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Till dig som leder denna 3-dagars grundutbildning i Agera tillsammans (hädanefter AT). 

Hur jag ska läsa denna handbok 

Handledningen är upplagd efter grundutbildningens tre delar: del 1 skrivuppgift, del 2 - 
huvudtillfälle, del 3 uppföljningstillfälle. Där del 1 fokuserar på relevant teori och där första 
dagen fokuserar på grundläggande kunskaper om åskådarperspektivet, våld och genus. 
Dag två fokuserar på att deltagarna själva får träna på att hålla i övningar ur AT medan dag 
tre fokuserar på att arbeta med scenarion och hur deltagarna ska ta arbetet vidare efter 
avslutad utbildning. 

Första delen, innan upplägget för utbildningsdagarna kommer, är till för dig som håller i 
utbildningen. Den berör din roll som utbildare, hur du kan tänka kring att ordna ett 
utbildningstillfälle och hur handboken är upplagd med dess kopplingar till medföljande PPT-
bildspel.  

Andra delen är upplagd efter PPT-bilden som medföljer och utbildningsdag 1, 2 och 3. 
Upplägget är detsamma som när du själv gick grundutbildningen en gång i tiden. Till denna 
handbok finns ett rollfördelningsschema för dagarna. Schemat är till för er som håller i 
utbildningen som stöd i planeringen och ansvarsfördelningen inför att hålla 
grundutbildningen. 

Grundutbildningens upplägg  

Grundupplägg 

En grundutbildning i AT är totalt 3 dagar och består av tre delar:  

1. Delmoment 1 – skrivuppgift (0,5 dag) 

2. Delmoment 2 – huvudtillfälle (2 dagar) 

3. Delmoment 3 – uppföljningstillfälle (0,5 dag) 

Del 1 – skrivuppgift (0,5 dag) 

Delmomentet utgörs av en individuell skrivuppgift som tar sin utgångspunkt MVP och AT:s 
teorimanual. Skrivuppgiften skickas ut till deltagarna 3-4 veckor innan del 2 och måste 
genomföras för att deltagare ska få gå vidare till nästa moment. Här är det viktigt att ni som 
utbildar har avsatt tid för rättning av skrivuppgifterna. En deltagarlista för vilka deltagare 
som har genomfört godkända skrivuppgifter ska även skickas till MÄN.  

Del 2 – huvudtillfälle (2 dagar) 

Huvudtillfället är den fysisk träffen under utbildningen och pågår under två 
sammanhängande dagar förslagsvis klockan 9-16:30 (eller motsvarande längd). Dagarna 
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fokuserar på att ytterligare fördjupa den teoretiska kunskapen och koppla den till 
metodmaterialet genom att dels prova på att vara deltagare i AT övningar (dag 1) och dels 
även hålla i övningar samt ge och få feedback (dag 2).  

Del 3 – uppföljningstillfälle (0,5 dag) 

Del 3 som ett uppföljningstillfälle som kan ske både som fysisk träff eller digitalt på distans. 
Fokus ligger på reflektion kring den egna praktiken i klassrummet och momenten 1.) att 
skapa egna scenarion, 2.) kartläggning av skolan med elever, 3.) egna elevsamtal. Tillfället 
bör genomföras då deltagarna har genomfört 3-6 lektioner ur materialet med sina 
elevgrupper. 

Antal deltagare 

Max antal deltagare under en utbildning är 24 personer. Minst antal deltagare under en 
utbildning är 8 stycken, då ett färre antal resulterar i en allt för liten grupp att genomföra 
processen med på ett bra sätt.  

Det ska alltid vara minst två personer som håller i grundutbildningen och gärna av olika kön. 

Anpassning – under utbildningens gång 

Ibland kan det vara så att upplägget behöver anpassas efter förutsättningarna. Detta kan 
bero på det föranmälda antalet av olika anledningar (sjukdom, VAB, ångrar sig etc.) 
förändras. Ditt tänkta upplägg får då justeras efter antalet som finns på plats. Detta blir mest 
relevant under delmoment 2, dag 2 då ledarparen ska hålla övningar med varandra. Det kan 
också vara så att personer kommer och går under utbildningstillfället. Lägg gärna dessa 
personers övningar så att de får göra dem innan de går hem. Observera att en deltagare 
måste ha deltagit under minst 90 procent av delmoment 2 (samt såklart hela delmoment 1 
och 3) för att anses ha genomgått hela utbildningen och ha rätt till ett intyg.  

Det är mycket som ska hinnas med på under delmoment 2 och 3 därför är det viktigt att 
hålla sig inom föreslagna tidsramar. Om detta misslyckas kan tiden behöva förlängas eller 
visst innehåll flyttas till nästkommande dag (delmoment 2).  

Om det mot allt förmodan blir för mycket tid över är alternativet att sluta lite tidigare den 
dagen. Detta kan till exempel ske under delmoment dag 2 om det är få deltagare.  
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Förberedelser 

När skolan (eller annan verksamhet) har skickat personal och personalen vet varför de går på 
utbildningen för att också veta vad som förväntas av dem är kommunicerat. Se gärna i 
MÄN:s stödmaterial för implementering av AT i en skola (finns på 
www.ageratillsammans.se).  

När lokal är bokad, fika är fixat och lunch är klar är det de konkreta förberedelserna inför 
själva utbildningsgenomförandet kvar. Planera tillsammans med din utbildningspartner, gå 
igenom PPT:n och denna manual., och fördela de olika momenten i grundutbildningen 
mellan varandra. Observera att det finns en redan föreslagen fördelning mellan utbildare 1 
och 2 som är rekommenderad att använda och som kan spara in en del planeringstid för er. 

Inför utbildningen 

• Bestäm datum, plats och tid för samtliga delmoment (1-3) med skolans 
kontaktperson. 

• Skicka mail med alla stöddokument för MVP/AT samt kontaktpersonsavtal till skolan. 
Efterfråga antal deltagare och deltagarlista så att de kan få tillgång till lärplattformen, 
skicka listan till support@ageratillsammans.se.  

• Bifoga teorimanualen samt aktuell skrivuppgift MVP/AT. Uppe en mailadress för 
inlämning. Ange tid och datum för deadline. 

• Informera MÄN om att utbildningen sker – var, när och vem utbildas – 
utbildning@mfj.se 

• Packa: deltagarlista, stödlistor (för vuxna), post-its, tejp, whiteboardpennor och 
namnskyltar.  

Del 1 

Del 1 - Skrivuppgift 

• Rätta skrivuppgifter. Begär in kompletteringar om det behövs. Skapa mailmapp i 
aktuell mailkorg och lägg skrivuppgifterna i denna.    

• Observera att deltagare som ej genomfört skrivuppgiften ska ej gå vidare till del 2.  

Del 2 

Inför dag 1 

• Skicka ut inbjudningsmail vid behov (om inte all info gick ut i samma mail tidigare). 

• En tal-sak för rundorna 

• Deltagarlista för deltagarna att signera. 
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• Senast 2 veckor innan utbildningstillfället - bekräfta utbildningstillfället med datum 
till utbildning@mfj.se och få tillbaka en utvärderingslänk som ni ska skicka ut efter del 
2. 

• Skicka inscannat kontaktpersonsavtal till utbildning@mfj.se 

Inför dag 2  

• Utvärdera kort dag 1 

• Dela in deltagarna i två grupper och ledarpar i de olika grupperna som ska 
genomföra övningarna. – skriv in i PPT:n. 

• Skriv upp hålltider/upplägg för dagen på blädderblock eller i PPT:n. 

• Justera eventuellt tidsförändringar i upplägget 

Efter dag 2 

• Utvärdera kort del 2. 

• Skriv ut och under diplom inför del 3. 

• Skicka ut utvärderingslänk till alla deltagare. 

Inför del 3 

• Bestäm om tillfället sker fysiskt eller på distans. Boka in lokal eller till exempel Zoom, 
Google meet eller Teams etc.  

• Skicka ut eventuell inbjudan vid behov och i god tid. 

Efter del 3 –  

• Diplom skickas ut till alla som slutfört alla 3 utbildningsdelar. 

• Skicka en lista på alla deltagare som slutfört utbildning till MÄN: utbildning@mfj.se 

Genomförande 

Vad händer under del 2 - huvudtillfälle? 

Fokus för dag 1 är grundläggande kunskaper om är åskådarperspektivet, våld och genus 
(förändringskomponenterna) och att hålla övningarna för att demonstrera för deltagarna hur 
övningarna genomför. Dagen innehåller föreläsande delar, filmklipp, demonstrering av 
övning och reflektion kring dem. Dag 2 är mer instruerande för att deltagarna ska få 
praktisera AT själva för att kunna få en fördjupad kunskap.  

Att visa hur övningarna ser och när deltagarna själva kör samma övningar? 

Att demonstrera en övning första dagen för att låta deltagarna kan av deltagarna upplevas 
som en upprepning som inte ger fördjupat kunskap. Anledningen till att denna uppredning 
just kring våld och genus-övningarna dag två är att de är grundkomponenter i AT och brukar 
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vara de övningar som upplevs som mest utmanande. Generellt sett brukar det ske och 
upplevas som en fördjupning. När det kommer till ”vad är våld”-övningen kommer många 
fler exempel upp på vad våld kan vara samt även fler sätt att genomföra övningen på. Likaså 
med övningen för att synliggöra genus så kan det första dagen komma upp en stereotyp 
bild av förväntningarna på kön medan andra dagen (när deltagarna själva håller i övningen) 
kommer det fram normer och förväntningar som deltagarna faktisk känner av och till viss del 
förhåller sig till.  

Varför ser upplägget ut som det gör? Vad går att ändra? 

Upplägget som det ser ut nu är framtestat under ungefär sex års tid. Det som inte hinns 
med dag ett kan flyttas över till efterföljande dag, dock är det viktigt att hålla planeringen 
då tiden är begränsad. Ordningen på delarna våld, genus och åskådarperspektivet ligger i 
den ordningen då frågor om våld ofta kommer upp tidigt under utbildningen och kan därför 
vara bra att klarlägga tidigt. 

Hur mycket får en ändra i lektionsserien? 

Det korta svaret på denna fråga är: ändra inte materialet för då är det inte längre AT utan 
något annat och då kan inte MÄN gå i god för om arbetet håller god kvalité eller ger den 
beforskade effekten.  

De lektionsupplägg som nu används är det material som skolverket utvärderat. Det betyder 
att det är bara det upplägget som MÄN kommer att kunna uttala sig om och inget annat. 
Alltså vad insatsen betyder för deltagarnas benägenhet att vilja ingripa och hjälpa varandra i 
svåra och ibland våldsamma situationer. 

Det är inte heller meningsfullt att bara göra ett tema/lektion. I forskning kring prevention har 
det visat sig att samtal som pågår över tid har en större chans att bidra till social förändring 
än en enstaka lektion (Berg 2007). Har en bara möjlighet att prata om detta vid ett tillfälle 
kan en lika gärna låta bli. Upprepning behövs samt att temat återkommer efter avslutad 
lektionsserie. Ett sätt att hålla engagemanget vid liv är att skapa tillsammans med eleverna 
situationer som kan bearbetas i scenarioform. Vidare kan en gång per termin fylla på med 
föreläsningar/workshops kring temat. 

Med allt det sagt så finns det ändå saker som är ok att ändra i materialet. Nedan kommer en 
lista på exempel som kan vara ok: 

• Samtalsform – smågrupper, helgrupp, anonyma post it-lappar eller wordcloud? Varje 
grupp har olika förutsättningar och här har ledaren oftast bäst kännedom kring vad 
deltagarna behöver. 

• Scenarion – är det vissa scenarion som inte fungerar för dina grupper? Här går det 
absolut bra att uppdatera eller ta fram egna scenarion som känns mer aktuella. 
Däremot är det viktigt att strukturen för själva övningen är densamma vid 
genomförandet och att alla viktiga komponenter finns med i scenariot som 
användas. Se dokumentet Utveckla egna scenarios på 
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https://ageratillsammans.se/startsida-agera-
tillsammans/resurscentrum/stoddokument/ för information kring detta. 

• Gruppindelning – hel- eller halvgrupp, när? Liksom ovan vet oftast ledaren bäst vad 
gruppen behöver och det som anges i manualerna är främst rekommendationer när 
det gäller gruppindelning. Vad som dock inte rekommenderas generellt är en 
könsseparatistisk indelning om övningen inte uppger just detta. 

Till dig som ledare 

• Var den förändring du vill se. De som går utbildningen kommer att se till dig för 
inspiration kring hur en kan föra samtal och jobba med AT. När du utbildar lär 
deltagarna sig av både innehåll och om hur innehållet förmedlas. 

• Kolla av någon gång per dag om hur stämningen eller känslan i rummet är.  

• Som ledarpar är det okej med ett öppet ledarskap. Se er själva som en del av 
processen av att lära sig hur AT fungerar. Att vara öppen, transparent, lyhörd och 
flexibel är egenskaper som är till fördel i utbildningen. 

• I det här materialet ligger fokus på mäns våld mot kvinnor. Men som ledare kan det 
vara viktigt att visa att du är medveten om att våld i samkönade relationer 
förekommer, kvinnors våld mot män och mäns våld mot andra män. 

• En pedagogisk tanke med materialet är att förmedla att både kvinnor och män kan 
agera för att förhindra våld. Om det är möjligt – sätt samman ledarpar med personer 
av olika kön.  

• När ni planerar upplägget är det i olikkönade ledarpar extra viktigt att ni reflekterar 
över och är vaksamma på hur talartiden mellan er är fördelad.  

• Om det är möjligt är det symboliskt bäst att hon till exempel sköter tekniken (sköta 
datorn, trycka fram bilder osv).  

• Hjälp gruppen att hålla fokus på temat – killars och mäns våld. Se till att du är tydlig 
med programmets mål – då blir du tydligare som ledare. 

• Visa att du lyssnar. Visa att du blir berörd. Bekräfta den som berättar genom att tacka 
för att den ville dela med sig. Försök att undvika värderande ord som ”bra” eller 
”modigt”. Det räcker med att visa med kroppen att du aktivt lyssnar.  

• Som ledare ska du inte svara på alla frågor och kommentarer. En bra strategi är att 
omdirigera frågor och kommentarer till övriga deltagare genom att exempelvis säga 
”Skulle någon annan vilja kommentera?” eller ”Vad tycker ni andra?”.  

• För att hjälpa deltagarna att sätta sig in i frågorna kan det underlätta om du som 
ledare delar med dig av egna erfarenheter. Poängen är att visa att alla har varit i 
kontakt med utbildningens olika teman så som våld. Deltagarna ska inte behöva 
känna en press att dela med sig av egna erfarenheter i gruppen.  

• Ett sätt att underlätta för deltagarna att börja prata kan vara att bjuda in till generella 
reflektioner. Exempelvis kan ni ställa frågor som: ”Om du skulle fråga 100 människor 
på stan, vad tror du de flesta skulle säga? Vad skulle din granne säga? Andra 
ungdomar?”.  

• En utmaning är att få killar att prata om sin privilegierade position. Om ni har 



 
 
 
 

 
 

MÄN · Hammarby Allé 93 · 120 63 Stockholm 
E-post: info@mfj.se · Telefon: 08-17 82 00 · Webb: www.mfj.se 

10 

möjligheten att ha olikkönat ledarskap kan den ledare som identifierar sig som man 
berätta om utsatthet och våldsanvändning. En annan variant är att deltagarna ”byter 
kön” i en övning för att träna på att sätta sig in i hur andra kan tänka och hantera 
olika situationer.  

Pedagogik 

Den pedagogiska tanken i AT är att föra sokratiska samtal för att komma fram till vad som 
blir okej och inte när det kommer till våld och olika normer/förväntningar som vi förhåller oss 
till. Det finns därför sällan ”rätt/fel”, något som också bör nämnas tidigt under 
utbildningsprocessen.  

Det som förmedlas under grundutbildningen är att du som leder den är den förebild som 
deltagarna förväntas träna på att vara i klassrummen med eleverna. Rollen som utbildare är 
att möjliggöra för samtal kring frågor som rör våld och normer – för lärande och förändring. 

Att ställa öppna frågor: 

Menyfråga 

Öppen fråga 

Sluten fråga 

Beskrivning och syfte Exempel/förslag 

Dessa frågor har inga givna svar och inleds ofta 
med frågeord eller en inbjudan. Den öppna 

frågan syftar till att ge en person möjligheten att 
tänka efter och sätta egna ord på tankar och 

känslor 

- Hur tycker du att det fungerar? 
- Vad skulle kunna vara svårt eller utmanande? 
- Vilka känslor/tankar väcker det här? 
- Vad tänker ni att det skulle få för konsekvenser? 
- Berätta gärna lite om… (inbjudan) 
- Vill du dela med dig av en erfarenhet? (inbjudan) 

En menyfråga ger svarsalternativ vilket 
underlättar för dem som har svårt att förhålla sig 

till öppna frågor. 

Det finns nog många anledningar till varför någon väljer att 
använda våld? En förklaring kan vara att en inte ser det som 
våld, någonting som vi alltid har gjort. En del kanske är rädda 
för bestraffningar om de inte använder våld, en del kanske 
upplever det som enda sättet (även om det finns många att 
alternativ). Vad tänker du/ni om de olika förklaringarna?.  

Dessa frågor kan få enkla svar och inleds ofta 
med verb eller adverb. Slutna frågor syftar oftast 
till att samla information eller klargöra vilket ofta 

har en plats i ett samtal. 

- Tycker du att det är våld? 
- Är det svårt för dig? 
- När var du en aktiv åskådare senast? 
- När är du beredd att gripa in? 
- Var är du som mest otrygg? 
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Varför U-sittning? 

• Denna fråga går också att ställa till gruppen (som ett exempel på ”lättare” sokratisk 
fråga).  

• Mer öppet. Lättare att ta in varandra och se varandra 

• Underlättar samtal. 

• Blir något annat. 

• Röra sig i rummet kan skapa dynamik. 

• Underlättar för energizers, rent rumsligt. 

 

Om något händer som påverkar gruppen – vad är mitt ansvar? 

Hur förhåller du dig som håller i AT-grundutbildningen om det händer något, och vad kan 
hända? 

Komplex reflektion 

Enkel reflektion 

Dubbelsidig 
reflektion 
(typ av komplex) 

Beskrivning och syfte Exempel/förslag 

Återger det personen sagt i syfte att förstärka, rikta 
eller visa på att samtalsledaren lyssnar 

Respons: 
- Du skulle känna dig säkrare om du ingrep på det här 

sättet istället för det andra. 
- (möjlig vidare fråga, hur skulle en kunna minska risken – 

om vi lyfter frågan i helgrupp) 

Går djupare än det personen sagt. Samtalsledaren 
omformulerar, belyser personens eller gruppens 

underliggande mening eller lyfter fram en känsla i 
syfte att öppna upp för ett nytt perspektiv eller visa 

ett samtalsledaren lyssnar 

Respons: 
Du/ni blir fundersamma över varför det ser ut som det 
gör, och hur det kommer sig! 
- (om ni tänker tillbaka på ”genuslådorna” kan det vara 

en förklaring?)  
Du/ni tänker att detta är ganska vanligt och att det är 
många som har erfarenhet av det.  
- (Vad kan göra det svårt att berätta?) 

Dessa frågor kan få enkla svar och inleds ofta med 
verb eller adverb. Slutna frågor syftar oftast till att 
samla information eller klargöra vilket ofta har en 

plats i ett samtal. 

Respons: 
Fram tills nu har du tänkt att du är ganska själv med alla 
dessa strategier, och det blir en litet chock att se att tjejer 
har så många strategier och inte killarna. Det här är ju 
något många tjejer tänker på dagligen och vi vill ju det 
inte ska behöva vara såhär. Varken för tjejer eller killar. 
(notera att förändringspratet kommer sist) 
- Vad kan vi då göra för att förändra den här bilden? 
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Någon går utan att säga till 

Fråga någon som känner personen om vad som har hänt. Be personen att följa upp med 
den som gick och återkoppla till dig senare.  

Någon säger till att de inte vill vara med 

Fråga personen vad det beror på att den inte vill eller kan vara med. Låt den berätta vad 
den känner sig bekväm med och låt denne fatta sitt eget beslut. Det är självklart ok att stå 
över något moment, däremot är det viktigt att deltagare deltar under minst 90 procent av 
utbildningen för att ha genomfört kursen. 

Det har hänt något hemma – ska jag vara kvar? 

Ställ frågan till den personen om den vill vara kvar och låt den resonera sig fram till sitt eget 
beslut. Om det behövs hjälp personen med att ställa frågor kring vad som är viktigast för 
denne. Oavsett beslut bekräfta och stärk personen i sitt beslut och nämn att om något skulle 
ändra sig så är det okej att själv ändra sitt beslut. 

En person vägrar att delta 

Samtala med personen i pausen. Ställ öppna frågor kring hur den tänker kring sitt 
deltagande. Det är självklart ok att stå över något moment, däremot är det viktigt att 
deltagare deltar under minst 90 procent av utbildningen för att ha genomfört kursen. 

En person blir väldigt berörd  

När vi blir berörda är en del av det som skapar förändring. Det kan vara jobbigt och ovant. 
Men det är när det får beröra och beröras som det öppnar upp för engagemang och 
förändring.  

En person berättar om egen erfarenhet av våld 

En generell bild som grundar sig i erfarenheterna av att hålla grundutbildningen är att det är 
lättast att prata om att vara åskådare till våld för länge sedan, sedan i närtid. Andra ”nivån” 
är att själv varit utsatt. Och då är det lättare att prata om det en var utsatt för som ung, i 
skolmiljö eller på arbetsplatsen. Det som är svårare är att prata om det som sker här och nu 
och till exempel av någon nära i hemmet. Det svåraste är att prata om våldsutövande. 
Samma gäller där. Lättare att prata om det som skedde för länge sedan med en okänd 
person, svårare att prata om det som sker här och nu mot någon du känner. Oftast 
definieras inte det som våld (som ett sätt att undgå ansvar för sitt eget handlande så läggs 
ofta skulden för det egna beteendet hos den andra personen). 
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Upplägg för utbildningsdelen 

Vad är viktigt att få med i all text? 

Se dig själv som en del av den lärande processen. Kunskapen om genus, våld och 
åskådarperspektivet, våldsprevention, metodutveckling, manualbaserade interventioner, 
utvärdering, implementering är alla enskilda och i sig stora forskningsfält. Det är svårt, om 
inte säga omöjligt, att bottna i alla dessa delar och inte heller meningen. Tillsammans med 
din partner som du håller utbildningen med kan ni stötta varandra i att förmedla det som är 
viktigast. Deltagarna är också en del av processen – för många kan det vara första gången 
de reflekterar kring våld och genus. 

Kunskapsdelarna är de moment som kan kräva mest förberedelser. För att göra det 
tydligare vad som är det centrala att förmedla under varje bild finns syftet med. Strukturen i 
manuset är att den alltid tar avstamp i de rubriker, bilder eller texter som står i PP-bilden 
och utvecklar/fördjupar sig därifrån. Om du känner dig osäker eller har glömt bort vad du 
ville förmedla så kan det vara ofta vara nog att läsa texten på PP-bilden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I de delarna där det förväntas en mer djupgående kunskaps-förmedling finns det rubriker (i 
PPT-bilden) för varje central del. Under dessa rubriker, antingen i eller under PP-bilden eller i 
denna handbok, finns fördjupad kunskaps text. Dessa försöker fånga kunskapens kärna 
tillsammans med referenser som också anger vem och hur denna kunskap är framtagen. 
Sedan finns det förslag till exempel i denna handbok för att kunna konkretisera kunskapen. 
Alla exempel behövs inte lyftas utan ta ett som du känner dig bekväm med, känns relevant 
och när du är bekväm med ett exempel kan du testa ett nytt exempel vid ett annat tillfälle. 
Exemplen är till som stöd för dig som utbildare och för att konkretisera kunskapen. Olika 
synsätt inom kunskapsfältet är exempelvis om forskningen bygger på ett sammanhållen eller 
isärhållande syn på våld – som får konsekvenser på synen och insatser för att förebygga 
våld. Eller hur det genom historien har funnits olika synsätt och förklaringar kring kön/genus. 

Olika synsätt 
som finns inom 
kunskapsfältet

Exempel för att 
konkretisera

Vem som tagit 
fram kunskapen 
& hur  (kontext)

Kunskapens

kärna
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Denna ”nivå” är inte nödvändig, men kan ge lite extra till deltagarna om det finns tid för det 
och om du som utbildare känner dig bekväm i det. 

Precis som i AT-lektionerna och manualerna handlar det om att göra texten till din egen. 
Det kan ta ett par gånger innan en känner sig bekväm med att hålla alla delar. Att jobba 
med exempel och erfarenheter från tidigare tillfällen kan vara ett sätt att levandegöra 
kunskapen. 

Läs alltid texten så som den står på PPT-bilden 

Det är lätt att anta att texten på PPT-bilden är kort och lättläst. Det skapar mer inkludering 
att läsa bilden för de som kanske har svårt att ta in texten. Ta tiden och läs hela/all text som 
finns på bilderna så som det är formulerat.  

Bilder och rutor i handboken 

I handboken kommer du även finna bilder och rutor med text som är till för dig som håller i 
utbildningen. Det är små faktarutor för att ge en historia eller djupare kunskap till dig, det 
finns rutor medskick om vad som kan vara bra att tänka på eller vanliga responser från 
deltagarna, exempelrutor samt rutor som är tänkta att vara påminnelser för dig om när du 
kan återkoppla till tidigare delar av utbildningen för att hjälpa deltagarna att koppla ihop 
kunskapen. Sedan finns det visualiseringsbilder för att ge en mental bild att prata kring. 

Lycka till! 
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Del 1 – skrivuppgift 

Funktion och syfte 

Syftet med skrivuppgiften är att deltagarna inför del 2 – huvudtillfälle ska ha bekantat sig 
med MVP/AT:s teorimanual och metodens bärande teorier och utgångspunkter.  

Att rätta skrivuppgifter 

I rollen som steg 2-utbildare kommer du rätta alla deltagares skrivuppgifter. Då 
skrivuppgiften främst är ett stöd till läsningen är inte målet att deltagarna ska ha 
memorerat/lärt sig exakt allt de läst i teorimanualen utan det viktigaste är att de har läst den 
och reflekterat kring innehållet. Något som är viktigt att ta med sig in i rättningen att alla 
deltagare har olika vana, förutsättningar och förmågor när det gäller att läsa denna typ av 
texter och genomföra denna typ av uppgift – vilket är helt! Syftet med rättningen är som 
nämns ovan främst att de ska ha påbörjat lärandeprocessen inför del 2 och 3.  
Checklista för att godkänna skrivuppgifter: 

1. Deltagaren har svarat på samtliga frågor. 
2. Svaren går i linje med vad som står i teorimanualen (gäller ej reflektionsuppgifterna, 

de är så klart fria). 
3. Textmängden är ungefär i linje med förväntad omfattning för skrivuppgiften (ibland 

kan ok utförliga svar vara korta, men ofta är 1-2 meningar för kort för att besvara en 
fråga). 

4. Deltagaren har inkommit med eventuellt begärda kompletteringar (se nedan). 
Om något av kraven ovan inte uppfylls: 

1. Be om kompletteringar på de frågor du bedömer behöver kompletteras. 

Deltagare som inte gjort skrivuppgiften 

Deltagare som inte har inkommit med skrivuppgiften innan genomförande för del 2 – 
huvudtillfälle har inte genomfört del 1 av utbildningen och ska således inte går vidare till del 
2. Detta är viktigt dels för att del 2 ska bli så givande som möjligt för alla deltagare och dels 
för att hålla utbildningens struktur. Var tydlig med att det är detta som gäller gentemot 
deltagarna. Observera att detta inte gäller deltagare som inkommit med en skrivuppgift, 
men som behöver göra kompletteringar.  
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DEL 2 DAG 1 – nu kör vi! 
Inledning 

Film: ”Det börjar med mig” 

Funktion och syfte 

Att sätta tonen för utbildningen och tonen i rummet.  

Innehåll 

För att sätta tonen för dagen brukar vi visa en film. En del 
kanske är vana att använda filmer som metod för att 
underlätta diskussioner. Det är något som också 
återkommer som en del av AT. Så vi tänkte börja med en 
musikvideo som heter ”Det börjar med mig” sedan tänkte 
vi fånga upp några tankar. 

Visa filmen – ”Det börjar med mig”.  

Frågor till gruppen (be dem sitta 2/2 - 3/3)  

• Är den trovärdig? Realistisk? 

• Vad är det de försöker förmedla med musikvideon? 

• Vad väckte filmen för tankar och/eller känslor i dig? 

• Sammanfatta och spegla vad som kommit upp i 
rummet. 

Klippet har producerats av ”Fatta Man” som är en del av 
Fatta-rörelsen. Fatta har bland annat arbetat med att samla 
in verkliga berättelser från kvinnor som varit med om 
övergrepp. Vilket resulterade i en låt ”Fatta-låten”. 

Fatta man ville lyfta den andra sidan. När en kille är med 
om att gå över någon annans gräns. De fick in väldigt 
många berättelser om både utsatthet och att ha utsatt 
andra. När sedan kända musiker skulle samla ihop berättelserna så insåg de under arbetets 
gång att det här berör ju mig – ”Det börja mig” – innan det börjar med någon annan när 
män pratar om maskulinitet och våld. 

Fatta 
Fatta bildades som en respons på 
efter att tre killar, som stod 
åtalade för att ha våldtagit en 15-
årig tjej med en glasflaska, den 14 
maj 2013 blev friade av Umeå 
tingsrätt. Den friande domen var 
droppen för organisationerna 
Femtastic och Make Equal som 
gick samman och bestämde sig 
för att agera. Resultatet blev 
FATTA.  
 
Fatta är sprungen ur en frustration 
över hur samhället och 
rättssystemet ser ut idag. Fatta 
bygger på över 150 anonyma 
personers berättelser om sex som 
inte skett på deras villkor. De 
insamlade berättelserna ligger 
även till grund för en låt och 
musikvideo av och med artisterna 
Cleo, Syster Sol, Kristin Amparo 
och Nasteho Osman producerad 
av Embee. Låten och musikvideon 
släpptes den 9 september 2013 
tillsammans med en debattartikel 
skriven av initiativtagarna. 
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Vilka är vi/ni? 

Funktion och syfte 

Introducera runda som metod, börja öppna upp för ett tryggare rum och för samtal.  

Innehåll 

Nu vill vi få en idé om vilka som finns i rummet idag. Och vi ska börja med att köra en runda 
precis som ni senare kommer att göra själva när ni håller lektionen.  

Att arbeta med rundor som vi kommer att göra nu är något som är återkommande i AT och 
är en metod som är till för att skapa förutsättningar för inkluderande samtal. När vi gör 
denna runda (ha gärna en ”talsak” i form av hjärta eller penna) är det den som håller i 
talsaken som har ordet och har det tills den lämnat talsaken vidare. Att göra en runda är ett 
lätt sätt att se till så att alla har får möjlighet att säga något.   

Syfte och innehåll för dagarna 

Funktion och syfte 

Presentera innehåll och syftet med dagarna. 

Innehåll 

Syftet med dessa dagar är att få kunskap om vad våldsprevention och AT är samt hur en kan 
arbeta med AT på en skola. 

• Lära sig mer om prevention, åskådaransatsen, våld och genus 

• Lära sig mer om AT som metod för att kunna förebygga våld bland unga 

• Lära sig mer om och testa övningar i syfte att bli mer trygg i att använda manualen 

Upplägg 

Funktion och syfte 

Skapa ramar och förväntningar för deltagarna att förhålla sig till. 

Innehåll 

För att ge en bild över vad vi kommer att arbeta med under dagarna så ser upplägget ut 
såhär. 
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Tanken med upplägget är att den första delen är till för att ge en kunskapsgrund att stå på i 
frågor om våld, genus och åskådarperspektiv och varför AT har det fokus som det har.  

Under första dagen kommer fokus ligga på att förmedla grundläggande kunskaper om 
prevention, våld, genus och åskådaransatsen samt att vi kommer genomföra övningar så 
som de gör i klassrummet för att få en känsla för hur de ser ut. För att sedan dag 2 gå över 
till att ni (deltagarna) ska testa att hålla i övningar ur manualen.  

Hur kommer vi att arbeta? 

Funktion och syfte 

Skapa tydliga ramar och förväntningar för deltagarna att förhålla sig till. 

Innehåll  

Hur kommer vi att arbeta då? Det som är grunden i AT och som så som vi kommer att 
arbeta nu är: 

• Interaktivt och upplevelsebaserat lärande. AT bygger på en sokratisk pedagogik så 
min uppgift som håller i detta kommer vara att möjliggöra för samtal. Det finns inga 
rätt eller fel just nu utan vi vill öppna upp för reflektioner och tankar. Precis som ni 
(deltagarna) kommer att arbeta i klassrummet sedan. 

• Växla mellan att göra övningar, metareflektera och föreläsande delar kopplade till 
övningen. Så när vi gör övningarna sen så kommer vi att göra dem så som de skulle 
kunna göras i klassrummet. 

• Diskussion och självreflektion. Vi kommer att blanda mellan att diskutera (metaprata) 
om kunskapen och övningarna. Sedan har vi också några självreflekterande delar där 
vi som människor/personer får möjlighet att förhålla oss till dessa saker. 

Känns det okej? Frågor funderingar?  
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Förhållningssätt i rummet 

Funktion och syfte 

Testa övning ur materialet. Sätta förhållningssättet i 
rummet. 

Innehåll 

Att prata om våld kan vara ett laddat ämne och därför 
är det viktigt att skapa trygga rum för att kunna göra 
det på ett bra och respektfullt sätt. Vi ska därför göra 
en till övning ur AT-manualen för att gemensamt 
skapa förhållningssätt för hur vi pratar med varandra.  

Här kör vi brainstorming. Så allt så kommer till er om 
hur vi ska vara med varandra skriver vi upp på blädderblocket.  

Gör övningen – ”förhållningsätt i rummet” 

Gör övningen så som den är beskriven i AT-manualen.  

Metareflektion 

Efter presentationsrundan och övningen öppna upp för diskussion med gruppen om hur det 
var att göra övningen. 

• Hur var det att göra denna övning? 

• Vad är syftet med att göra denna övning? 

• Är det något ni gör vid andra tillfällen? 

Övningen görs under lektion 1 för att skapa ett tryggt rum. Förhållningssätten kommer 
finnas med oss under dagarna och vi kommer att kolla av varje morgon (om vi kommer ihåg 
det) hur vi följer dem. Det är också något som görs i klassrummet med eleverna för att kolla 
hur vi förhåller oss till ”reglerna i rummet”.  

Nu ska vi gå över till en lite mer föreläsande del. Grundläggande kunskaper om våld och 
våldsprevention. Men vi ska börja med varför AT har det fokus som det har. 

MVP och AT är i sitt ursprung ett 
ledarskapsprogram. Jackson Katz tog 
fram det i omklädningsrummet för 
män som lyssnade till att vilja vara 
ledare. Synen på ”ledarskap” skilde 
sig en del mellan en USA och svensk 
kontext. I översättnings- och 
anpassningsarbetet av MVP och AT till 
gjordes därför en anpassning av 
”ledarskap” till att handla om 
”förebilder” för att fånga den pro-
sociala dimensionen av att vara en 
konstruktiv och aktiv åskådare.  
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Går våld att förebygga? 

Funktion och syfte 

Introducera WHO som kunskapskälla i det förebyggande 
arbetet och den kunskapen som finns om våldsprevention. 

Innehåll 

Våld är förekommande och har funnits länge, men det är de 
senaste 10-15 åren som vi börjar få gedigen kunskap om hur 
vi förebygger våldet. Den kunskap som finns i AT och som vi 
utgår ifrån i det förebyggande arbetet hämtas till stor från 
WHO. 

WHO säger nämligen att: ”Violence can be prevented. This is 
not an article of faith, but a statement based on evidence.” 
(WHO, 2010, s. 3) 

Så vi vet alltså att våld går att förebygga det handlar ”bara” 
om att göra rätt saker så kan vi skapa förändring. Det finns 
mycket mer kunskap om våldsprevention att ta del utav om 
en är intresserad, och det gäller allt ifrån konkreta insatser i 
en skola till hur en hel kommun kan tänka när de bygger upp 
ett våldsförebyggande arbete. (MUCF, 2016). 

7 strategier för att förebygga våld  

Funktion och syfte 

Att ge en övergripande bild av vilka framgångsrika strategier som finns för att förebygga 
våld. 

Innehåll 

I rapporten ”Violence prevention: the evidens” sammanställer WHO 7 kunskapsbaserade 
strategier för att förebygga våld. Alla dessa strategier går in i olika delar av kommunens 
vardagliga arbete. En del är väldigt duktiga på att jobba med dessa olika delar, men oftast 
sker det av eldsjälar och inte alltid som en del av ordinarie arbete eller som ett medvetet 
systematiskt arbete i kommunen tillsammans med andra aktörer i civilsamhället, privat sektor 
eller landsting/region (WHO, 2010). 

Det som AT mestadels fokuserar på är strategierna 2, 5 och 6 för att förebygga våld. 

 

WHO 
World Health Organisation 
Världshälsoorganisationen (WHO) 
är FN:s fackorgan för hälsofrågor. 
Enligt WHO:s konstitution är 
målet att alla människor ska 
uppnå högsta möjliga hälsa, där 
hälsa definieras som ett tillstånd 
av fullständigt fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande 
 
Inget att vänta på 
Är en handbok för att sätta upp 
ett våldförebyggande arbete i en 
skola, kommun eller annan 
verksamhet. Boken är framtagen i 
ett samarbete mellan MUCF, 
Organisationen MÄN och Unizon. 
Den bygger på kunskapen från 
WHO, preventionsforskning och 
genusvetenskap. 
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Tre nivåer av prevention  

Funktion och syfte 

Visa att det finns olika nivåer av prevention och på vilken av dessa AT verkar på. 

Innehåll 

Det finns olika nivåer av våldsförebyggande arbete. Det här är en förenklad variant som vi 
kallar preventionspyramiden. Den är till för att illustrera de olika nivåerna.  

• Indikerad prevention handlar om ta hand konsekvenserna av våld, och de insatserna 
riktar sig [läs bildtext] till dem som har erfarenhet av våld – som offer eller förövare. 
Historiskt sett i Sverige har vi arbetat väldigt mycket på denna nivå. Många tjej- och 
kvinnojourer har sedan 1970-talet utveckla kunskaper om hur vi kan ta hand om 
kvinnor som utsätts eller utsatts för våld.  

• Selektiv prevention handlar om insatser som riktar sig till grupper med förhöjd risk 
att utsättas eller att utöva våld. Här är det kanske många som känner igen sig när det 
handlar om att släcka bränder. Vi springer på väldigt mycket för att dämpa eller 
hantera akuta saker utan att få möjlighet att förhindra det innan det uppstår. 

• Universell prevention har utvecklats de senaste åren i en svensk kontext. Det 
kommer att komma mer och mer i och med att universell våldsprevention skrivs in i 
nationella strategier som lyfter fram vikten av just denna typ av arbete. Är universell 
våldsprevention. Som riktar sig till en bred allmänhet innan våldet har skett för att 
förebygga så att det inte sker. Och då fokuserar vi på att reducera en brett spektra 
av riskfaktorer för våld som finns identifierade. MVP är ett program som finns på 
denna nivå och som adresserar ett antal av de riskfaktorer som finns.  

Agera tillsammans och Mentorer i Våldsprevention (MVP) 

Funktion och syfte  

Introducera AT:s och MVP:s bakgrund och varför den ser ut som den gör idag. 

MVP och AT – bakgrund 

Varför just MVP/AT? Och vart kommer MVP/AT ifrån? 

Vid en kartläggning som organisationen MÄN, Unizon och Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF, dåvarande Ungdomsstyrelsen) gjordes 2012 för att just söka 
efter effektiva genusförändrande program som förebygger våld, i Sverige och internationellt 
så kom MVP upp som ett program som motsvarade de krav om evidens, spridning och 
genusperspektiv (Ungdomsstyrelsen, 2012) (Ungdomsstyrelsen, 2012) 

MVP eller Mentorer i Våldsprevention kommer ifrån USA från början. Där var det en person 
vid namn Jackson Katz som vid mitten av 1993 började utforma ett program utifrån den 
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kunskap som fanns då. Det sprang ur ett ganska konkret behov som han såg det vilket var 
att prata med män i omklädningsrummen på campus och inom idrotten om hur de beter 
mot varandra och mot kvinnor. MVP handlar i grunden börja prata om hur vi är med 
varandra som människor och hur vi vill vara med varandra som människor. I USA har 
programmet fått spridning och används idag inom high schools, college och universitet. 
Och används som grund i ”hela kommunansatsen” i kommuner i USA. Det finns som 
obligatoriska delar inom militären och elitidrotten. I Skottland implementeras det brett 
genom ett samarbete mellan polis och motsvarigheten till vårat skolverk.  

MVP är i sitt ursprung ett ledarskapsprogram. Jackson Katz tog fram det i 
omklädningsrummet för män som lyssnade till att vilja vara ledare. Synen på ”ledarskap” 
skiljde sig en del mellan en USA och svensk kontext. I översättnings- och 
anpassningsarbetet av MVP till gjordes därför en anpassning av ”ledarskap” till att handla 
om ”förebilder” för att fånga den pro-sociala dimensionen av att vara en konstruktiv och 
aktiv åskådare.  

I USA-kontexten ligger fokus på att det är unga som är MVP-mentorer åt yngre, så kallat 
”Peer-2-Peer” (P2P). När programmet anpassades till en svensk kontext hade Skolverket 
precis gjort en utvärdering av mentorsprogram i en svensk kontext där de kritiserar hur 
skolor jobbar med mentorer. Grunden i kritiken är att ansvaret för att förebygga våld och 
trakasserier förskjuts till unga samt att de som blir mentorer sätt i en utsatt position utan 
stöd. Om skolor vill utveckla P2P finns det stödmaterial för hur en kan tänka kring 
stödfunktioner och ansvarsfördelning kontakta organisationen MÄN. 

MÄN översatte och började pilottesta programmet 2011-12 i flera omgångar och började 
utbilda andra i programmet runt 2014/15. Anledningen till att det är manualbaserat är för att 
det fanns en ambition om att göra programmet utvärderingsbart vilket skolverket gjorde av 
programmet mellan 2015-2017. 

Agera tillsammans är en anpassning av MVP för elever i årskurs 4-6.  

Det sker också terminsvis ett justeringsarbete av metoden utifrån de erfarenheter som 
kommer fram.  

Målen med Agera tillsammans 

Funktion och syfte:  

Introducera syfte och målen med AT. 

Innehåll 

Den här bilden kan ses som en illustrering av hur våldet tenderar att fungera. Det är 
slutsatser ifrån samma studie som vi har försök illustrera i bild. 
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Öka medvetenheten och kunskapen om våld 

Programmet syftar till att ge ökad kunskap och medvetenhet om att våld omfattar mycket 
mer än fysiskt våld. Det kan vara allt från glåpord, trakasserier till mer grövre uttryck. 
Deltagarna lär sig identifiera olika situationer som problematiska och får en förståelse för att 
våld finns på en skala, från lindriga till grövre uttryck, och att det finns ett samband mellan 
de olika våldshandlingarna. Tanken är att genom ökad empati, kunskap och medvetenhet 
skapa en öppning för att ta till sig allvaret i problemet med framförallt killars och mäns våld. 
Vi vill komma bakom de sensationella berättelserna och istället fokusera på hur människors 
liv påverkas av våld. 

Utmana våra tankar – att tänka självständigt och kritiskt 

Programmet syftar till att hjälpa oss att utmana stereotypa föreställningar om kön och få syn 
på olika normsystem som präglar vår vardag. Många orättvisor i vår omgivning har 
normaliserats och programmet vill utmana deltagarnas tankar, sanningar och sätt att skapa 
mening i sin omgivning.  

Öppna för dialog och skapa reflekterande samtal. 

Programmet syftar till att skapa ett tryggt sammanhang som möjliggör reflekterande samtal 
kring dessa frågor. Den pedagogiska filosofin är att vi lär oss bäst genom att träna 
tillsammans med andra jämnåriga och genom att sätta oss in i frågan 

Den pedagogiska filosofin är att vi lär oss bäst genom att träna tillsammans med andra 
jämnåriga och genom att sätta oss in i frågan. Det handlar om att facilitera/möjliggöra för 
samtal! Inte utbilda eller lära ut. Vi måste lyssna, vara nyfikna och icke-dömande! 

Inspirera till ledarskap – att vilja göra skillnad! 

Programmet syftar till att göra deltagarna mer förberedda och säkra på hur de ska kunna 
ingripa före, under eller efter en kränkande eller våldsam situation. Programmet vill även 
inspirera oss till att motivera andra att gripa in. Vi vill få deltagarna att känna kraften i att 
göra saker tillsammans och motivera dem till att vilja göra skillnad och skapa förändring. 

En viktig poäng med detta program är att fokus inte är på att individer ska blir bättre utan 
att vi tillsammans kan göra något – lösningen på problemet är att vi hjälps åt – givetvis 
behöver var o en tänka till men tillsammans kan vi utmana säkert och skapa en lugnare 
vardag. 

Tycker ni att det låter rimligt (stäm av med gruppen om de har frågor eller funderingar innan 
gå vidare)?  
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Centrala strategier i AT för att skapa förändring 

Funktion och syfte 

Introducera AT:s förändringsstrategier. 

Innehåll  

AT bygger på tre komponenter/strategier som 
adresserar riskfaktorer för våld och som i forskning visat 
sig vara viktiga för att kunna skapa förändring. Dessa tre 
komponenter är programmets strategier för att 
förebygga våld. 

Våld 

Den första komponenten är att skapa medvetenhet och 
kunskap om vad våld är. De allra flesta människorna 
tycker att våld är någonting fel, om ni skulle fråga dem. 
Det är däremot en annan fråga att ställa: ”vad är då 
våld?”. Då kommer du förmodligen få en helt annan 
diskussion som kan vara mycket mer intressant. 

Genus 

Den andra komponenten är att jobba med genus. Det visar också WHO att de program eller 
insatser som grundar sig i en så kallad genusförändrande ansats har mycket större effekter 
än de program som inte har det.   

Åskådaransats 

Den tredje komponenten är en så kallad åskådaransats. Istället för att prata om offer och 
förövare eller våldsutsatt/våldsutövare så tilltalar vi alla runtomkring de som är åskådare.  De 
här tre förändringskomponenterna går igenom AT på olika sätt och det är dem vi kommer 
att jobba mer med under dagen för att fördjupa oss i förståelsen av dessa och hur vi kan 
arbeta med dem.  

Förändringsstrategier 
När ett program ska anpassas till 
en ny social/historisk kontext som 
skiljer sig ifrån den där 
programmet är framtaget i, 
identifieras programmets 
förändringskomponenter för att 
kunna avväga om de är relevanta i 
den nya kontexten och i så fall hur 
de ska användas. Vår bedömning 
är att det är ovanligt i en svensk 
kontext att 
förändringskomponenterna är 
utskriva som en del av 
metodmaterialet som används för 
att skapa den förändring en vill 
se. 
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Varför en genusförändrande ansats 

Det som WHO pekar på i sina rapporter är att genusförändrande program är mer effektiva i 
att skapa beteendeförändringar. I en rapport från 2007 granskades 58 stycken 
preventionsprogram riktade mot män som hade fokus på hälsa, där mäns våld mot kvinnor 
ingick (Barker, Christine, & Marcos, 2007). Program med en genusförändrande ansats visade 
sig vara mer effektiva när det gäller att skapa beteendeförändringar. Det kan ju vara värt att 
upprepa att det är svårare med beteendeförändringar, än kunskaps- och attitydförändringar. 

Genusförändrande ansats problematiserar förväntningar på maskulinitet och femininitet är 
mer effektiva när det gäller att motivera män till att välja bort våld. Detta rimmar också om vi 
ser på vilka riskfaktorer som finns för att utöva våld. Där är just maskulinitet en sådan vanlig 
riskfaktor (se socioekologiska modellen för riskfaktorer). Genomgång av riskfaktorer för våld 
tydliggör att även vissa riskfaktorer är tydligt könade. Vilket bara är ytterligare ett skäl att 
insatsen behöver en genusförändrande ansats.  

I samma studie visar de också att program som inte enbart fokuserar på individen utan mer 
på den sociala kontexten visar sig vara med effektiva i att skapa förändring. Som aktiverar o 
motiverar ett helt system som drar åt samma håll. Vilket ger skäl åt åskådaransatsen i AT 
som i sig kan vara effektiv i att skapa normförändringar. 

Olika ansatser för att arbeta med genus 

• Genusneutral - den första ansatsen, genusneutral, är genusblind och kan beskrivas 
som av saknad av genusperspektiv. Sådana insatser skiljer i mycket liten grad mellan 
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kvinnors och mäns behov och varken förstärker eller ifrågasätter etablerade 
föreställningar om genus.   

• Genus som variabel - den andra ansatsen genus som variabel, innebär att kvinnor 
och män i alla fall figurerar som statistiska enheter. Deltagare har exempelvis 
tillfrågats om de är tjejer eller killar och resultat kan därför delas upp utifrån kön. 

• Genussensitiv - den tredje ansatsen är genussensitiv och uppmärksammar de 
särskilda erfarenheter och behov kvinnor och män kan ha på grund av etablerade 
föreställningar om genus. Den kan exempelvis utgå från att en viss metod tidigare 
visat sig fungera sämre för killar och därför anpassas en insats efter killars behov. En 
insats som exempelvis utgår från att kvinnor oftast är offer för mäns våld i nära 
relationer bedömer vi som genussensitiv. En sådan ansats utgår  från genus som en 
social konstruktion.  

• Genusförändrande - den fjärde ansatsen är genusförändrande eftersom den försöker 
förändra etablerade föreställningar om genus och skapa mer jämställda relationer 
mellan kvinnor och män (Sjögren et al. 2013).   

 

En del av skolans ordinarie uppdrag 

Funktion och syfte 

Koppla AT -programmets syfte och mål till skolans ordinarie uppdrag. 

Innehåll 

De flesta som jobbar inom skolan har förmodligen redan ganska bra koll på detta men det 
kan vara bra att höra hur AT kopplar ihop med skolans ordinarie uppdrag. 

Uppdrag 

I enlighet med diskrimineringslagen har skolan ett uppdrag att arbeta för likabehandling. 
Det är i sin tur en del av skolans läroplansgrundade värdegrundsarbete som handlar om att 
aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation och sexuell läggning. Värdegrunden 
är inte en särskild fråga utan ska genomsyra skolans alla delar - i klassrum, korridorer, på 
raster, i omklädningsrum och vid luncher.  

AT är ett sätt att arbeta för skolans värdegrund och ett sätt för elever och lärare att träna sig 
i att ta ansvar för varandra och för sin närmiljö. Målet är att genom gemenskap och 
kompisanda skapa ett tillåtande klimat där ingen kränks och där varje individ känner sig 
bekräftad. En sådan lärandemiljö kan sedan öka chanserna för ökad demokrati och en 
frånvaro av våld. Med våld menas här både fysiskt och psykiskt våld men även kränkande 
behandling, trakasserier, sexualiserade trakasserier och mobbning. 
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Agera tillsammans struktur 

Funktion och syfte:  

Introducera upplägget för AT. 

Innehåll 

AT är som sagt anpassat till en svensk kontext. Och det finns… 

• AT är en ålderenspassad manual för mellanstadiet (årkurs 4-6) 

• AT är manualbaserad med 17 tematiska lektioner á 45-minuters lektioner som sprids 
ut under en termin. Är i manualform för att det ska kunna utvärderas – då behöver vi 
göra på liknande sätt för att det skulle vara möjligt att kunna jämföras samt ett krav 
för att få kallas metod. 

• Bygger på scenarion, reflektion och dialog. AT handlar inte om att undervisa elever 
om vad som är rätt eller fel utan syftar till att skapa forum för dialog och reflektion 
kring frågor som rör våld, kränkningar och genus. En viktig del i programmet är att 
arbeta med scenarion – där elever får ta ställning till hur de kan agera i olika 
situationer där våld förekommer. Det är en central komponent för att skapa 
beteendeförändring.  

Agera tillsammans sex teman 

Funktion och syfte 

Introducera lektionsstrukturen och dramaturgisk kurva.  

Inledning 

AT bygger på 17 lektionstillfällen som börjar i det som är lättare att engagera sig i och 
våldsformer som är lättare att ta avstånd ifrån för att sedan röra sig mot det som inte är lika 
vanligt att vi definierar som våld eller något som är problematiskt. Gå igenom aktuell 
lektionsöversikt. 

Lektionerna är upplagda efter en dramaturgisk kurva som börjar med det våld som är lätt att 
ta avstånd ifrån för att sedan röra sig mot det som kanske inte alltid ses som våld.  
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Lektion 2: Aktivera åskådarna 

Funktion och syfte 

Att introducera åskådarperspektivet och Agera tillsammans struktur. 

Målet med lektionen är att eleverna ska 

• förstå begreppet “aktiv åskådare” 

• se sig själva och andra som aktiva åskådar 

• vidga sin bild av när en kan ingripa som åskådare (före, under och efter händelsen) 

• vidga sin bild av hur en kan ingripa som åskådare 

• utforska hinder för att vara en aktiv åskådare 

• få syn på sådant som underlättar att vara en aktiv åskådare 

• börja tänka på sin egen säkerhet vid åskådaringripanden. 

Innehåll 

Vi kommer nu att göra nedslag i lektion 2. Vissa moment kommer att genomföras och andra 
inte, men alla slides ligger med för att visa hela innehållet. 
Följ instruktionerna i PPT:n. 

Metareflektion 

Metareflektion – ”hoppa ur övningen” för att möjliggöra för samtal kring själva övningen: 

• Vad är syftet med denna övning – varför gör vi denna övning? 

• Hur var det att göra denna övning? 

• Hur skulle den fungera i klassrummet? 

• Vad kan vara svårt eller utmanande? 

 

Åskådare: kunskapspass 

Funktion och syfte 

Att fördjupa sig och reflektera kring vad en åskådare är och vad åskådarperspektivet 
innebär. 
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Innehåll 

Följ instruktionerna i PPT:n.  
Det är viktigt att du är grundad i åskådaransatsen genom att läsa MVP:s teorimanual. 

Vad får människor att gripa in som åskådare? 

Känna igen och uppmärksamma situationen 

Någonting som forskningen visar ökar sannolikheten att vi ingriper är att vi kan identifiera en 
situation som problematisk och förstå de negativa konsekvenserna för den som utsätts. Det 
är därför vi prata om våld och förståelsen av det eftersom ser vi inte på situationen som 
problematisk så är det ju inte så sannolikt att vi griper in. 

Att bli tillfrågad 

De som tillfrågas och går med på att hjälpa, är mer benägna att ingripa än de som inte 
tillfrågas. Exempelvis om jag tillfrågar min kollega här om vi ska göra någonting åt den där 
situationen där borta så är det mycket högre sannolikhet att vi gör något. 

Kunskap om olika ingripandealternativ 

Att veta vilka valmöjligheter som finns och hur en ska ingripa i olika situationer. Det är därför 
som vi använder oss av scenarioövningar som ni kommer att få testa dag två. Då diskuterar 
vi och utforskar olika handlingsalternativ så att vi mentalt kan träna på det innan och veta 
vad vi ska göra. (en analogi som kan användas är att vi ofta gör brandutrymningsövningar 
för att vi ska veta vad vi ska göra när olyckan väl är framme, men vi får sällan träna på hur vi 
ingriper när vi inte är schyssta mot varandra). 

Förebilder 

Personer som bevittnar prosociala ingripanden är mer benägna att effektivt ingripa i 
framtiden. Det är därför det blir viktigt att uppmuntra både oss som är vuxna med också 
förebilder som redan finns att vara de som gör ingripanden. Det är ett sätt att lära oss av 
varandra om vad som är okej och inte och hur vi kan göra ingripanden på schyssta och säkra 
sätt. 

Gruppstorlek 

Ju fler personer som är närvarande desto mindre är sannolikheten att en åskådare ingriper 
effektivt.om forskningen kring åskådarperspektiv.  
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• Det är ju ganska intressant – varför tror ni att det är så?  

Relationen till offer och förövare 

Det är större sannolikhet att vi griper in om vi känner 
den som blir utsatt och svårare om vi känner den som 
utövar våld. Om vi känner den som blir utsatt vet vi hur 
vi ska närma oss den personen, vi har lättare att vara 
empatiska med en människa som står oss nära än 
någon som är avlägsen.  

Det som kan hända när du känner den som utövar att 
du väljer att inte ”se den sidan” eller att du för dig själv 
bortförklarar våldet med att lägga skulden på den som 
blir utsatt. Det kan också finnas en rädsla av att förlora 
relationen till din polare om du har lägre status än den 
personen. 

Social position och resurser  

Har du språket, ett visst utseende, klädstil eller hur du 
"läses" av andra? Kan vara avgörande för vilka 
alternativ du har som åskådare att ingripa. En populär 
person som har hög status kanske har lättare att ingripa 
än en person som inte har det.  

Tystnadens kultur 

Finns en kultur av att inte ”skvallra” och visa lojalitet med den egna gruppen?  Och det 
kanske många känner igen sig i. ”golare-får-inga-polare” snacket. Men vi vill ju ha en norm 
där det är okej att säga ifrån eller säga till när någon blir illa behandlad.  Eller ”sköt dig själv 
och skit i andra!” 

Att ingripa gör skillnad 

• Ingripande åskådare förbättrar oftast situationen. Det kanske inte så det upplevs så alla 
gånger, och en kanske inte alltid får ett ”tack så mycket för att du ingrep” – även om en 
skulle vilja ha det. 

• Närvaron av en åskådare är signifikant kopplat till att polisen tillkallas. Och det kanske 
säger sig självt. Om det inte finns någon på plats som kan anmäla så blir det ingen 
anmälan av helt enkelt. 

• Vänner är ofta de första och de enda som får vetskap om utsatthet . Det är oftast som att 
unga berättar om utsatthet för varandra och oftast stannar det där. Det kan därför vara 
fint att vi som vuxna även visar att vi kan vara beredda på att lyssna på deras 
erfarenheter.  

Gruppstorlek – ofta kan svaren bli: 
 
• Att en blir osäker på om det är något 

problematiskt med situationen, och 
om ingen ingriper så kan en tänka att 
det inte är något problematiskt.  

• Att en kan tänka att någon annan 
ingriper eller tillkallar polis så jag 
behöver inte göra det (och om alla 
tänker så kommer ingenting ju att 
hända).  

• Att individer hämmas att ingripa då 
det är många personer närvarande av 
rädsla för att ingripandet ej ska ses 
som berättigat av övriga   

 
• Om svaren inte kommer upp kan du 

som leder påtala dem. 
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• Det är därför vi också involverar elevhälsan i arbetet så att när det väl kommer upp en 
berättelse eller en elev kommer fram till oss ska vi veta hur vi ska ta det vidare (om det är 
något de själva vill). Och varför vi alltid delar ut stödlappar i början av varje lektion. 

• Ett sätt att komma bort från positionerna ”offer” | ”förövare”. 

Sammanfattning 

Ingripanden förändrar normer – före, under & efter 

Att arbeta utifrån ett åskådarperspektiv har potential att förändra på grupp och normnivå – 
inte bara på individnivå. Och inget ingripande är för litet. Det ”minsta” ingripandet kan få 
de största följderna för den som blir utsatt. Ibland kan det räcka med ett ”hej” för att 
personen ska känna sig sedd. Eller till och med en axelryckning kan ibland signalera att 
någonting inte är okej. 

AT-programmet syftar ju till att göra deltagarna mer förberedda och säkra på hur de ska 
kunna ingripa före, under eller efter en kränkande eller våldsam situation. Programmet vill 
även inspirera oss till att motivera andra att gripa in. Vi vill få deltagarna att känna kraften i 
att göra saker tillsammans och motivera dem till att vilja göra skillnad och skapa förändring.  
Det vi vill förmedla är att det alltid går att göra någonting innan en våldsam situation 
uppstår genom av att avvärja eller distrahera, under en situation (direkt eller indirekt) genom 
att avleda, ta hjälp av eller tillkalla någon vuxen och efter genom att exempelvis fråga den 
som blev utsatt och bekräfta dennes upplevelse eller berätta vidare det du såg. 

Det kan vara viktigt när ni pratar med elever om ingripande att hela tiden återkomma till att 
göra det på ett säkert sätt. Och att det alltid går att göra någonting före, under och efter 
någonting sker. 
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Lektion 4: Vad är våld? 

Funktion och syfte 

Att fördjupa sin förståelse och kunskap om våld. 

Målet med lektionen är att eleverna ska 

• förstå att skojbråk och maktlekar hänger samman med grövre former av våld som 
slag, misshandel, mobbning och sexualiserade trakasserier 

• bredda sin definition av våld så att de blir motiverade att lägga sig i skojbråk och 
maktlekar 

• förstå att om vi stoppar exempelvis skojbråk så kan vi minska grövre former av våld 

• få kunskap om våldet på skolan. 

Innehåll 

Följ instruktionerna i PPT:n. 

Metareflektion 

Metareflektion – ”hoppa ur övningen” för att möjliggöra för samtal kring själva övningen: 

• Vad är syftet med denna övning – varför gör vi denna övning? 

• Hur var det att göra denna övning? 

• Hur skulle den fungera i klassrummet? 

• Vad kan vara svårt eller utmanande? 

Lilla rummet 1 

Funktion och syfte 

Att prova på att genomföra metoden Lilla rummet med tema våld.  

Innehåll 

Nu ska vi göra en övning som vi gör i samband med utbildningar ör vuxna. Detta är inget ni 
kommer att göra i AT med eleverna.  

Syftet med övningen är att få möjlighet till en djupare reflektion och att få börja känna på 
hur det är att prata om våld. Och tanken med att vi gör detta är för att ni ska kunna känna er 
tryggare i rummet när ni håller övningarna. Anledningen är också att ni kommer ju öppna 
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upp ett rum där det kommer bli möjlig att berätta om erfarenheter av våld och det kan 
kännas ovant att lyssna på detta och då kan det vara bra att fått öva på att lyssna i trygga 
rum… 

Läs upp skillnaden mellan lilla och stora rummet. 

Regler i ”Lilla rummet” 

Funktion och syfte 

Tydliggöra reglerna i rummet. 

Innehåll 

När vi inleder AT i klassrummet och i denna utbildning så hade vi förhållningssätt. Men nu 
kommer vi ha regler som är till för att sätta ramarna för övningen lilla rummet. Och ju bättre 
vi följer dem desto bättre blir övningen.  

Utgå från dig själv; mina erfarenheter, min upplevelse 

Eller tala utifrån hjärtat. Det brukar också vara lätt att säga ordet ”man” (”man gör”, ”man 
säger”, ”man vill”). I övningen kan det underlätta att använda ordet ”jag” istället för man, 
just för att koppla självreflektionen närmare sig själv. 

Lyssna aktivt 

Lyssna aktivt på varandra och gärna med god intention. Det vill säga att allt du hör tolkar du 
välvilligt 

Kommentera inte andra, diskutera eller ställa frågor 

En kanske är van vid och vill gärna bygga vidare på vad andra säger. ”som han/hon sa” eller 
”precis som du” eller ”till skillnad från dig” – men det ska vi alltså inte göra. Övningen 
bygger på att helt utgå ifrån sig själv och sina egna erfarenheter. 

Du får passa 

Det är okej att passa! 

Det som sägs i rundan, stannar i gruppen 

I efterhand kan det vara så att en känner för att följa upp någon som en person nämnde i 
rummet. Men det ska vi alltså inte heller göra. Om den personen vill fortsätta att prata är det 
upp till den själv att göra det.  
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Dela in i grupper 

Dela in i grupper om 3-4 personer i varje grupp. 

Övning: Erfarenheter av våld 

Funktion och syfte 

Ge instruktioner och samtalstema för lilla rummet. 

Innehåll 

I grupper genomföra lilla rummet och uppgiften är att: 

• Dela en erfarenhet av våld. 

• Antingen som åskådare, utsatt eller utövare 

• Tänk in alla våldsformer 

• Tänk in hela ditt liv 

• 3 minuter per deltagare i lilla rummet 

• Därefter kommer vi att återsamlas här i rummet 
för reflektioner. Kör! 

Återsamling och metareflektion 

Samla gruppen och diskutera hur det kändes att göra övningen. 

Be deltagarna att dela med sig om hur det var att göra övningen genom följande frågor, 
besvara en åt gången i följande ordning: 

1. Hur kändes det att göra denna övning 

2. Hur kändes det att lyssna? Hur var det att lyssna på andra? 

3. Hur kändes det att berätta? Hur var det att få utrymme, utan att bli avbruten, för att 
prata? 

4. Hur gick det att hålla sig till reglerna? 

Våld – kunskapspass 

Nu ska vi in i kunskapskontexten kring våld.  

Funktion och syfte 

Introducera problembilden kring våld i AT.  

Att inleda rundan i lilla 
rummet 
Den eller de första personerna 
som inleder rundan har stor 
möjlighet att påverka nivån i 
samtalet. Det du som 
samtalsledare kan göra innan 
är att fundera ut en berättelse 
som du vill dela och som 
öppnar upp för andra att dela. 
Med andra ord att sätta 
”ribban högt” kring vad som 
kan uttryckas i lilla rummet. 
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Innehåll 

AT har fokus på att förebygga killar och 
mäns våld eftersom det är s.k. 
majoritetsproblemet idag i Sverige (och i 
världen). AT adresserar därför några av de 
grundläggande orsakerna till våldet för att 
förebygga och bryta kopplingen mellan just 
män och våld.  

Detta betyder inte att andra diskussioner 
kommer att läggas åt sidan. Finns det andra 
erfarenheter i rummet av kvinnor som 
utövar våld mot kvinnor och män, våld i 
samkönade relationer och så vidare så får 
de finnas närvarande. Men vi kommer att 
komma tillbaka och jobba utifrån ett 
majoritetsproblem. Som drabbar både 
tjejer/kvinnor och killar/män. För vi vill ju att 
varken killar eller tjejer vill växa upp i ett 
våldsamt samhälle och den förändringen 
vill vi skapa tillsammans. 

Våldspyramiden - 
våldets normalisering och rättfärdigande  

Funktion och syfte 

Förmedla kunskap om våldets kontinuum och normalisering. 

Hur och vad vi definierar våld spelar roll! 

Våldspyramiden är en pedagogisk bild eller visualisering av det som vi precis har pratat om 
under övningen. Den är till för att tydligare visa hur det hänger ihop. När vi arbetar 
förebyggande så är det ”längst ner” i pyramiden som vi vill vara och redan där motverka 
våld. För kan vi motverka det redan där så kan vi förebygga det som kommer högre upp. 
Våld kan se ut på många olika sätt. Våld förekommer i olika former och finns på en glidande 
skala. Från det ”vardagliga /lindriga /normaliserade” till det grövre. Det lindriga våldet 
bidrar till att legitimera och normalisera det grövre. Vår acceptans för våld har förändrats 
över tid. Det vardagliga våld som det finns mycket av erkänner vi inte alltid som våld, 
medan det grova våldet har högt erkännande trots att det förekommer mer sällan. Genom 
att agera mot det som utgör basen i våldspyramiden – skämt, ”skojbråk”, jargong och 
trakasserier – kan vi undvika att våldssituationer eskalerar. Vi bidrar även till att förändra den 
kultur och de sociala normer som skapar acceptans för allvarligare former av våld och 
kränkningar.” 

Våldets normalisering 
En vanlig förståelse för begreppet 
normalisering är att det är den utsatte själv 
som har normaliserat det våld hon är utsatt 
för.  
Denna förståelse finns det goda skäl att 
utmana. Under hur kan vi förstå våld gör 
den utsatte alltid motstånd på ett eller 
annat vis. Just för att den aldrig tycker 
våldet är okej.  
Det är snarare så att utövaren normaliserar 
våldet för att underminera den utsattes 
motstånd. Inte bara in den nära relationen 
utan också kring vänner och familj. Det är 
inte ovanligt att det är först när en utsatt 
person kommer till en jour som den blir 
trodd på för första gången. 
Vad som här menas med normalisering är 
hur samhället och utövaren genom olika 
ageranden och sociala responser 
normaliserar våldet. Medan den utsatte 
söker bekräftelse på att det våld den är 
utsatt för inte är okej. 
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Det finns ett samband mellan vad som erkänns som våld och hur förekommande det är! 

Mord eller våldtäkt förekommer, men det kanske inte är lika vanligt förekommande som hot 
och sexualiserade trakasserier (visa pilarna på PPT-bilden). 

Vad som ses som våld beror till stor del på våra definitioner och vår acceptans. Ta 
tillexempel våldtäkt: fram till 1965 var det lagligt med våldtäkt inom äktenskapen. 1983 
ändrades lagen då det tidigare var tvunget att vara en ”fullbordad” våldtäkt för att det 
skulle ses som en våldtäkt i lagens mening – allt fram till dess att våldtäkten inte var 
”fullbordad” skulle sålunda inte räknas som en våldtäkt. Eller barnaga som förbjöds 1979 
under ramaskri (för hur ska vi då uppfostra våra barn?!) ser vi idag som någonting helt 
självklart och skulle reagera väldigt starkt om någon förälder slog sitt barn. 

Våld existerar i ett kontinuum och på en glidande skala. Var drar vi gränsen? Vad accepteras 
– vad accepteras inte? Vad beskriver vi som våld! Vår acceptans för olika former av våld 
förändras – beror på vad vi definierar som våld/brott!  

Erkännande, relation och sammanhang 

Graden av erkännande av vissa våldshandlingar kan variera beroende på sammanhanget 
och relation till den som utövar våldet. En våldtäkt som begås av en för offret främmande 
person har generellt sett ett högt erkännande som våld och kan sannolikt snabbt ses som 
något fel. Till skillnad från om våldtäkten begås av någon som du känner eller har varit 
tillsammans med i många år. Då skulle det sannolikt ta längre tid att tänka på det som 
hände som en våldtäkt. 

I den ”lindrigare/normaliserade” delen av pyramiden kan vi hitta exempelvis tafsande. Om 
någon skulle tafsa på dig i en affärens kassakö en tisdag skulle det sannolikt i hög grad ses 
erkännas som våld och något en skulle snabbt reagera mot. I motsats till om det samma 
skulle ske på ett trångt dansgolv sent en fredag kväll (”det får vi räkna med när vi går ut” – 
kan det vara många som vittnar om under AT). Faktorer påverkar, inte allvaret i handlingen - 
utan hur handlingen erkänns.  

Förhållandet i pyramiden är att det våld som i många olika kontexter har högt erkännande 
som våld inte är så vanligt förekommande medan det omvända gäller för det våld som inte 
har högt erkännande, till exempel hat, hot, retorik som objektifierar kvinnors kroppar, porr 
eller rasism! 

Ingrip som åskådare för att skapa en norm där våld inte är okej 

Om vi accepterar det ”mildare” våldet så skapar det legitimitet för det grövre. Det är kanske 
inte alla som går vidare och använder grövre våld, men är det ingen som säger stop eller 
säger att det där är inte okej skapar vi heller inga förutsättningar för att våldet inte ska bli 
grövre. 
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Och det är just här – längst ner i pyramiden som vi vill vara och arbeta för att synliggöra och 
få en acceptans för att även det kan vara våld. 

Möjliga frågor till deltagarna 

• Skapa utrymme för reflektioner kring våldspyramiden: 

• Vad tänker ni när ni ser denna? 

• Var går acceptansen för våld i deras vardag eller verksamhet?  

• Är det skillnad om det är på stan, hemma eller på jobbet? 

• Tankar kring pyramiden?  

• Eget alternativ… 

 

Definition av våld 

Funktion och syfte:  

Ge en definition på våld, samt visa att det finns olika definitioner som försöker definiera 
samma fenomen. 

Innehåll 

Den här bilden kan ses som en illustrering av hur våldet tenderar att fungera. Det är 
slutsatser ifrån samma studie som vi har försök illustrera i bild. 

Det finns många likartade definitioner av våld. Bland annat från WHO, 
Istanbulkonventionen, Socialstyrelsen och från Per Isdal. De likartade i de att det är någon 
som far illa av våldet, gör något mot sin vilja eller inte gör något som den annars skulle vilja. 

Vi har valt att använda oss av Per Isdals definiton av våld som finns i boken ”Meningen med 
våld” eftersom att den är väldigt bred och fångar in väldigt mycket av det vi sitter och pratar 
om just nu (ni har precis gjort definitionen av våld-övningen). 

Läs definitionen högt: våld är varje handling riktad mot  en annan person, som genom 
denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något 
mot sin vilja eller avstå från något som den vill. 

Låt sedan deltagarna jämföra och reflektera krings Isdals respektive WHO:s definitioner av 
våld utifrån frågeställningarna i PP. 

Det som skiljer Per Isdals definition från WHO är om handlingen är avsiktlig eller inte. Och 
en kan ju fundera över om handlingen behöver vara avsiktlig för att det ska definieras som 
våld. Vad tänker ni kring det? 
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Studie - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) 2014 

Funktion och syfte:  

Kunskap om våldets omfattning och hur vanligt 
förekommande våld är.  

Innehåll 

2014 gjorde Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) en 
stor omfångsundersökning där de gick ut med enkäter till 
människor för att få koll på våldets omfattning i Sverige, 
och hur det kan vara kopplat till (o)hälsa (NCK, 2014). 

I undersökningen fick personer som var över 18 år svara 
hur deras utsatthet såg ut när de var barn (0-18 år). Det 
som framkom av undersökningen var att 1/3 av alla flickor 
och 1/4 av alla pojkar har utsatts för någon form av 
allvarligt våld före sin 18-årsdag. När de tog in allt våld 
och inte ”bara” det allvarliga våldet så framkom det att 
75-76% av alla som svarade hade erfarenhet av våld 
under sin barndom. Generellt sett är män utsatta för 
fysiskt våld (av andra män) och kvinnor utsatta för sexualiserat våld (av andra män). 

Det betyder att 1/3 av alla tjejer och 1/4 av alla killar som vi möter i klassrummet kan ha 
erfarenhet av våld. Det betyder även, statistiskt sett, att det finn erfarenhet av våld i detta 
rum. 

Våld är någonting vanligt förekommande i mångas liv och det som vi möjliggör nu i och 
med AT är att vi skapar ett forum och en möjlighet för unga att dela sina erfarenheter. Det 
blir därför viktigt att elevhälsa och skolkurator finns med från början så att vi som sedan 
håller i AT-lektioner kan känna oss trygga i att om det kommer upp något så finns det sätt vi 
kan ta det vidare. 

Det är också en av anledningarna till varför vi delar ut ”stödlappar” inför varje lektion – så 
att eleverna kan få en idé om vart de skulle kunna vända sig om de känner att de behöver 
mer stöd.  

Våldsutsatthet ger ohälsa 

Funktion och syfte 

Kunskap om våldets konsekvenser. 

Definition: allvarligt våld 
Att man som barn har blivit 
påtvingat samlag (inklusive försök) 
någon gång och/ eller blivit utsatt 
för annat sexuellt övergrepp vid 
upprepade tillfällen och/eller 
ibland/ofta blivit slagen med 
knytnäve, skadad med vapen eller 
liknande, och/eller ofta blivit 
utsatt för annat fysiskt våld 
och/eller ofta blivit hotad med 
fysiskt våld och/eller ofta blivit 
kränkt, mobbad eller liknande 
och/eller vid upprepade tillfällen 
ha sett eller hört våld mellan 
föräldrarna.  (NCK, 2014, s. 64) 
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Innehåll 

En konsekvens av våld är ohälsa. Vi kanske känner av rent intuitivt att bli utsatt för våld inte 
är något bra, men nu finns det också vederlagt av större studier som visat att det finns en 
tydlig koppling mellan utsatthet för allvarligt våld och olika former av fysisk och psykisk ohäls 
(NCK, 2014). 

Som exempel ökar utsatthet för våld risken för: 

• Post-traumatisk stress (PTSD) 

• Depression och ångest 

• Självskadebeteende 

• Riskbruk av alkohol  

• Allmän upplevelse av kroppslig hälsa 

• Psykosomatiska symptom 

• Hjärtinfarkt 

Dessa delar kan också fungera som ”röd-flagg” om du ser någon som lider utav några av 
dessa, ex. självskadebeteende eller brukar alkohol så kan det vara en rödflagg för att något 
inte står helt rätt till.  
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Män vanligaste förövarna i brottsstatistiken 

Funktion och syfte 

Synliggöra mäns överrepresentation i våldsstatistiken och varför AT därav har fokus på mäns 
våld. 

Innehåll 

Kollar vi på andra sidan – alltså vem det är som utsätter för 
våld – så vänder vi oss till den brottsstatistik som 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) sammanställer årligen 
utifrån polisens statistik.  

Det vi ser i statistiken är att män är överrepresenterade i 
statistiken vad gäller våldsbrott. 

I brottsstatistiken står män för: 

• 89% av alla misstänka för hot 

• 79% av alla som är misstänka för misshandel, och 

• 98% av alla som är misstänka för sexualbrott 

Tyvärr är män överrepresenterade i statistiken, och den 
enkom starkaste nämnaren är att det är män. Det här är en 
av anledningarna till varför AT har fokus på mäns våld. 

Det är denna koppling mellan män och våld som vi vill 
bryta! Men då måste vi förstå varför och hur det kommer sig 
att det är just män som är överrepresenterade i statistiken. 

Är detta något ni känner igen, eller har sett tidigare? Eller blir denna kunskap ny? 

När ni sedan kommer att hålla klasser i klassrummet kommer det att finnas en utmaning i att 
se strukturella mönster och hur eleverna upplever sin egen situation. Det kan finnas en 
skillnad i hur en tolkar och upplever sin egen situation och hur den strukturella 
problematiken ser ut.  

Det är inte heller meningen att peka ut killarna i klassen som problem. Om de skulle 
uppleva det så kan ni återkomma till att vi vill förändra detta och att alla kan vara aktiva 
åskådare och göra skillnad. Så att ni kommer tillbaka till att prata om att vara aktiv åskådare. 

Problemformulering – mäns våld.  
Att prata om mäns våld kan väcka 
motreaktioner och det kan finnas 
en ovilja att peka ut män som 
grupp som problem.  
 
Det  kan här det finnas anledning 
att stämma av med deltagarna 
om vad de tänker när de ser 
denna statistik. Är det något nytt? 
Känner de igen statistiken i sin 
omgivning (en egen upplevelse 
av sin situation kan se annorlunda 
än hur den sammanlagda bilden 
ser ut)?  
 
Om det blir diskussion möjliggör 
för hela gruppen att komma till 
tals och återkom till statistiken att 
det är mäns överrepresentation i 
världsstatistiken vi vill förändra. 
Det är ett s.k. majoritetsproblem – 
det ”största problemet” med våld 
som vi bör angripa först .  
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Triaden av MÄN:s våld 

Funktion och syfte 

Att genom modellen beskriva hur mäns våld är ett globalt problem och att vi genom att 
fokusera på genus och i synnerhet maskulinitetsnormer som leder till våld kan förhindra våld 
mot alla kön. 

Innehåll 

Att mäns våld är ett globalt problem och att vi genom att fokusera på genus och i synnerhet 
maskulinitetsnormer som leder till våld kan förhindra våld mot alla kön. 

Våld och manlighet 

Funktion och syfte 

Övergångsbild för att prata om genus och maskulinitet.  

Att gå vidare i hur våld är ett inlärt beteende och att den förväntan ligger på killar och män – 
men att det inte är av naturen givet att det ska behöva vara så. Att män är 
överrepresenterade i världsstatistiken beror inte på att män är biologiskt skapta så utan det 
hänger samman med förväntningar utifrån kön… 

Innehåll 

Det finns mycket kunskap om kopplingen mellan maskulinitet och våld. Och den kunskapen 
som maskulinitetsforskare framhåller är: att majoriteten av våldet begås av killar och män 
betyder inte att män, av naturen, är mer våldsamma än flickor och kvinnor. Omfattningen av 
våld säger mer om hur nära sammankopplat våld är med hur vi förväntar oss att killar ska 
vara - våld och manlighet är intimt förknippat med varandra.  

För att kunna motverka och förebygga våld blir det därför viktigt att förstå våld som något 
socoalt och inlärt, vilket betyder att våld kan avläras. 

Vi kommer att prata med om hur denna koppling ser ut när vi börjar prata om genus, 
maskulinitet och kopplingen mellan män och våld. Och därför ska vi nu komma in på AT:s 
tredje förändringskomponent genus. Men nu är det lunch så det får vi återkomma till snart. 
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Lektion 7: Normer för tjejer och killar 

Funktion och syfte 

Öka medvetenheten om och utmana destruktiva idéer om genusnormer. 

Målet med lektionen är att eleverna ska 

• reflektera kritiskt kring hur genusnormer påverkar ens vardag 

• reflektera kring hur brytande mot genusnormer hänger ihop med våld 

• reflektera kring hur de kan stötta varandra och vara aktiva åskådare. 

Innehåll 

Nu har vi gått igenom två av AT:s förändringskomponenter, åskådaransatsen och våld. Nu 
ska vi gå på den tredje förändringskomponenten, genus. Vi ska nu kliva in i lektion 7.  

Följ instruktionerna i PPT:n. 

Övning: Holy siz 

Funktion och syfte 

Att prova på övningen och reflektera kring temat. 

Innehåll 

Introducera filmen med att berätta att den handlar om en elev på en skola någonstans i 
världen. Be dem att reflektera kring filmens budskap medan de tittar på den. Efter filmen 
kommer de få diskutera det de har sett. 

Följ instruktionerna i PPT:n.  

Övning: fyra hörn-övning 

Funktion och syfte 

Att prova på övningen och reflektera kring temat. 
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Innehåll 

Nu ska eleverna ta ställning till några påståenden för att utmana deras tänkande och för att 
få lite rörelse i rummet. Fyra hörn-övningen går ut på att du som leder ställer frågor till 
eleverna och erbjuder dem fyra svarsalternativ (ett i varje hör av rummet) som de får gå till 
för att ta ställning. När de valt får de prata om sitt val med de andra som har valt samma 
hörn innan ni diskuterar de olika ståndpunkterna i helgrupp. 

Övning: Fler outtalade normer – gruppdiskussion  

Funktion och syfte 

Att prova på övningen och reflektera kring temat. 

Innehåll 

Be eleverna prata i mindre grupper om tre och diskutera frågorna nedan. Uppmuntra dem 
att skriva ner sina förslag på outtalade regler/normer. Gå sedan igenom övningen i helgrupp 
och skriv upp förslagen på whiteboard/blädderblock. 
 
Frågor för eleverna att diskutera: 

• Finns det fler outtalade regler för killar som kan orsaka att en blir retad? Eller inte får 
vara med? Eller ger status? 

• Finns outtalade regler för tjejer som kan orsaka liknande reaktioner som för killar? 
• Varifrån kommer dessa regler? 

 
Om de har svårt att komma på något kan ni testa att säga: Om en tjej bråkar och slår andra i 
klassen, skulle det göra att hon blir retad? 
 

Genus och normer - kunskapspass 

Nu ska vi ”hoppa in i” kunskapskontexten kring genus och dess kopplingar till våld.  

Definition av kön 

Funktion och syfte 

Förmedla att konceptet kön är komplext och består av en mängd olika komponenter. 
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Innehåll 

Följ instruktioner på PPT:n.  

Förväntningar utifrån kön 

Funktion och syfte 

Förmedla att förväntningar är vanligt förkommande bland unga och att de är särskilt viktiga 
för killar, men att omgivningens förväntningar är starkare än egna åsikter  

Innehåll 

Igår gjorde vi övningen om genuslådor och har metareflekterat kring övningen. Nu kliver vi 
in i kunskapsdelen. Är den här övningen relevant för de unga vi möter? Är det här med 
genus och förväntningar något de förhåller sig till? 

Det här är resultatet av en stor enkätstudie som Myndigheten för civilsamhälles- och 
ungdomsfrågor (f.d. Ungdomsstyrelsen) gjorde 2013 där de gick ut och frågade väldigt 
många unga.  

Där anger:  

9 av 10 unga, 16-24 år, upplever förväntningar på hur de ska vara utifrån kön. 

Så många unga uttrycker att de känner av dessa könade förväntningar. 

Så de här förväntningarna som kommer upp i övningen är något som de själva uppger att 
de måste förhålla sig till. Och när de har frågat om just förväntningar ha de själva fått 
definiera vilka dessa förväntningar är. 

”Manliga” killar viktigare än ”kvinnliga” tjejer  

De anger att det är viktigare att killar uppfattas som manliga – alltså att vara ”manligt” är 
viktigare är viktigare än att vara ”kvinnlig”. 

Manligt/kvinnligt viktigare för killar 

I enkäten framgår det också att killar tycker att det är viktigare än tjejer att killar är 
”manliga”, så killar tycker att den här uppdelningen mellan manligt/kvinnligt (s.k. 
tvåkönsmodellen) är viktigare. Och det är ju intressant att fundera över varför just killar 
tycker det är viktigare med denna uppdelning än vad tjejer gör(?) 
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Omgivningens förväntningar upplevs starkare än egna åsikter   

Det finns ett stort socialt tryck. De uppger att förväntningar från omgivningen och vad de 
tycker är viktigt än som själva tycker och vill. Det innebär att om jag är kille (eller tjej) och 
tycker en viss sak så kan den få vika under för vad jag  tror att de andra tycker.  

Så den här ”manslådan/-fortet”: (att vara stark, inte be om hjälp, potens, dominans, sexuella 
erövringar, inte vara feminin/fjollig/bög) blir någonting reellt killar förhåller sig till även om 
de själva tycker någonting annat. De egna tankarna får vika undan för vad jag tror att de 
andra tänker och tycker.  

Det är därför det blir så viktigt att just prata om vilka normer som finns och påverkar oss och 
börja prata om vilka normer vi vill ha. Och hur vi vill vara med varandra. 

Normer kring maskulinitet som ökar risken för våldsanvändande 

Funktion och syfte 

Koppla maskulinitet till våld. Förmedla de vanligast förekommande normerna som killar (och 
män) förväntas leva upp till och som är kopplade till ökad risk att använda våld.  

Innehåll 

Det finns två forskare - Oransky & Fischer - som 2009 publicerad en rapport från en 
metastudie som de gjort. Där gick de igenom både kvantitativ och kvalitativ data från 
väldigt måna olika studier och utifrån den forskningen skapade de fyra grupper av normer 
som de såg var ständigt återkommande och som killar/män verkade slita med. Även om 
killar och vuxna män bryter mot dess så var det någonting som de ändå förhöll sig till på 
olika sätt.   

Ständig ansträngning 

Att ständigt behöva anstränga sig för att visa sig stark och tuff. 
Dvs. att hela tiden behöva förhålla sig till dessa normer och 
”göra” maskulinitet på olika sätt. Det kan innebära att hela 
tiden behöva visa anda en han är tuff och stark, eller att inte 
visa känslor eller att han klarar sig själv. 

Känslomässig begränsning 

Att vara känslomässigt begränsad både inför sina egna och andras känslor. Att inte vara 
ledsen, svag eller visa sig fragil – kanske främst inte inför andra män/killar. Och det här får ju 
också konsekvenser att inte ha tillgång till sina egna eller respekt för andras känslor. 

Koppla till genusövningen 
Ex. att han förväntas vara 
självständig brukar 
komma upp i 
”manslådan” som 
självständig, klara sig 
själv, ensam är stark etc. 
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råga gärna deltagarna: finns det någon känsla som det är mer okej för män/killar att visa? Ett 
vanligt svar är då ilska eller aggression. 

Heterosexism 

Det kategoriska undvikandet av femininitet och homosexualitet. Maskulinitet skapas genom 
att ta avstånd ifrån feminina markörer och homosexualitet. Som ni kanske minns från MUCFs 
undersökning så var den här uppdelningen mellan ”manligt/kvinnligt” viktigare för killarna. 
Och som ni kanske tänkte på i genusövningen så sker det ett ”tillbakastoppande i lådan” 
genom olika våldshandlingar för att upprätthålla den här ordningen. 

Social retsamhet 

Att han måste klara av att reta andra killer och att andra killar reta homon. Och att ”retas” är 
med andra ord våld. Till exempel slag på armen, taskiga kommentarer, ”rappskallar” på 
nyklippta. Det som i andra ord brukar kallas för ”skojbråk” eller ”maktlekar”.  

De här normerna gör att killar lever i en vardag där våld i den ”lindriga” delen av skalan 
(peka gärna på pappret med definitionen av våld) är normal och en del av hur de interagerar 
med varandra. Det är ett sätt ”att passera som kille” som vi pratade under förståelsen av 
våld.  

 
Exemplen visar hur de här olika normerna sammanfaller. Att ta avstånd från femininitet eller 
homosexualitet och att klara av att bli utsatt och att inte visa några känslor inför det.  

Att följa dessa uppsättningar av normer har en kostnad, menar Oransky & Fischer. 

”Vanliga killnormers” pris 

Funktion och syfte 

Koppla maskulinitet till ”kostnader” i att leva upp till dem. För killar/män själva och personer 
i dess omgivning. 

Innehåll 

Det här är samma författare och studie som Oransky & Fischer har gjort.  

Exempel på det kan vara det s.k. ”bög-testet” som går ut på att du får din arm fasthållen och en annan kille 
suddar på din arm tills det börjar blöda. Tar du bort handen innan det börjat blöda är du homosexuell. Börja du 
gråta er du en ”kärring” som inte klarar av något. 
 
Eller att klara av att spela ”kronan/femman” där de skjuter mynt mot varandras knogar och den som inte klarar av 
det är förloraren. 
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Det kostar nämligen på att hantera dessa förväntningar – men om en väljer att anpassa sig – 
kostar det på ännu mer så vi behöver göra något åt detta. Det här är det ”pris” som 
författarna såg att det kostade att förhålla sig till eller leva upp till dessa normer. 

Våldsamt och aggressivt beteende 

Män är överrepresenterade i världsstatistiken. Både som utsättare och utsatt (när det 
kommer till fysiskt våld, medan kvinnor utsätts mest för sexualiserat våld) 

Brottslighet 

Vilket vi såg i statistiken från BRÅ. 

Mobbning  

Att, med andra ord, utsätta andra för våld. Vilket vi också ser i statistiken. 

Homofoba attityder 

Exempelvis ”bögskämt” och nedvärderande kommentarer och handlingar 

Söka mindre medicinsk hjälp 

Ungdomsmottagningar ser detta ganska tydlig. Kvinnor har generellt sätt lättare att söka 
hjälp och gör detta mycket tidigare i livet. Män däremot gör det generellt sätt mycket 
senare i livet. När de är 35 och i samband med att något annat omvälvande sker i livet, 
exempelvis skilsmässa, blir av med jobbet eller förlorar en närstående. Du brakar allting 
samman och han söker stöd för det som kvinnor generellt sett söker för mycket tidigare.  

Ha ett sexuellt riskbeteende 

Det fanns en gemensam uppfattning i artiklarna att maskulina normer är ett hinder för 
utveckling inom området för mäns reproduktiva hälsa. Unga mäns hälsa i allmänhet men i 
synnerhet inom sexualitetens fält, tas för given. 

Den manliga sexualiteten som något som tas för givet och att detta är svårt att förändra. 
Jämställdhet och högre utbildningsnivå i samhället är framgångsfaktorer som också har 
positiv påverkan på sexuella beteenden och attityder till sex 

Ha lägre självkänsla 

Låg självkänsla och socioekonomisk position beskrivs som bidragande orsaker till sexuell 
aggressivitet, låg respekt för kvinnors kroppar och att ha flera sexuella partner  
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Lider oftare av obehandlad psykisk ohälsa 

Och alla de här sakerna hänger givetvis ihop. Både mäns utövande av våld och mäns 
utsatthet när de lever upp till och/eller förhåller sig till dessa normer. 

Varför en genusförändrande ansats (repetition) 

Detta har gåtts igenom tidigare, men koppla samman detta med tidigare nämnda 
riskfaktorer kring killnormer. 

Samband mellan våld och genus 

Funktion och syfte 

Statistisk koppling mellan genus och våld i en svensk kontext, som komplement till bilden 
innan. 

Inledning 

Sambandet mellan genus och våld har också undersökts i en svensk kontext av Myndigheten 
för ungdoms- & civilsamhällesfrågor (MUCF) som fann att 

”risken för att ha utövat våld är 4,4 gånger större för killar som instämmer i stereotypa 
påståenden om könsroller än för de som inte gör det enligt vår Ungdomsenkät 2015.” 

Slutord 

Vissa maskulinitetsnormer begränsar killar och män från att lära känna sig själva, komma i 
kontakt med andra och vara känslomässigt närvarande.  

Relationen mellan våld och maskulinitetsgörande kan förstås på många sätt men att de hör 
samman börjar idag vara en vedertagen utgångspunkt och så även i denna handbok (AT-
manualen).  

Poängen med att hålla samman maskulinitets-görandet och våld är att tydliggöra vilka 
normer som verkar spela roll för våldsanvändning.  

Dessa normer behöver utmanas så att andra mindre våldsamma beteenden får större plats i 
samvaron mellan killar eller unga män men även i relationen till tjejer och kvinnor. 
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Avslutande reflektioner - vad tar jag med mig från idag? 

Funktion och syfte 

Avslutningsbild. 

Innehåll 

Då ska vi avsluta denna dag och det gör vi genom en runda.  

Frågorna för rundan är: hur känns det nu och vad tar jag med 
mig från idag? Det kan vara en tanke, en känsla, en reflektion.  

Lämna talsaken till någon av hörnsittarna eller lägg talsaken i 
mitten så att den som vill får börja (be sedan den som börjar 
att skicka den till vänster och påbörja rundan på det sättet) 

Avsluta och tacka för idag. 

  

Avslutandet 
Ledarparet som håller 
utbildningen avslutar 
reflektionerna. Utgå ifrån 
er själva och vad som 
händer med er när ni 
arbetar tillsammans med 
gruppen. Utveckla 
 
Tidsbrist? 
Beroende på hur mycket 
tid som finns kvar i slutet 
utav dagen kan du/ni som 
leder utbildningen sätta 
ramarna innan rundan 
påbörjas. Det kan vara 
genom att säga att varje 
person har 20-30 
sekunder vardera. Eller att 
de bara får säga ett ord 
eller en mening. För att 
begränsa utrymmet utan 
att hämma den egna 
reflektionen. 
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DEL 2 DAG 2  
 

Inledning 

Välkomna tillbaka 

Välkomstbild. 

Backspegel 

Funktion och syfte:  

Att se tillbaka på och reflektera kring dag 1. 

Innehåll 

Hej och välkomna till dag två. Vi kommer snart att berätta om hur denna dag är upplagd 
men vi ska börja med en backspegel. Backspegel finns med som en del av AT just för att 
minnas vad vi gjorde sist. Vid utbildningstillfällen som detta är det ett sätt för oss att också 
öppna upp för reflektioner kring vad vi har upplevt under utbildningens gång. 

Det kan ju vara så att vi har sett något under kvällen ser något eller kommer på något som 
har att göra med det vi har fått lära oss här. Det kan vara en tanke, en reflektion eller en 
känsla.  

Ni (gruppen/deltagarna) får välja själva om ni vill svara på båda eller bara en utav frågorna: 

• En tanke, känsla eller reflektion från gårdagen. 

• Ge talsaken till närmaste hörnsittaren eller lägg den i mitten (och den som känner sig 
manad att börja får göra det sedan skicka tal-saken åt vänster). 

Tider och innehåll för dagen 

Funktion och syfte 

Visa upplägg och få en övergripande blick för dagen. 

Innehåll  

Läs upp upplägget för att ge en övergripande blick för dagen. 
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Lilla rummet: erfarenheter av genus 

Funktion och syfte 

Ge instruktioner och samtalstema för lilla rummet. 

Innehåll 

I era grupper som ni kommer gå iväg med nu så får ni 
med er ett papper med frågan på och 
förhållningsreglerna. Och uppgiften är att: 

Fråga – genus 

I grupper genomföra lilla rummet: 

• När har du känt dig begränsad av genusnormer i 
ditt liv? 

• Tänk in hela ditt liv 

• 3 minuter per deltagare i lilla rummet 

• Därefter kommer vi att återsamlas här i rummet för reflektioner. Kör! 

Regler i ”Lilla rummet” 

Funktion och syfte 

Påminn om reglerna 

Innehåll 

När vi inleder AT i klassrummet och i denna utbildning så hade vi förhållningssätt. Men nu 
kommer vi ha regler. Som är till för att sätta ramarna för övningen lilla rummet. Och ju bättre 
vi följer dem desto bättre blir övningen.  

Utgå från dig själv; mina erfarenheter, min upplevelse 

Eller tala utifrån hjärtat. Det brukar också vara lätt att säga ordet ”man” (”man gör”, ”man 
säger”, ”man vill”). I övningen kan det underlätta att använda ordet ”jag” istället för man, 
just för att koppla självreflektionen närmare sig själv. 

Att inleda rundan i lilla 
rummet 
Den eller de första personerna 
som inleder rundan har stor 
möjlighet att påverka nivån i 
samtalet. Det du som 
samtalsledare kan göra innan 
är att fundera ut en berättelse 
som du vill dela och som 
öppnar upp för andra att dela. 
Med andra ord att sätta 
”ribban högt” kring vad som 
kan uttryckas i lilla rummet. 
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Lyssna aktivt 

Lyssna aktivt på varandra och gärna med god intention. Det vill säga att allt du hör tolkar du 
välvilligt 

Kommentera inte andra, diskutera eller ställa frågor 

En kanske är van vid och vill gärna bygga vidare på vad andra säger. ”som han/hon sa” eller 
”precis som du” eller ”till skillnad från dig” – men det ska vi alltså inte göra. Övningen 
bygger på att helt utgå ifrån sig själv och sina egna erfarenheter. 

Du får passa 

Det är okej att passa! 

Det som sägs i rundan, stannar i gruppen 

I efterhand kan det vara så att en känner för att följa upp någon som en person nämnde i 
rummet. Men det ska vi alltså inte heller göra. Om den personen vill fortsätta att prata är det 
upp till den själv att göra det.  

Dela in i grupper 

Dela in i grupper om 3-4 personer i varje grupp.  

AT-ledarens roll i klassrummet 

Syfte 

Att förmedla och reflektera kring de vad det innebär att vara AT-ledare.  

Innehåll 

• Detta moment är viktigt och det är därför helt ok att stanna i en diskussion kring 
ledarrollen.  Ibland kan deltagare uppfatta det som att det finns en motsättning i att 
vara facilitator och att manualen också instruerar dem att förmedla exempelvis vissa 
fakta/statistik. Dock finns det ingen motsättning i detta utan vad som krävs av 
ledaren varierar mellan övningar och denne behöva kunna vara dynamisk och inte 
bara på ett sätt. 

Att förmedla följande: 
• Att den viktigaste funktionen för AT-ledare är att facilitera samtal och inte att själv ta 

plats i samtalet.    

• De olika delarna av att vara en AT-ledare:   

• Förebild – en god förebild och gestaltar förändringen  Sokratisk metod – faciliteterar 
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samtal – genom undersökande/utmanande frågor (dock finns också vissa 
förmedlande moment)   

• Trygghet och tillit – bygger tillit och trygghet i gruppen (behövs för lärande och 
välmående) - kunskapsprocessen och övningarna bygger på att det finns en trygghet 
i gruppen att dela öppet. Om inte gruppen känner sig trygg med varandra    

• Professionell – kunnig, vuxen, saklig och rättvis – personal (förhindrar kränkningar)   

• Personlig – kan också dela det personliga, men ansvarsfullt    

Gruppindelning 

Funktion och syfte 

Instruktionsbild.  

Innehåll 

Förbereda deltagarna inför att hålla övningar. 

Instruktioner 

Funktion och syfte 

Övergångsbild till att deltagarna själva ska hålla övningar ur AT-manualen. Kontextualisera 
avsnittet/den kommande delen och vad som förväntas utav deltagarna. Skriv in deltagarnas 
namn och vilka som ska paras ihop samt med vilken övning. 

Innehåll  

Nu ska vi gå över till att ni ska planera och hålla övningar med varandra så som vi har testat 
dem nu. Men först ska vi bara gå igenom strukturen för hur övningarna är upplagda i 
manualen. 

Tiden kan upplevas som knapp. Påtala detta innan och återkom gärna till det om det 
kommer på tal. Syftet är att i första hand få testa på övningarna och hur det är att vara 
ledare i AT. Om ni kommer i mål eller inte är inte det viktigaste. Kom ihåg att AT är till för 
att få igång ett samtal och möjliggöra för förändring. Det är övningen på att få igång 
samtalet som är det viktiga. 

Instruktioner: 

• Syfte: att själva hålla övningar för varandra (så som de hålls i klassrummet) 

• Varje ledarpar får drygt 40 min på sig att förbereda en övning. 

• I nästa steg samlas deltagarna i halvgrupp.  

• Ett ledarpar testar att hålla övning (20 min), följt av feedback (5 min) samt reflektion 
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om övningen (5 min).  

• Feedbackpar - utse ett ledarpar som ger feedback på ledarparet som håller 
övningen. Ledarpar 2 är feedbackpar till ledarpar 1, ledarpar 3 är feedbackpar till 
ledarpar 2 osv. OBS! Enbart positiv feedback från feedbackparen!  

• Feedback från er ledare – ger feedback och viktiga medskick kring att vara MVP-
ledare och övningar. 

• Skriv ned reflektioner som kommer upp. 

• När alla deltagare har hållit i övningar. Samling i helgrupp för reflektion. 

AT-övningar att hålla i 

Funktion och syfte 

Gruppindelning. Justera indelningen efter antal deltagare. Om det är ojämnt antal deltagare 
kan det bli tre personer som leder en övning. 

Innehåll 

Läs upp vilka ledarpar som ska ha vilka övningar. Korrigera eventuell gruppindelning utifrån 
deltagarnas önskemål. Det är bra om personer som är tilltänkta arbeta som ledarpar i skolan 
också kan vara ett par under detta övningsmoment. 

OBS! Observera att det är olika övningar för högstadiet respektive gymnasiet. 

Fråga om instruktionerna är tydliga och om det vet vad som förväntas av dem. 

Hemsidan  

Funktion och syfte 

Introducera hur AT-materialet är strukturerat och hur deltagarna använder hemsidan.  

Hemsidans struktur 

Gå igenom hemsidans struktur och funktioner. 

Syfte/mål med lektionen 

Det finns alltid ett syfte och mål formulerat för varje lektion och övning i manualen. 

Mål, material och förberedelser för varje övning 

Det står utskrivet inför varje övning vad du behöver tänka på kring förberedelser. 
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Tidsangivelser för övningen 

En uppskattning kring hur lång tid det tar att genomföra övningen. Det är en riktlinje ska 
kommas ihåg. ´ 

Steg för steg instruktion av övningen 

Stegen för varje övning står alltid utskriven i manualen. Det kommer ni att få läsa in er på 
och testa snart.  

Förberedelsetid 

Syfte 

Att förbereda övningar. 

Att leda övningsgrupperna och ledarparen 

Två ledare, en i varje rum 

Ta hand om varsin grupp. 

När deltagarna planerar övningarna gå gärna runt och fånga upp frågor och funderingar. 
Hjälp dem i processen att förbereda om de har behov av det. 

Hur kändes det?  

Många deltagare kan vara vana att leda grupper, men det är inte säkert att alla är det eller 
att formen för materialet kan kännas ovant. Att fråga hur det kändes är ett sätt för personer 
att sätta ord på känslorna från hur samtalet efteråt är ett sätt att gå från hur de upplevde att 
det var till hur det verkligen var. En återkommande upplevelse, särskilt i början är att det 
finns en skillnad mellan hur jag som håller övningarna upplever att det ”är/var” och hur 
gruppen uppfattar hur det är/var.  

Vilket förstås går i andra riktningen också. Du som håller kan uppleva att en person inte 
lyssnar vilket dennes kroppsspråk kan tolkas som, men att den i efterhand kan vara den som 
uppskattade övningen eller lektionen allra mest.  

Positiv feedback från feedbackparet 

Metaprata hur de tyckte det var att göra övningen (glider gärna dit automatiskt) och hur den 
skulle landa i rummet. Gör detta med nya övningar.  



 
 
 
 

 
 

MÄN · Hammarby Allé 93 · 120 63 Stockholm 
E-post: info@mfj.se · Telefon: 08-17 82 00 · Webb: www.mfj.se 

56 

Praktiskt 

Ramarna – håll tiderna. 

Var den trygga punkten i rummet. 

Låt gruppen ta plats.  

Tiden kan upplevas som knapp. Påtala detta innan och återkom gärna till det om det 
kommer på tal. Syftet är att i första hand få testa på övningarna och hur det är att hålla dem. 
Om ni kommer i mål eller inte är inte det viktigaste. Kom ihåg att AT är till för att få igång 
ett samtal och möjliggöra för förändring. Det är övningen på att få igång samtalet som är 
det viktiga. 

Gemensamma reflektioner. 

Funktion och syfte 

Bakgrundsbild för att öppna uppför reflektioner kring hur det varit att testa att hålla 
övningar. 

Innehåll 

Låt gruppen reflektera tillsammans över hur det var att själva hålla övningarna ur manualen. 

Praktisk information 

Syfte 

Att delge viktig information rörande AT och framtiden. 

Innehåll 

Gå igenom information på PPT:n. 

Avslutningsrunda: vad tar jag med mig från utbildningen?  

Funktion och syfte 

Avsluta del 2 av utbildningen. 

Innehåll 

Då ska vi avsluta denna dag. Och det gör vi med en runda där vi låter en talsak gå runt.  
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Frågan för rundan är: vad tar jag med mig från utbildningen professionellt respektive 
personligen? Det kan vara en tanke, en känsla, en reflektion. Vad tar jag med mig från idag? 

Lämna talsaken till någon av hörnsittarna eller lägg talsaken i mitten så att den som vill får 
börja (be sedan den som börjar att skicka den till vänster och påbörja rundan på det sättet). 

Avslutandet 

Ledarparet som håller utbildningen avslutar reflektionerna. Utgå ifrån er själva och vad som 
händer med er när ni arbetar tillsammans med gruppen. Utveckla 

 

Tidsbrist? 

Beroende på hur mycket tid som finns kvar i slutet utav dagen kan du/ni som leder 
utbildningen sätta ramarna innan rundan påbörjas. Det kan vara genom att säga att varje 
person har 30 sekunder eller en minut vardera. Eller att de bara får säga ett ord eller en 
mening. För att begränsa utrymmet utan att hämma den egna reflektionen. 

  



 
 
 
 

 
 

MÄN · Hammarby Allé 93 · 120 63 Stockholm 
E-post: info@mfj.se · Telefon: 08-17 82 00 · Webb: www.mfj.se 

58 

Del 3 – Uppföljningstillfälle 
Inledning 

Funktion och syfte 

Att inleda dagen. 

Innehåll 

Presentera dig och låt deltagarna presentera sig. 

Tider och innehåll för dagen 

Funktion och syfte 

Visa upplägg och få en övergripande blick för dagen. 

Innehåll  

Läs upp upplägget för dagen.  

Förhållningssätt i rummet 

Funktion och syfte 

Sätta förhållningssättet i rummet. 

Innehåll 

Att gemensamt skapa förhållningssätt för hur vi pratar och förhåller oss till varandra.  

Här använder vi brainstorming. Så allt så kommer till er om hur vi ska vara med varandra 
skriver vi upp  

Lägesrapport 

Funktion och syfte 

Att skapa en gemensam bild över hur arbetet går och om någon behöver stöd. 

Innehåll 

Låt deltagarna samtala kring frågorna på sliden utifrån instruktionerna. 
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Lektionsförslag: skapa framtida scenarion 

Funktion och syfte 

Att bekanta sig med momentet och påbörja arbetet med att skapa en egen scenariobank. 
Det viktiga är att påbörja processen, inte att arbeta fram helt färdiga scenarion. 

Innehåll 

Följ instruktionerna i PPT-slidesen.  

För fördjupning läs i genomförandemanualen: https://ageratillsammans.se/startsida-agera-
tillsammans/resurscentrum/genomforandemanual/#7 

 

Kartläggning av skolan med eleverna 

Funktion och syfte 

Kartlägga förekomst av våld i verksamheten. 

Målet med kartläggningen är att 

• få en övergripande bild av var eleverna känner sig trygga respektive otrygga 

• få underlag för åtgärdsplan för otrygga platser 

• koppla otrygga platser, tider och situationer till våld 

• synliggöra var våldet sker och hur det är kopplat till upplevelser av otrygghet genom 
att kartlägga var inuti och utanför skolan det sker. 

Innehåll 

Följ instruktionerna i PPT-slidesen.  

För fördjupning läs i genomförandemanualen: https://ageratillsammans.se/startsida-agera-
tillsammans/resurscentrum/genomforandemanual/#10 
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Enskilda elevsamtal (genomförs i mån om tid) 

Funktion och syfte 

Att påbörja processen inför att fånga upp elevernas reflektioner och upplevelser efter AT-
programmet. 

Innehåll 

Följ instruktionerna i PPT-slidesen.  

För fördjupning läs i genomförandemanualen: https://ageratillsammans.se/startsida-agera-
tillsammans/resurscentrum/genomforandemanual/#9 

Avslutning 

Funktion och syfte 

Att runda av utbildningen, besvara eventuella frågor, ge information kring intyg samt 
utcheckning. 

Innehåll 

Fråga om det finns några frågor eller funderingar. Berätta om att intygen kommer att skickas 
ut till alla som deltagit i samtliga utbildningsdelar (1-3). Genomför en runda utifrån 
frågeställningen på PPT-sliden. Avsluta utbildningen.  
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