
DISKUSSIONSFRÅGOR
• Be deltagarna sammanfatta vad de tyckte 
att filmen handlade om – var det något som 
var oväntat, nytt eller intressant?
• Sammanfatta tillsammans:

• Vad är en abort?
• Hur går en abort till?

• Vad säger lagen i Sverige om abort?
Varför tror ni att lagen ser ut som den gör? 
• Påverkar en abort ens möjligheter att 
bli gravid senare i livet?
• Vad kan man behöva tänka på efter en abort?
• Vad kan det finnas för skäl till att man vill 
göra en abort?
• Vad kan en abort väcka för tankar och känslor?
• Vart kan man vända sig om man funderar 
på/vill göra abort?
• Hur kan man stötta en person i ens närhet 
som funderar på att göra en abort?

SAMTALSUNDERLAG TILL ”RFSU 
INFORMERAR OM ABORT”
1. Berätta att ni nu ska prata om abort och att ni ska börja med att titta på en film med information om 
det. Berätta att det förekommer teckningar på nakna kroppar i filmen. 

2. Titta på filmen tillsammans. 

3.Berätta att ni nu ska diskutera ämnet tillsammans, och att deltagarna kan ställa frågor. Låt gärna 
deltagarna själva styra vad samtalet fokuserar på. Nedan finns exempel på diskussionsfrågor som ni kan 
utgå ifrån.

VIKTIGT ATT TA UPP:
• Det är inte farligt att genomgå en abort, 
och en abort påverkar inte ens förmåga 
att bli gravid senare i livet.
• Det är den som är gravid som har rätt att 
fatta beslut om en abort. Det spelar ingen roll 
om man är singel, i ett förhållande eller gift – 
ens partner får oavsett inte fatta beslutet åt en.
• Lagen i Sverige ser ut som den gör för att alla 
ska ha rätt att fatta beslut om sin egen kropp. 
• Som partner till en person som blivit gravid kan 
det vara jobbigt om det fattas ett beslut kring abort 
som man själv inte håller med om – t.ex. om man 
blir förälder fast man inte vill. Via vården kan man få 
hjälp med en samtalskontakt för att prata om det.
• Man kan känna på olika sätt inför och efter en 
abort – vissa tycker att det är jobbigt, medan de 
flesta känner en lättnad. Alla känslor är okej, och 
via vården kan man få hjälp med en samtalskontakt 
för att prata om det.
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