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PRATA MED VARANDRA OM ARDESHIRS BESÖK
1. Lärde du dig något nytt av Ardeshirs besök? Vad?

2. Var det någonting som du tyckte var intressant? Vad?

3. Var det någonting som du inte förstod? Vad?

PRATA MED VARANDRA OM SEXUELL LÄGGNING,  
RÄTTIGHETER, RESPEKT OCH DISKRIMINIERING
1. Vilka olika sexualiteter finns? Kan ni orden på svenska? Kan ni förklara?

2.  Har alla människor samma rättigheter i Sverige, oavsett sexualitet? Till exempel när 
det gäller att gifta sig och skaffa barn?

3. Har alla människor samma rättigheter i ditt hemland, oavsett sexualitet?

4. Vad tänker du på, när du hör ordet “diskriminering”?

5.  Anser du att det finns människor i Sverige som blir diskriminerade på grund av sin 
sexuella läggning? På vilket sätt?

6.  Anser du att det finns människor i ditt hemland, som blir diskriminerade på grund av 
sin sexuella läggning? Ge exempel.

7. Vad tänker du på, när du hör ordet “respekt”?

8.  Anser du att det finns människor i Sverige, som inte blir respekterade, på grund av sin 
sexuella läggning?
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SITUATION 1: Ali skrattar inte
Ali är homosexuell och har flytt från sitt hemland därför att det var farligt för honom 
att leva där. I sitt hemland blev han flera gånger misshandlad och var hela tiden rädd 
för att bli straffad eller dödad. Nu har Ali bott i Sverige i två år och studerar sfi. Ingen i 
klassen vet att han är homosexuell.

En dag på sfi pratar klassen om kärlek och äktenskap. Läraren berättar att homosexuella 
par får gifta sig i Sverige. Ali tycker att det är bra. 

Men när lektionen slutar säger en klasskompis att homosexuella är äckliga och berättar 
ett elakt skämt om homosexuella. Alla i klassen skrattar åt skämtet.

• Varför skrattar alla i klassen?

• Tror du att Ali skrattar? Varför/varför inte?

•  Tror du att Ali skulle kunna berätta för någon i klassen om att han är homosexuell 
efter den här händelsen?

• Vi har yttrandefrihet i Sverige. Betyder det att man får säga vad som helst?

•  Handlar den här situationen om kränkning, trakasserier, diskriminering eller hets 
mot folkgrupp, anser du? Motivera ditt svar.

SITUATION 2: Pojken som förlorade sina kompisar
Två kvinnor är gifta sedan tio år, och bor i en lägenhet i Biskopsgården med sina två 
barn. Sonen, som är fyra år gammal, leker ute på gården med några andra barn.

Men plötsligt kommer sonen in ensam, och han är ledsen. Han berättar:

– Det kom en stor flicka och sa att hennes mamma säger att mina mammor är äckliga. 
Och sen ville ingen leka med mig mer.

•  Varför säger den stora flickan till pojken och hans vänner, att hans mammor  
är äckliga?

• Är det någon eller några personer som gör fel i den här situationen? Motivera!

• Vad skulle du vilja säga till pojken?

• Vad skulle du vilja säga till de andra barnen?

• Vad skulle du vilja säga till den stora flickans mamma?
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Läs och reflektera: Viktiga årtal i svensk historia  
Angående: sex, preventivmedel, abort, sexuell läggning och samlevnadsformer  

•  1864 tar Sverige bort dödsstraffet för abort, men kvinnor som gör abort kan få två års 
straffarbete.

• 1910 förbjuder Sverige information om preventivmedel.

• 1933 bildas organisationen RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning).

•  1934 inför Sverige en lag som tillåter staten att tvångssterilisera människor av  
genetiska eller socialpolitiska skäl.

•  1938 blir det tillåtet att informera om preventivmedel. Och abort blir tillåtet, men  
bara av medicinska skäl.

• 1944 bestämmer Sverige att homosexualitet inte är kriminellt längre. 

• 1955 får Sverige obligatorisk sexualundervisning i skolan.

• 1964 blir p-piller tillåtet som preventivmedel och börjar säljas i Sverige.

• 1965 blir det olagligt med våldtäkt inom äktenskapet.

• 1970 börjar preventivmedel säljas i kiosker och på bensinstationer.

•  1975 kommer en ny lag om abort. Kvinnan får nu rätt att till graviditetens 18:e vecka 
själv bestämma om hon vill göra abort.  

• 1976 får barnmorskor rätt att skriva recept på p-piller och rätt att sätta in spiral.

• 1976 tillåts sterilisering från 25 år och sterilisering mot någons vilja blir förbjudet. 

• 1978 införs samma åldersgräns, 15 år, för hetero- och homosexuellt sex.

• 1979 slutar Sverige att kalla homosexualitet för en sjukdom. 

• 1988 kommer en sambolag som är samma för heterosexuella och homosexuella.

• 1995 införs partnerskap för homosexuella.

• 1999 kommer en lag som förbjuder människor att köpa sex av en annan människa.

• 2002 röstar riksdagen ja till homosexuellas rätt att prövas som adoptivföräldrar.

• 2003 börjar lagen om hets mot folkgrupp gälla även HBTQ-personer. 

• 2005 får lesbiska kvinnor rätt till insemination (= hjälp att bli gravida).

• 2007 får kvinnor från andra länder rätt att utföra abort i Sverige.

• 2009 införs lagen om könsneutrala äktenskap. Nu kan man gifta sig med vem man vill. 
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