
Diskussionsövning med utgångspunkt i bilderna ”Klart vi hade sex” och ”Vi hade verkligen 
inte sex”

Syfte: Bilderna är tänkta att fungera som underlag för att få igång en diskussion om de olika 
förväntningar och normer som finns kopplade till kön och sexualitet. Förväntningar som också 
innebär begränsningar. Diskussionen kring bilderna, tillsammans eller var och en för sig, kan 
användas för att gå vidare och diskutera ryktesspridning kopplat till kön. Frågorna som är kopplade 
till respektive bild skiljer sig lite åt, syftet och det som du som ledare behöver tänka på är dock 
detsamma för båda övningarna. 

Inled gärna med att beskriva vad som händer i bilden. Det kanske är givet vad bilden föreställer, 
genom att beskriva bilden kan du emellertid vara helt säker på att alla har uppfattat bilden och 
dess innehåll på samma vis. 

Förklara syftet med övningen för gruppen: Övningen är till för att gruppen ska diskutera, i detta 
fall normer och förväntningar. Det finns olika sätt att se på olika situationer och det är bra att få 
diskutera utan krav på att vara överens. Att förklara hur en tänker och lyssna på andra fyller en 
viktig funktion i sig. 

Förslag på frågor att ställa för att få ingång en diskussion kring bilden ”Klart vi hade sex”: 
- Är scenariot på bilden rimligt, det vill säga, skulle det kunna gå till på detta vis i verkligheten
- Om det är tänkbart att detta skulle kunna ske i verkligheten? Hur kommer det sig?
- Om det inte är tänkbart att detta skulle ske i verkligheten, varför tror vuxna att det ser ut på detta 

vis bland unga?
- Finns det förväntningar på att killar alltid ska vilja ha sex? Varför? Varför inte?
- Vad går det att göra för att minska negativa och begränsande normer kring sex? 

Förslag på frågor att ställa för att få ingång en diskussion kring bilden ”Vi hade verkligen 
inte sex”: 

- Är scenariot på bilden rimligt, det vill säga, skulle det kunna gå till på detta vis i 
verkligheten?

- Om det är tänkbart att detta skulle kunna ske i verkligheten, hur kommer det sig?
- Om det inte är tänkbart att detta skulle ske i verkligheten, varför tror vuxna att det 

ser ut på detta vis bland unga?
- Är det rimligt att det ska finnas olika ”regler” för killar och tjejer när det kommer till sex? 
- Vilka konsekvenser kan det få om det går till på detta vis?
- Hur går det att göra själv för att minska den här typen av negativa normer?

Tips! Om det går trögt att få gruppen att diskutera kan det vara vara en bra idé att låta dem 
diskutera kort i bikupor, det vill säga två och två eller tre och tre, innan diskussionen görs i 
helgrupp. 

OBS! Det är viktigt att det sägs tydligt att alla får bestämma själva om de vill ha sex, vilken typ av 
sex de ska ha och med hur många, så länge de mår bra av det. 



Om normer: Var noggrann med att hela gruppen förstår vad som menas med normer. Normer kan 
kort beskrivas som oskrivna regler. Ofta är normerna osynliga fram till dess att någon bryter mot 
dem. Trots namnet handlar det inte om vad som är normalt, utan snarare om vad som uppfattas 
som normalt eller vanligt. Vissa normer är begränsande, som heteronormen, det vill säga 
antagandet om att alla är heterosexuella till dess att motsatsen bevisas - det tvingar människor 
som inte är heterosexuella att ”komma ut”. Normer kan också vara bra - som att stå i kö eller räcka 
upp handen innan en pratar i klassrummet.

Underlag för dig som leder diskussionen: Normer kring sexualitet är starkt kopplade till 
värderingar om vad som anses kvinnligt och manligt. Förväntningar är ofta att tjejer ska ha en 
kontrollerad och ”respektabel” sexualitet men samtidigt vara sexuellt tillgängliga. Det innebär en 
svår balansgång för många. Killar förväntas å andra sidan vara aktiva och alltid vilja ha sex vilket 
kan upplevas som en press. Normer kring just sexualitet och kön är ofta starka, även om de kan se 
olika ut i olika samhällen och grupper. 
Konsekvensen av normer kopplade till sex kan bli att tjejer riskerar att få dåligt rykte till exempel 
om de haft sex, medan killar kan ställas inför motsatt problem – att de är misslyckade om de inte 
har sex. 
På bilderna som diskuterats ser vi hur omgivningens förväntningar kan påverka vad som sägs, och 
kanske också vad vissa gör. Killar kanske känner sig pressade att ha sex fast de egentligen inte 
har lust. Tjejer kanske låter bli att ha sex, fast de vill, för att de riskerar att bli kallade hora. Att killar 
skulle vara mer intresserade av sex än tjejer är en myt. Det finns killar som är intresserade av sex 
och det finns tjejer som är intresserade av sex. Killar och tjejer har inte en bestämd sexlust utan 
den varierar från person till person. Om många tror och förväntar sig att killar ska vilja ha mer sex 
än tjejer så kanske vissa gör saker de egentligen vill för de tror att de borde göra det, eller låter bli 
att göra sånt de egentligen skulle vilja. 

Perspektiv att ha med sig i diskussionen: Vid diskussioner om sex utgår många från att sex är 
detsamma som heterosexuellt samlag. Fair Sex™ vill bredda synen på vad sex är. Utgå alltid ifrån 
att det finns elever i klassrummet som inte är heterosexuella och att sex kan vara många olika 
saker. För att göra diskussionen så inkluderande som möjligt kan du som leder diskussionen gärna 
använda könsneutrala ord som partner istället för flick- eller pojkvän och använda dig av 
pronomenet hen. Du kan också säga ”en tjej som har sex med en kille”, eller ”en tjej som har sex 
med en tjej” så att inte ”två personer som har sex” automatiskt associeras med heterosexualitet. 
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