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Ung utan Pung har sina rötter i Stockholms förorten Rågsved. Det hela började på en 
ungdomsgård 1982 där den första pjäsen handlade om fattiga ungdomar på en tågluff genom 
Europa ”Ung utan Pung”. Ung utan Pung blev även namnet på gruppen som sedan dess har 
stannat kvar i förorten och turnerar runt om i landet med humoristiska shower med satir, 
musik och sketcher.  
 
Ung utan pungs föreställningar används ofta till temadagar men är framför allt en möjlighet 
att bjuda på teater som engagerar, öppnar dörrar och lockar till nya möten och 
kulturupplevelser. Succéklassikern "Puss och Snusk" har spelat mer än 1.000 
skolföreställningar. 
 
I det här häftet finns diskussionsfrågor kopplade till teaterföreställningen Puss & Snusk samt 
andra övningar att använda i samband med kärleksteman. Frågorna och övningarna kan med 
fördel användas till efterföljande diskussioner i grupper om två, smågrupper eller i helklass. 
Ibland kan det vara bra att särskilja tjejer och killar, det är alltid pedagogen som styr 
diskussionen. 
 
Det är viktigt att tänka på att vissa frågor kan vara känsliga att prata om och att det kan 
väcka starka känslor. Var uppmärksam på om någon elev reagerar starkt, lyssna av 
stämningen i klassen och fånga upp de elever som kan behöva särskilt stöd.  
 
Lycka till! 
Ung utan Pung 
 
Ansvarig utgivare: Johan Sundberg 
Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung  
Garphyttegränd 2 
124 67 Bandhagen 
Telefon: 08-99 71 24  
E-post: info@ungutanpung 
www.ungutanpung.se 
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Diskussionsfrågor till föreställningen Puss & Snusk 
Många av frågorna är direkt relaterade till föreställningens olika sketcher och passar bra till 
uppföljande diskussioner. Diskutera gärna i smågrupper eller två och två. 

Att flirta & ta kontakt 
 

• Hur vill man bli uppvaktad? Hur skiljer sig killar från tjejer på att flirta? Är det lätt att 
förstå om någon flirtar med en? Spelar det någon roll vem som tar kontakt?  

 
• Är det svårt att ta kontakt med någon man är intresserad av? Hur gör man? 
 
• Vad gör man om man blir nobbad, törs man försöka igen? 

 
• Varför blir man kär? Hur känns det? När är man ihop, hur vet man det? 

 
• Är killar dåliga på att ”läsa av” tjejers signaler? Kan tjejer läsa av killars signaler?  

 
• Är killar bröstfixerade? Hur reagerar man som tjej om man får kommentaren ”snygga 

bröst!”? 
 
• Grupptryck - hur ska man uppföra sig? Vad man får tycka?  

Vad är rädsla och attraktion (det man tycker om)?  

Vad tycker man när man är ensam, kan det vara annorlunda än det man tycker 

tillsammans med bästa vänner! Innerst inne kanske man har ett eget ”tyck”.  

Vad måste man tycka, vad måste man säga?  

Är det lättare eller svårare om man är kille eller tjej att vara sig själv? 

 
• Hur ska man vara som tjej/kille? 

Måste man vara på ett visst sätt för att bli accepterad? 

Är det svårt att vara ”rätt” som tjej/kille? 

Vad är skillnaderna könen emellan?  
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Att skvallra & vara ”hora”  
 

• Hur blir man DEN som det snackas skit om? Är det mer ”skitsnack” på en skola än 
på en vuxen arbetsplats?  

 
• Om man har haft sex med någon får man då räkna med att andra "får reda på det" 

och pratar om det?  
 

• Är det någon skillnad om en kille har många tjejer eller tvärtom? I så fall varför är det 
så? Får man hög eller låg status om man har sex med många? Varför?  

 
• Vad är det som gör att någon till exempel blir kallad för en ”slampa”? Vad är 

skillnaden mellan en killslampa och en tjejslampa? 
 

• Vågar man leka och skoja med sexualitet och kropp? 
           Att vara horig kan betyda mer än att "ligga med någon" för pengar.  
           Vad då?  
           Vad är tillåtet för killar respektive tjejer att göra eller yttra sig om?  
           Framförallt vad går inte för sig? 
 

• Vad har vi som tjejer och killar för eget ansvar inför oss själva – att följa vår egen 
röst? Vad har vi för ansvar när vi själva blir förebilder för yngre "systrar" och 
"bröder" i högstadiet? 
 

Kroppen, komplex & utseende 
 

• Hur viktigt är utseendet? På vilket sätt?  Vem skapar idealen? 
 
• Hur långt är man villig att gå för att följa idealen? Sminka/Operera? Klippa/Fettsuga? 

Raka/Vaxa? Vågar man trotsa idealen och gå sin egen väg? Hur ska den perfekta 
killen/tjejen vara och hur har idealen förändrats genom åren? 

 
• Vad är det vanligaste komplexet hos tjejer/killar? Vågar man prata om sina komplex 

likt ”kukenmannen” i föreställningen? 
 

• Varför är det så laddat att vara naken? Skillnaden mellan killar/killar, tjejer/tjejer och 
killar/tjejer? Vad är det första du skulle täcka? Om alla är olika varför skäms man? 

 
• Är en naken kropp alltid sexig?  

 
• Jämför man sig med varandra i duschen/omklädningsrummet?  

Har man en tydlig bild av hur man tror varandra ser ut nakna?  
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Svartsjuka… 
 

• ”Äger” man sin partner om man är ihop? Hur mycket får man bestämma över sin 
partner bara för man är ihop? Är det killen eller tjejen som dominerar i ett 
förhållande? Beroende på åldersgrupp? Hur långt får man gå då? Får man ex. dansa 
med någon annan om man är ihop?  

 
• Vad får man eller inte får göra i ett förhållande? Varför? 
 
• Varför blir man svartsjuk? 

 

Övergrepp? 
 

• Var går gränsen för ett sexuellt utnyttjande?  

• Vad är våldtäkt?  

• Finns det situationer där det är svårt att veta om det är våldtäkt eller sexuella 

övergrepp? 

• När blir det svårt att säga nej till något man inte vill?  
• Betyder ett nej alltid ett nej?  

• Om tjejen eller killen var med på det från början men någon säger sluta. Om den 

andre/andra inte gör det, vems är felet?  

• Får man säga ja först men sedan ångra sig? 

• Är det svårare att veta hur långt man kan gå om man har druckit?  

• Vad är bra sex?  

• Hur tydligt måste man visa att man vill hångla eller ha sex för att man ska ”få”?  
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Sex  
• Är det viktigt att ha en tidig sexuell debut?  

 
• Spelar det någon roll om man är kär eller inte innan man har sex? Är det viktigt att 

man är ihop med den man har sex med?  
 

• Hur ofta tänker ni på sex? 
 

• Förväntas killar vilja ha sex oftare än tjejer? 
 

• Förväntas tjejer inte vilja ha sex lika ofta som killar? 
 
 

Övningar 
Här följer förslag och exempel på användbara övningar i samband med sex och 
samlevnad/kärleksteman. Ett tips är att låta eleverna själva lista förslag på vad de vill prata om 
och hur de vill arbeta med sex och samlevnad innan temadagen/veckan. Samla frågorna i en 
frågelåda som ställs ut några veckor innan temadagen.  

Skapa en skoltidning 
Bilda en mindre redaktion av en grupp elever som arbetar med att ta fram en skoltidning. 
Redaktionen kan utse ”frilansare” om de behöver hjälp med att göra reportage, intervjuer 
eller ta fram fakta inom temat.  
 
Tidningen kan innehålla allt som en vanlig tidning i regel gör, exempelvis:  

• Bilder 

• Intervjuer 

• Fråga Olle spalt (någon från ungdomsmottagningen eller skolsköterskan kan svara på 

elevernas frågor) 

• Tecknade serier 

• Faktarutor 

• Debattsida 

• Nyheter 

• Forskningsrapporter 

• Tyck till om… 

• Frågat på stan  
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• Artiklar med rubriker som tar upp frågor kring porr, otrohet, svartsjuka och annat 

som intresserar eleverna. Utgå gärna från det som eleverna själva lämnat förslag på i 

Frågelådan.  

 
Marknadsför skoltidningen genom löpsedlar med sensationella rubriker som lockar till 
läsning!  

4-hörn  

Ledaren ger ett påstående, deltagarna får välja i vilket hörn man vill ställa sig. Tre av hörnen 
har givna svarsalternativ medan det fjärde är ett ”öppet” svarsalternativ och kan nyttjas om 
någon har en annan åsikt. När alla deltagare valt hörn, låt dem då diskutera med varandra i 
mindre grupper om varför de ställt sig just i detta hörn. Blir någon deltagare ensam i sitt 
hörn så får du som ledare diskutera med den. Gör sedan något nedslag i varje hörn och be 
dem berätta om vad de diskuterat. Hitta gärna på egna frågeställningar, eller ännu bättre låt 
eleverna kom med egna frågor. 

Frågeställningar:  
Du hör att en person i din klass blir kallad för ”hora” av ett par andra i klassen. Vad gör du?  
1. Säger till dom som retar.  
2. Hakar på och retar för att inte bli retad själv . 
3. Låtsas att inte höra och drar mig därifrån.  
4. Öppet hörn.  
 
Du ser att en kille tar en tjej på brösten under en fest. Tjejen säger ”nej” och springer där 
ifrån. Vad gör du? 
1. Pratar med killen och säger till honom att det var dumt gjort. 
2. Springer efter tjejen för att du också vill ta på hennes bröst. 
3. Ringer polisen. 
4. Öppet hörn. 
 
Du är ihop med en kille/tjej som tjatar på dig om att ha sex. Du känner dig inte redo för det, 
vad gör du? 
1. Har sex ändå för att slippa tjatet. 
2. Hotar med att göra slut om tjatet inte slutar. 
3. Förklarar varför du vill vänta. 
4. Öppet hörn. 
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Heta stolen 
Deltagarna sitter på stolar i en ring. Ledaren läser upp ett påstående. Om man instämmer i 
ett påstående ska man resa sig upp och byta stol med någon annan som har den åsikten. 
Genom att sitta kvar på stolen kan man markera två saker. Antingen instämmer man inte i 
påståendet eller också sätter man armarna i kors och visar att man behöver betänketid. Se 
till att det finns en extra stol som man kan flytta till även om man är ensam om en åsikt. Vid 
varje påstående ger du några i gruppen tillfälle att motivera varför de gick respektive satt 
kvar. Som ledare försöker du fördela ordet jämnt, se till att alla kommer till tals. Det är 
viktigt att poängtera att inget svar är mer rätt än något annat, man får tycka vad man vill, 
men ska lyssna på de andras argument och synsätt. Du som ledare ska förhålla dig neutral 
under hela övningen. Som ledare väljer du själv vilka påståenden du vill lyfta. 

Påståenden 
 

• Jag tycker om sommaren. 

• Jag tycker att man ska få gå klädd som man vill. 

• Det är okej att vara ihop flera personer samtidigt. 

• Jag tycker att  

• Får man tafsa på någon som säger nej även om man är på fest?  

• Man måste vara kär i den man har sex med. 

• Killar pratar mer om sex än tjejer. 

• Tjejer och killar har lika stort behov av sex. 

• Tjejer onanerar inte 

• Porrfilmer är bra sexupplysning. 

• Att skydda sig är tjejens ansvar. 

• Man kan se om någon har en könssjukdom. 

• Homosexuella blir diskriminerade i skolan. 

• De flesta kan prata med sina föräldrar om sex. 

• Det är helt okej att plastikoperera sig. 

• Det är skillnad på tjejer och killar. 
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Byta roller: 

Testa att byta roller på så vis att tjejerna spelar killar och killarna spelar tjejer. Rollspela två 
och två/tjej och kille. Visa typiska sätt att: 

• Gå i skolkorridoren. 

• Dansa på fest. 

• Flirta.  

• Visa att man är intresserad av någon.  

• Hur man pratar om sex. 

• Hur man pratar om känslor. 

• Hur man ger en komplimang. 

• Låt eleverna hitta på egna alternativ. 

Var går gränsen? 
Rollspela och berätta hur nära kan man stå varandra utan att inkräkta på den andres 
personliga sfär, var är det okej att ta på varandra utan att det anses vara sexuellt och så 
vidare.  
 
Förslag på andra övningar 
Låt tjejerna skriver frågor till killarna och vise versa om sådant de vill veta, dessa besvaras 
sedan i smågrupper. 
 
Låt eleverna skriva egna dikter med kärlekstema. Samla gärna dikterna och gör en utställning 
på skolan eller publicera dikterna i en diktsamling. 
 
Låt eleverna skapa en bildsaga med hjälp av mobiltelefonbilder.  

Diskutera kring frågor som: 
Att lägga ut lättklädda bilder på sig själv på nätet, kan det påverka i framtiden? På vilket sätt? 
Av vilken anledning lägger man ut lättklädda bilder på sig själv? 
 
Om man får kontakt med någon på nätet som man sedan vill träffa, vad kan vara bra att tänka 
på?  
 
Förväntningar och sex  
Många ser på porrfilmer, läser och hör om hur det går till när man har sex. Stämmer till 
exempel porrfilmers skildringar om hur kontakter och sex går till med hur verkligheten? Hur 
ska man veta vad som är okej och vad som förväntas av en när det gäller sex?  
Hur kan man prata om och resonera med sin partner om sex? 
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Filmer 
Linas kvällsbok, 87 minuter lång. Lina Berglund är 15 år och går sista året på högstadiet. I 
sin dagbok sammanfattar hon sig själv med ord som börjar på o, hon är okysst, oerfaren och 
oskuld och som de flesta andra i den åldern jämför hon sig själv med vänner och 
klasskamrater. Hon vill vara som alla andra och försöker desperat passa in. 
 
Love Boogie, 60 minuter lång, BRIS. Hur gör man när man vill men inte vågar ta kontakt? 
Hur fungerar det egentligen med sex? Hur gör man när man är kär? Det är några av frågorna 
som Jacob, Vera och deras kompisar funderar kring i "Love Boogie", en film om hur det är 
att bli vuxen. 

G - som i gemenskap. Kim är kär i Mia, men han har inte vågat ligga med henne. Han 
tror att hon är mycket mer erfaren än han. Dessutom känner han sig dragen till Kristoffer, 
ägare till klubben G... 

I taket lyser stjärnorna är en svensk film baserad på författaren Johanna Thydells bok. 
Jenna går i sjuan och borde egentligen bara behöva oroa sig över brösten som aldrig växer, 
varför hon inte är lika populär som Ullis-"knullis" och hur hon ska få Sakke att bli kär i henne 
eller åtminstone upptäcka att hon finns. När Jennas mamma får cancer är de tvungna att 
flytta hem till mormor, som dessutom bor granne med Ullis. Ullis bor med sin alkoholiserade 
mamma, och mellan flickorna växer det fram en vänskap. Detta är en film om något av det 
svåraste som finns; att förlora någon man älskar till döden. Men det är också en film om 
vänskap, identitet och faktiskt om överlevnad. 

Fjorton suger, 80 minuter. Emma får tillträde till en helt annan och råare värld och råkar 
riktigt illa ut. Hon blir våldtagen av sin brorsas bästa polare. Först är hon på väg att anmäla 
våldtäkten, men ångrar sig i sista stund, kanske för att hon klandrar sig själv. 

Eva & Adam Fyra födelsedagar och ett fiasko” handlar om ett ungt kärlekspar. Eva & 
Adam har varit tillsammans i snart tre år. Eva börjar fundera på om Adam är rätt kille för 
henne, det känns inte på samma sätt som förut. När hennes kompis Annika träffar en äldre 
kille bestämmer sig Eva för att göra slut. Men hur vet hon att hon fattat rätt beslut? Och hur 
blir det om Adam träffar en annan tjej?  
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Lästips 
 
Kukbruk av Manne Forssberg 
En bok om kärlek, känslor och kön för unga killar och andra undrande. 
 
Sex med mera av Sandra Dahlén 
En bok om sex för unga tjejer. Sex med mera tar tjejer och deras funderingar kring sex, kön 
och relationer på allvar. Hur går det till hos gynekologen? Hur lär man sig njuta av sin egen 
kropp när man är med någon annan? Hur gör man när det inte känns bra att ha sex? Och hur 
kan man engagera sig om man vill förändra tjejers situation? Allt som saknas i skolans 
sexualundervisning finns här.  
 
Sandor slash Ida av Sara Kadefors  
Ida och Sandor träffas av en slump på Internet. Ida bor i Stockholm och är snygg och populär. 
Sandor bor utanför Göteborg, dansar balett och blir mobbad. De börjar chatta. Egentligen 
borde de inte ha så mycket att prata om, men det har de. 
 
Linas kvällsbok 1 & 2 av Emma Hamberg  
I den första delen är Lina 15 år. Det är mycket hon är osäker på. Är hon och Thea verkligen 
vänner eller är Thea bara ihop med Lina för att hon är fulare och dummare? Varför är hon 
själv tillsammans med Danne? I den andra delen har Lina blivit 
 
Ung & kåt av Melvin Burgess  
Dino, Ben och Jon, alla sjutton år, tänker mycket på sex och tjejer. Dino är den självsäkre 
som tycker att han är självskriven som pojkvän åt snygga Jackie, men hon vill ha en mogen 
kille. Jon har fastnat för Deborah, men är hon inte lite för tjock? Vad ingen vet är att Ben har 
en sexuell relation med en av sina lärare. 
 
Killar & tjejer av Melvin Burgess  
De sjuttonåriga vännerna Dino, Jon och Ben har bara två saker i huvudet - tjejer och sex. 
Dino och Jon kämpar för att bli av med oskulden medan Ben längtar efter förälskelse och 
kärlek och är mån om att dölja att han har en sexuell relation med en av sina lärare. 
 

Kort kjol av Christina Nord Wahldén 

Denna ungdomsroman handlar om Myran som går första året på gymnasiet. En sommarkväll 
åker hon och hennes klasskompisar ut på Djurgården i Stockholm och festar. Senare den 
kvällen följer Myran med två killar i klassen hem och där tar de amfetamin och Myran blir 
våldtagen. En hemsk tid följer och Myrans hela liv rasar samman. En av killarna säger att hon 
var med på det hela. Det blir rättegång. Myran känner att hon inte klarar av att gå tillbaka till 
skolan, där de kanske tycker att hon fick skylla sig själv som var full och hade kort kjol… En 
viktig bok om killars attityd till tjejer, om rättigheten att bestämma över sin egen kropp, om 
kamratskap och om skuld och livskriser. En gripande och omskakande läsning. 
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När mensen kommer av Gun Rembeck och Pia Höljeberg 

Länkar 
www.ellenallan.rbuf.se 
Här finns en lärarhandledning full av roliga och bra övningar att ladda hem helt kostnadsfritt. 
De erbjuder en mängd information, tänkvärdheter, samtalsgrupper med mera riktat till både 
tjejer och killar. 
 
www.okejsex.nu 
Webbplats med Frågor- svar-funktion, tips, stöd och mycket mer. 
 
www.stjärnjouren.se 
www.lafa.se 
www.rfsu.se 
www.rfsl.se 
 


