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DET BÖRJAR MED MIG
Ett metodmaterial om samtycke,
sexuellt våld och manlighet.

Det börjar med mig

Det börjar med mig är ett metodmaterial mot sexuellt våld
och för samtycke med fokus på destruktiva maskulinitets
normer. Det är framtaget av organisationerna Fatta, Make
Equal och MÄN inom ramarna för projektet Fatta man med
stöd från Allmänna arvsfonden.
Den primära målgruppen är elever på gymnasiet men det
fungerar även utmärkt att använda i andra sammanhang
utanför skolan. Metodmaterialet består av tre stycken 90
minuter långa lektioner.
Namnet kommer från det perspektiv som genomsyrar
metodmaterialet. Det börjar med mig innebär att den du
framförallt har ansvar för – och kan förändra – är dig själv.
Du hittar metodmaterialet på utrymmet.se/fattaman
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Det börjar med mig

Inledning

Det börjar med mig ska väcka intresse hos deltagarna och förmå dem att
reflektera kring frågor om sexuellt våld och samtycke kopplat till manlighets
normer. Metodmaterialet ska ge möjlighet att förstå dagsläget, synliggöra
sina egna värderingar och få öva på hur en kan bryta invanda mönster och
leva efter samtycke.

Viktiga fakta

Under 2015 anmäldes 18 100 sexualbrott i Sverige. Ett sexualbrott kan till exempel vara
tafsning eller en sexuell kränkning, men kan också vara av grövre karaktär.
Av dessa 18 100 sexualbrott rubricerades 5 920 som våldtäkt.¹
Det är ca 16 anmälda våldtäkter om dagen.
Men mörkertalet är stort! Det begås uppskattningsvis cirka 32 000 våldtäkter per år.²
Det är nästan 100 våldtäkter om dagen.
Av de som misstänks för sexualbrott är 97% män.³ Det vill säga nästan alla.

Det börjar med mig

Ingen föds till våldtäktsman!
Ingen föds till att tro det är okej att tafsa på andra, eller att tjata till sig sex!
Sexismen är vardag och alla fostras i samma skola. Ingen, oavsett kön, mår bra av sexism.
Men tjejer och andra icke-män drar det kortaste strået. Sexismen tar sig uttryck bland
annat genom blickar, tafsningar, objektifiering och verbala kränkningar som i längden
rättfärdigar grövre sexuellt våld. Se våldspyramiden nedan.

VÅLDSPYRAMIDEN
DET VAR BARA

SEXUELLT VÅLD

ETT SKÄMT!

VAD SPELAR DET

FÖR ROLL?

MORD

ÄR DEL I EN PYRAMID.
DITT SKÄMT BIDRAR
TILL VÅLD I VÅRT

SAMHÄLLE!

VÅLDTÄKT,
MISSHANDEL,
PSYKISKT VÅLD.

SEXISTISKA/HOMOFOBA/TRANSFOBA
SKÄMT, ETT PROBLEMATISKT SPRÅK

OCH BEMÖTANDE, OBJEKTIFIERING,
TRADITIONELLA KÖNSROLLER.

¹ BRÅ 2016. https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html
² BRÅ 2016. Nationella trygghetsundersökningen 2015, s. 50. https://www.bra.se/download/18.
47fa372d1520dfb2fc51c5e2/1452520810398/2016_1_NTU_2015.pdf
³ BRÅ 2016. https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html
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TRAKASSERIER,
HOT, PSYKISKT OCH
FYSISKT UTNYTTJANDE.
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Våldspyramiden4 beskriver hur sexuellt våld skapas i vårt samhälle. Det är en modell som
beskriver sambandet mycket förenklat. I detta metodmaterial utgår vi från denna modell och
menar att alla är med i basen av denna pyramid. Det är där vi alla lever våra liv och det är där
vi framförallt kan göra skillnad.
Förväntningar och oskrivna regler fostrar alla människor in i en kultur där sexuellt våld ex
isterar. Att enbart skylla på de som begår våldtäkt är att skylla ifrån sig, för alla, oavsett kön, är
med och upprätthåller de normer vi har i samhället. Därför kan också alla vara med och bryta
invanda mönster, gå emot strukturerna i basen av pyramiden.
Metodmaterialet heter Det börjar med mig med vilket menas att ingen kan skriva ifrån sig
allt ansvar. Vi har först och främst ansvar för oss själva. Det är framför allt oss själva vi kan och
bör ändra på. Vi behöver alla inse vilket problematiskt beteende vi besitter.
Läs mer på utrymmet.se/artikel/fattaman/valdspyramiden

Inte alla män...

Det börjar med mig gör ett antal förenklingar och generaliseringar för att visa på samband och
poänger. Bland annat så utgår vi från en stereotyp manlighet. Det är en manlighet som bygger
på de normer som blir tydliga på en strukturell nivå och som många män kan relatera till, men
den rollen beskriver ingen verklig man.
Vi generaliserar också när vi pratar om killar. Med kille menar vi en person som har en snopp,
känner sig som kille, är kille enligt folkbokföringen och som uppfattas som en kille av andra.
Vidare konstaterar vi att våldet är könat. Det vill säga att det mesta våldet utförs av killar eller
män. Det betyder inte att allt våld utförs av män, att bara män kan vara våldsamma eller att
män inte kan bli utsatta för våld. Det betyder just bara det att det mesta våldet utförs av killar
eller män. Detta är viktigt att komma ihåg för att möta argument om att inte alla män är våld
samma, för det är det ingen som menar. Tvärtom menar materialet att män inte behöver vara
våldsamma, men att många män lär sig att vara just våldsamma.
Med dessa generaliseringar och förenklingar hoppas vi göra det lättare att engagera unga män
i samtalet, det sänker tröskeln för att delta och skapar mindre rädsla för att “säga fel”. På utrym
met.se finns ett dokument som heter Fördjupning där du kan läsa mer om viktiga begrepp och
ansatser som vi utgår från. Till exempel normer, normkritik och jämlikhet.

Fatta man

Fatta man möjliggör för pojkar och män att ta ansvar och vara del av den positiva förändringen
för samtycke och en manlighet utan sexualiserat våld. Bakom Fatta man står Fatta, Make Equal
och Män för jämställdhet (MÄN) med finansiering av Arvsfonden. Projektet varade mellan åren
2014 och 2017.
Läs mer på organisationernas hemsidor
◆ FATTA, www.fatta.nu
◆ Make Equal, www.makeequal.se
◆ MÄN, www.mfj.se

Fördjupning, fortsättning och vart en kan vända sig

I bilaga 3, som finns på på utrymmet.se, hittar du fördjupningsmaterial. Där kan du som är
intresserad läsa, eller dela ut det till dina elever.
I slutet av denna handledningen finns förslag på fortsättningsmaterial att använda efter detta
material. Där finns också en kort lista med ställen dit en kan vända sig om en behöver prata
eller annat stöd.
4Mer om hur våld skapas och rättfärdigas till exempel i Surviving sexual violence av Liz Kelly (1988).
Sammanfattning hittar du här http://www.womenssupportproject.co.uk/userfiles/file/resources/nationalresour
ces/Continuum%20of%20VAW.pdf
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Upplägg

Det börjar med mig består av tre lektioner på ungefär 90 minuter vardera,
exklusive rast. Du bör planera in en rast i mitten av lektionen, hur lång väljer
ni själva, men minst en kvart.

Målgrupp

Det börjar med mig är framtaget för och testat på elever i gymnasiet. Det går att genomföra
i könsblandade klasser likväl som i klasser med bara killar. Materialet riktar sig främst till
killar och män i det avseendet att det är de som behöver göra den mesta självrannsakan.
Personer av andra kön kan mycket väl delta, det är uppmuntrat och inte alls onödigt, även
om perspektiven främst ska få killar engagerade.
Om du har möjlighet så är det uppmuntrat att genomföra materialet med enbart killar, till
exempel på en temadag med killar från flera klasser.

Könsuppdelning

Vi rekommenderar att dela upp klassen utifrån kön redan innan du sätter igång. Det finns
många fördelar med att dela upp efter kön när detta material ska genomföras.
Framförallt vill vi lyfta fram:
◆ Att killar ska prata med killar om sina erfarenheter och känslor samt stötta varandra i sin
förändring.
◆ Att personer av andra kön än kille inte ska behöva förklara erfarenheter eller känslor för
killar för ofta, då detta kan upplevas frustrerande.
När du ska dela upp deltagarna i grupper utifrån kön är det viktigt att du är uppmärksam
på att det kan finnas deltagare som identifierar sig som transpersoner. Därför är det viktigt
att varje deltagare får välja grupp själv utifrån egen upplevd könsidentitet.
Det är samtidigt inte givet att alla deltagare känner sig bekväma med att välja grupp och
frågar dig som lärare, det är då viktigt att du inte anvisar grupp utan istället hjälper eleven
välja den grupp den känner sig bekvämast med.
Kom ihåg! Det är alltid viktigare att inte kränka någon än att
gruppindelningen blir som du tänkt dig på förhand.

De tre lektionerna

Lektionerna finns tillgängliga på utrymmet.se/fattaman.
Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Fatta läget

Samtycke

Syfte: Ökad förståelse
för sexuellt våld och
maskulinitetsnormer.

Syfte: Ökad förståelse
för begreppet samtycke
och varför det är viktigt
i relation till mansnormer samt för sina egna
värderingar i relation
sexuellt våld.

En annan
manlighet
Syfte: Fördjupad förståelse
för hur maskulinitet tar sig
uttryck och verktyg för en
förändrad manlighet samt
ökad förståelse för hur en
kan gå vidare i arbetet mot
sexuellt våld.
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Utrymmet

Utrymmet är en digital plattform för att skapa, sprida och genomföra normkri
tiskt metodmaterial. Mer information finns på utrymmet.se/om-utrymmet.

Tre olika vyer
1. Lärarvy. En vy för dig att styra presentationen med.
2. Projektorvy. En vy att visa på projektor för en grupp.
3. Deltagarvy. En vy för deltagarna att följa presentationen på sin egna enhet.

Lärarvyn

I lärarvyn styr du din lektion med hjälp av piltangenterna eller genom att trycka på pilarna
med muspekaren. I anslutning under ser du specifika anteckningar till dig som lärare för
den aktuella bilden, det går att gömma respektive visa dessa anteckningar.
Uppe till höger i fönstret finns två länkar. En för att öppna upp fönstret med projektorvyn
och en länk att ge ut till eleverna där de kan följa presentationen och svara på frågor.
Det är också i lärarvyn du startar videon som spelas upp i projektorvyn.

Lärarvy. Notera län
karna för deltagarvy
och projektorvy uppe
till höger samt ”Visa
anteckningar” nedtill.

Lärarvy. Notera knap
pen ”Visa resultat”
som dykt upp om det
visas en fråga.
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Projektorvyn

Projektorvyn är ett särskilt fönster att visa på projektorn (eller annan storbildskärm) för
klassen. Där spelas filmer (som startas från lärarvyn). I projektorvyn visas också resultatet
från flervalsfrågor då du klickar på knappen ”Visa resultat” (som finns uppe till höger i
lärarvyn vid en flervalsfråga).

Deltagarvyn

I deltagarvyn kan deltagarna själva följa med i lektionen, kolla på filmer och svara på frå
gor. Det finns också möjlighet att välja språk (svenska och engelska).
När en deltagare först går in på länken ska denna fylla i kön, ålder och språk. Kön och
ålder används endast för statistikbehandling, men inte i den enskilda gruppen.
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Sätta upp tekniken

Läraren behöver
◆ En dator
◆ En projektor (eller annan stor bildskärm)
◆ Internetuppkoppling
Deltagarna behöver
◆ En enhet (till exempel en smartphone eller dator). Det går att delta utan enhet också,
men då finns ingen möjlighet att delta i omröstningar.

Gör så här

1. K
 oppla in en projektor till din dator och ställ in den att utöka skärmen (dvs. inte spegla).
2. Ö
 ppna upp lärarvyn i en webbläsare, denna ska vara på din datorskärm.
3. I ett nytt fönster öppnar du projektorvyn (till exempel högerklicka och välj ”Öppna länk
i nytt fönster”) och drar över denna till projektorn.
4. G
 ör fönstret med projektorvyn till helskärm.
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Lärarens roll

Lärarens roll är mycket viktig för att genomföra metodmaterialet på ett bra
sätt. Du måste ställa upp på materialets grundläggande perspektiv som be
skrivs i inledningen samt rätta dig efter de riktlinjer som följer nedan.

Coach

Du som lärare ska främst agera coach och vägledare genom materialet. Det är inte du som
är ansvarig för innehållet. Det är Fatta man, som tagit fram materialet, som är ansvariga. Det
är viktigt att poängtera för att du som lärare inte ska behöva vara avsändare för varenda på
stående i lektionerna. Du behöver dock givetvis stå bakom de grundläggande perspektiven.

Trigger warning

Materialet handlar om sexuellt våld vilket kan vara mycket jobbigt för många, men speci
ellt för elever som har erfarenhet av sexuellt våld. Förbered därför eleverna på innehållet.
Det ska finnas möjlighet att inte delta om det skulle vara för jobbigt för någon elev.
Du som lärare kan inte vara varje elevs stöttepelare i allt som är svårt, därför är det bra
om du har en dialog med elevhälsan (till exempel kurator eller skolsyster) innan ni börjar
med materialet.

Döm inte

Du som lärare bör inte döma elever för uttalanden som de gör, även om det går emot inne
hållet. Det är viktigt att eleverna får möjlighet att diskutera, reflektera och testa idéer fritt.
Du kan alltid hänvisa till Fatta man och att det är de som står för innehållet. Du bör dock
vara tydlig med vad som är din egen åsikt och alltid markera mot kränkningar.

Olika erfarenheter

Alla har olika mycket erfarenhet av kärlek och sexuella situationer, i högstadiet har 25
procent erfarenhet av att vara i en relation, motsvarande siffra på gymnasiet är 75 procent.
Vid 17 års ålder är det ungefär 40 procent som inte har samlagsdebuterat – det ser alltså
väldigt olika ut.
Viktigt! Påpeka för eleverna att ingen kommer att behöva
dela med sig av sina egna erfarenheter mot sin vilja.

Alla är med

Många utbildningsmaterial med fokus på sexuellt våld vänder sig till män som potentiella
förövare och kvinnor som potentiella offer. Detta skapar ofta försvarsreaktioner hos män i
relation till att vara en förövare och hos kvinnor i relation till att vara ett offer/någon som är
utsatt.
Det börjar med mig minskar detta motstånd genom att fokusera på att alla, oavsett köns
identitet, är med och bygger upp de normer vi har i samhället. Och att alla kan vara med i
förändringen av dem. Samtidigt är det killar och män som måste stå för den största föränd
ringen då utgångspunkten är att mansrollen är en del av problemet.
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Lektion 1

Fatta läget
Denna lektion ger bakgrund, fakta, statistik kring vår
omvärld idag med avseende på sexuellt våld och destruktiva
maskulinitetsnormer. Deltagarna får också en ökad förståelse
för strukturerna som skapar dessa problem.

Mål

Varje deltagare ska:
◆ få ökad kunskap om fakta och statistik rörande sexuellt våld.
◆ få ökad förståelse för strukturer i samhället som leder till mäns större bidragande till
sexuellt våld.
◆ känna en känsla av ansvar och delaktighet i kampen mot sexuellt våld.
◆ få verktyg för att diskutera och analysera sexuellt våld och mansnormer.

Förberedelser
Innehåll

Gå igenom hela lektionen innan du genomför den. Det är bra om du kollar på filmerna så
att du vet vad som sägs. Filmen Kära pappa är dock obligatorisk att du ser innan du visar
den för elever eftersom den kan väcka extra starka känslor.

Skriv ut
◆
◆

 kriv ut våldspyramiden i färg (se bilaga 1). Dela ut ett exemplar till varje elev (eller
S
grupp) i samband med att våldspyramiden förklaras.
Skriv ut tips nr 4. Utmana och ifrågasätt (se bilaga 4). Innan blocket ”Saker du kan göra”,
dela ut ett exemplar till varje elev (eller grupp).

Gruppindelning

Dela in klassen i könsuppdelade grupper. Se mer under rubriken Upplägg – Könsuppdelning på sidan 5. Det kan vara bra att ha förberett gruppindelningen innan lektionen.

Tid
◆
◆

L ektionen är planerad att ta 90 minuter. Det förutsatt att du håller tidsangivelserna.
Det går också givetvis bra att dela upp eller planera för en längre lektion.
Planera in en rast mellan mellan blocken Faktafilm och Våldspyramiden, minst en kvart.

Teknik
◆
◆

 olla att all teknik fungerar och att du vet hur du ska styra lektionen i Utrymmet.
K
Skriv upp deltagarlänken stort (till exempel på en whiteboard) så att eleverna kan se den.
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Upplägg

Lektion 1 ska skapa en förståelse för dagsläget när det kommer till sexuellt
våld med fokus på maskulinitetsnormer. Fokus kommer att ligga på statistik
rörande sexuellt våld och varför det ser ut som det gör.
Övergripande block (totalt 90 min):
1. Introduktion (5 min)
2. Brandtal (5 min)
3. Adam Tensta, Erik Rapp, Zacke, Parham - Det börjar med mig (20 min)
4. Faktafilm (10 min)
Rast (minst 15 minuter)
5. Våldspyramiden (15 min)
6. Kära pappa (20 min)
7. Saker du kan göra (10 min)
8. Nästa lektion (5 min)
9. Slut

1. Introduktion (5 min)
I detta block ingår det för dig som lärare att starta lektionen.
1. Berätta kort om projektet Fatta man som har tagit fram metodmaterialet.
2. Berätta kort varför du själv vill genomföra materialet.
3. Berätta upplägget för hela materialet med de tre lektionerna.
4. Berätta upplägget (det vill säga de ingående blocken) för lektion 1.
5. V
 arna för filmer som kan skapa starka känsloreaktioner. Det är givetvis möjligt att lämna
klassrummet om de vill eller bara blunda om de inte vill se en film.
6. F örsäkra eleverna om att ingen kommer behöva dela några egna erfarenheter
om de inte vill.
7. G
 e eleverna deltagarlänken där de kan se filmerna (om de/du vill) samt svara på frågor.
Skriv gärna upp denna på tavlan, så att alla elever kan se den även efter att lektionen
startat.
2. Brandtal (5 min)

Brandtalet är till för att sätta en seriös men lättsam stämning till ett svårt ämne.
Den visar också på vem som är bärare av innehållet, det vill säga Fatta man. Att du som
lärare främst agerar handledare och budbärare.
Vidare introducerar filmen deltagarna till begreppen sexuellt våld och manlighet som är
centrala i lektion 1, men också hela metodmaterialet.
Det är ingen övning eller fråga kopplad till denna film, utan den ska främst sätta stäm
ning och introducera deltagarna. Personen i filmen heter William Spetz, han är bland annat
känd för sin youtube-kanal och från TV.
– Spela upp brandtalet
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3. Adam Tensta, Erik Rapp, Zacke, Parham – Det börjar med mig (20 min)
Detta är en låt som handlar om manlighet och samtycke på olika sätt. Den är producerad av
Nils Svennem Lundberg och Adam Taal för Fatta man. Eleverna ska få titta/lyssna på musik
videon. Efteråt ska de få analysera texten och diskutera vad de tror artisterna menar med
sina textrader.
Artisterna som är med är Adam Tensta, Erik Rapp, Zacke och Parham. Låten heter Det
börjar med mig.
Innan du trycker play, be eleverna vara uppmärksamma på vad artisterna sjunger om.
Det går att slå på både engelska och svenska undertexter på youtube-klippet. Om du vill ge
ut låtens text till eleverna så finns den i anslutning till klippet på youtube.
– Spela upp musikvideon och genomför övningarna.

4. Faktafilm (10 min)
Detta är en faktafilm som först går igenom statistik kring sexuellt våld hämtad från Brottsfö
rebyggande rådet och sedan förklarar i korthet varför det ser ut som det gör.
– Visa filmen och genomför de kommande övningarna.
Tips! Reaktioner som “inte alla män…” kan komma.
Ett tips kan vara att svara något i stil med “absolut, inte alla män. Däremot
nästan enbart män.” Uppehåll dig inte i diskussioner om varför det ser ut
såhär, gå istället vidare till nästa avsnitt som förklarar just varför.

5. Våldspyramiden (15 min)

Våldspyramiden förklarar hur sexuellt våld (och andra typer av våld) skapas i vårt samhälle.
Det är du som lärare som måste förklara denna för klassen.

VÅLDSPYRAMIDEN
DET VAR BARA

SEXUELLT VÅLD

ETT SKÄMT!

VAD SPELAR DET

FÖR ROLL?

MORD

ÄR DEL I EN PYRAMID.
DITT SKÄMT BIDRAR
TILL VÅLD I VÅRT

SAMHÄLLE!

VÅLDTÄKT,
MISSHANDEL,
PSYKISKT VÅLD.

SEXISTISKA/HOMOFOBA/TRANSFOBA
SKÄMT, ETT PROBLEMATISKT SPRÅK

OCH BEMÖTANDE, OBJEKTIFIERING,
TRADITIONELLA KÖNSROLLER.

Illustration: Ashley Fairbanks

TRAKASSERIER,
HOT, PSYKISKT OCH
FYSISKT UTNYTTJANDE.

Våldspyramiden är en grov förenkling av hur våld och sexuellt våld skapas i vårt samhälle. I
detta material är fokus på att förebygga våld. Ansatsen i detta material är att det görs genom
att genom att bryta de mönster som finns i nedersta delen (eller basen) av pyramiden.
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Alla människor är med och antingen upprätthåller eller går emot det som finns i basen av
pyramiden. Alla är med för att det genomsyrar vårt samhälle, det är ofta inget medvetet val
att upprätthålla basen. Däremot krävs det att en gör ett mer aktivt val för att bryta dessa
invanda mönster.
Pyramidformen symboliserar att ju högre upp en kommer desto ovanligare blir det beskrivna
beteendet. Som lärare kan du komma att möta motargument som ”Det är bara idioter som
våldtar”. Möt detta på formen, ”Ja, men deras beteende har rättfärdigats av nivåerna under.”
Eller ”Det är bara invandrare som våldtar.” med ”Det är fel. Våldtäkt har länge funnits i Sveri
ge och den största gemensamma nämnaren en kan se är att förövaren är man. Sen begår oli
ka män olika sorters sexualbrott. Men rik som fattig, oavsett etnicitet, finns med i alla nivåer
av våldspyramiden. Kom ihåg, att den du främst har ansvar för är dig själv.”
Ingen föds till våldtäktsman eller mördare. Det är något vi lär oss, där nivån under i py
ramiden legitimerar nivån ovanför. Det är som sagt viktigt att komma ihåg, och påpeka,
att pyramiden är en förenkling. Det finns egentligen inga nivåer eller steg som är tydligt
uppdelade och existerar utan varandra.
Nivåerna skulle kunna motiveras vara fler. I flera andra illustrationer av våldspyramiden
är det också fler nivåer. Nivåerna skulle också kunna fyllas med andra ord. Men innebörd
en är densamma.
Undvik att ge dig in på juridiska definitioner om du inte känner dig säker på detta. Poäng
en med pyramiden är att det blir grövre ju högre upp en kommer.
Basen av pyramiden är den del av pyramiden som vi alla uppehåller oss i. Det är där alla
kan göra skillnad, genom att till exempel säga ifrån vid ett sexistiskt skämt. Det är viktigt
att som lärare poängtera att alla elever uppehåller sig där och inte behandla någon elev
som att den står utanför pyramiden, men ej heller på någon annan nivå ovanför.
Det börjar med mig handlar om att se sina egna vanor och beteenden i just basen av
pyramiden.
När du ska förklara pyramiden
Börja med att läsa vad personerna på bilden säger till varandra, sedan läs vad som står i
varje nivå med början i basen.
◆ Förklara sedan hur våldspyramiden fungerar enligt ovan.
◆ Dela till sist ut bilden på våldspyramiden till eleverna.
◆

6. Kära pappa (20 min)

Filmen Kära pappa visar på våldspyramiden i verkligheten. Filmen är framtagen av den
norska hjälporganisationen Care (www.care.no) och är 5 minuter lång.
Filmen berättar en historia om en kvinnas liv, från innan födseln till vuxen ålder, med
fokus på hur machokultur och sexism leder till sexuellt våld, våldtäkt, verbalt våld, miss
handel och mordförsök. Historien berättas ur kvinnans perspektiv riktat till hennes pappa.

Innan du visar filmen
Innan du visar filmen behöver du ha sett den själv för den kan ge starka reaktioner. Det
är svårt att veta om någon i din klass har erfarenhet av sexuella övergrepp, så det är bäst
att utgå från det.
◆ Berätta för din klass vad de kommer se innan du sätter igång den. Berätta att om det blir
för mycket så får man gå ut, säga till eller helt enkelt bara blunda. Det är viktigt att det är
lugnt i klassrummet innan du startar filmen. Försök sätta en allvarlig stämning.
◆ Berätta för eleverna att i första övningen efter filmen så ska de skriva ner sina känslor
under 3-5 minuter.
◆
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Skrivövning
Efter att filmen visats kommer deltagarna först att få skriva av sig i ungefär 3-5 min om
de känslor som filmen väckte. Eleverna kan antingen skriva på sin telefon, dator eller på
papper.
◆ Efter att de skrivit ner sina känslor får de prata med sina grupper. De behöver inte dela
det de skrivit ner om de inte vill.
◆

Koppla scenen till rätt del i våldspyramiden
Det finns inte alltid ett rätt svar i denna övning, även om det ofta finns något svar som är
uppenbart fel. Eleverna kan göra olika tolkningar om vad som ingick i scenen och från en
fem minuter lång film vet vi inte vad som händer innan och efter scenerna.
För varje fråga följer du nedan schema.
◆ Eleverna ska först diskutera frågan i sina smågrupper.
◆ Sedan svara individuellt på frågan på sin enhet.
◆ Visa sedan svaret. Be några grupper att dela med sig vad de har diskuterat om.

7. Saker du kan göra (10 min)
Varje lektion slutar med konkreta tips på vad en kan göra för att ändra basen av pyrami
den (se bilaga 4). Dela ut tips nr 4, Utmana och ifrågasätt, i början av blocket. Låt varje
smågrupp läsa tipset och diskutera följande frågeställningar i smågrupperna:
◆ Hur illustrerar bilden tipset?
◆ Varför är detta tips viktigt?
◆ Hur kan jag använda mig utav det här i mitt liv?
8. Nästa lektion (5 min)
Nästa lektion handlar om gränsdragning och samtycke i relation till sex och mansrollen.
9. Slut

Glöm inte att klicka på knappen “Avsluta” uppe till höger. Då skickas ett mail ut till den
e-post du angav innan du startar lektionen. I det brevet finns en länk till samma presenta
tion som ni just avslutat. Dela gärna med dig av den till deltagarna och andra berörda, till
exempel föräldrar.
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Lektion 2

Samtycke
Denna lektion syftar till att öka förståelsen för begreppet
samtycke och förankra dess innebörd i olika situationer. Fokus
för lektionen är att diskutera och analysera gränsdragningar
vid främst sexuella situationer samt reflektera kring egna
värderingar och attityder.

Mål

Varje deltagare ska
◆ få ökad förståelse för begreppet samtycke i praktiken.
◆ få en känsla för att samtycke är en självklarhet i sexuella situationer.
◆ få en känsla av ansvar och delaktighet i kampen mot sexuellt våld.
◆ få verktyg för att problematisera och reflektera kring samtyckesrelaterade situationer.

Förberedelser
Innehåll

Gå igenom hela lektionen i Utrymmet innan du genomför den. Se gärna på alla filmer så
att du känner till innehållet.

Skriv ut

Skriv ut tips nr 9, Se till att du har samtycke, som finns i bilaga 4, 10 saker du kan göra.
Dela ut ett exemplar till varje elev (eller grupp) i innan blocket ”Saker du kan göra”.

Gruppindelning

Dela in klassen i könsuppdelade grupper. Se mer under rubriken Upplägg – Könsuppdelning på sidan 5. Det kan vara bra att ha förberett gruppindelningen innan lektionen.

Tid
◆
◆

L ektionen är planerad att ta 90 minuter. Det förutsatt att du håller tidsangivelserna.
Det går också givetvis bra att dela upp eller planera för en längre lektion.
Planera in en rast mellan blocken Jag är ingen våldtäktsman och Tjatsex. Minst en kvart.

Teknik
◆
◆

 olla att all teknik fungerar och att du vet hur du ska styra lektionen i Utrymmet.
K
Skriv upp deltagarlänken stort (till exempel på en whiteboard) så att eleverna kan se den.
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Upplägg

Lektion 2 fokuserar på begreppet samtycke. Lektionen ska göra klart vad
begreppet innebär och varför är det viktigt att diskutera i relation till sexuellt
våld och manlighet.
Övergripande block (totalt 90 min):
1. Introduktion (5 min)
2. Brandtal (5 min)
3. Te och samtycke (20 min)
4. Jag är ingen våldtäktsman (20 min)
Rast (minst 15 minuter)
5. Tjatsex (10 min)
6. Lilla sked (15 min)
7. Saker du kan göra (10 min)
8. Nästa lektion (5 min)
9. Slut

1. Introduktion (5 min)
Det är du som lärare som startar lektionen.
1. Berätta kort mål och innehåll för lektion 2.
2. B
 erätta för eleverna att materialet behandlar ämnet sexuellt våld vilket kan vara jobbigt.
Det är därför möjligt att lämna klassrummet om det skulle behövas eller bara blunda om
de inte vill se en film.
3. F örsäkra eleverna om att ingen kommer behöva dela några egna erfarenheter om de
inte vill.
4. G
 e eleverna deltagarlänken där de kan följa med i lektionen, se filmerna (om de/du vill)
samt svara på frågor.
2. Brandtal (5 min)

Brandtalet är till för att sätta en seriös men lättsam stämning till ett svårt ämne.
Den visar också på vem som är bärare av innehållet, det vill säga Fatta man. Att du som
lärare främst agerar handledare och budbärare.
William börjar med att introducera begreppet samtycke och berättar på olika sätt vad det
betyder. Vidare förklarar han varför det är ett viktigt begrepp kopplat till sexuellt våld och
manlighet. Han ger en personlig relation till samtycke och vad det innebär för honom.
Grundtesen i filmen är att det i mansrollen inte ingår att känna in varken de egna eller
andras känslor, utan snarare att köra på utan att känna in. Samtycke handlar om att känna in
både sig själv och andra. Det bästa verktyget för att få reda på något är att fråga. Så William
förklarar att om det finns minsta lilla tveksamhet, så ska man fråga. ”För hellre att det blir lite
stelt i typ 2,5 sekund, än att du går över en annan människas gräns och att allt bara blir fel.”
– Spela upp brandtalet
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3. Te och samtycke (20 min)

En film som förklarar begreppet samtycke med hjälp av analogin en kopp te. Tesen som
filmen driver är att ingen någonsin skulle tvinga någon att dricka te, och att det är samma
sak som gäller för sex. Filmen visar på olika scenarion, som till exempel att ni har druckit
te tidigare och att det inte betyder att ni ska dricka te igen, samt gör kopplingen till sex
och samtycke.
– Visa filmen och genomför övningarna efteråt

4. Jag är ingen våldtäktsman (20 min)
Titel: Jag är ingen våldtäktsman
Regi: Valentina Chamorro Westergårdh
Manus: Inti Chavez Perez
Längd: 4 minuter
Handling: Mattias sitter i ett förhörsrum. Hans inre röst: ”Visste du att man kan bli dömd för
ett skämt?” Sedan återblick till skolans korridor. Där sitter Mattias och en kvinnlig klass
kompis. Mattias trakasserar klasskompisen som säger att han ska lägga av flera gånger och
han skrattar. Mattias tar på hennes bröst. Hon säger ifrån och går argt därifrån.
Sedan fortsätter filmen i förhörsrummet.
Filmen tar upp ämnet sexuella trakasserier i skolan. Den undersöker och problematiserar
jargong och något som till synes är ett skämt, men som faktiskt är brottsligt. Eleverna kom
mer efter filmen att få diskutera kring följande teman:
Var går gränsen?
Eleverna ska diskutera var gränsen går och vilken gräns de menar. Till exempel vad som är
schysst beteende och vad som är brottsligt.
Att vara åskådare till sexuella trakasserier.
Eleverna får sätta sig in i situationen som Mattias kompis i korridoren är i. Vad tänker han
och vad kunde han ha gjort? Vad har man för ansvar att ingripa när man ser något oschysst
eller brottsligt?
Varför anmälningsbenägenheten för sexualbrott är så låg.
”År 2015 uppges 9 procent av sexualbrotten vara polisanmälda.”1
De viktigaste faktorerna för anmälningsbenägenheten vid sexualbrott är gärningsmannens
relation till offret (om de står varandra nära så anmäls brottet i lägre utsträckning) samt gra
den av våld som användes (om grovt våld användes så anmäls brottet i större utsträckning).
– Visa filmen och genomför övningarna i anslutning.

1 NTU2015 s.36, https://www.bra.se/download/18.37179ae158196cb17
2d6047/1483969937948/2017_1_Nationella_trygghetsundersokningen_2016.pdf
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Illustration: Vejde Gustafsson

5. Tjatsex (10 min)
Detta moment handlar om gråzoner och om tjatsex. Med stöd av två bilder diskuteras
temat. Eleverna presenteras för först en bild som visar på tjatsex. I anslutning till den får de
diskutera just begreppet tjatsex.

Bilden visar på traditionella könsroller kring sex. Killen skambelägger tjejen med sina kom
mentarer. Tjejen vill inte, och viktigt att komma ihåg är att inte vilja ha sex betyder enbart
just det. Att säga nej till sex betyder inte att en är tråkig, eller att du inte skulle tycka om
någon längre. Att ha hånglat behöver inte leda till mer.
Tjatsex är oftast inte olagligt och det är mycket vanligt förekommande då det ingår i
mansrollen att alltid vilja ha sex och ta initiativ till sex. Kom ihåg att nej:et (eller ja:et) inte
alltid är uttalat, det gäller att känna in en annan människa.
Som William sa i brandtalet: ”finns det minsta tveksamhet, så fråga. För hellre det än att
du går över en annans gräns och att allt blir fel.”
– Låt eleverna analysera och diskutera begreppet tjatsex i smågrupper.
Koppla gärna diskussionen till te-filmen och brandtalet.
Följdfråga:
Hur kan en på ett bra sätt uttrycka vad en vill?
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Denna bild handlar ömsesidighet, om att försäkra sig om samtycke och om att fråga.
Bra och eftersträvansvärt sex bygger alltid på ömsesidighet och kommunikation.
Poängtera att det också är bra frågor under sex, inte bara innan.
– Låt eleverna diskutera på vilka andra sätt det går att försäkra sig om samtycke.
Lyft några smågruppers diskussion i helklass.
Följdfrågor:
◆ Hur kan en mer visa att en vill något?
◆ Vad är skillnaden mellan att uttrycka sin önskan och att tjata?

6. Lilla sked (15 min)

Titel: Lilla sked
Manus och regi: Valentina Chamorro Westergårdh
Längd: 4m 40s
Lilla sked är en film som handlar om förväntningar utifrån kön. En kille vill vara ”lilla sked”
men har svårt att säga det till sin tjej. Han är rädd för hur hon ska reagera, att hon ska tycka
att han är konstig.
Förklara innan du visar filmen varför den är relevant – nämligen att filmen visar på att även
små normbrott kan vara svåra att uttrycka. Samtycke handlar om att respektera andra per
soners preferenser samtidigt som en vet om och kommunicerar sina egna gränser och val.
– Visa filmen och genomför övningarna.
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7. Saker du kan göra (10 min)
Varje lektion slutar med konkreta tips på vad en kan göra för att ändra basen av våldspyra
miden som gicks igenom i lektion 1 (se bilaga 1). Dela ut tips nr 9, Se till att du har samtycke, i början av blocket.
Låt varje smågrupp läsa tipset och diskutera följande frågeställningar i smågrupperna:
◆ Hur illustrerar bilden tipset?
◆ Varför är detta tips viktigt?
◆ Hur kan jag använda mig utav det här i mitt liv?
8. Nästa lektion (5 min)

Nästa lektion heter En annan manlighet. Den syftar till göra skillnad och uppmuntra till
förändring. Vi har mycket ny kunskap om sexuellt våld, manlighet och samtycke. I lektion 3
fördjupar vi också kunskaperna om manlighet ännu mer.

9. Slut

Glöm inte att klicka på knappen “Avsluta” uppe till höger. Då skickas ett mail ut till den
e-post du angav i innan du starta lektionen. I det brevet finns en länk till samma presenta
tion som ni just avslutat. Dela gärna med dig av den till deltagarna och andra berörda, till
exempel föräldrar.
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Lektion 3

En annan manlighet
Denna lektion syftar till att ge deltagaren fördjupad kunskap
inom området manlighet samt verktyg för att skapa förändring,
för både sig själv och för andra.

Mål

Varje deltagare ska
◆ få ökad förståelse för hur manlighet tar sig uttryck och verkar destruktivt,
med fokus på våld.
◆ få verktyg för att formulera sin åsikt och ståndpunkt.
◆ få konkreta verktyg för att förändra sig själv och andra, bort från en
destruktiv manlighet.

Förberedelser
Innehåll

Gå igenom hela lektionen innan du genomför den. Se gärna på alla filmer så att du vet vad
som sägs.

Skriv ut
◆
◆

 kriv ut hela bilaga 4, 10 saker du kan göra, att dela ut under blocket Saker du kan göra.
S
Skriv ut affischen 10 saker du kan göra och sätt upp i klassrummet.

Gruppindelning

Dela in klassen i könsuppdelade grupper. Se mer under rubriken Upplägg – Könsuppdelning sidan 5. Det kan vara bra att ha förberett gruppindelningen innan lektionen.

Tid
◆
◆

L ektionen är planerad att ta 90 minuter. Det förutsatt att du håller tidsangivelserna.
Det går också givetvis bra att dela upp eller planera för en längre lektion.
Planera in en rast mellan blocken Jag vill inte slåss och Ingen kan vinna. Minst en kvart.

Teknik
◆
◆

 olla att all teknik fungerar och att du vet hur du ska styra lektionen i Utrymmet.
K
Skriv upp deltagarlänken stort (till exempel på en whiteboard) så att eleverna kan se den.
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Upplägg

Lektion 3 fokuserar destruktiv manlighet och förändring. Lektionen ska visa
på hur destruktiv manlighet är skadligt och fokusera på förändring.
Övergripande block (totalt 90 min):
1. Introduktion (5 min)
2. Brandtal (5 min)
3. Repetition av våldspyramiden (10 min)
4. Jag vill inte slåss (20 min)
Rast (minst 15 minuter)
5. Ingen kan vinna (20 min)
6. 10 saker du kan göra (25 min)
7. Låt förändringen bestå (5 min)
8. Slut

1. Introduktion (5 min)
Det är du som lärare som startar lektionen.
1. Berätta kort mål och innehåll för lektion 3.
2. F ilmerna kan väcka starka känslor. Berätta för eleverna att det givetvis är möjligt
att lämna klassrummet om de vill, eller bara blunda om de inte vill se en film.
3. Försäkra eleverna om att ingen kommer behöva dela några egna erfarenheter
om de inte vill.
4. G
 e eleverna deltagarlänken där de kan följa med i lektionen, se filmerna (om de/du vill)
samt svara på frågor.
2. Brandtal (5 min)

Brandtalet är till för att sätta en seriös men lättsam stämning till ett svårt ämne. Den visar
också på vem som är bärare av innehållet, det vill säga Fatta man. Att du som lärare främst
agerar handledare och budbärare.
William Spetz förklarar att alla normer, inkluderat normer för manlighet, förändras över tid
och är olika beroende av plats. Det betyder att normer går att förändra på. Det går att göra
skillnad. Denna lektion går ut på att förändra den destruktiva manligheten som får män att
misshandla och trakassera.
– Spela upp brandtalet

3. Repetition av våldspyramiden (10 min)

Repetera våldspyramiden från lektion 1. Poängtera att våldspyramiden inte gäller för en
bart sexuellt våld.
Värdeorden i botten av pyramiden rättfärdigar en kultur där även annat våld finns högre
upp och det finns också andra ord som skulle gå att stoppa in i botten. Till exempel så
dyker rasistiskt våld upp högre upp i pyramiden om en stoppar in föreställningar baserat
på hudfärg längst ner pyramiden. Gemensamt för de flesta former av våld är att män är
överrepresenterade som förövare, under 2015 var 82 procent av de misstänkta för vålds
brott män.1

1 http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/vald-och-misshandel.html
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4. Jag vill inte slåss (20 min)
Titel: Jag vill inte slåss
Manus och regi: Mårten Svedberg
Längd: 3m 43s
David vill inte slåss. Han vill verkligen inte slåss. Filmen handlar om våld, manlighet och
om David som förväntas slåss för att stå upp för sin flickvän Bella. Efter filmen diskuteras
filmen främst utifrån fyra frågor.
1. Vad hände i slutet? (Fråga med svarsalternativ)
Denna fråga är främst för att skapa samsyn i klassen. Det går att tolka slutet olika, men de
flesta väljer sannolikt alternativet att David slogs med de två andra killarna och vi kan anta
att han fick stryk.
2. Tycker du att David gjorde rätt? (Fråga med svarsalternativ)
Låt eleverna diskutera frågan i sina smågrupper. Lyft några diskussioner i helklass.
Låt gärna diskussionen handla om förväntningarna på David och koppla till elevernas svar.
Är Davids handlande förståeligt och varför då?
3. Hur skulle David kunnat agera annorlunda?
Eleverna ska diskutera vad David hade kunnat göra annorlunda och vad det hade kunnat
få för konsekvenser. Försök att fokusera på positiva utfall och konsekvenser i ett längre
tidsperspektiv.
Använd gärna följdfrågorna för att hjälpa diskussionen framåt:
◆ Vad får de olika valen för konsekvenser?
◆ Hur skulle du ha gjort?
◆ Vad skulle ha hänt om han gått därifrån istället?
4. Vad innebär det för David att vara pojkvän/kille i filmen?
Först ska eleverna diskutera vad det innebär för David att vara pojkvän/kille i filmen. Vad
David behöver ställa upp på för att vara ”en riktig” pojkvän. Vilket är ”kontraktet” mellan
en flickvän och en pojkvän? Bella har en förväntan på David att försvara henne på något
sätt och när han sviker den förväntan går Bella därifrån. Hänvisa till när Bella säger ”Jag är
din flickvän, fattar du inte?” för att visa på denna förväntan.
Ibland kan argument som ”Män är våldsamma av naturen…” komma upp. Möt detta med
att alla alltid har ett val. Att vara våldsam är ett val. Precis som i filmen så vill David inte
slåss och han kämpar emot, men förväntningarna på honom är för starka. Om vi vill jobba
för ett samhälle utan våld så är det mansrollen vi behöver förändra. Försök hålla diskussio
nen kring mansrollen med fokus förändring, då det är där det går att göra skillnad.
– Visa filmen och genomför övningarna.
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5. Ingen kan vinna (20 min)
Titel: Ingen kan vinna
Manus och regi: Mårten Svedberg
Längd: cirka 5 minuter
Roller:
◆ Mange är han som slår (det kan vara otydligt, men det är Mange som slår)
◆ Sam är han som bli slagen.
◆ Oskar är han som inte följer med.
Inledningsvis ställs frågan om varför snubbar inte kan finnas där för varandra på riktigt.
Denna film handlar om att vara en kille som kan tänka själv, en kille som klarar av att stå
emot grupptryck. Filmen skildrar ett lag av något slag som genomför en initiationsrit för
nya eller yngre spelare. En initiationsrit är en invigning: att en person får genomgå en
prövning för att bli medlem i en grupp. Att tvinga någon genom en sådan prövning som
denne egentligen inte vill göra är inte schysst. Det finns många bra sätt att välkomna nya
medlemmar till en grupp, detta är det inte.
1. Vad handlade filmen om?
Vad handlade filmen om egentligen? Be eleverna att analysera på djupet och försöka se
de bakomliggande strukturerna. Låt eleverna diskutera i smågrupper vad filmen handlade
om, ungefär 3-4 minuter.
2. Mange och Sam skulle ju hålla ihop.
Mange och Sam har bestämt att de ska hålla ihop. Varför gör de inte det? Varför slår Mange
Sam? Mange har ett val att välja annorlunda, att inte slå Sam. Det hade varit att bryta
strukturerna som han är offer för.
Använd gärna följdfrågorna för att hjälpa diskussionen:
◆ Varför sviker Mange sin kompis?
◆ Vad har Mange för ansvar att göra annorlunda?
◆ Hur tror ni att Mange känner sig?
◆ Hur kan det förtroendet svikas så lätt?
◆ Vad är det som står på spel?
3. Har du egna erfarenheter av liknande situationer?
Låt eleverna tänka själva och svara individuellt. Poängtera att svaren är anonyma och de
behöver inte dela med sig av något om de inte vill. Fråga om det är någon som vill berätta
om denna erfarenhet.
Det finns många andra mycket bra och snälla sätt att välkomna någon till en grupp. Att
bygga samhörighet och trygghet i en grupp är viktigt. Initiationsriter är till för att bibehålla
en hierarki och inte för att välkomna. Påpeka gärna det.
4. Hur skulle huvudpersonerna kunna handla för att gå emot grupptrycket?
Vad skulle de olika handlingar haft för konsekvenser? Försök att lyfta de positiva effekterna
av ett annat agerande. Till exempel att om tillräckligt många säger ifrån eller inte går med
på en förtryckande struktur så kommer den falla.
Följdfrågor:
◆ Vad skulle Mange kunnat göra annorlunda?
◆ Vad skulle Sam kunnat göra annorlunda?
◆ Oskar väljer att inte följa med, lyft honom som en positiv förebild.
Skulle han kunnat göra mer? Vad har han för ansvar?
– Visa filmen och genomför övningarna.
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6. 10 saker du kan göra (25 min)

10 saker du kan göra är tips för förändring. Skriv gärna ut affischen med tipsen och sätt upp i
klassrummet så att eleverna kan återkomma till den efter att ni genomfört metodmaterialet.
Dela ut tipsen till klassen, ett tips per grupp. Det finns totalt 10 tips. Du bestämmer vilken
grupp som ska få vilket tips, men du behöver inte tvinga någon grupp ta ett tips de inte hål
ler med om. Alla tips behöver inte delas ut och flera grupper kan ha samma tips om du vill.

Låt eleverna gå igenom sina tips och svara på frågorna.
Hur illustrerar bilden tipset?
◆ Varför är detta tips viktigt?
◆ Hur kan jag använda mig av det här tipset i min vardag?
◆

Låt eleverna lägga ungefär 7–10 minuter på att diskutera tipset och svara på frågorna ovan.
Låt sedan eleverna presentera vad de kommit fram till för resten av klassen

7. Låt förändringen bestå (5 min)
Det är som William sa i början: ”Nu är ni fria fåglar att gå ut å förändra världen.” Glöm inte
bort! Det börjar med mig, och dig! Vi gör skillnad. Att vara feminist är att värna om mänskli
ga rättigheter. Återkom gärna till tipsen ofta!
Är det någon som vill engagera sig mer så finns under rubriken Fortsättning förslag på an
dra metodmaterial. Det finns också mycket annat en kan göra, till exempel:
◆ Starta en feministisk killgrupp.
◆ Starta en feministisk grupp för alla.
◆ Gå med i en förening, till exempel Fatta eller MÄN.
◆ Ställa krav på ledningen på skolan.
◆ Läsa en bok om feminism.
Men kanske enklast är att fråga en manlig vän den ärliga frågan:
Hur mår du? och lyssna på svaret.

8. Slut

Glöm inte att klicka på knappen “Avsluta” uppe till höger. Då skickas ett mail ut till den
e-post du angav i innan du starta lektionen. I det brevet finns en länk till samma presenta
tion som ni just avslutat. Dela gärna med dig av den till deltagarna och andra berörda, till
exempel föräldrar.
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Fortsättning

Här är material som du och din grupp kan fortsätta med för att vidare jobba med
jämställdhet och mot sexuellt våld.

Samtalsunderlag från Fatta man

Fatta man har utöver detta metodmaterial tagit fram fyra samtalsunderlag som kan användas
som utgångspunkt för samtal om manlighetsnormer. Frågorna användes till en början i en
podcast som också finns att lyssna på om du följer länken nedan. Samtalsunderlagen är
uppdelade i fyra teman: vänskap, våld, sex och porr. De är mest riktade till killar eller män,
men fungerar för alla som är intresserade av de här frågorna.
detborjarmedmig.nu

Vill du?

Ett metodmaterial om samtycke från RFSU. Hur kan en främja ömsesidigt sex i skolans sex och
samlevnadsundervisning? ”Vill du?” är fem korta filmer och en lärarhandledning med diskus
sionsfrågor. Syftet med detta material är att förebygga kränkningar, övergrepp och sexuellt våld.
www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/RFSU-material/Sidbank/Metod-och-handledning/Vill-du/

Machofabriken

Machofabriken är ett kreativt redskap för att arbeta med jämställdhet med unga mellan 13-25
år. Materialet består av filmer, diskussionsunderlag och interaktiva övningar som bjuder med
dig och din grupp på en spännande och normkritisk resa.
www.machofabriken.se

Motmakt

Ett handledningsmaterial för feministiskt tjejgruppsarbete fullspäckat med övningar som att
inspireras av eller genomföra i din klass. Många övningar fungerar utmärk i grupper som inte
bara består av tjejer.
unizon.se/sites/default/files/media/motmakt__10909.pdf
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Vart kan en vända sig?

Här nedan finns tips på ställen som en kan vända sig till om en som ung be
höver stöd och hjälp. Det är endast externa resurser som presenteras nedan,
tänk på att det finns många andra vuxna i ungdomars närhet som kan hjälpa
till. På skolan kan skolsyster, skolkurator eller du som lärare vara de närmsta
att fråga om hjälp.

Killfrågor

Killfrågor vill stärka killar att göra jämställda handlingar och förebygga heterosexism,
kränkningar, våld och sexuella övergrepp. Killfrågor stöttar killar i att söka stöd hos vuxna
och de stödinstanser som finns. De önskar vara ett verkligt stöd för killar som blir utsatta
eller utsätter andra för våld och övergrepp.
www.killfragor.se

BRIS

BRIS hjälper barn som behöver prata med någon vuxen. Du kan ringa, mejla eller chatta.
Det är anonymt och gratis för alla upp till 18 år. Telefon: 116 111
www.bris.se

Tjejjouren.se

Tjejjouren.se är ett samarbete mellan Unizon och Roks, de samlar alla Sveriges 60 tjej
jourer och nära tio ungdomsjourer på ett och samma ställe.
www.tjejjouren.se

1000 möjligheter

En organisation som stöttar tjejer, killar, transpersoner och andra unga. Du kan chatta
om vad du vill. De som jobbar där är unga vuxna som har tystnadslöfte.
www.1000mojligheter.se

PrevenTell

Hit kan du ringa om du har tappat kontrollen över sin sexualitet. Till exempel om en är
rädd att göra sig själv eller andra illa. En får prata anonymt med någon som kan mycket
om sådana frågor. Telefon: 020 66 77 88
www.preventell.se
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Organisationer bakom Fatta man

Det börjar med mig togs fram inom projektet Fatta man som
drevs av organisationerna Fatta, Make Equal och MÄN med stöd
från Allmänna arvsfonden.
Vill ni ha stöd i arbetet med materialet kan ni anlita någon av
organisationerna nedan.

Fatta

Fatta är en ideell medlemsförening som kämpar mot
sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning.
Fatta vill ha ett samhälle där allas kroppsliga och sexuel
la integritet respekteras.
Läs mer på www.fatta.nu

Make Equal

Stiftelsen Make Equal är lösningsfokuserade jämlikhets
experter och har sedan starten utbildat och föreläst för
tusentals verksamheter. Stiftelsen är en aktiv röst i sam
hällsdebatten och har startat upp såväl Fatta som Fatta
Man och nu senaste initiativet #killmiddag.
Läs mer på www.makeequal.se

MÄN

MÄN är en ideell, feministisk organisation som verkar för
jämställdhet och mot mäns våld. MÄN vill bryta kopp
lingen mellan manlighet och våld och förändra rådande
normer kring maskulinitet.
Läs mer på www.mfj.se

Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden ger stöd till projekt för att driva
samhällsutvecklingen framåt för barn, ungdomar och
personer med funktionsnedsättning.
Läs mer på www.arvsfonden.se
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