Att utforska sin sexualitet,
lust och njutning

Hej,
Vi har valt en dryg handfull kortfilmer som med lite olika förtecken alla handlar om tidig sexualitet, de första erfarenheterna och alla känslor som följer med. Filmer som vi tror kan
vara en fungerande och stimulerande utgångspunkt till samtal
kring detta ibland känsliga ämne.
Inledningsvis följer en portaltext skriven av Hans Olsson på
RFSU som vi har samarbetat med i detta projekt. Därefter
kommer korta filmhandledningar till de aktuella filmerna och

Få saker engagerar så mycket som sex. Människor är
nyfikna och många vill tycka till om sexualitet i allmänhet, och kanske i än högre grad om ungdomars sexualitet. Ibland tycker vuxna till utan att ha så mycket
belägg, utan går mer på känsla. Många har åsikter om
eller tror sig veta hur det är, om hur många ungdomar
som använder kondom, när unga människor begår sin
samlagsdebut och om de könsroller som blir tydliga i
sexualiteten.
AV HANS OLSSON , LÄRARE OCH SAKKUNNIG I
SEXUALUNDERVISNING VID RFSU

Unga i dagens samhälle
Få lämnas oberörda. I grund och botten handlar det troligen om att vår syn på sexualitet förändras över tid. Människor anammar nya förhållningssätt, det kommer nya
sätt att tänka och tala om sex och relationer. Det kan i sin
tur skapa oro, diskussion och debatt. På gott och ont.

som vi hoppas kan användas som språngbräda att tala utifrån
på ett område som skolan har ett viktigt ansvar för, naturligtvis
också ifråga om att förmedla en värdegrund.
Det är vå förhoppning att filmerna och texterna ska komma till
glädje och nytta!
Andreas Hoffsten, Svenska Filminstitutet

För samhället i stort har sexualitet alltid varit en viktig
fråga. Människor har flitigt diskuterat hur sexualiteten
ska hanteras och regleras. Speciellt har intresset varit
stort för unga människor - hur tolkar vi deras sexualitet,
kärlek och relationer? Var står de i sina värderingar och
vad behöver de veta?
Den oro och de starka känslor som sexualiteten väcker
leder ibland vuxenvärlden på villovägar. I en iver att
värna och skydda, och med en stor välvilja, strömmar
budskap och antaganden från vuxenvärlden till unga killar och tjejer. Antaganden som inte alltid stämmer, och
budskap som ibland kan landa fel. Det är inte ovanligt att
vuxna exempelvis tror att de flesta unga är onyktra vid
sitt första samlag, något som inte stämmer.
I en grupp unga människor är spännvidden av erfarenheter med all säkerhet ganska stor. En del har haft sin
samlagsdebut, vissa har haft andra sexuella erfarenheter,
många har upplevt förälskelser och kanske besvikelser. En
del längtar efter erfarenheter och undrar om de överhuvudtaget kommer att få kyssa, krama eller älska någon.
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Ur filmen “Ta ,mig”.

Även när det gäller uppfattningar kan det skilja sig åt - en
del vill eller förväntas vänta med sex, för andra spelar det
ingen roll. Oavsett erfarenhet och uppfattning ska alla
kunna känna sig tilltalade och respekterade i undervisningen. Och oavsett nivå av erfarenhet eller vilka uppfattningar man har, så har ungdomar många frågor om sexualitet och samlevnad. Ofta är de mycket konkreta: Hur
blir jag ihop med någon? Hur förstår man att man är
homosexuell? Hur länge varar ett samlag? Hur gör man?
Många undrar om det första samlaget och är måna om att
göra "rätt" och att det ska bli bra och vill därför ha konkret kunskap.
Det är viktigt att ta unga människors intresse och diskussionsvilja på allvar. Att diskutera sex och samlevnad
handlar om att avdramatisera och individualisera men
också att bekräfta och utmana. Genom att avdramatisera
kan vi visa att unga människor inte är ensamma med sina
tankar och känslor - det finns andra som tänker och känner som jag. Genom att individualisera stärker vi det
unika hos den enskilde - jag känner igen mig i andra, men
jag är inte exakt som de, jag är min egen kombination.
Bekräftelse sker genom att visa att de duger, även i sina
tillkortakommanden, att människor är olika och att det
ska respekteras. Utmana kan man till exempel göra
genom att ställa klargörande frågor och ibland ifrågasätta. På så sätt kan de kanske hjälpas på vägen att hitta
sin inre kompass.
Men sexualiteten har framför allt också en social
dimension. Det vi tänker, tycker och gör påverkas av vår
omgivning och det samhälle vi lever i. Det handlar om hur
man känner att man måste vara för att bli accepterad, förväntningar på hur man ska vara som kille eller tjej, eller
att man helst ska vara heterosexuell. Ibland är förväntningarna kopplade till bakgrund och klass, man rör sig i
olika sammanhang där förväntningarna kan vara olika:
skolan, fotbollslaget, familjen, kyrkan eller andra sammanhang. Alla dessa uppfattningar kan skolan hjälpa eleverna att reflektera över.

Det handlar om identitet
I grund och botten handlar sexualitet och relationer om
identitet. Här finns frågor som: Duger jag? Vem är jag? Är
jag "normal"? Kommer jag att hitta någon att älska och

som kan älska mig? Kunskap och reflektion över sex och
samlevnad är en del av att finna sin identitet. Men också
en del av att ta klivet in i vuxenvärlden. Och inte minst,
denna identitet är inte fast en gång för alla. Man förändras och provar sig fram, både som ung och vuxen.
Både vuxna och unga är dock olika och ens identitet är
en kombination av många faktorer. För en del är känslan
av att vara homosexuell överskuggande, för andra dominerar det faktum att man kommer från ett annat land. För
ytterligare andra är det könstillhörighet eller religiös
inriktning som spelar störst roll. De flesta av oss uppfattar
oss nog som en blandning av allt möjligt. Vad som blir
mest framträdande skiftar beroende på sammanhanget.

Öppna och dolda förväntningar
Vi måste alla förhålla oss till de föreställningar som finns
om vad en man och en kvinna "är", av vad det innebär att
vara kvinna respektive man. Ofta används begreppet
genus, som handlar om de sociala roller som förväntas av
killar/män och tjejer/kvinnor enbart på grund av sitt biologiska kön och hur dessa förväntningar skapas. De här
föreställningarna både begränsar och ger möjligheter för
tjejer och killar. Det blir exempelvis tydligt i filmer som
"Nakenlekar" och "Ta mig". Man kan också fundera på om
sex- och samlevnadsundervisningen befäster eller ifrågasätter dessa förväntningar. Hur bemöter jag som lärare
eller samtalsledare det tjejerna och killarna säger? Tänker
jag annorlunda kring killars och tjejers uttryck, som hur
de klär sig eller om de flirtar, eller är blyga och försiktiga?
Tänker jag på eleverna som hetero-, bi- eller homosexuella? Kan någon vara transperson? Man bör vara observant på utsagor som "killar är", eller "tjejer är" och andra
grova generaliseringar. De är sanna i den mån att vi alla
påverkas av omgivningens krav och förväntningar - men
samtidigt är det så uppenbart att ingen passar in i de mallade föreställningarna. De stämmer helt enkelt inte. Det
finns inget som heter "killar eller tjejer är". Och som sagt,
alla elever definierar sig heller inte enbart som kille eller
tjej.
Genusförväntningarna får lite olika konsekvenser för
killar och tjejer. När det gäller tjejer handlar de fysiska
och verbala kränkningarna och trakasserierna ofta om att
någon tafsar eller kommenterar utseendet, när det gäller
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killar handlar kränkningar och trakasserier ofta om våldsuttryck eller att man inte är "man nog". Killar drabbas
genom en på samma gång tydlig och nästan osynlig
våldskultur, där lättare fysiskt våld är vardag och något
som killar knappt tänker på, utan har accepterat som
något som ingår i livet som kille. Man ska lära sig att tåla
och stå ut med knuffar, smärta, maktlekar, att bli retad. I
filmen "Kom då!" är våldet tydligt och gängbaserat. Men
vi behöver också diskutera det subtila våldet. Gränser
kränks på olika sätt. Vuxna talar sällan på allvar med killar om det våld de utsätts för; snarare lär vuxenvärlden
dem att det inte är så farligt. (Men också det klassiska
som flickor på lågstadiet kan få höra när pojken tar hennes mössa eller jagar eller slår henne: "Han tycker nog
egentligen om dig". Detsamma brukar vi inte säga till en
pojke som blir slagen av en annan pojke.) Det fysiska våldet utövas framför allt av killar mot killar, men verbalt
deltar både killar och tjejer i att upprätthålla genus. Även
tjejer kan säga nedsättande saker till killar, som handlar
om att de inte är tillräckligt "manliga". Utsattheten tar sig
olika uttryck och det är lätt att glömma de normer som
begränsar killarna - eftersom killarna, generellt, samtidigt
är normen.

Vidga perspektiven och öka möjligheterna
En uppgift för lärare eller samtalsledare i sex och samlevnad är att vidga elevernas perspektiv, ifrågasätta och
utmana normer som begränsar hur man får vara. Hbt homo, bi och trans - och genus behöver vara integrerade i
undervisningen och inte något som tas upp vid bara ett
tillfälle. Hur får man vara som kille? Som tjej? Eleverna
kan få diskutera om det finns homofobi på skolan, hur
den i så fall uttrycks och hur man kan förebygga eller
motarbeta den - på skolan och i samhället. Man kan ställa
frågor till eleverna som vänder på perspektiven. Pratar
man om sätt att ta kontakt med någon man gillar, är det
enkelt att fråga om de tror att det är någon skillnad om
det vore två killar, två tjejer eller en kille och en tjej. Och
är det skillnad på hur en kille eller en tjej kan ta kontakt?
Varför, om det nu skulle vara så.
Det är inte minst viktigt att prata om ömsesidighet,
gränser och rätten till sin egen sexualitet. Det är frågor
man kan komma in på även när man pratar om hur man

kan ta kontakt eller visa intresse. När går man över någon
annans gräns? Vad kan man säga eller skriva? Är det okej
att skicka halvnakna bilder på ens partner till sina kompisar? Vad säger lagen och vad säger moralen, det vill säga
vad är acceptabelt eller inte acceptabelt även om det inte
är olagligt? Och där kan vi ha olika gränser och uppfattningar. Och pratar man ömsesidighet och gränser och att
ta kontakt behöver vi också tala om lusten. Tjejers lust är
osynligare än killars. Att killar onanerar tar vi nästan för
givet - men hur är det med tjejer? Att killar ska vilja är
nästan ett krav, medan tjejers lust ska lockas fram. Och
hur uppfattas en kille som säger nej, som inte vill.
Film är en möjlig väg in för att prata om sex och samlevnad. Det är en utmärkt start inför samtal och reflektion. En film innebär också att man inte behöver prata om
sina egna erfarenheter utan om karaktärerna. En film kan
innebära att man får se situationer från ett helt annat håll
och kanske tvingas vända på sina perspektiv. Slutligen
kan en film ge nya idéer, frågor och samtalsämnen i en
aldrig sinande flod.
Få ämnen passar så bra för film som sex och samlevnad.
Titta, ifrågasätt, diskutera och tänk nytt!

Läs mer om ...
hur du kan arbeta med sex och samlevnad på rfsu.se/sexualundervisning. Prenumerera på RFSU:s nyhetsbrev om
sex- och samlevnadsundervisning:
http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/Nyhetsbrev/

Se även ...
RFSU:s lärarmaterial: Kondomboken, Att samtala om pornografi och Jag visste när jag var tio. En handledning för
att stödja homosexuella, bisexuella och transpersoner i
skolan.

Tips!
SVT har för närvarande en serie riktad till unga som heter
"15 filmer om att vara 15". Där läggs kontinuerligt ut filmer på olika teman. Bland annat Sex & kärlek. Filmerna
bygger på unga tittares egna berättelser och kommenteras
av andra ungdomar och experter på området.
http://svt.se/2.152023/
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Sju kortfilmer som vänder på begreppen

Banga inte

TEXT
LOUISE LAGERSTRÖM

" B AN G A INTE " TAR OSS tillbaka till 1999 och kretsar kring
några ungdomar i Majornas Göteborg. Skolans krav börjar
visserligen göra sig påminda men för femtonåriga Mickan
och hennes kompisar är det festande och killsnack som
fyller sommarlovets sista dagar. De "äger" de ljusa sommarnätterna där man dansar till Robyn och dricker
häxbrygd under Älvsborgsbrons betongmörka fäste. Men
inget är okomplicerat när det handlar om kärlek, sex och
vänskap. Lojaliteter sätts på prov liksom tjejers rätt till sin
egen sexualitet i cementerade hierarkier. Är en stringtrosa
en invit?
Mickan, hennes tjejkompisar och de andra ungdomarna
rör sig i en nattlig värld, långt från vuxnas insyn. En sfär
av självständighet och frihetskänsla. En ungdomens
bubbla sjudande av hormoner, sexuella vibbar och lust.
Men friheten begränsas samtidigt av en stark social kontroll av varandra, och framför allt av outtalade regler
kring killars respektive tjejers rätt att ta för sig och ta
plats. Tongången är slentrianmässigt grabbig där tilltal
som 'fitta' och 'hora' inte är ovanliga. En kille mumlar
något om att tjejer hör hemma i köket. Tjejerna å sin sida
verkar knappt ta notis om killarnas kommentarer. Alla
utom Mickan som inte låter sig bli körd med av killarna.
När hon sitter på spårvagnen med sina kompisar är det
några killar som gör menande sexuella gester mot tjejerna
vilket de besvarar med samma attityd.

• När Mickan deklarerar att hon inte vill ha en stadig pojkvän och dessutom har sex med Léon trots att hon redan
har rykte om sig att 'ligga runt' utmanar hon starkt synen
på hur en tjej bör bete sig. Regissören har i intervjuer
nämnt att hon har velat skapa en sympatisk bild av en tjej
som både tar för sig sexuellt och dessutom vågar stå för
att det är hennes rätt. En ung tjej som inte objektifieras
utan tar initiativ och visar att hon har lust. Inte heller ser
hon det sexuella som något bindande utan, på det sätt
som verkar vara killar förunnat, något som var bra men
inte betyder att man måste bli ihop. Fundera över hur bilden av en kille respektive tjej färgas av hur många de har
haft sex med? Hur kommer det sig att killar kallas 'player'
medan tjejer oftare får mindre smickrande epitet som
'madrass' eller 'slampa' om det har, eller kanske till och
med bara ryktas ha haft, många partners? Hur ser tjejernas egen kontroll av varandra ut? Vilka osynliga regler
sätter man upp?

• Hur beskriver filmen ungdomarnas värld och deras jargong mot varandra? På vilket sätt finns de sexuella antyd-

• Ur ett filmiskt perspektiv är vi matade med bilder av hur
sex ska se ut. Sexscener ur allt från romantiska komedier

ningarna närvarande? Hur befäster killarna sin överlägsenhet gentemot tjejerna? Är en tuff sexuell jargong i
umgänget mellan tjejer och killar något ni känner igen,
något man bara får vänja sig vid? Har det råa språkbruket
någon betydelse för maktförhållandet mellan killar och
tjejer, eller har det gått inflation i orden så att de förlorat i
styrka?
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till porrfilmer bidrar till att forma en kollektiv förmodad
sinnebild som vi bär med oss. Hur upplever ni filmens
sexscen, med tanke på ambitionen att undvika den kvinnliga objektifieringen? Varför tror ni att sex på film ofta
följer en mall? Vilka klichéer brukar återkomma? Hur
beskrivs den manliga respektive den kvinnliga sexualiteten på film generellt? Kommer ni på exempel som bryter
mot etablerade scenarier?

nostalgitripp men ger också en tidsinramning kring
rådande ideal. Popgruppen Spice Girls var en förebild och
'girl power' blev ett begrepp. Men det var samtidigt en tjejernas självständighet som skulle erövras med sexighet,
push up-behåar, bar mage och platåskor. Med utgångspunkt
i Mickans karaktär, vad är egentligen 'girl power'? Ett annat
ord för feminism eller ett kommersiellt utanpåverk?

• Filmen beskriver det sexuella och sociala spelet utifrån
ett heterosexuellt perspektiv. Och det är onekligen så att
de bilder vi möter i populärkulturen generellt utgår från
den som norm. Homo- och bisexuella har betydligt färre
synliga förebilder att identifiera sig med. Hur finner man
sin plats i de generella idealen som homo- eller bisexuell?
Kan man stå utanför de snävaste ramarna, eller har man
ännu fler dimensioner som försvårar möjligheterna att
uttrycka sin sexuella identitet?

Regi, manus, produktion & klippning: Fanni Metelius

• Genom att ta befäl över sin egen sexualitet tar Mickan
också herraväldet över sin identitet. Till skillnad från de
andra tjejerna, inklusive sina bästisar, accepterar hon inte
att hon eller andra tjejer ska hånas eller utsättas för sexuellt nedsättande behandling. Hon bangar inte att gripa in
när hennes kompis blir kallad hora av en kille (som just
fått byxorna nerdragna som en liten hämnd för det han
själv gjort tidigare). Inte ens när killen börjar slåss backar
hon utan står kvar och tar smällen. Hon får betala med en
förnedrande behandling och hinner bli dränkt i öl och
nedbrottad i en plaskdamm innan hon i tårar ger sig av
ensam. Fundera över vad denna scen säger om det som
brukar beskrivas som könsmaktsordning?

Folkets Bio/Scanbox Filmlager, Hjalmar Gullbergsgatan 1, 211 49

Foto: Sara Svärdsén
Musik: Johan Johnson
Längd: 15 minuter
I rollerna
Linnéa Cart-Lamy, Mia Saarinen, Isabelle Anderson, Kevin Vega &
Linus Ekman
Distribution
Malmö. Tel 040-12 08 82. Info: Folkets Bio, Box 17099, 104 62 Stockholm Tel 08-545 275 20, fax 08-545 275 27 epost info@folketsbio.se.
www.folketsbio.se

• Filmens placering i ett sent 1990-tal bidrar till en viss
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Sju kortfilmer som vänder på begreppen

Myskväll
TEXT
LOUISE LAGERSTRÖM

ja. Med tanke på upplägget, så verkar även Peggy vilja ha
sex med sin pojkvän den här kvällen. Men kanske inte på
en gång, och framför allt inte på det sättet som det övergår i. Fundera över vilka krav som ställs på unga idag.
Hur hittar man sina egna gränser? Är det vanligt att ge
efter för att inte verka fånig, oerfaren eller ovillig? Vilka
krav har ni själva stött på?

PEGGY OCH VICTOR ÄR SEXTON och har varit ihop en tid. Den
här kvällen cyklar en förväntansfull Peggy över till Victors
hus där de ska ha en myskväll med chips och en iransk film.
Victor är måttligt road av filmen och vill helst hångla. Peggy ger till sist med sig och ger honom ett "blow job" i tevesoffan. Medan hon tar en dusch förbereder han varma
mackor. Men kvällen hinner inte riktigt bli deras egen
innan Victors föräldrar dundrar in, intensivt grälandes. Victor och Peggy tar sin flykt till övervåningen och Victors rum
där Peggy tar initiativet till sex. Victor vänder henne på
magen för att genomföra analsex och tar ingen notis om
Peggys protester. Peggy tiger och lider och be-stämmer sig
efteråt för att cykla hem, tvärtemot vad de planerat. Med
sorgsna ögon och tillknäppt ansikte besvarar hon Victors;
Jag älskar dig. "Jag älskar dig också." Hon cyklar iväg
medan Victor förstrött slänger en basketboll i en korg.
• "Myskväll" vill problematisera kring de krav som ställs på
unga människor och sökandet efter gränser kring den egna
kroppen och sexualiteten. Filmen presenterar det klassiska
'tjatsexet', dvs där den ena parten genom press, tjat eller på
något demonstrativt sätt förväntar sig sex. Victor gör klart
att han inte är ett dugg intresserad av filmen och Peggy verkar till slut ge med sig och tillfredsställa honom för att han
inte ska bli sur. När han sedan tvingar sig till analsex trots
hennes ovilja ser vi hur hon både känner sig ledsen,
chockad och kränkt.
• Exemplet med analsex har i det närmaste fått en symbolisk betydelse för när en sexuell gräns passeras för många
unga tjejer. En allmän bild av att detta är något som ingår i
ett 'normalt' sexliv har målats upp, samtidigt som unga
uppmuntras att inte ställa upp på sex de själva inte har lust
med. Hur tänker ni kring det här ganska brännbara ämnet?
Är det något som bara debatteras i medierna eller är det en
realitet bland unga? Hur ser ni på scenen? Upplever ni den
som ett övergrepp?
• Hur formas bilderna av hur ett sexliv ska se ut? Vad
påverkar bilden av sexualitet och kroppsideal? Medier,
reklam, föräldrar, andra vuxna eller kompisar?
• Att inte säga nej, betyder inte att man automatiskt säger

• I ett medialt uppmärksammat domstolsbeslut friades en
trettiotreårig man efter att ha haft sex med våldsamma
inslag med en sextonåring med en historia av självskadebeteende. Exemplet aktualiserar hur sex kommit att bli
något unga köpslår med och använder som belöning och
bedövning. Inte minst genom att de tar kontakt med människor över Internet. Hur ser ni på att sex för många unga
har kommit att bli något självdestruktivt? Vet ni själva var
era gränser går och vet ni vilka lagliga gränser som gäller? Vågar ni säga ifrån?
• Paret i filmen är redan etablerade och borde ha byggt
upp en viss tillit. Peggy är ju knappast orolig när hon
kommer cyklande hem till Victor. Vad berättar filmens
inramning om relationer och tryggheten respektive utsattheten i dessa? Kanske man förväntar sig att det övergrepp, som det faktiskt övergår i för Peggy, är något som
sker mellan personer som inte känner varandra väl? Vem
är man trygg med? Kan man tala med sin partner om allt,
även det som kan vara känsligt?
• Hur tolkar ni att Peggy respektive Victor uppfattar händelsen efteråt? Hur bygger man upp ett jämlikt och
respektfullt förhållande på alla plan? Finns det skillnader
i tjejers respektive killars syn på sex? Kan man tala om för
sina vänner eller någon vuxen om man hamnar i en situation liknande den i filmen? Hur skulle ni stötta någon som
berättar om en liknande upplevelse?
• Scenen med Victors grälande föräldrar tillför också filmen en extra dimension. Hur tolkar ni den? Har deras
förhållande färgat stämningen i huset och hur Victor mår?
Hur påverkas unga av vuxenvärldens sätt att hantera relationer?
Producent: Sandra Harms
Manus & regi: Amanda Olofsson
Foto: Christian Haag
Klippning: Lina Östlundh
Längd: 14 minuter
I rollerna
Peggy - Natalie Minnevik
Victor - Bill Skarsgård
Victors pappa - Mats Rudal
Victors mamma - Karin Bjurström
Distribution
Kunskapsmedia, Telefonv 30, 126 37 Stockholm-Hägersten Tel: 08545 634 60 info@kunskapsmedia.se www.kunskapsmedia.se
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Sju kortfilmer som vänder på begreppen

Ta mig

TEXT
LOUISE LAGERSTRÖM
FILMEN INGÅR I SERIEN Poesi för fiskar och är skapade av det
unga filmkollektivet Crazy Pictures med hemvist i Norrköping.
I ett omklädningsrum någonstans i Sverige ventilerar
två killar sina problem. Robin kommer instörtande från
gympasalen där tjejerna kör fotboll. "Jag hatar fotboll, alla
tjejer blir så bollkåta och ska tackla ner en hela tiden."
Kim håller med. När Robin tar av sig tröjan avslöjas en
sportbehå. Snacket utvecklar sig vidare till riktigt 'tjejsnack'.
De beklagar att de får äckliga svettiga armhålor uppkörda i ansiktet och får utstå antydningar. Det snackas
strul med killar och huruvida man ska låta sig bli av med
oskulden eller inte. "Värsta bitchen" Micke gör killarna
sällskap i duschen men de ignorerar honom för han strular ju med alla.
I omklädningsrummet erbjuder den kvinnliga gympaläraren att hjälpa pojkarna att släppa lite på spänningarna
om de vill. Hennes dörr står alltid öppen. Vilket jävla
pervo, suckar killarna.
Ute i på planen utsätts de för tjejernas hårda tag. Stephanie spottar ut prillan, tar Robin mellan benen och kysser honom brutalt. Kim ser tjejen han är kär i vrålhångla
mitt framför ögon på honom och lämnar sårad salen.

• Ta mig vill på ett drastiskt sätt vända på könsroller och
genusperspektiv. Två killar intar konsekvent ett kvinnligt
perspektiv i sitt sätt att tala, formulera och röra sig. De ser
på sig själva i förhållande till tjejerna och beskriver en
värld där tjejerna också regerar. Killarna får utstå oro,
ängslan och förnedring. Tjejerna å sin sida har anlagt
typiskt 'manliga' klichémaner. Som att spotta ut snuset
och burdust klämma på sin kille. På plan lufsar de runt
med överdrivet maskulint kroppsspråk och tacklar sina
motspelare.

• Redan efter en replik uppfattar vi att det handlar om
ombytta roller och att killarna (med de könsneutrala
namnen Kim och Robin) här vänt upp och ner på manligt
respektive kvinnligt. Visserligen är det stereotypt och
överdrivet och mönster i verkligheten är betydligt mer
subtila och kanske svårare att sätta fingret på. Hur tänker
ni kring att det så tydligt avgörs redan i språket vilka roller killar respektive tjejer har? Existerar det ett särskilt
språk för tjejer respektive killar?
• Just gymnastiksalen och träningslokalen är platser som
lätt kan sexualiseras. Ungdomar kan känna sig mer än
nakna när tränaren säger att hans/hennes dörr står
öppen. Omklädningsrum kan också utgöra utsatta platser
med sin brist på insyn. På vilket sätt är den här miljön ofta
en spelplats för maktspel, sexuella insinuationer och hierarkiska maktstrukturer?

Regi: Crazy Picutres
Manus: Christoffer Nordenrot
Musik: Gustaf Spetz
Längd: 7 minuter
I rollerna
Kim - Christoffer Nordenrot
Robin - Magnus Sundberg
Lärare - Gabriella Boris
Stephanie - Linda Kulle
Micke - Adam Tillberg
Mickes tjej - Sofia Staelhammar
Distribution
Kunskapsmedia, Telefonv 30, 126 37 Stockholm-Hägersten Tel: 08545 634 60 info@kunskapsmedia.se www.kunskapsmedia.se
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Sju kortfilmer som vänder på begreppen

Nakenlekar

TEXT
LOUISE LAGERSTRÖM
FILMEN NAKENLEKAR INGÅR i serien Poesi för fiskar och är skapade av det unga filmkollektivet Crazy Pictures och kan hittas hos Kunskapsmedia.
Två killar sitter och slötittar på actionfilm på teve. Den
ene säger att han inte skulle ha något emot den kvinnliga
'aktrisens' tuttar, då den andre bryskt deklarerar att han är
bög. Varför hålla på att svassa för tjejer som ändå inte vill
ha sex. Man får ju ändå aldrig ligga. Det mest pragmatiska
vore ju att ha sex med killar. Det är ju både enklare, eftersom de vill jämt, och dessutom manligare. Och man kan ha
högre krav eftersom man har fler att välja på.

• "Nakenlekar" vänder på könsrollerna och drar skillnaden
mellan tjejers och killars syn på sex till sin spets. Vore det
inte mer praktiskt och logiskt att killar har sex med andra
killar? De vill ju jämt medan tjejer måste uppvaktas och
omsvärmas utan att det för den skull kommer att ge utdelning. Vilka tankar väcker deras genusdiskussion? Är det en
förlegad bild av manlig sexualitet, eller är det ett relevant
resonemang? Om killar och tjejer har olika syn på sex, vilka
är dessa skillnader enligt er?

Regi: Crazy Pictures
Producent: Albin Petterson
Manus: Christoffer Nordenrot
Foto & klippning: Hannes Krantz
Längd: 3 minuter
I rollerna
Mr Spinkig - Christoffer Nordenrot
Mr Man - Magnus Sundberg
Distribution
Kunskapsmedia, Telefonv 30, 126 37 Stockholm-Hägersten Tel: 08545 634 60 info@kunskapsmedia.se www.kunskapsmedia.se

• Hur tolkar ni den burdusa rättframheten i filmen och hur
tror ni att filmarna vill att den skall tolkas? Är den ett sätt
att skapa komik med tanke? Eller är just det absurda i situationen något som kan få oss att fundera kring hur vi talar
om sexuell läggning?
• Vilken slags film tror eleverna att de bägge killar i filmen
sitter och tittar på? Många tror att det är på porrfilm. Vad
är det som säger att det skulle kunna röra sig om det?
• Stämmer det att killar vill ha sex oftare?
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Rep

TEXT
LOUISE LAGERSTRÖM

till steppdansträningen. Medan
den ena flickans fötter smattrar mot scenen upptäcker
den andra några tjocka gymnastikrep som hänger från
taket. Hon klättrar upp och glider sakta nerför. En första
känsla av sexuell kittling upptäcks och snart provar hennes kompis samma sak.
Filmen är producerad efter det så kallade Dorismanifestet. Vilket innebär att filmens upphovspersoner i stort
skall vara kvinnor. Maria Eng som regisserat efter Ebba
Bergs manus säger i ett förord till filmen att hon velat
skapa en positiv berättelse om flickors sexualitet med
visuella medel. Man har månat om att - utan att inta den
gängse sexualiserande blicken i många filmer - skildra
njutning som något naturligt och vackert.
"Rep" saknar dialog och berättar med poetiska bilder
om två små tjejers tidiga känsla av lust. Ett väldigt rakt
och enkelt sätt att visa hur barn redan tidigt blir medvetna om sin kropp. Oskuldsfullt men ändå tillräckligt för
att provocera. Filmen lyftes exempelvis ut ur ett kortfilmsprogram som skulle visas på en biograf i regissörens
hemstad Alingsås.

TVÅ SMÅFLICKOR KOMMER

Regi: Maria Eng
Producent: Karolina Lindblad & Ann-Sofie Wickberg
Manus: Ebba Berg
Foto: Ragna Jorming
Längd: 5 minuter
I rollerna
Klättrande flickor - Julia Havrell & Kimberly Arvidson
Biljettkssörska - Carina Karvanen
Städerska - Maria Fahl Vikander
Distribution
Honunh Kreativ Produktion, C/O Karolina Lindblad, Silverkällegatan 11, 414 72 Göteborg Tel. 0708-14 98 47 epost:
honung@telia.com

• Det finns onekligen en slags dubbelmoral i samhället
där unga sexualiseras i vissa lägen, till exempel att småflickor förväntas kunna bära både behå och stringtrosor
medan en film om en flicka som upptäcker sexuell njutning kan utlösa indignation. Samtidigt finns det en stor
rädsla att barn sexualiseras så till den grad att bara bilden
av en naken unge blir känsligt. Hur tänker ni kring denna
fråga?
• Har risken för en 'pedofil' blick gjort att barn inte längre
kan betraktas utan att sexualiseras? Hur skildrar man, å
andra sidan, barns lust utan att objektifiera? Tänker ni på
när ni ser film eller andra bilder ur vems perspektiv bilden betraktas? Med "Rep" som exempel, på vilket sätt blir
kamerans blick avgörande för den eller det som framställs?
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Aldrig som första gången!

TEXT
ANDREAS HOFFSTEN

korta historier kring hur det var första
gången "man gjorde det". Dokumentära, anonyma berättelser som bygger på verkliga intervjuer gjorda hösten 2002,
fyra berättelser med olika temperament.
I den första berättar en kille om hur han som 15-åring
blev bjuden till en 50-talsfest. Han klädde sig som Buddy
Holly och började dansa med en gammal tjejkompis. En så
kallad tryckare som blev alltmer erotisk. Det slutar med att
de två går in på en toalett för att ha sex. "Har du kondom?"
frågar hon. Nää, svarar han och rusar ner till sin coola
polare som "hade gjort det" och var rätt kaxig och nu dessutom lite full. Men, han har en kondom, som vännen får och
sen rusar tillbaka med hopp om att tjejen fortfarande är
kvar. Det är hon. Och de har sex.
- Jag är inne, jag gör det!, förmedlar vår hjälte till sin
partner. Jo, jo, jag vet. Svarar hon.
Efteråt stegar de ut och det var som att kliva ner från
Olympen. Och nästan roligast av allt var att hans gamle
coola polare var så sur. Statusen var som bortblåst.
I den andra filmen berättar en flicka om hur hon som 14åring förlorade sin oskuld.
- Vi hade varit tillsammans i två år och successivt, steg för
steg varje lördag närmat oss det oundvikliga. Små steg,
men stora för oss.
Först lite gitarrspel, sen kyssar, därpå ett för var gång alltmer långt gånget hånglande. Så en dag är de helt nakna
bägge två. Dagen D då allt skall ske och den uppbyggda,
laddade stämningen av förväntan är förstås rejäl. Så ligger
de med varandra.
- Dagen därpå gjorde vi slut. Uppdraget var klart, det var
liksom inte mer att göra.
Avsnitt nummer tre har ett mer mollstämt tonläge och
handlar om hur en äldre man våldför sig på flickan som
berättar.
Tillsammans med några kompisar hade de druckit sig lite
fulla och följt med några äldre killar hem där de fortsätter
att dricka. Hennes kompisar försvinner med den ena killen
och hon blir kvar med den andre som alltmer hårdfört kräFILMEN BESTÅR AV FYRA

&

LOUISE LAGERSTRÖM

ver att hon skall göra vissa saker. Hon berättar hur hon
suger av honom, känslan av äckel, hur hon spottar och
sen får en smäll. Hon fortsätter dricka och minns sen
inget mer innan hon vaknar, utan en tråd på kroppen.
- Jag vet inte vad som hände, inte ens om jag blev av
med oskulden. Sen gick vi iväg och jag minns hur han sitter vid köksbordet och gråter.
Den sista historien är en äldre mans ömsinta berättelse
om hur det kunde gå till när han som ung student på
1920-talet första gången älskade med en kvinna. På den
tiden var allt så skuldbelagt: "Vi visste ingenting, vi fick
inget veta i skolan så vi trodde nästan att kvinnan blev
med barn genom brevväxling", berättar mannen och fortsätter:
- Men det var en så stark upplevelse och vi var rädda
om varandra eftersom vi var så osäkra. Och det gick bra!
Efteråt kände jag mig som en hel människa och jag kände
att det här är någonting jag aldrig kommer att glömma.
Och det gjorde jag ju inte heller!, avslutar mannen sin
berättelse om "den första gången".

Myten kring första gången
Det finns en väl utvecklad mytbildning kring hur det var
den första gången - eller kanske snarare hur det bör vara.
En skimrande romantisk upplevelse som får en att sväva
på små skära moln. Så blir det naturligtvis sällan även om
det förekommer så som i fallet med den äldre mannens
historia i den fjärde och sista berättelsen. Men hur den än
blev - det är något som de flesta av oss kommer ihåg vare
sig det är ett kärt eller solkigt minne.
Myten kring oskulden har sett och ser olika ut i olika
tider och olika kulturer. Den orörda kvinnan är fortfarande en förhärskande bild i många delar av världen ur
kulturella och religiösa aspekter. Kvinnans oskuld är ett
heligt sigill som männen styr över och vars symbolvärde
är intimt förknippat med kvinnans värde. Det är inte en
dominerande uppfattning i vår kultur men inte desto
mindre finns andra myter. Den första berättelsen visar att
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den killen som redan gjort det har försprång som initierad
som han gärna vill vara ensam om.
• Hur ser mytbildningen idag ut kring "första gången"? Är
det en erfarenhet man vill dela med sig av eller hålla hemlig? Överdriver man gärna hur positivt det var? Vågar man
stå på sig och inte falla för grupptryck? Vad har man uppnått med sin sexdebut? Status? Mognad? Eller är det något
man bara skall igenom - det är sen det roliga börjar?
• De fyra berättelserna är väldigt olika men säkert typiska
och representativa. Lyckade och misslyckade, känslomässiga triumfer, eller abrupt genomförda samlag. Fundera
över hur ni upplever de enskilda historierna. Var det någon
som drabbade er mer än andra?

Filmens stil
Filmens fyra olika berättelser skiljer sig stilmässigt från
markant från varandra. Alla har en stil som estetiskt ansluter sig till den berättelse de illustrerar. Alltifrån det romantiska över det svartvita via en klatchig anarkistisk till en
närmast blodlös ytlig streckgubbestil. Rösternas saklighet
står lite i kontrast till de som berättas eftersom det är ett
svårt ämne och inte något man vill delge hela världen.
• Resonerar kring hur de olika berättelserna är tecknade i
förhållande till själva berättelsen. Lägger stilen till en ytterligare dimension till historierna? Titta på var och en av de
fyra berättelserna och se på hur stilen knyter an till historien.
• Blir den animerade inramningen distanserande eller
skulle det vara pinsamt om riktiga människor satt och
berättade direkt i dokumentära bilder?

Alkohol - hjälp eller stjälp?
I två av berättelserna förekommer alkohol som en komponent i historien. Den första delen utspelar sig på en fest där
många dricker för att få bort den värsta nervositeten. I den
svartare av berättelserna, om flickan som kanske blev våldtagen, är spriten en avgörande faktor. I den förra alltså förhållandevis positivt, i den andra med klart negativa förtecken vad gäller alkoholens roll.

• Hur ser ni på könsrollerna, utgör de hinder eller kan de
rentav kännas som något att gömma sig bakom, eller ta
hjälp av i vissa situationer? Är budskapen dubbla? Är
pressen olika på tjejer och killar? Hur ser den ut?

Då och nu
Den äldre mannens berättelse visar att alla tider har haft
sin syn på sex, sina moraliska koder och sociala regler.
När han var ung på 20-talet florerade myter om att man
kunde fastna i varandra och flickorna kunde förblöda.
Idag finns snarare en press att vara sexuellt avancerad
redan från början. Debatten har bland annat kretsat kring
hur porr, som numera finns i var mans hem, påverkat
ungas syn på sexualitet. Gruppsex och analsex har blivit
någon slags norm. Samtidigt är förväntningarna inför
första gången universella och tidlösa. Något som de flesta
vill värna om och uppleva i sin egen takt utifrån egna
känslor och behov.
• Varifrån hämtar unga sin sexualundervisning idag? Har
porren någon inverkan på deras syn på sex? Om man
historiskt sett haft en skuldbelagd inställning hur är det
idag? Vilka fördelar finns med en öppnare syn på sex?
Finns det något av gamla tiders ideal som var bra och som
gått förlorade? Kan man tala med sina föräldrar eller
lärare om sex?
• Det offentliga rummet blir allt mer sexualiserat genom
reklam, musik, film och tidningar. Tar bilden av att ha det
perfekta sexlivet över? Kan ungdomarna behålla en realistisk syn på sexualitet trots bombardemanget av massmediala till synes ouppnåeliga ideal?
• Gamla tiders pigromaner förmedlade en mycket romantisk syn på kärleken. Hur ser det ut idag i veckotidningar
av typen Frida, Mitt livs novell etc, har bilden förändrats?
Vilken förväntan förmedlas idag i media, i tidningar,
böcker och på film, känns den bra eller kravfull?

Sverige 2006
Producent: Susanne Granlöf
Regi, design & klippning: Jonas Odell
Musik: Krister Linder

• Det är lätt och ganska opportunt att vara odelat negativ
till alkohol och ungdomar. Lika fullt vet vi att det är något
de flesta förr eller senare provar på. Hur är elevernas syn på
alkohol, är det en hjälp exempelvis inför den sexuella debuten, eller är det enbart negativt?

Könsroller
Kring sex precis som kring det mesta här i livet finns det
mer eller mindre fasta, kulturbetingade könsroller som vi
antingen lever med och accepterar eller tar spjärn och protesterar emot. I gångna tider var det mannen som skulle ta
det första steget och kurtisera kvinnan och sedan fria. Hon
hade sina medel med ögonkast och strategiskt tappade
spetsnäsdukar. Idag är rollerna både mer utsuddade samtidigt som gamla könsroller och fördomar visat sig vara seglivade och ibland cementerade. Moderna tjejer förväntas
både ta mer initiativ samtidigt som de riskerar att bli kallade 'lössläppta', i värsta fall horor.

Tekniska uppgifter
Speltid: 15 min
Format: 35 mm/dvd
Ljudsystem: Dolby digital
Censur: Från 11 år
Distribution
Kunskapsmedia, Telefonv 30, 126 37 Stockholm-Hägersten Tel: 08545 634 60 info@kunskapsmedia.se www.kunskapsmedia.se
Rekommenderad från åk 7
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Lucky Blue

TEXT
PER ERIKSSON

&

ANDREAS HOFFSTEN

och tonårskillen Olle arbetar på sin pappas
camping. De håller på att förbereda sig inför campingens
stora karaokekväll. Varje år kommer nämligen Barbro dit
med sin karaokeutrustning. Just i år har hon även med sig
sin brorson Kevin som är i samma ålder som Olle. Barbro
och Olles pappa tycker det är kul att umgås och prata
gamla minnen. Olle och Kevin har lite svårare att umgås
naturligt samtidigt som de ändå dras till varandra. De tittar på varandra och tassar runt tills Kevin en natt knackar
på hos Olle och de ger sig ut i sommarnatten och badar
och promenerar omkring. Trots det är det ibland frostigt
mellan de två killarna. Det är lite som om deras relation
tar två steg fram och ett tillbaka och vi förstår att det lurar
något mer bakom. En djupare attraktion. Och, en kväll i
Kevins husvagn så kysser de varandra. Det är fint men
även här blir det ett bakslag och allt ställs på sin spets
under karaokekvällen. Olle tar mod till sig och sjunger för
första gången inför andra. Han ser Kevin stå längst bak
och titta för att sedan vandra iväg. Då tar Olle mod till sig
och agerar, han släpper micken och går efter Kevin och de
står sedan tillsammans och lyssnar på musiken, tittar på
varandra och ler.
"Lucky Blue" är en berättelse om en tonårsförälskelse,
en attraktion i relativt unga år mellan två personer som
inte riktigt är på det klara med vilka de är eller exakt vad
de vill. De närmar sig varandra på ett lite tafatt sätt.
Ibland tycks de nästan rygga tillbaka över den egna framfusigheten och blir rädda att de gör fel. Det har vi sätt
många gånger förut men det är inte så ofta vi ser två pojkar närma sig varandra på det här sättet, inte två tjejer
heller för den delen.
DET ÄR SOMMAR

• Hur tolkar ni Kevin och Olles närmanden till varandra.
Är deras tvekan kopplat till att de är två pojkar som gillar
varandra - och att de är fundersamma kring det - eller går
deras tvekan att översätta i en allmän tvekan inför att så
att säga öppna sitt hjärta.

• Det finns idag en ökad acceptans av homosexuella i
samhället men fortfarande förekommer det förtryck.
Hur kan det ta sig uttryck i vardagssituationer?
• Hur upplevde klassen att det var att se Olle och Kevin
kyssa varandra? Har de sett en samkönad filmkyss förut.
Hur brukar homosexuella framställas på film?
Låten som Olle väljer att sjunga på karaokekvällen heter
"Words" och har textraden " Words, don't come easy to
me. How can I find a way to make you see I Love You".
Olle är en person som tycks ha svårt att uttrycka sig men
han tar mod till sig och sjunger om sitt problem. Kanske
går det också att tolka sången som att han tycker det är
svårt att prata om hur han känner och vem han är attraherad av.
• Kan ni känna igen er i det? Att man hittar olika vägar
att uttrycka något som kan vara svårt att säga? Behöver
vi någon särskild att prata med - vem kan ni prata med?

Manus & regi: Håkon Liu
Längd: 28 minuter
I rollerna
Olle - Tobias Bengtsson
Kevin - Tom Lofterud
Barbro - Britta Andersson
Olles pappa - Johan Friberg
Distribution
Kunskapsmedia, Telefonvägen 30, 126 37 Stockholm-Hägersten
Tel: 08-545 634 60
info@kunskapsmedia.se www.kunskapsmedia.se
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