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En berättelse om säkrare sex och kondomer

MIO



Detta är Mio.

Mio bor på ett 
gruppboende.



Förra veckan 
flörtade Mio 
med en kille på en fest.



Mio och killen har bestämt 
att dom ska ses igen 
på en annan fest.

Mio vill gärna 
ha sex med killen.



?

??

?

Vad är sex? 



?

??

?

Om man ska ha sex 
kan man vilja skydda sig.

Vad kan man vilja 
skydda sig mot?



Preventivmedel kan man 
använda för att 
skydda sig mot STI och 
oönskad graviditet.

STI är ett annat ord 
för könssjukdomar.



?

??

?

Vilka preventivmedel 
har ni hört om?



Här är några olika 
preventivmedel. 

P-piller Kondom

P-stav Femidom

P-spruta Sterilisering

Spiral



Mio vill använda kondom 
om hen ska ha sex.

Kondom skyddar både mot 
STI och oönskad graviditet.



?

??

?

Var kan Mio 
få tag på kondomer?



Bra!

Nu har Mio kondomer!



?

??

?

Hur tror ni 
det kändes för Mio 
att skaffa kondomer?



?

??

?

Var ska Mio 
ha sina kondomer?



Man ska vara försiktig 
så att kondomerna 
inte går sönder 
av vassa eller hårda saker.



Ikväll ska Mio 
på fest.

Mio ska träffa 
killen på festen.



?

??

?

Hur många kondomer 
ska Mio ta med sig?



Mio kommer till festen.

Hen träffar några kompisar 
och pratar med dom.



Efter ett tag 
kommer killen till festen.

Han vinkar och 
går fram till Mio.



Mio och killen dansar, 
pratar och flörtar 
med varandra.

Det känns bra och Mio 
känner att hen fortfarande 
vill ha sex med killen.



Efter några timmar 
frågar Mio om dom ska 
gå hem tillsammans.

Killen svarar ja!



Dom kommer hem till 
killens boende.

Dom hånglar och 
smeker varandra 
med händerna.



Efter ett tag frågar Mio 
om killen vill ha sex.

Killen kysser Mio 
och svarar att han vill det.



?

??

?

Mio vill använda kondom.

Hur kan hen 
säga det till killen?



?

??

?

Vad händer om killen 
inte vill använda kondom?
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Mio-materialet är en berättelse 
med tillhörande diskussionsfrågor.

Materialet är anpassat för  
personer med intellektuell  
funktionsnedsättning.

Berättelsen handlar om säkrare sex 
och kondomer.

Mio har tagits fram av RFSU Malmö 
i samarbete med Grunden Malmö.


