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Filmer om kärlek och sex
HIP HIP HORA!
Sofie och hennes bästisar drömmer om att bli tillsammans med skolans snyggaste 
killar. På en fest tycks drömmen bli verklighet, men Sofie häller i sig alkohol och 
grabbarna är inte sena att utnyttja situationen. 2004, från 11 år, 90 min.

Amors bollar 
Lucas flyttar från Stockholm till Norge och förälskar sig omedelbart i fotbollsspelande 
Susanne. Han går med i killaget för att bli kompis med henne, men upptäcker att 
vägen till kärlek är full av lögner och fientlighet. 2011, från 12 år, 76 min.

Kärlek, lust & Klamydia
Följ några ungdomar som berättar öppenhjärtigt om om sex, lust och olust och 
om hur de ser på Klamydia. Träffa barnmorskan Gunnel Fransson som berättar 
om vad man behöver veta om man blivit drabbad. 2009, från 13 år, 15 min.

JA - NEJ Våldtäkt och sexuella övergrepp 
Vad är skillnaden mellan sexuella övergrepp och våldtäkt? Vad betyder samtycke 
och hur det skulle se ut om samhället lade fokus på förövaren istället för på 
offret? 2016, från 13 år, 13 min.

Hans & Hennes - kön och sexualitet 
Ella och David har lätt att prata med varandra om vissa saker kring puberteten, 
medan andra är knepigare. I den här filmen berättar de för varandra vad tjejer 
och killar kan uppleva och ger varandra råd och tips. 2010, från 13 år, 16 min.

Sex är kemi 
I filmen presenteras sex på ett positivt och överraskande sätt med hjälp av 
populärvetenskaplig forskning. Man får också veta om vad som händer i kroppen 
före, under och efter sex. 2011, från 13 år, 15 min.

Puberteten
I den här filmen går vi igenom många av de största förändringarna som sker i 
kroppen under puberteten. Hur kroppens utseende förändras, att du får hår på 
nya ställen och att du tänker mer på sex och kärlek. 2018, från 10 år, 14 min.

Sex på kartan 
Utspelar sig i ett bibliotek där man får följa fem elevers tankar och minnen om 
sex. Besvarar ungdomars vanligaste frågor om sex och ger förslag på hur man 
kan arbeta med ämnet på högstadiet och gymnasiet. 2011, från 13 år, 28 min.
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Boys
Boys Sieger är medlem i friidrottslaget. Med i laget är också Marc som kommer 
nära Sieger på ett sätt som utvecklas mot mer än bara vänskap. När Sieger börjar 
dejta Jessica står han inför en kamp med sina känslor. 2014, från 13 år, 78 min.

Sandor/slash/Ida 
Hon är snygg och populär, han är en nobody. Hon har tröttnat på sex, han är 
oskuld. Hon kallas för bimbo, han för bögjävel. Hon hatar sitt liv. Han hatar sitt 
liv. Hon heter Ida. Han heter Sandor. 2004, från 12 år, 97 min.

Torka aldrig tårar utan handskar
Serien skildrar 1980-talets Stockholm där homosexuella har börjat resa sig för 
ett liv i frihet. Rasmus lämnar en småstad för Stockholm och lär känna den 
världsvane Paul som tar honom under sina vingar.  2012, från 15 år, 174 min.

Tomboy
Som nyinflyttad misstas den tioåriga flickan Laure för att vara pojke. Hon 
bestämmer sig för att spela med, men beslutet är kanske inte helt genomtänkt 
och får till slut ohållbara konsekvenser. 2012, från 10 år, 84 min.

Ingen riktig våldtäkt  
När tonåringar utsätts för övergrepp, så är gärningsmannen ofta en jämnårig. 
Men vågar man peka ut drömkillen som en våldtäktsman? Sara, 15 år, tänkte att 
ingen skulle tro på hennes version av händelsen. 2014, från 14 år, 58 min.

You and Me Forever  
Laura och Christine är bästa vänner. En dag dyker den mystiska och spännande 
Maria upp. Laura lockas av Marias gränslöshet och lämnar mer och mer 
Christine i sticket. En film om vänskap, kärlek och sex. 2012, från 14 år, 86 min.

På tal om 6  
Det är viktigt att diskutera och synliggöra normer och att kunna använda ett 
normkritiskt perspektiv. På tal om 6 består av fyra filmpaket om sexualitet och 
identitet i skolans alla ämnen. 2014, från 13 år, 10-30 min./film

Porrskadat
Porren finns bara ett fingertryck bort - tillgänglig överallt, dygnet runt. I två 
filmer får vi höra tjejer och killar berätta om erfarenheter, känslor och tankar 
kring hur porren påverkat dem och deras relationer. 2013, från 13 år, 2 x 15 min.

Göteborgsregionen, läromedel, erbjuder områdets skolor ett stort utbud av film för förskola och skola, samordning av 
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