 

Emilie berättar om sin nervositet och rädsla inför besöket på ungdomsmottagningen. Niklas pratar bland 
annat om svårigheterna att rädda ett förhållande när man har kondylom och om hur det känns att ha smittat 
den man älskar. Längd 05:37. 

 
2. Tre tjejer och tre killar pratar kondomer. Känns den eller känns den inte? Varför kan det bli så att man 

slarvar, fast man vet att man ska använda kondom? Är det killens ansvar att se till att det finns kondomer? 
Reportaget tar också upp hur en kondom ska träs på. Längd 4 minuter. 

 
3. Hur var det med könssjukdomar förr i tiden? 19-åriga Samir träffar 86-åriga Sonja och pratar om attityder 

till könssjukdomar och kondomer förr och nu. Längd 2 minuter.+ 
 
Ung och homosexuell, två reportage 
1. I det här reportaget berättar Per från Helsingborg, Magnus från Vänersborg och Maria från Ljung i 

Västergötland om hur det kan vara att upptäcka att man faller för personer av samma kön. De tre har helt 
olika erfarenheter och bakgrund: Magnus har vetat att han var bög sedan han gick på dagis, Per kom ut nu 
under gymnasiet och Maria kämpade länge emot insikten på grund av sina egna fördomar. Längd 5 minuter. 

 
2. Det andra reportaget handlar om omgivningens reaktioner och om hur det är att berätta att man är homo- 

eller bisexuell. Också här är det Magnus, Maria och Per som berättar. Magnus har flera gånger blivit hotad 
och salgen, medan Per förvånats över att folk reagerar så lite som de gör. Maria talar om erfarenhet av att 
vara den enda öppet bisexuella på en ort med 2000 invånare. Längd 4:30 minuter. 

 
Porr, två reportage 
1. I en undersökning gjord bland unga killar av RFSU sa 99% att de någon gång sett porr. Nästan hälften sa att 

deras sexualitet påverkas, ännu fler trodde att andras gör det. Samtidigt som porren finns, och påverkar, de 
flesta unga så upplevs den ofta som kvinnoförnedrande och ojämlik. I det här reportaget diskuterar några 
unga killar pornografin och Calle och Sunniva följer med på en porrfilmsinspelning för att ta reda på mer 
fakta. Längd 10:24 minuter. 

 
2. Porren påverkar och anses av många forskare och debattörer bidra till att unga tjejer känner sig pressade att 

ha anala samlag. I det här reportaget tar sexologen Ulf Widerström upp ämnet och vänder på begreppen. 
Hans råd till tjejer som känner sig pressade är att de istället ska föreslå analsex på sin kille. Längd 1:30 
minuter. 

 
Ung förälder, två reportage 
1. Louise gick fortfarande på högstadiet när hon och hennes kille, Pelle, blev med barn. Både hennes kompisar 

och hennes mamma reagerade med bestörtning när hon sa att hon ville behålla barnet. I det här reportaget 
pratar Louise och Pelle om hur det kan vara att bli förälder så tidigt. Längd 7 minuter. 

 
2.  Tankar inför förlossningen. Charlotta och Elinor är 19 år och klasskompisar. Snart kommer de bli mammor 

med bara en veckas mellanrum. I det här reportaget berättar de om sina tankar inför förlossningen. Längd 2 
minuter. 

 
Föräldrar och sex, två reportage 
1. Idag bor de allra flesta hemma långt efter det att man skaffat sin första pojk- eller flickvän. Leila 17 år och 

hennes mamma Karin berättar i två reportage om hur det kan vara att leva två generationer uner samma tak 
och försöka att ha ett privatliv. I det första reportaget pratar de båda om Leila och hur det var när hennes 
första pojkvän skulle bo över. Längd 5:10 minuter. 

 
2. I det andra reportaget handlar det istället om Karin. Är det så att barnen har större rätt att komma in i sina 

föräldrars sovrum än tvärtom? Vilken hänsyn ska man ta till varandra? Och vad vill man egentligen veta? 
Längd 04:30 minuter. 



3. Förslag på diskussionsfrågor och uppsatsämnen 
 
Könssjukdomar 
Lektionsförslag 
Här är ett förslag på en lektion där du använder dig av de tre reportagen om könssjukdomar 
för att få igång en diskussion. Om gruppen är stor eller otrygg kan det vara bra att diskutera 
det här ämnet killar och tjejer för sig. 
 
• Presentera ämnet och visa reportaget om Emilie och Niklas.  
• Låt eleverna var och en för sig skriva ner ett par tankar kring reportaget. Exempel på 

frågor: Vad tänkte du när du hörde Emilies och Niklas berättelser? Vad tyckte du var 
bra/intressant/viktigt i reportaget? Fanns det något du tyckte var dumt. 

• Ställ sedan samma frågor öppet som inledning till diskussionen. Om gruppen är liten och 
trygg kan det passa bra att gå varvet runt och låta alla säga något, utan att bli avbrutna 
eller motsagda. 

• Släpp sedan diskussionen fri. Använd gärna frågorna här nedanför för att driva 
diskussionen vidare. 

• Visa sedan inslaget om kondomer och kondomanvändning. Introducera det gärna med att 
konstatera att kondom skyddar, att de flesta vet det, men att det ändå "slarvas". 

• Efter reportaget kan du börja med att fråga vems ansvar det är att köpa/ta med/föreslå 
kondom, killens eller tjejens? Låt klassen säga/visa vad de tycker och motivera sina svar. 
Förslag till fler diskussionsfrågor finns nedan. 

• Avsluta lektionen med att visa reportaget där Samir pratar med 86-åriga Sonja om 
kondomer och könssjukdomar förr. 

 
Diskussionsfrågor: 
Reportaget om Niklas och Emilie: 
- Vad tycker ni om att Emilie fick veta av sina kompisar att hennes kille var smittad? 
- Ska man berätta sådant? Eller är det skvaller?  
- Är det så att man snackar om vem som har en könssjukdom? Vad tycker ni om det? 
- Är det värre att ha en könssjukdom än halsfluss? Varför? Varför inte? 
- Niklas förhållande sprack för att de hade kondylom. Varför tror ni? 
- Han smittade sin tjej, hur tror ni att det var? 
- Vad tycker ni är värst, att bli smittad själv eller att smitta någon annan? Varför? 
- Är det någon skillnad om man är kär i den man smittar/blir smittad av? 
- Berättar man att man kan ha en könssjukdom för nya killen/tjejen? Ska man berätta det? 
- Emilie säger att hon "går till de rätta killarna" för att inte få en ny sjukdom. Vad tänker ni 

om det?  
- Hur kan man veta om man riskerar att få en smitta av någon då? 
 
Faktafrågor om könssjukdomar: 
- Vilka könssjukdomar känner ni till? 
- Vad vet ni om dem? Vilka tror ni är värst? Går de att bota? Hur upptäcker man dem? 
- Hur skyddar man sig? 
- Varför tror ni att antalet smittade ökar igen? 
 



Frågor till reportaget om kondomer: 
- En av tjejerna säger att det skulle vara pinsamt att vara kille och hålla på med kondomen. 

Vad tycker ni om det? 
- Vad tycker ni om killen som säger att han inte använder kondom för att det känns sämre? 
- En tjej säger att man ju vet att man ska ha kondom, men att det ändå inte alltid blir så. 

Skiter ungdomar i sin hälsa? 
- Könssjukdomarna ökar ju igen - vad tror ni att det beror på? 
- Skulle kondomer vara gratis? 
- Hur bra ska man känna varandra innan man struntar i att ha kondom? 
 
Uppsatsämnen: 
- Brevet. Skriv ett brev till Emilie, Niklas eller någon i kondomreportaget.  
- Insändare/debattartikel. Så får man folk att skydda sig. 
- Diskussionen. Vad är värst, att smitta någon eller att själv bli smittad.  
- Fantasiberättelsen. Ett möte, en händelse eller en fiktiv dagbok. 
 
Mer fakta: 
www.ungdomsmottagningen.com Hemsida för landets ungdomsmottagningar. 
www.sexaktuellt.com Folkhälsoinstitutets sida med information om bland annat 
könssjukdomar. 
www.sexuell.nu Sida med sexinformation som görs av ungdomar, för ungdomar. 
www.ungman.nu Sida som görs av Stockholms läns landsting och i första hand riktar sig till 
killar. 
www.rfsu.se RFSU:s hemsida som bland annat har en frågelåda för den som vill veta mer. 
www.apoteket.se Apotekets hemsida med fakta om de olika sjukdomarna och hur de botas. 



Ung och homosexuell 
Lektionsförslag: 
Här är ett förslag på en lektion där du använder dig av reportagen om ung och homosexuell 
för att få igång en diskussion. Om gruppen är stor eller otrygg kan det vara bra att diskutera 
killar och tjejer för sig. 
 
• Be eleverna att skriva ner vad de tycker om homosexuella och homosexualitet. 
• Visa det första reportaget om Magnus, Maria och Per.  
• Låt eleverna var och en för sig skriva ner ett par tankar kring reportaget. Exempel på 

frågor: Vad tänkte du när du hörde deras berättelser? Vad tyckte du var 
bra/intressant/viktigt i reportaget? Fanns det något du tyckte var dumt. 

• Ställ sedan samma frågor öppet som inledning till diskussionen. Om gruppen är liten och 
trygg kan det passa bra att gå varvet runt och låta alla säga något, utan att bli avbrutna 
eller emotsagda. 

• Släpp sedan diskussionen fri. Använd gärna frågorna här nedanför för att driva 
diskussionen vidare. 

• Visa sedan det andra reportaget som handlar om fördomar. 
• Börja även här med att fråga efter elevernas spontana reaktion. Diskutera sedan vilka 

fördomar som finns mot homosexuella, vad de beror på och vad man tror att man kan göra 
för att motverka dem. Några frågor finns här nedanför. 

• Avrunda diskussionen med att låta eleverna ta fram pappret med sina tankar i början av 
lektionen och skriva ner vad de tycker nu. 

 
Diskussionsfrågor: 
Till första reportaget: 
- Vad tänkte ni på när ni såg det här reportaget. 
- Maria berättar att hon och låtsades att de var kompisar. Vad tycker ni om det? 
- Vad tror ni att de var rädda för? 
- Hur tror ni att Marias familj skulle reagerat om de var öppna? Hur borde de reagera? 
- Hur ska man reagera som kompis om någon berättar att den är homo- eller bisexuell? 
- Vad ska man säga? Finns det något man absolut inte ska säga?  
- Maria säger att hon alltid tyckt att det var äckligt med homosexuella. Vad tycker ni om 

det? 
- Hon pratar om sin bild av bögar som fjolliga och lesbiska tjejer som är mer som killar. Är 

det så? Kan man se utanpå att någon är homosexuell? 
- Både Pär och Maria säger att de är rädda för hur folk ska reagera om de berättar. Vad 

tycker ni att de ska göra? Ska de berätta eller inte? Hur ska de säga det? 
 



Frågor till andra reportaget: 
- Vad tänkte ni när ni såg det här reportaget? 
- Tror ni att det stämmer som de säger att det är svårare att bo på en liten ort som öppet 

homo- eller bisexuell? 
- Varför det? Är lantisar mer fördomsfulla? 
- Har bögar och lesbiska samma rätt att visa sin kärlek offentligt som andra? Varför? Varför 

inte? 
- Varför tror ni att någon slänger järnskrot eller hotar någon för att den är bög? 
- Vad ska man göra för att minska våldet mot homosexuella? 
- Vad skulle behövas för att Maria skulle våga hålla sin tjej i handen? 
- Om Per ser en snygg kille på bussen - kan han flirta med honom då? 
- Hur skulle ni reagera om nån av samma kön flirtade med er? 
- Är det annorlunda än om någon av motsatt kön gör det? 
- Är det mest killar som har bögskräck? Varför? Varför inte? 
 
Samhällsfrågor: 
- Hur vanligt tror ni att det är med homo- och bisexuella (5-10%) 
- Vad tycker ni om att homosexuella handlingar var förbjudna för sextio år sedan?  
- Tror ni att det fanns fler eller färre homosexuella då? 
- Påverkar samhällets inställning antalet homosexuella tror ni? 
- Ska präster få viga homosexuella i kyrkan? Varför varför inte? 
- Ska homosexuella få adoptera barn? Varför? Varför inte? 
- Är det rätt att prata om homo- och bisexualitet i sexualundervisningen i skolan? Varför? 

Varför inte? 
- Ska homosexuella som riskerar fängelse, tortyr eller dödsstraff i sina hemländer få asyl i 

Sverige? Varför? Varför inte? 
- Vad tycker de olika politiska partierna om homosexuellas rättigheter? 
 
Uppsatsämnen: 
- Brevet. Skriv ett brev till någon av de medverkande i inslaget. 
- Fiktiv berättelse. En händelse, ett möte eller en dagbok. 
- Diskussionen. Homosexuella i världen och i andra länder. 
- Insändare/debattartikel. Dina förslag för att motverka fördomar. 
- Egna reflexioner. Om en kompis berättar. 
 
Mer fakta: 
www.rfsl.se RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande.  
www.homo.se Det här är ombudsmannen för homosexuellas (HomO) hemsida. 
www.ekho.nu Hemsida för kristna homosexuella i Sverige. 
www.ungdomsmottagningen.com Hemsida för landets ungdomsmottagningar. 
www.sexaktuellt.com Statliga Folkhälsoinstitutets sida för sexuell upplysning. 
home6.swipnet.se/~w-66936/AI-homo.htm Amnestys sida om homosexuella i världen.  
www.sexuell.nu Sida med sexinformation som görs av ungdomar, för ungdomar. 
 



Porr 
Lektionsförslag 
Här är ett förslag på en lektion där du använder dig av reportaget om porr för att få igång en 
diskussion. Om gruppen är stor eller otrygg kan det vara bra att diskutera det här ämnet killar 
och tjejer för sig. 
 
• Be eleverna att skriva ner vad de tycker om pornografi. 
• Visa det reportaget om porrfilmsinspelningen.  
• Låt eleverna var och en för sig skriva ner ett par tankar kring reportaget. Exempel: Vad 

tyckte du var bra respektive dåligt i reportaget? Vad håller du med om, vad håller du inte 
med om? Vilka frågor väckte det?  

• Ställ sedan samma frågor öppet som inledning till diskussionen. Om gruppen är liten och 
trygg kan det passa bra att gå varvet runt och låta alla säga något, utan att bli avbrutna 
eller emotsagda. 

• Släpp diskussionen fri. Här nedanför finns förslag på frågor som du kan använda för att 
driva diskussionen vidare. 

• Arbeta gärna med 4-hörns övningar där eleverna får ta ställning till olika påståenden 
genom att välja hörn efter det de sympatiserar med. Låt eleverna motivera varför de valt 
att ställa sig i just sitt hörn. Ha alltid ett hörn för "eget förslag". 

• Avrunda diskussionen med att låta eleverna plocka fram sitt papper med vad de tyckte 
innan lektionen och skriva ner vad de tycker nu. 

• Om du vill kan du avsluta med att visa reportaget om analsex och låta klassen reagera på 
det. 

 
Diskussionsfrågor: 
- Vad tänkte ni när ni såg det här reportaget? 
- Vad tror ni att det betyder att nästan alla unga killar sett porr? 
- Påverkas man av porren? Hur då? 
- I reportaget säger en av killarna att porr görs av män och för män. Tror ni att det stämmer? 
- Varför är det så? 
- Är porr kvinnoförnedrande? Hur då? Varför det? 
- Kan porr vara förnedrande även för män? Hur då?  
- Ingrid Swede säger att hon började producera filmer själv för att få en annan roll för 

kvinnorna i filmerna. Tror du det spelar någon roll om det är en man eller en kvinna som 
producerar filmen? Varför? Varför inte? 

- En av killarna i reportaget säger att han tror att fler tjejer gillar porr, men att de inte vågar 
erkänna det. Vad tror ni om det? 

- Kan porr vara skadlig? När? 
- Kan porr vara nyttig? När? 
- I reportaget pratar de om droger och tvång i porrbranchen. Vad tycker ni om det? 
- Stop försökte komma med på flera andra porrfilmsinspelningar, men fick nej överallt. 

Varför tror ni att porrmakarna sa nej? 
- Tror ni att det här är en rättvisande bild av hur det går till på en porrfilmsinspelning? 
- Gick det till som ni trodde? 
- Stämmer det att fler unga har analsex för att det finns med i porrfilmerna? Bra eller dåligt? 
- Finns det mer porr nu än förr i tiden tror ni? Varför? Varför inte? 
- Kan man helt undvika att se porr om man inte vill? 
- Bör all porr förbjudas? Varför? Varför inte? 



Uppsatsämnen: 
- Insändare eller debattartikel. Argumentera för eller emot porr. Bör porren förbjudas? 
- Diskussionen. Diskutera porrens syn på kvinnor och män. Är den förnedrande? För vem? 

Varför ser män mer porr än kvinnor? Vad tycker du om porrindustrin? 
- Egna reflexioner. Hur påverkar porren? Styr porren vad vi tycker är sexigt? Är den 

förklaringen till att allt fler unga prövar analsex? 
- Pornografin förr och nu. Hur har synen på porr förändrats? Hur ser det ut i andra länder? 
 
Gå vidare: 
Här är några förslag på hemsidor som samlat argument för och emot porr. Här finns också 
några länkar till politiska partiers uttalanden i frågan. 
 
http://www.yelah.net/articles/porr2 Nättidningen Yelah har sammanställt sina argument om 
porr. 
http://feministen.org/ En feministisk hemsida med artiklar om porr. 
www.soc.uu.se/publications/fulltext/wp01_01.doc Hemsida med en undersökning gjord av en 
student på Umeå universitet om vad några killar och tjejer tycker om porr.  
http://www.geocities.com/Paris/Tower/9922/faq.html Den här sidan är ihopsatt av en svensk 
nätorganisation för porr. Här finns deras argument. 
http://www2.riksdagen.se/debatt/0102/motioner/2001-02.nsf/motion/So569 En socialdemokratisk motion 
om pornografi. 
http://www.riksdagen.se/debatt/9899/motioner/K/K285.asp En vänsterpartistisk motion om pornografi. 
http://www.folkpartiet.se/stockholm/arkiv/porr2.html En artikel av folkpartiledaren Lars Leijonborg 
om bl a porr. 
http://www.kristdemokraten.com/nr_14/15_kom.htm En artikel ur Kristdemokraternas tidning som 
debatterar porrfrågan: 
http://www.gu.mp.se/start.php Grön ungdoms sexualpolitiska manifest där man bland annat skriver 
om porr. 
 
 
 



Ung förälder 
Lektionsförslag 
Här är ett förslag på en lektion där du använder dig av reportagen om att vara ung förälder för 
att få igång en diskussion.  
 
• Presentera ämnet och visa reportaget om Louise och Pelle.  
• Låt eleverna var och en för sig skriva ner ett par tankar kring reportaget. Exempel på 

frågor: Vad tänkte du när du hörde Louises och Pelles berättelser? Vad tyckte du var 
bra/intressant/viktigt i reportaget? Fanns det något du tyckte var dumt. 

• Ställ sedan samma frågor öppet som inledning till diskussionen. Om gruppen är liten och 
trygg kan det passa bra att gå varvet runt och låta alla säga något, utan att bli avbrutna 
eller emotsagda. 

• Släpp sedan diskussionen fri. Använd gärna frågorna här nedanför för att driva 
diskussionen vidare. 

• Avsluta med att sammanfatta diskussionen 
 
Diskussionsfrågor: 
- Vad tänkte ni när ni hörde Louises och Pelles berättelse? 
- Louise var bara femton när hon blev med barn. Vad tycker ni om det? 
- När är det lagom att skaffa barn? 
- Vad tycker ni om hur Louises kompisar reagerade? 
- Om en jämnårig kompis berättade att den skulle bli mamma eller pappa, hur skulle du 

reagera då? 
- Tror ni att man kan bli en lika bra förälder när man är så ung? 
- Pelle hoppade av skolan och tog ett jobb på McDonalds när Louise blev med barn. Hur 

tror ni att livet påverkas när man blir förälder? 
- Kan man klara av att skaffa sig en utbildning om man har småbarn samtidigt? 
- Är det oansvarigt att skaffa barn innan man har ett jobb så att man kan försörja det? 
- Vad tycker de är viktigast att ha innan man blir förälder; fast jobb, en bra bostad eller ett 

långt förhållande? 
- Vilken rätt har man som kille om ens tjej blir gravid? Vilka skyldigheter har man? 
- Om tjejen vill behålla barnet, men killen ha abort, vad händer då? Om det är tvärtom? 
- Vad tycker ni om det? 
- Idag kan man ju välja om och när man blir gravid. Ställer det högre krav på att man ska 

vara en bra förälder? 
- Nämn tre egenskaper som du tycker är viktigast hos en förälder. 
 
Uppsatsämnen: 
- Brevet. Skriv ett brev till någon av de medverkande i inslaget. Vad tycker du om 

kompisarnas reaktion? Håller du med dem? Är det något du vill fråga? 
- Fiktiv berättelse. En händelse, ett möte eller en dagbok. 
- Egna reflexioner. Hur skulle du reagera om du fick veta att du/din tjej var med barn? Hur 

påverkas livet? Vad skulle du tänka, känna, göra? 
- Diskussionen. Hur var det innan aborten och preventivmedlen? Hur är det i andra länder? 

Hur kommer det sig att man har så många regler och åsikter om när och med vem man ska 
skaffa barn? 

- Insändare/debattartikel. Skriv en insändare för eller emot abort. 



Mer fakta: 
www.ungaforaldrar.nu En hemsida för organisationen unga föräldrar.  
www.ungdomsmottagningen.com Hemsida för landets ungdomsmottagningar. 
www.scb.se Statistiska Centralbyråns hemsida. Fakta om antal födda, mammors ålder etc. 
www.sexaktuellt.com/sexaktuellt_com/sve/index_swe.asp Statliga folkhälsoinstitutets 
hemsida med bland annat fakta om preventivmedel. 
www.sexuell.nu Hemsida som drivs av unga om sex. 
www.apoteket.se Hos Apoteket finns bland annat information om graviditetstester. 
 



Föräldrar och sex 
Lektionsförslag 
Här är ett förslag på en lektion där du använder dig av de två reportagen om föräldrar och sex 
för att få igång en diskussion. Om gruppen är stor eller otrygg kan det vara bra att diskutera 
det här ämnet killar och tjejer för sig. 
 
• Börja med att fråga klassen vilken generation som har störst rätt till ett kärleksliv hemma, 

föräldrarna eller barnen? Låt dem skriva ner sin åsikt. 
• Visa reportaget om Leila och hennes mamma.  
• Låt eleverna var och en för sig skriva ner ett par tankar kring reportaget. Exempel på 

frågor: Vad tänkte du när du såg reportaget om Leila och Karin? Vad tyckte du var 
bra/intressant/viktigt i reportaget? Fanns det något du tyckte var dumt. 

• Ställ sedan samma frågor öppet som inledning till diskussionen. Om gruppen är liten och 
trygg kan det passa bra att gå varvet runt och låta alla säga något, utan att bli avbrutna 
eller emotsagda. 

• Släpp sedan diskussionen fri. Använd gärna frågorna här nedanför för att driva 
diskussionen vidare. 

• Visa sedan det andra reportaget om Leila och Karin.  
• Låt klassen tänka efter var och en för sig vad de tänkte när de såg reportaget och låt dem 

sedan berätta för varandra om sina reflektioner. 
• Använd gärna frågorna här nedanför för att driva diskussionen vidare. 
• Avsluta med att ställa samma fråga som i inledningen och låt klassen skriva ner vilka 

tankar de fått efter diskussionerna.  
 
Diskussionsfrågor: 
Frågor till första reportaget: 
- Vad tänkte ni när ni såg reportaget? 
- Vad tror ni, bodde Leila och hennes kille i olika sovrum? 
- Varför tror ni att Karin sa till Leila att det var för mormors skull de skulle ha olika 

sovrum? 
- Var går gränsen för vad man får visa när föräldrarna är med? Vid att hålla handen? 

Kramas? Pussas? Hångla? 
- Vilka hänsyn tycker ni att man måste visa? Får man ha sex hemma? 
- Vem ska bestämma när man är mogen att sova över hos en pojk- eller flickvän? 

Föräldrarna eller barnet? 
- När tycker ni att man är lagom gammal för att göra det? Vad tycker era föräldrar? 
- Måste man gifta sig och flytta hemifrån innan man har en egen partner? 
- Har föräldrar rätt att fråga sina barn vad som helst? 
- Karin säger att "det kommer i den där åldern, vare sig man vill det eller inte". Vad tror ni 

att hon menar med det? 
 
 



Frågor till andra reportaget: 
- Är det så som Leila säger i reportaget att barnen har större rätt till ett privatliv än 

föräldrarna?  
- Går ni in i era föräldrars sovrum utan att knacka? Kan de gå in i era? 
- Hur tror ni att era egna föräldrar gjorde när de var i er ålder? Hade de pojk- och 

flickvänner?  
- Vad vill man veta om sina föräldrar? Vad vill man inte veta? 
- Får föräldrarna kyssas vid frukostbordet när barnen ser? Varför? Varför inte? 
- Hur tror ni att det kommer att vara för er när ni blir föräldrar?  
- Hur tror ni att ni kommer att se på era barn? Vad ska de ha för regler? 
- Hur tror ni att man gjorde med kärlekslivet förr i tiden när man bodde trängre? 
 
Uppsatsämnen: 
- Fantasiberättelsen. Ett möte, en händelse eller en fiktiv dagbok. 
- Diskussionen. Vem ska bestämma när man är mogen för sex? Föräldrarna eller barnet? 

Hur gammal ska man vara? Får föräldrarna fråga vad som helst? Var går gränsen för vad 
man får göra när föräldrarna ser?  

- Framtidsberättelse. Hur kommer det att vara när det är du som är förälder? Vilka regler 
kommer du att ha? Vad kommer du vara orolig för? Hur mycket kommer du att fråga? 

- Egna reflexioner. Hur tror du att det var med privatlivet förr i tiden? När dina föräldrar var 
unga? Deras föräldrar? Hur är det i andra länder? Varför har alla kulturer och religioner så 
många regler och åsikter om sex? Varför är reglerna olika? 



4. Kortfattad beskrivning av elevhandledningarna 
 
Uppgifter 
Till varje reportage finns elevuppgifter, både för enskilt arbete och för arbete i grupp. Alla 
uppgifter är konstruerade på samma sätt, eleverna kan välja arbetssätt inom områdena: 
Berätta, undersök, intervjua, diskutera eller läs. Uppgifterna tar mellan 2 och 5 timmar att 
göra, beroende på omfattning och ambitionsnivå. 
 
5. Bandbeskrivning med uppgifter om var reportagen återfinns på 
kassetten. 
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