
Vad är sex?

Detta är en bra övning att börja med för den som vill prata om sex med unga är att göra en brainstorm kring 
ordet sex. Övningen är lämplig då den ger en bild av vad just den aktuella gruppen har för referensramar när 
det kommer till sex. Vidare har övningen funktionen att den låter de unga på ett tidigt stadium säga ord som 
kan kännas pinsamma. 

Syfte: Ett syfte med övningen är att vidga synen på vad sex är. För många är ”sex” synonymt med vaginal 
penetration/slidsex, i Fair Sex™ ser vi gärna att sex kan vara mer än så. Vi vill lyfta onani som en likvärdig 
form av sex, inte som ett substitut för ”riktigt” sex. Extra viktigt är att du som leder övningen inte befäster 
heterosexualiteten utan också talar om samkönat sex, som ju innefattar allt slags sex heterosexuella kan ha, 
utöver penis i slida varianten.

Övningens upplägg: Du som ledare skriver ordet ”sex” på tavlan och ber ungdomarna att säga vad de tänker 
på när de hör ordet ”sex”. Det kan vara bra att förtydliga att det inte behöver handla om något en själv gjort 
eller vill göra, utan kanske något en läst om eller hört om. Skriv upp orden på tavlan och repetera gärna ordet 
samtidigt. När övningen är klar kan det vara bra att kategorisera orden som skapat kartan på tavlan. 
Övningen och orden som kommer upp kan ligga som en grund för vidare diskussioner om sex och 
samlevnad. 

Tips! Om det är svårt att få gruppen att komma igång med förslag kan det underlätta att göra en runda där 
varje elev får säga ett ord, snarare än att ordet är fritt. Ett annat sätt att få igång en diskussion kan vara att 
låta eleverna diskutera i ”bikupor” först, det vill säga två och två som de sitter. Det kan också underlätta om 
du som ledare frågar efter exempelvis ord på könsorganen, olika sätt att ha sex på, sexuella läggningar, 
känslor etcetera. 

Att tänka på för dig som leder övningen: För att det ska vara möjligt att göra övningen krävs det att du som 
leder övningen själv är öppen och visar ungdomarna att alla ord är okej, oavsett om du som vuxen/ledare 
tycker om orden eller inte. Det kan bli tyst om eleverna inte vet vad som förväntas av dem och till exempel 
tror att de ska säga ”rätt”. Det är därför viktigt att förklara för ungdomarna/eleverna att det är deras egna 
associationer det handlar om, inte ett rätt svar. Om svåra ord kommer upp, förklara dem gemensamt.

Undantag: Fair Sex gör undantag för ett antal ord under en brainstorm. Om orden våldtäkt och/eller 
prostitution dyker upp har vi skrivit dem på sidan av den övriga kartan och gått igenom orden separat när 
gruppen är klara med sin brainstorm. Våldtäkt kan inte vara med på kartan för sex då det inte är ett sätt att ha 
sex på, utan ett sexualiserat sätt att utöva våld på. Inom Fair Sex™ menar vi att prostitution inte är sex för 
sexets skull, mellan två eller fler jämlika parter, vi har därför tagit avstånd från sexköp inom projektet.

Tips! Det kan vara bra att definiera på förhand vilka ”regler” som gäller under brainstormingen. Fair Sex™ 
jobbar utifrån reglerna att namn på personer är inte tillåtna. Övningen är tänkt att vara öppen och bjuda in till 
diskussion, det innebär dock inte att det är öppet för kränkningar och det innebär inte heller att deltagarna 
ska dela med sig av egna erfarenheter. 

Den karta som ungdomarna bygger på tavlan ska i huvudsak utgå från deras egna ord, samtidigt finns det ord 
som kan vara svåra att säga. När vi gör övningen inom Fair Sex™ brukar vi försöka se till att följande ord 
finns på tavlan när övningen är klar :

• För att heterosexualiteten inte ska tas för given kan det vara bra att ställa följdfrågan om vilka 
sexuella läggningar som finns, det är bra om homo-, hetero- och bisexualitet kommer upp på 
tavlan.

• Olika sätt att ha sex på till exempel onani, vaginalsex/slidsex, analsex, oralsex, smeksex.  
• Olika ord för könsorganen, vilka ord använder ungdomarna?
• Positiva ord exempelvis lust, orgasm, pirrigt. 



• Att det går att ha sex med sig själv, med en partner eller flera partners samtidigt. 

Förslag på frågor för att diskutera och problematisera i gruppen: Finns det någon tendens bland orden på 
tavlan? Var går gränsen för när hångel går över i sex? Finns det någon sådan gräns? Vad är det som formar 
vår bild av vad sex är? Dök det upp nya ord när ni gick igenom er karta? Varför har inte dessa ord tagits med 
från första början? Lägg till eventuella nya ord någonstans på tavlan. 
Centralt i Fair Sex är att var och en bestämmer själv vad den anser att sex är för den. 

Var öppen: Försök att identifiera dina egna värderingar om vad som är en sund eller god sexualitet och lägg 
dem sedan åt sidan. Det är din syn, men betyder inte att den är allmängiltig. Skapa ett samtalsklimat som kan 
inkludera alla tankar, frågor, funderingar eller åsikter om sex. Det kan handla om att utan fördomar möta 
frågor om olika sexuella praktiker eller sex mellan fler än två personer. Det kan också handla om att inte 
ifrågasätta elever som säger att de inte vill ha sex förrän de gifter sig. Var öppen men tillåt självklart aldrig 
kränkningar. Kom ihåg att det är lust, respekt och ömsesidighet som avgör om sexuella upplevelser är bra 
eller dåliga.

Ordlista
Förspel: Problematisera gärna ordet förspel då det skapar en hierarki där smeksex och annat som inte är 
omslutande sex, inte ses som ”riktigt sex”. Ordet ska dock givetvis skrivas upp på tavlan om en elev tar upp 
det under brainstormingen, men försök gärna definiera vad som ingår i detta förspel om ordet dyker upp. 

Mödomshinna/slidkrans: Om ordet mödomshinna skulle komma upp, informera om att det numera kallas 
slidkrans och består av hudveck, d.v.s. inte en hinna som kan ”spricka”. Det är således redan hål, som kan 
vara olika stort. Det går inte att se på en kvinnas slidkrans om hon haft sex eller inte, utseendet på kransen 
ändras dock vid graviditet. Detta kan vara bra att ha med sig OM det skulle uppstå funderingar om huruvida 
nån kan se om en person haft sex eller inte genom att titta på slidkransen.

Transsexuell/transkönad: Transsexuell/transkönad brukar komma upp när vid frågor om sexuella 
läggningar. Var tydlig med att detta inte är en sexuell läggning utan det är en person som har en biologisk 
könstillhörighet som inte stämmer överens med hens psykologiska könstillhörighet. Någon som känner att 
hen är född i fel kropp. Motsatsen, en person som definierar sig som antingen man eller kvinna och har 
samma biologiska kön = cis. Transvestit ≠ transsexuell. Både transvestiter och transsexuella/transkönade 
ingår i gruppen transpersoner. I Finland heter det transkönad, transsexuell användes tidigare (och används 
fortfarande i Sverige).
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