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Inledning 

Gör en mindmap på tavlan för att se vad  
eleverna vet om HIV.  
 
Eleverna får svara på frågorna: 

Vad är HIV?
Hur smittar HIV?
Vilka får HIV? 
 
 
Genomgång före filmen 

Fakta HIV och aids
 
Att vara hivpositiv behöver inte betyda att man 
känner sig sjuk. HIV är ett virus som angriper 
olika celler i kroppen. Allvarligast är att viruset 
angriper våra vita blodkroppar, som kallas  
T-celler eller hjälparceller.  

Utan behandling bryter viruset ner  
immunförsvaret. När antalet hjälparceller i  
immunförsvaret är nere på väldigt låga nivåer har 
kroppen inget försvar mot svåra infektioner som 
lunginflammation, hudcancer eller tumörer.  

När läget blivit så allvarligt att man får 
livshotande komplikationer kallas tillståndet för 
aids.

Jag var 20 år när jag smittades av HIV 
Lärarhandledning

Vision: 
 
Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen 
för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att 
tillhandahålla olika sorters instuderingsmaterial såsom film, powerpoints och  
instuderingsfrågor ökar möjligheterna till ett bättre resultat. 
Materialet är kopplat till läroplanen. 
Som lärare kan du välja det material som du tycker passar bäst i din  
undervisning. Väljer du att använda flera delar av materialet får eleverna också en 
repetition av ämnet vilket förstärker inlärningen. Våra filmer är både kunskapskälla 
och inspiration för att gå vidare och söka kunskap i ämnet någon annanstans.

Filmens syfte: 
- Att förklara vad HIV är
- Beskriva hur det är att leva med HIV
- Lyfta fram hur HIV smittar och hur       
  man kan skydda sig
- Väcka diskussion om säkrare sex
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Genomgång före filmen (forts) 

Det finns inget botemedel mot HIV
Sedan 1996 när de nya bromsmedicinerna kom är HIV inte någon dödlig sjukdom om den  
behandlas. HIV-medicinerna botar inte infektionen utan minskar antalet viruspartiklar i 
kroppen. Fungerar medicineringen utvecklar man inte aids och risken att smitta andra blir 
minimal.
 
 
Hur smittar HIV? 
Hiv smittar genom intima kontakter och genom smittat blod. Därför kan hiv smitta genom 
oskyddat sex med en hivinfekterad person, vid transfusion av hivsmittat blod, genom över-
föring av smittat blod då man delar sprutor och från en hivinfekterad mor till barnet under 
graviditeten, vid förlossningen eller i samband med amning. 
De flesta som blivit smittade av hiv märker ingenting av sin sjukdom förrän flera år senare. 
Det enda sättet att ta reda på om man fått hiv är att göra ett HIV-test. Det kan man göra till  
exempel på vårdcentraler och sjukhus. 
 

Hur kan man skydda sig mot hiv?  
Kondom skyddar mot hiv om den sitter på under hela samlaget. En uppklippt kondom 
skyddar din mun och hennes könsorgan om du har oralsex med en tjej. 

 
Hur många människor i Sverige har HIV? 
Ungefär 5 000 personer beräknas leva med hiv i Sverige idag. Hälften av fallen är het-
erosexuella och hälften homosexuella. I båda grupperna är ungefär hälften smittade vid 
semesterresor utomlands. Eftersom andelen homo- och bisexuella män i Sverige är  
mycket mindre än andelen heterosexuella, är risken att möta en hivpositiv partner större 
vid manliga homosexuella kontakter. I Sverige har endast ett fall av hivöverföring  
rapporterats mellan homosexuella kvinnor.
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Fakta om kondomanvändning:

- Både pojkar och flickor tycker att det är svårt att ta 
upp frågan om kondom. Det kunde antyda att den 
som föreslår det själv är smittad. 

- Tonårspojkarna är oroliga för att stämningen förstörs 
och erektionen försvinner om de tar upp frågan om 
kondom. 

- Ungdomarna är medvetna om risken att smittas med 
klamydia, men tycker inte att det är så allvarligt

- Oönskade graviditeter tycker man är mycket värre, 
men många ungdomar tycker fortfarande att det är 
kvinnans ansvar att se till att hon inte blir med barn.

Diskussionsfrågor efter filmen 

# Vad tycker ni om Emmas pappas reaktion när hon berättade att hon var HIV-smittad?

# Är det rätt att man är skyldig enligt lag att berätta att man har HIV innan man har sex 
med någon? (Äter man bromsmediciner så är risken att smitta andra minimal).

# Vad tänker ni om Emmas kille som gick när han fick veta att hon hade HIV?

# Ett stort problem är att många inte känner till att de är HIV-positiva förrän de utvecklar 
sjukdomssymtom och därför smittar andra under tiden då de inte känner sig sjuka. 
Diskutera varför många inte använder kondom, och varför så få går och testar sig för HIV.

# Vad tror ni är det jobbigaste med att leva med HIV?

# Hälften av alla unga mellan 15 och 29 år använder kondom vid samlag med tillfällig  
partner. Trots att de unga är medvetna om olika könssjukdomar, och vet att kondomer 
skyddar mot dessa. Varför är det så tror ni?
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Arbeta vidare

Slå hål på myter om HIV
Det finns en massa rädslor och myter om hur HIV 
smittar, som till exempel om det smittar genom 
kyssar, att dela glas eller toalett.  
Ta reda på vilken sanning det finns bakom  
myterna. Exempelvis så finns det virus i saliven, 
men för att det ska smitta så måste man få i sig 
drygt två liter av någon annans saliv.. Gör en  
humoristisk affisch där ni slår hål på myterna.

Muntlig redovisning 
Eleverna arbetar i grupp och väljer ett ämne som handlar om HIV och aids att redovisa för 
klassen.

Förslag:
 
När HIV kom till Sverige på 80-talet
Beskriv hur det gick till när HIV kom till Sverige. 
Vilka smittades?
Vad visste man om sjukdomen?
Hur tog sig rädslan mot HIV uttryck.

HIV och aids i världen
Undersök hur behandlingen mot aids ser ut i olika länder, jämför med Sverige där de HIV-
positiva har gratis tillgång till alla bromsmediciner som finns (ett trettiotal olika läkemedel).

Kända personer med HIV
De första i världen som berättade öppet om att de hade HIV och sedan aids gav  
sjukdomen ett ansikte. I Sverige var det Sixten Herrgård. Sedan dess har det trätt fram 
flera kändisar med sjukdomen. Välj ut en person som har HIV eller som har dött i aids, och 
berätta om dennes liv.
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Tidningsmakeri
Gör ett pedagogiskt uppslag om HIV till ett magasin, där ni ska förklara vad HIV och  
aids är.
Sök information om hur en tidningssida ser ut och arbeta med rubriker, ingresser, texter 
och bilder/illustrationer. Sök information om händelserna i filmen och på internet.
Alternativt, gör en tidningssida om HIV för en tidning som riktar sig till yngre, som till  
exempel Kamratposten.

Konstutställning ”Att leva med HIV”
 
Inspireras av Emmas berättelse och 
annan information om HIV som ni kan 
hitta på nätet eller i böcker, och välj 
något av följande konstprojekt.  
Slutmålet är en utställning.

Måla en tavla 

Skriv en novell 
Skriv en egen berättelse om Emma 
eller någon annan person som har/får 
HIV

Gör en egen kortfilm
Grupparbete. Någon får vara produ-
cent, regissör, sköta kameran och klip-
pningen till exempel i Windows Movie 
Maker. Kanske har ni skådespelare 
med. Börja med att göra ett synopsis 
med filmrutor där ni ritar en bild för 
varje scen.


