
    
 
 

 

Till skolor som ska påbörja ett arbete med MVP-programmet 
 

Det våldsförebyggande arbetet i Sverige är under utveckling. På bara några år har 

arbetet fått allt större genomslag. Fler och fler myndigheter och kommuner lyfter 

fram betydelsen av att arbeta med breda och tidiga förebyggande insatser mot våld 

och kränkningar. Utvecklingen och spridningen av MVP-programmet i Sverige leds 

av organisationen MÄN (i samarbete med Unizon).  

 

Ett arbete som följs på nationell och europeisk nivå 

Arbetet med att anpassa och utveckla Mentors in Violence Prevention (MVP) för en svensk kontext är 

fortfarande under utveckling. Det sker i nära samarbete med pilotskolor och kommuner runt om i landet. 

Arbetet följs av bland annat Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Länsstyrelser och 

Jämställdhetsmyndigheten. Under 2018-2020 har MÄN och Unizon även fått finansiering från EU för att 

fortsätta skala upp, kvalitetssäkra och utveckla stödstrukturer för arbetet med MVP i Sverige. Erfarenheter 

från MVP-arbetet sprids därmed såväl nationellt som på europeisk nivå.  

 

Betydelsen av återkoppling 

En förutsättning för att skapa en lärprocess och utveckling av MVP-programmet i Sverige är MÄN får 

löpande återkoppling från de skolor som ingår i satsningen. Feedback från såväl personal som elever är 

nödvändig för att kunna kvalitetssäkra MVP-arbetet. Det är även centralt för att kunna genomföra 

relevant metodutveckling av såväl lektionsupplägg som utbildningsinsatser för personal. Utvecklingen av 

MVP i Sverige finansieras under 2018-2020 av EU-programmet Rights, Equality and Citizenship 

Programme (REC). Det innebär även att MÄN behöver återrapportera genomförda utbildningar, 

medverkande skolor och antalet elever som nås av MVP till EU. Läs mer i Bedömning och utvärdering. 

 

MVP – en långsiktig satsning 

För att förebyggande insatser ska ge effekt behöver de genomföras långsiktigt och systematiskt. 

Programmet behöver genomföras i sin helhet och följa ramarna i utbildningsmanualerna för att kunna ge 

förväntad effekt. MÄN:s rekommendation är att all personal ges grundläggande utbildning och att MVP-

programmet genomförs med samtliga elever i en årskurs under ett läsår. Att införa nya arbetssätt och 

metoder i en verksamhet beräknas ta upp emot fem år. Det blir därmed viktigt att våga hålla i och hålla ut! 

Läs mer i Genomförandemanual.  

 

  



    
 
 

Utse kontaktperson 

Nya stödmaterial och utbildningsupplägg utvecklas löpande av MÄN, utifrån den återkoppling vi får från 

skolor. Det är därför centralt att varje skola utser en kontaktperson för MVP-arbetet, så att det finns en 

tydlig ingång på varje enskild skola för utskick av uppdaterad information, utvärderingslänkar och 

inbjudningar till MVP-relaterade fortbildningar.   

 

Åtaganden från den enskilda skolan  

De skolor som väljer att satsa på MVP och som vill ingå i ett spännande utvecklingsarbete åtar sig därmed 

följande:  

1. Utse en kontaktperson på skolan.  

2. Skolenkät. Besvara en kort skolenkät i slutet av varje läsår, för att återkoppla hur arbetet gått 

under läsåret, samt hur många elever som deltagit i programmet.  

3. Brukarutvärdering med elever. Genomföra en kort digital brukarutvärdering med elever i de 

klasser som genomgått programmet direkt efter sista lektionen.  

4. Programutvärdering för personal. Möjlighet för personal att ge feedback på enskilda lektioner 

och övningar, såväl som på programmet och materialet i sin helhet.  

 

Medlemskap i ”MVP Sverige” 

Skolor som köper in en grundutbildning av MÄN och påbörjar ett MVP-arbete får automatiskt tillgång till 

utbildningsmanualer och stöddokument under första året. Från 2019 erbjuds kommuner (eller enskilda 

skolor) möjligheten att bli medlemmar i ett nationellt MVP-nätverk. Mot en årlig medlemskostnad erbjuds 

kommunen eller skolan exempelvis: 

 tillgång till reviderat utbildningsmaterial, uppdaterade manualer och nya kunskapsrapporter 

 rabatterat pris på trycksaker  

 rabatterat pris på kompletterande utbildningstillfällen 

 deltagarplatser på fortbildningstillfällen för personal 

 deltagarplatser nätverksträffar och erfarenhetsutbyten med andra skolor och kommuner 

 möjlighet att medverka i referensgrupper eller pilottesta nya moduler 

 tillgång till digitala plattformar för erfarenhetsutbyten  

 nätverk för strateger 

Prisuppgifter, villkor och mer information om detta kommer skickas ut till er kontaktperson framöver.  

 

 



    
 
 

  



    
 
 

Kontaktuppgifter till nya skolor som påbörjar  

ett arbete med MVP-programmet 
 

Skola 
 

Kommun:  

Skola:  

Mellanstadium/ 

högstadium/ 

gymnasium 

 

Antal elever totalt på skolan:  

Adress till skolan (för utskick 
av eventuellt material):  

 

 

Kontaktperson  

 
Namn:  

Funktion:  

E-post:  

Telefon:  

 

Jag godkänner att MÄN sparar mina kontaktuppgifter för att skicka ut information och 

kommunicera kring frågor som rör MVP-programmet:  

  

  

 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 


