SEX PÅ KARTAN
– NU TEXTAD PÅ TIO SPRÅK!

I filmen får vi följa de fem eleverna Kim, Melody, William, Hanna och
Abdurachman, som samlats i biblioteket för att få hjälp med matten. Men
läraren är försenad. Kim tecknar en fjäril i sitt block. Teckningen får liv
och flyger upp från papperet. Vid en närmare anblick ser den ut som en,
som en … fitta. Plötsligt dyker Jao upp, som ska ersätta den försenade
lärare. Jao är inte så bra på matte men kan desto mer om fjärilar: En
lektion i sexualkunskap tar sin början.
Vi får också följa mötet mellan Abdurachman och Melody – för vad hände
egentligen i replokalen för två veckor sen? Och ska Kim och Hanna våga
närma sig varandra?
Sex på kartan innehåller fakta om bland annat könsorganen och slidkransen och visar olika relationer och känslor. Onani, sexuella handlingar,
samspel, ömsesidighet och kondomanvändning tas också upp.
Till filmen finns en lärarhandledning på svenska eller engelska att ladda
ner på rfsu.se/sexualundervisning. Med dvd:n kommer en handledning i
mindre format.
Filmen bygger på ungdomars egna frågor och används av lärare i olika
elevgrupper.

”Bra! Bra att alla personer var olika. Bra att det
fanns exempel på homosexualitet. Bra att man sa
att alla ser olika ut. Bra att man visar att första
gången inte är perfekt.” [Elev, 14 år]

”Filmen var bra och lärorik men det som gjorde
filmen bra var att den hade humor.” [Elev, 15 år]

”Humor. Man pratade klartext. Framförde
informationen på ett bra sätt utan att få
det att kännas pinsamt.” [Elev, 17 år]

”Jag tycker att det är bra att man visar sådana här
filmer så att man får se hur det verkligen är. Och så
att man inte känner sig okunnig.” [Elev, 14 år]

SEX PÅ KARTAN
- EN TECKNAD UPPLYSNINGSFILM FÖR
TONÅRINGAR OM KROPPEN, SEXUALITET
OCH ATT GÖRA DET FÖRSTA GÅNGEN
Filmen är textad på tio olika språk:
arabiska		somaliska			
engelska		 sorani/sydkurdiska
pashto			spanska
persiska		 svenska
kalderaš (romska) thailändska
Filmen finns också dubbad till finska och tyska.
Beställ Sex på kartan på rfsu.se/materialbutik. Pris 98 kr + porto.

”Nio års undervisning på en halvtimme.”
[Lärare om Sex på kartan]

