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Vill du ha ett 
främjande perspektiv på 

det 
förebyggande arbetet mot 

våld?



Sexualundervisning som 
våldsprevention

- Ett främjande perspektiv som en del i det 
förebyggande arbetet mot våld

- att prata med unga om sex, 
kommunikation och gränser

- Presentera ett konkret material & verktyg 
med intersektionell ingång till 
maskuliniteter



Unga och porr



Vad är vi överens om? 

• Våld i nära relation är ett problem även bland 
unga

• Det finns porr som är rasistisk, sexistisk, 
heteronormativ och kvinnoförnedrande

• Porr är inte sexualupplysning 

• Barn och unga behöver få prata med vuxna 
om sina upplevelser av porr 



Var skiljer vi oss åt? 

• Förståelsen av begreppet pornografi

• Synen på unga och hur vi bäst stöttar unga

• Vilka insatser/åtgärder vi föreslår



Vad finns i klassrummet? 
• Nästan alla har mött porr någon gång –

men hur ofta och hur mycket varierar
• Stora grupper tittar sällan eller aldrig
• Stora könsskillnader – minskar?
• Ålder avgörande variabel för hur mycket 

porr en konsumerar
• Vissa indikationer på att porrkonsumtionen 

minskar
• Läs mer: Medierådet 2019, Mattebo 2014, 

SRHR2017, ungKAB09



Att ta med sig i mötet med 
unga

• Långt från alla tittar på porr regelbundet –
förstärk inte den föreställningen

• Viktigt att ge möjlighet att reflektera kring 
påverkan av all sorts media – vad får unga 
egentligen för bilder av sex? 

• Pratar vi om vad vi hör eller vad vi vet – unga 
grupp som är känsliga för vad ”alla andra” gör



Främjande & allsidig
sexualupplysning



CASTINGEN



Främjande perspektiv
• Positiv syn på sexualitet 

• Icke-dömande

• Realistisk

Bygger på Kunskap – diskuterar värderingar – ger 
färdigheter



Normalisering av våld



SKAPA 
FÖRÄNDRING

Utvecklad utifrån Skolverkets material



Dubbla verkligheter

40% erfarenhet av sex mot sin vilja 
(tjejer 54%, killar 27%, inte vill kategorisera sig 53%)

Senaste sextillfället: 

90% på ett sätt de ville, 95% på en trygg plats

Och samtidigt: 

Källa: UngKAB2015



Sexuell kommunikation

• Hälften tycker att de kan förmedla om och hur de vill
eller inte vill ha sex. 

• 6 av 10 känner sig ofta säkra på att de förstår om en
person vill ha sex med dem

• 10% tycker att det ofta är svårt att förstå och att de blir
osäkra

• 50% av tillfrågade i ålder 16-20 år tror att de skulle må 
bättre om de fick hjälp att förbättra sin 
kommunikationsförmåga

• 8 av 10 av vet inte vart de kan vända sig för att få hjälp
– Egen studie baserad  SRHR2017



- Avsaknad av frivillig delaktighet

- Skillnaden mellan tjat och initiativ

- Kränkningar på nätet

- Kommunikation och initiativsökande

- Aktivt åskådarskap

- Icekeverbal kommunikation som väg till 
ömsesidighet

- Initiativ och förväntningar

Teman



Basketkillarna



basketkillarna

• Fokus på den som tar initiativ

• Bryt ner manus: vilka ja- och nejsignaler finns i 
filmen

• Hur framstår den som tar mest initiativ? 

• Färdighetsträning: ja- och nejsignaler, hur kan 
man hantera om den andra skickar nej- eller 
väntasignaler. 



Om metod och maskuliniteter

• Destruktiva och konstruktiva normer existerar 
parallellt

• Att lyfta HBTQ-frågor är i sig våldsprevention

• Unga som kompetenta beslutsfattare 

• ”Killar” inte en homogen grupp

• Samtalet som förändringsverktyg

• Empati, tilltro, nyfikenhet

• Den generella upplysningen stärker kritiskt 
tänkande



• 8 filmer 

• Svensk/engelsk textning – polsk! 

• Används på många arenor

• Film + Handledning på hemsida – gratis

• Rfsu.se/metodbanken

• Informatörsverksamhet & lärarutbildning

materialet



Tack för oss!

Kalle.rocklinger@rfsu.se
Pelle.ullholm@rfsu.se
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