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

• Sammanfatta tillsammans: 
• Vad är slidkransen? Var sitter den?
• Hur ligger det till med blödningar vid 
första samlaget?

• Vad händer med slidan när man är upphetsad och 
vill ha sex?

• Går det att se på en person att den har haft sex?

• Vad finns det för myter om samlagsdebut och va-
ginans utseende? Vad kan dessa myter leda till? Hur 
kan man motverka dem?

• Hur kan man stötta någon som känner press att 
blöda vid första samlaget, eller som är orolig att det 
ska göra ont?

• Finns det fler myter om kvinnors sexualitet och 
kroppar? Varför finns dessa myter?

SAMTALSUNDERLAG TILL 
”RFSU INFORMERAR OM SLIDKRANSEN”

VIKTIGT ATT TA UPP:
• Det finns ingenting som förändras i vaginan när en 
person har haft sexdebut – det går aldrig att se på 
en person om den har haft sex eller inte. Det finns 
ingen “mödomshinna”.

• De flesta blöder inte vid första samlaget.

• Myten om en mödomshinna kan påverka både den 
sociala situationen och det psykiska måendet hos 
många kvinnor. Att sprida information om hur det 
egentligen ligger till är viktigt. 

• Ingen har rätt att bestämma över någon annans 
sexdebut och/eller sexliv. Så kallade ”oskuldskontrol-
ler” kan vara olagliga och räknas som en form 
av sexuellt övergrepp.

1. Berätta att ni nu ska prata om slidkransen 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.
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