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

• Sammanfatta tillsammans:
• På vilka sätt kan en könssjukdom 
överföras från en person till en annan?
• Vilka kroppsvätskor kan innehålla virus 
eller bakterier som ger en könssjukdom? 
Vilka kan inte det?
• På vilka ställen på kroppen finns de 
slemhinnor där en könssjukdom kan komma 
in i kroppen?
• Hur kan man veta att man har en 
könssjukdom?
• Vart kan man vända sig för testning 
och behandling?

• Hur kan man undvika att ge eller få en könssjuk-
dom? Vilka sätt att ha sex på har mindre risk att få 
eller ge en könssjukdom?
• Det finns flera lagar i Sverige som berör 
könssjukdomar – vilka av dessa nämns i filmen?  

• Hur kan det kännas att prata med en partner om 
säkrare sex och testning?
• Hur kan man föreslå att använda kondom?

• Det finns olika myter och fördomar om könssjuk-
domar. Ge några exempel. Hur kan man motverka 
sådana myter?

SAMTALSUNDERLAG TILL ”RFSU 
INFORMERAR OM KÖNSSJUKDOMAR”
1. Berätta att ni nu ska prata om könssjukdomar 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 går inte att se på en person om den har 
en könssjukdom eller inte, och det har inte med 
t.ex. intimhygien att göra.

• Det enda sättet att säkert veta om man har en 
könssjukdom är genom att testa sig, och många 
könssjukdomar är symtomfria. Testning och behand-
ling för könssjukdomar är nästan alltid gratis i Sveri-
ge – även för den som inte har uppehållstillstånd.

• Könssjukdomar överförs inte genom kyssar, 
kramar, att dela mat eller toalett med någon annan.

• Det finns många sätt man kan ha säkrare sex på. 
T.ex. hångel, smekningar eller oralsex där man inte 
sväljer sperma.
• Kondom (tillsammans med glidmedel vid analsex) 
ger ett mycket bra skydd mot könssjukdomar.
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• Det är olagligt att behandla någon sämre för att den 
har en könssjukdom, och ens hiv-status kan inte påver-
ka ens asylärende. 


