
PIDÄ HUOLTA! -UPPLYSNINGSKONSERTENS FRÅGOR TILL ELEVER 

                                                                                             Välj rätt svar (ett eller flera)  
 
SEXUELL SJÄLVBESTÄMMANDERÄTT  

 
 
1. Sexuell självbestämmanderätt betyder att ... 

 
             a )  om min partner vill ha sex måste jag gå med på det 
             b )  om jag har tighta jeans får man röra min bak 
             c )  jag har rätt att bestämma själv om handlingar som gäller sex 
             d )  min partner måste gå med på att ha sex alltid när jag känner för det 
 
 

2. Om jag ser sexuellt antastande eller sexuella trakasserier i skolan, t.ex. på rasten ... 
 

            a )  skrattar jag med och gör inget för att hindra att det fortsätter 
            b )  gör jag ingenting, inte skadar det ju någon om man lite klämmer på 
            c )  berättar jag om det till en lärare, även om jag är lite nervös för att berätta 
            d )  filmar jag händelserna med min mobil och laddar upp videon i sociala medier 
 
 

3. Skyddsåldern i Finland är 16 år. Det betyder att en över 18-årig vuxen ... 
 

           a )  får föreslå sex till en under 16-årig ung person 
           b )  får skicka t.ex. bilder av intima områden till under 16-åriga 
           c )  får i sociala medier be en under 16-årig att skicka en bild av dennes intima område 
           d )  får inte göra något sexuellt med under 16-åriga unga personer 
 

4. Trots att tanken är äcklig, om någon ber mig skicka en bild av mitt intima område ... 
 

           a )  skickar jag en bild till den som ber om den, eftersom jag vill behaga personen 
           b )  skickar jag en bild, eftersom bilden senare kan tas bort från nätet 
           c )  skickar jag ingen bild, tar en skärmbild och berättar till en vuxen 
           d )  skickar jag en bild, eftersom jag har hört att andra också har gjort det 
 
 
Rätt svar: 1c, 2c, 3d, 4c  
 
 
 
 
 
 
 
 



MOBBNING OCH VÅLD 
 

 
1. Får man ha ett eggvapen i sin ficka för sin egen trygghet 

       
       a )  Nej, det får man inte i Finland 
       b )  Så klart får man, man måste ju försvara sig på något sätt 
       c )  Man får ha ett eggvapen med sig, om det inte syns  
 

 
 

2. Min kompis skäller ut mig och hånar mig ibland på rasterna 
       
        a ) Jag berättar till en lärare att jag har blivit mobbad och att hen måste göra något  
        b ) Jag skriker tillbaka och förbereder mig på att slåss 
        c ) Jag bryr mig inte alls om saken utan låter det gå in genom det ena örat och ut  
             genom det andra 
         
 
 
3. En suspekt grupp unga närmar sig och skriker hotfullt att de ska ge stryk åt mig 

 
a )  Jag fortsätter min väg mot dem och litar på att inget händer 
b )  Jag skriker tillbaka och förbereder mig på att slåss 
c )  Jag springer i motsatt riktning och kallar vid behov på hjälp 
d )  Jag har för säkerhets skull en kniv i fickan och jag försvarar mig med den  

 
 

4.     Min kompis blev slagen i ansiktet under rasten  
 
    a ) Den som slog sade att hen gjorde det på skämt och att sådant händer ju alltid 
    b ) Jag berättar genast om det jag såg till en lärare eller till någon annan vuxen 
    c ) Den som slog är inte skyldig till något när hen sade att det bara var på skämt 
    d ) Den som slog gjorde sig skyldig till lindrig misshandel eller misshandel beroende  
         på konsekvenserna 

 
 

5.     Vad gör jag om jag märker att någon blir mobbad 
     
      a ) Jag vänder blicken annanstans och griper inte in i andras saker så att jag inte får  
            till problem 
      b ) Jag berättar till en lärare om mobbarna 
      c ) Jag vågar inte berätta direkt till läraren om mobbarna så jag berättar om den som  
           blir mobbad 
 
 
Rätt svar: 1a, 2c, 3c, 4b och 4d, 5b och 5c 



 
 

 RUSMEDEL  
 
 
1.  Cannabis 

a ) Cannabis avlägsnas snabbt från kroppen 
b ) Jag kan med säkerhet säga att användningen av cannabis ger mig en skön känsla efteråt 
c ) Cannabis är ett gift som lagras i kroppen för en lång tid och kan vara 
beroendeframkallande 
d ) Cannabis är en säker naturlig växtprodukt  

 
          

 
     
 
2.  Piller som kan köpas på gatan är ofarliga för sina användare 

a )  Det stämmer, eftersom de är läkemedel 
b )  Det stämmer inte, eftersom de förlamar det centrala nervsystemet 
c )  Läkemedel i läkemedelsförpackningar är ofarliga 
d )  Det stämmer inte, eftersom piller kan innehålla vilka ingredienser som helst 
e )  Det stämmer, eftersom jag blir hög av dem 
 

 
 

              
3. Opiater och centralstimulerande medel  

             Heroin, morfin, amfetamin, metamfetamin, kokain, ecstasy (mdma), mm. 
a ) Jag kan lita på att de som säljer medlen är förtroliga och att medlen innehåller det  
      som lovas 
b ) Om jag vill kan jag lätt bli av med medlen 
c ) Om man bara använder lite är de inte beroendeframkallande 
d ) Medlen orsakar ett starkt och snabbt beroende som är både fysiskt och psykiskt 
 
 
 
 

4. Hallucinogener  
LSD, vissa svampar bl.a. psilocybinsvampar ...  
a ) Svampar är säkra naturprodukter  
b ) Hallucinogener kan orsaka s.k. flashbackar, det vill säga oförutsägbara psykiska  
      tillstånd efteråt också långt efter användningen 
c )  Narkotikahandlare gör LSD-lapparnas utseende och färger lockande för att  
       främja försäljningen av narkotika. 
 
 

Rätt svar: 1c, 2b och 2d, 3d, 4b och 4c 


